Forord

Dette speciale er et resultat af et fuldt integreret samarbejde. Vi har begge været
medvirkende til produktionen og formidlingen af samtlige hoveddele. Frem for en delt
arbejdsproces reflekterer følgende ansvarsfordeling en opfyldelse af krav fra studienævnet
fremsat i studievejledningen af februar 2004:
Ann-Sofie Andreasen: Del 2, Del 7, Del 8, Del 10
Sille Kristine Rasmussen: Del 1, Del 4, Del 5, Del 6, Del 11
Fælles: Del 1, Del 3, Del 9,

Inklusiv modeller udgør specialet 98 normalsider af 2400 anslag per side.
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Summary
How come some products seemingly out of the blue explode in the marketplace and evolve
from niche to mainstream overnight? Spurred by an ambition to explain the unexplainable,
we set out to grasp the reason behind the rapid diffusion of the German skincare product
Dr. Hauschka among Danish consumers. Dr. Hauschka has not been promoted through
means of traditional mass marketing; thus our initial assumption has been, that consumers
have spread the word of Dr. Hauschka through their interpersonal communication
networks.
Navigated by the following questions:
 Which factors stimulate buzz?
 Which role have the consumers had in the diffusion of the skin care product?
 Which opinion leaders have endorsed the skin care product?
 Which inherent qualities do the skin care product posses and how do these meet the
needs of contemporary consumers?
We have sought to give an explanation of the rapid diffusion of Dr. Hauschka by discussing
the interrelationship between these various determining factors.
Our methodological approach has been both quantitative and qualitative. We conducted
initial surveys to confirm our assumptions as well as to give direction to our further study
design. These were telephone interviews with Danish retailers and a questionnaire with
current and former users of the skin care product. However, our primary scope of
empirical data stems from two group interviews and eight individual interviews with
former and current users of Dr. Hauschka.
In an attempt to holistically grasp the area of study, we not only analyze the phenomena
from a communication perspective, we also draw on theories of consumption. With
reference to theory of communication networks and theories of identity and consumption
we analyze our respondents experiences and understandings of Dr. Hauschka.
On the basis of these analyzes we conclude that the reason why consumers have played an
important part in the diffusion Dr. Hauschka is due to a synergy of effect between factors
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such as influence from opinion leaders, certain socio-cultural tendencies and qualities
inherent to the product. The opinions leaders are characterized by a wide range of
diversity: from the respondent’s mothers to celebrities such as Madonna as well as
journalists and retailers. In regards to tendencies, we found that a public discourse
concerning the risk of exposure to and consumption of synthetic addictives such as those
used in skin care products, has sparked a fear among the respondents. We furthermore
identified ecological considerations as a prevalent factor.
We conclude that Dr. Hauschka has successfully bridged a gap between a fancy and a
healthy product, which has had a broad appeal and which has been perceived as trendy.
Thus it has been a product worth associating with and worth spreading the word about.
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1 Indledning, problemformulering & metode
Indledning
Efter at have tilbragt et semester i praktik i kommunikations- og PR-branchen er vi blevet
opmærksomme på, at der eksisterer hårde konkurrenceparametre i forhold til
virksomheders muligheder for at profilere sig i et mættet informationssamfund.
Mediebilledet og markedssituationen stiller store krav til virksomhedernes
kommunikationsevner: I takt med at der bliver flere og i stigende grad differentierede
mediekanaler, øges forbrugerens modstand og skepsis mod de mange kommercielle
budskaber. I de nyere bøger og artikler om udviklingen inden for marketing er der bred
enighed om, at traditionelle markedsføringsmidler herunder især tv-reklamer og annoncer
efterhånden har ringe indflydelse på forbrugeren. Dette skyldes hovedsagligt, at
forbrugerne dagligt bliver bombarderet med kommercielle budskaber og derfor er blevet
mere uopmærksomme og mindre påvirkelige over for disse. I 1997 udgav David Shenk
bogen Data Smog, hvori det fremgik, at en gennemsnitlig person i den vestlige kultur
bliver udsat for ca. 3000 kommercielle budskaber dagligt. Der bliver stadig refereret til
dette tal i reklame-og kommunikationsbranchen (McConnell & Huba, 2003). Vi vil dog
mene, at der med internettets udbredelse siden 1997 er stor sandsynlighed for, at dette tal
er blevet endnu større. Samtidig har mange forbrugere travlt i deres hverdag og har derfor
mindre tid til at beskæftige sig med reklamebudskaber: ”Nowadays, people most often buy
products that will substantially save time or reduce effort. If saving time and effort in the decision process is
part of the mix, so much the better” (Silverman

2001: 67). Foruden det tidssparende element

tales der desuden om, at forbrugeren i dag har meget ringe tillid til de budskaber, som
reklamerne formidler og derfor i højere grad gør brug af sit netværk i forbindelse med
købsbeslutninger.
I løbet af vores praktikophold har vi oplevet, hvorledes der kæmpes en brav kamp for at
identificere, hvad der kan skille en virksomhed ud, gøre den ”unik nu” og positionere den i
de rette medier på den rette måde over for den rette målgruppe. Den aktuelle
informationseksplosion afføder samtidig nye medieformer – og funktioner, idet
virksomheder netop forsøger at finde nye, effektive veje til at nå deres målgrupper:
”Baggage-claim carousels, risers on flight of stairs, school hallways, even the inside of a urinal are all media
today. Each one serves as a platform for spreading brand messages – and each one has the capacity to
influence and even redirect our thinking” (Salzman

et al. 2003: 152). Som det fremgår af dette

citat, lykkes det opfindsomme reklamefolk at eksponere folk for kommercielle budskaber
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ved at forklæde dem som noget andet - eksempelvis i form af produktplaceringer, diverse
former for sponseringer og brug af prominente celebrities som betalte endorsere. Således
bliver virksomhedernes brand eksponeret i nye sammenhænge, som ikke i samme grad
lider under modtagerens skepsis og afstandstagen (Salzman et al, 2003: 152).
Ud over placeringen af en virksomheds brand i nye sammenhænge arbejdes der desuden
mere bevidst med nye former for spredningsmetoder. Der er fokus på at nå forbrugeren
gennem andre kanaler end massemedierne, hvilket eksempelvis gøres via word of mouth
og viral markedsføring. Fælles for begge spredningsmetoder er, at de handler om at lade
interpersonelle relationer sprede et budskab – skabe en buzz. Vilkårene for strategisk brug
af buzz er blevet betydelig forbedret inden for de sidste 10 år, hvilket skyldes den
udprægede brug og udvikling af internettet samt en genopdaget erkendelse af, at ideer og
holdninger kan blive spredt gennem fællesskaber (Letelier & Spinosa & Calder, 2003: 92).

Problemfelt
Set i lyset af disse markedsvilkår finder vi det interessant, hvordan nogle produkter lever i
al ubemærkethed, mens andre produkter pludselig bliver nogle, som folk taler om og
tilegner sig. Altså hvorfor nogle produkter på kort tid kan opnå stor udbredelse og gå fra at
være et nicheprodukt til et mainstreamprodukt. For at dette fænomen kan opstå, må der
være nogle faktorer, der spiller sammen. Men hvilke? Og er det nogle faktorer, som man
kan sætte i system med henblik på at aktivere dem i forskellige sammenhænge, og på den
måde skabe et effektivt strategisk kommunikationsredskab? Med afsæt i disse spørgsmål
har vi taget udgangspunkt i en produktserie, som efter vores opfattelse netop har
gennemgået den oven for skitserede udvikling1. I løbet af de sidste tre år er vi af mange
forskellige veje blevet introduceret til denne produktserie og har set forskellige omtaler i
diverse magasiner og aviser. Produktserien hedder Dr. Hauschka, og virksomheden, der
står bag, har efter sigende ikke brugt en krone på kommercielle reklamer. Alligevel har
produktserien sneget sig ind i mange forbrugeres liv. Men hvordan kan det lade sig gøre?
1Valg af case skyldes personlig iagttagelse og undren. Vi har ikke haft noget samarbejde med den danske distributør eller den tyske virksomhed bag produktserien. Vi
har dog talt med begge i vores researchfase.
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Nogle af de forhandlere, vi har talt med, siger, at produkterne nærmest har solgt sig selv.
Men selvfølgelig er det ikke forklaringen. Noget eller nogle må have spillet en aktiv rolle i
udbredelsen.
Problemformulering:

Hvilke faktorer har spillet sammen og drevet
udbredelsen af produktserien Dr. Hauschka frem
på det danske marked?

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret gennem følgende arbejdsspørgsmål:
 Hvilke faktorer driver en buzz?
 Hvilken betydning har forbrugerne udgjort i forbindelse med udbredelsen af
kendskabet til produktserien?
 Hvilke opinionsledere har tilskyndet produktseriens udbredelse?
 Hvilke kvaliteter og signalværdier rummer Dr. Hauschka, som har matchet
forbrugernes behov og ønsker og dermed gjort produktet værd at buzze om?
På baggrund af en forklaring af dette udbredelsesfænomen er det vores hensigt at give et
bud på, hvilke kontekstuelle faktorer, man skal være opmærksom på, hvis man i
forbindelse med strategisk markedsføring vil forsøge at initiere en buzz.

Videnskabsteoretisk ramme
Vores tilgang til undersøgelsesfeltet er baseret på en socialkonstruktivistisk tankegang,
hvor vi samtidig trækker på hermeneutikken. Inden for en socialkonstruktivistisk
forståelsesramme opfattes verden som en social konstruktion, der skabes gennem praktisk
brug af sprog i forskellige sociale kontekster. Der er altså ikke tale en objektiv virkelighed,
men mange forskellige sociale forståelser af det samme fænomen, hvilket har den
konsekvens, at vi ikke kan tale om én sandhed (Halkier, 2002: 28). Dette relaterer sig til en
socialkonstruktivistisk forståelse af, at empiriske data ikke er noget, man indsamler ude i
en objektiv virkelighed, men er en produktion af mening, der foregår i en social kontekst,
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og som vi, i kraft af vores rolle som interviewere, er med til at producere. Som Steiner
Kvale skriver i bogen Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview,
vil en forsker med denne postmoderne tilgang ikke lede efter uberørte reservater af rene
meninger, men erkende, at der er tale om en social meningsproduktion og derfor lægge
vægt på deskriptive nuancer, forskelle og paradokser (Kvale, 1997: 221). Den
socialkonstruktivistiske tilgang fordrer en erkendelse af, at vi i kraft af vores rolle som
medproducenter af interviewdataene har en indflydelse på den viden, som fremlægges i
specialet. Ligeledes er den viden, vi løbende har produceret, fortolket ud fra vores
forforståelser.
Ifølge Kvale er formålet i hermeneutikken at nå frem til en gyldig og almen forståelse af en
teksts betydning. Som vi forstår Kvale, er der ikke tale om én gyldig forståelse, men én ud
af flere mulige. Han skriver, at såvel de postmoderne som de hermeneutiske
forståelsesformer tillader en mangfoldighed af fortolkninger, hvilket skyldes, at de
forskellige typer spørgsmål, der stilles til en tekst, vil føre til forskellige svar. Hvis man
accepterer denne mangfoldighed, er det meningsløst at stille krav om fortolkerkonsensus.
Fortolkningens gyldighed opstår i stedet ved, at forskeren formulerer den dokumentation
og de argumenter, som fortolkningen bygger på, således at den kan efterprøves af andre
(Kvale, 1997: 56, 207 -208). Det betyder i vores øjne, at hverken den postmoderne eller
den hermeneutiske tilgang hylder et relativt princip om, at alle tolkninger er lige gyldige.
Det centrale for begge tilgange er anerkendelsen af, at forskeren fungerer som
medproducent af de empiriske data, og at den viden, man producerer, vil være et resultat
af de spørgsmål, som stilles. Gyldigheden opstår ved, at præmisserne for undersøgelsen
lægges åbent ud, så der skabes mulighed for, at modstridende fortolkninger og
handlemuligheder kan diskuteres.
Også forskerens forforståelse er relevant at inddrage i denne sammenhæng, idet den inden
for hermeneutikken anses for at have stor betydning for fortolkningen af tekster. Alvesson
og Sköldberg præsenterer to hermeneutiske cirkler, som omhandler forholdet mellem
forforståelse og forståelse samt forholdet mellem del og helhed. Førstnævnte cirkel handler
om, at man i den fortolkende proces af en ny tekst går til denne med en forforståelse. Men
for at denne forforståelse kan blive sat i spil, kræver det en forståelse for den nye tekst.
Samtidig gælder det, at idet man løbende trækker på tidligere forforståelser, bliver disse
inkorporeret i den nye forståelse. Den anden hermeneutiske cirkel beskriver, hvordan
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fortolkningen af en tekst gradvist bliver udviklet gennem fortolkninger af dens dele, og
omvendt bliver opfattelsen af delene belyst af opfattelsen af helheden (Alvesson &
Sköldberg, 2000: 65-66). Denne cirkulære proces gør sig gældende på flere niveauer i
vores tilgang til undersøgelsesfeltet, idet den både er knyttet til vores produktion og
tolkning af de empiriske data. Vi kan ikke undgå at bringe vores forforståelser med i
dataproduktionen og i fortolkningen af disse data. Derfor er det vigtigt at være bevidste om
disse, således at vi så vidt muligt bevarer åbenheden over for nye erkendelser og ikke blot
producerer selvopfyldende profetier. Vi ekspliciterer derfor løbende vores forforståelser i
specialet i form af argumentationer for de valg, vi har foretaget.

Undersøgelsesdesign
For at afgrænse vores undersøgelsesfelt har vi valgt at tage afsæt i en undersøgelse af Dr.
Hauschka med udgangspunkt i et buzz-perspektiv. Dette hænger sammen med en
forforståelse af, at netop forbrugernes aktive indsats i form af word of mouth kan spille en
afgørende rolle for, hvordan et produkt pludselig er på alles læber. Empirisk tager vi afsæt i
et slutbruger-perspektiv, hvilket betyder, at vi kun inddrager journalister, forhandlere og
virksomheden bag produktet i det omfang, at brugerne selv gør disse aktører relevante for
udbredelsesprocessen. Ved at anlægge dette modtagerperspektiv fravælger vi en række
empiriske undersøgelsesområder, som ligeledes kunne have medvirket til at forklare
udbredelsesprocessen. Det drejer sig eksempelvis om en empirisk funderet undersøgelse af
medieomtaler, virksomhedens PR-aktiviteter og varetagelse af interesser i forhold til
forhandlerleddet. Arbejdsspørgsmålene, der danner udgangspunkt for, hvilke
undersøgelsesfelter vi vil gå i dybden med, afspejler en yderligere afgrænsning inden for
det valgte forbruger-perspektiv. Denne afgrænsning er baseret på en omfattende
indledende research og en orientering i buzz-litteraturen. Vi vil i følgende gennemgang af
vores undersøgelsesdesign skitsere denne proces.
Vores undersøgelsesstrategi er inspireret af en abduktiv tilgang. Ifølge Norman Blaikies
udlægning2 er en abduktiv tilgang karakteriseret ved at være en cyklisk frem for lineær
proces. Den er anvendelig som undersøgelsesstrategi i tilfælde, hvor man ikke blot ønsker
at beskrive et fænomen, men yderligere forklare det og i forlængelse heraf opstille
forudsigelser om lignende fænomer (Blaikie, 1993: 162 -163). Det cykliske
2 Norman Blaikie baserer sit arbejde med de forskellige undersøgelsesstrategier på baggrund af C.S Peirces differentiering imellem induktiv, deduktiv, retroduktiv og
abduktiv metode.
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erkendelsesforløb er kendetegnet ved at have rod i den hermeneutiske tradition (Blaikie,
1993: 162, 176). Undersøgeren opstiller en hypotese angående forklaringen på et forinden
empirisk observeret fænomen og søger efterfølgende at forklare det. Således opfattes
hypotesen som første skridt i undersøgelsesforløbet og ikke en grundpræmis som i den
deduktive tilgang. Den opfattes heller ikke som konklusionen, som det er tilfældet i den
induktive tilgang. (Blaikie, 1993: 164). Man tager altså udgangspunkt i empirien, men gør
det på baggrund af en række forforståelser og teoretiske begreber (Alvesson & Sköldberg,
2000: 17). Vi er gået til vores undersøgelsesfelt med nogle forforståelser og en begrænset
teoretisk indsigt, som har haft betydning for vores produktion af empiriske data.
Bearbejdningen af disse data har igen medført revurderinger af vores brug af teoretiske
begreber og forforståelser i det videre arbejde. I det følgende præsenterer vi de elementer,
der har indgået i vores undersøgelsesdesign og redegør nærmere for samspillet mellem
dem.
I den indledende researchfase har vi foretaget en telefonisk minisurvey3 blandt ti tilfældige
forhandlere af Dr. Hauschka i hele landet samt et 40 min. langt interview4 med
eksportchefen Judith Weber fra virksomheden Wala, som står bag produktserien. Det har
vi primært gjort for at få afklaret, hvorvidt vores forforståelse af udbredelsen af Dr.
Hauschka holdt stik - altså hvorvidt der reelt har været tale om en øget salgssucces, og om
hvorvidt der rent faktisk ikke har været brugt penge på massemediereklamer fra
virksomhedens side. Begge antagelser er af den vej blevet bekræftet. Næste skridt i vores
researchfase har været gennemførelsen af en kvantitativ undersøgelse med fokus på
forbrugernes kommunikation og købsmotiver i forhold til produktserien. Undersøgelsen
har både haft et retningsanvisende og et eksplorativt sigte. Den har eksempelvis været
retningsanvisende i forhold til, hvorvidt vi skulle lægge vægt på brugernes kommunikation
inden for nære relationer eller informationsudvekslinger med fremmede over nettet,
ligesom vi fik en idé om, hvilke købsmotiver brugerne i høj grad har været drevet af. Det
eksplorative aspekt er kommet til udtryk ved, at vi i interviewdesignet har tilstræbt en
åbenhed, hvor vi har givet respondenterne mulighed for at gå ud over de opstillede
svarkategorier i spørgeskemaet. Vi har på denne måde skabt plads til nye perspektiver og
bestræbt os på en bred afsøgning af feltet forud for de efterfølgende kvalitative
undersøgelser.

3 Jf. Bilag 1-2
4 Jf. Bilag 3-4
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Vores mere dybdegående tilgang til undersøgelsen af hvilke faktorer, der har været
udslagsgivende for buzzen om Dr. Hauschka, har været to fokusgrupper og otte
enkeltmandsinterview. Disse to typer kvalitative interviewdesign betragter vi som værende
ligestillede former for empirisk dataproduktion. Grunden til, at vi har valgt at benytte os af
en kvalitativ tilgang skyldes, at vores ærinde ikke blot er at beskrive, hvordan
produktserien har vundet udbredelse, men også forsøge at opnå en forståelse for, hvorfor
brugerne har fundet Dr. Hauschka værd at buzze om. Den kvantitative
undersøgelsesmetode er i kraft af de forenklende svarkategorier ikke lige så velegnet som
den kvalitative metode, når det drejer sig om at analysere komplicerede fænomener.
Med henblik på at opstille en forståelsesramme som vi kan fortolke vores data udfra,
benytter vi en tostrenget strategi, hvor vi dels trækker på teori fra
kommunikationsforskningen og dels på teori om forbrug med rod i sociologien og
socialpsykologien. Det skyldes, at kommunikationsforskningen primært tilbyder
forklaringer på, hvordan diffusionen sker ud fra en kommunikationsteknisk forståelse,
hvor fokus er på kanalerne og disses karakteristika. Vi mener imidlertid, at det også er
vigtigt at spørge, hvorfor denne udbredelse sker. Derfor inddrager vi nyere
forbrugerforskning, som fokuserer på, hvad der motiverer forbrugerne til at købe – og ikke
mindst tale om Dr. Hauschka. Følgende oversigt afspejler denne undersøgelsesstrategi:

Kilde: Egen tilvirkning.
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Validitet, reliabilitet & generaliserbarhed
I vores arbejde med den kvantitative og kvalitative undersøgelse har vi bestræbt os på at
inkorporere de forskellige krav til validitet, reliabilitet og generaliserbarhed, der stilles til
de to metoder. I det følgende vil vi med afsæt i Anker Brink Lunds artikel ”Habermas i
hovedet og Gallup på papiret” (1986) forklare, hvordan de to undersøgelsesmetoder
differentierer sig fra hinanden i deres validitets- og reliabilitetskrav.
Validitet
For begge undersøgelsestyper gælder, at forskeren skal tilstræbe validitet ved at
dokumentere, at det, der har været til hensigt at måle, også er det, som er blevet målt
(Brink Lund, 1986:29). Derudover skelner Brink Lund mellem to typer validitet: en indre
og en ydre validitet. Indre validitet handler om at lade andre vurdere, hvorvidt
operationaliseringen fra den teoretiske definition til den praktisk afprøvende variabel er
gennemført på tilfredsstillende vis (Brink Lund, 1986: 29). Den indre validitet i vores
undersøgelse afhænger af, hvorvidt vi kan forstå drivkræfterne bag udbredelsen af Dr.
Hauschka. Det sker ved at tage afsæt i en række buzz-genererende faktorer og
operationalisere dem, som vi gør gennem de spørgsmål, vi stiller. Med henblik på at
eksplicitere denne operationalisering har vi løbende argumenteret for baggrunden og
hensigten med de stillede spørgsmål i undersøgelsen og giver herigennem specialets læsere
mulighed for selv at vurdere undersøgelsens indre validitet.
Den ydre validitet handler om, at forskeren verificerer eller falsificerer sammenhængen
mellem de opnåede måleresultater og andre variable. Kriteriet for ydre validitet i
kvantitative undersøgelser er repræsentativitet, hvor fordelingen af en stikprøveudtagelse
sammenlignes med en allerede kendt fordeling i hele undersøgelsens population. I
kvalitative undersøgelser handler det derimod ikke om at opnå størst mulig
repræsentativitet, men i stedet størst mulig autenticitet. Her er formålet at forstå nogle
processer i forbrugernes hverdagspraksis, sådan som de opleves af forbrugerne selv frem
for at finde frem til forenklede gennemsnitsbetragtninger, der har gyldighed for alle
modtagere. Autenticiteten opstår ved, at forskeren når ned til nogle ”ægte” følelser,
holdninger og handlingsmønstre, som er knyttet til en specifik kontekst, hvilket har den
konsekvens, at autenticiteten ikke kan løsrives fra undersøgelsesdataenes
tilblivelsessituation. Dette kommer konkret til udtryk ved, at selv om forskeren opnår
forskellige svar på de stillede spørgsmål afhængigt af interviewkonteksten, har det ene svar
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ikke større sandhedsværdi end et andet (Brink Lund, 1986:29-31). Når vi i vores
undersøgelse oplever, at interviewdeltagerne fremsætter modsætningsfyldte udsagn, er det
således ikke udtryk for målefejl, men kan snarere betegnes som et vilkår, der er relateret til
nogle modsætninger i de handlende aktørers bevidsthed og selve interviewkonteksten.
Mens styrken ved den kvalitative undersøgelsesmetode er dens evne til at rumme en
kompleks social virkelighed, kan denne kompleksitet imidlertid gøre det vanskeligt at
vurdere, hvilken af de forskellige tolkningsmuligheder, der er mest valid.
Som vi har berørt i det forrige afsnit, tillader vores videnskabsteoretiske tilgang en
mangfoldighed af fortolkninger. Validitet tilstræbes her ved at fremlægge argumenter for
vores fortolkning, således at disse kan blive vurderet af andre. I overensstemmelse med
dette validitetskrav har vi argumenteret for opbygningen af vores interviewguide,
ekspliciteret vores fortolkningsprocess samt vedlagt interviewguides og transskriptioner af
interviewene.
Reliabilitet
Ifølge Brink Lund handler reliabilitet overordnet om, at måleresultaterne skal kunne
efterprøves af andre forskere ved, at de anvender tilsvarende metoder. Samme definition
findes hos Henrik Olsen i bogen Tallenes talende tavshed (1998). Her definerer Olsen
reliabilitet i kvantitative undersøgelser som et krav om ensartede resultater ved gentagne
målinger. Validitets- og reliabilitetskravene kan dog sammentænkes, da en opfyldelse af
kravet om reliabilitet fordrer, at målinger giver samme resultat ved gentagne målinger,
hvilket leder til valide undersøgelsesresultater (Olsen, 1998: 28-31). Reliabilitet i
kvalitative undersøgelser handler derimod om, at forskeren gør sine måder at producere og
bearbejde data på eksplicitte og forståelige for andre, som så følgelig kan vurdere
undersøgelsen (Halkier, 2002: 111).
Generaliserbarhed
Mens formålet med kvantitative undersøgelser er at kunne generalisere med henblik på at
forklare kausale sammenhænge, kan kvalitative undersøgelser kun tilbyde en begrænset
generaliserbarhed. Det har den konsekvens, at vi ved hjælp af vores kvalitative
undersøgelse ikke skal forvente at kunne opstille lovmæssigheder for, hvordan samspillet
mellem buzz-faktorer generelt fungerer. I stedet skal vi stræbe efter at illustrere nogle
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tendenser og processer, som kan gøre sig gældende i forbindelse med udbredelsen af et
produkt (Brink Lund, 1986:30).

Kilder & refleksioner
Word of mouth-markedsføring er et felt, der undersøges og skrives meget om for tiden.
Der har derfor været en del ny og aktuel litteratur om emnet. En stor del af denne har haft
et markedsføringsperspektiv, hvor forfattere ved at analysere tidligere succesfulde caseeksempler forsøger at finde frem til metoder, som gør det muligt at kopiere disse og skabe
fremtidige ”kassesucceser” for virksomheders produkter og services. Denne form for ”ikkevidenskabelig” litteratur, som vi har valgt at betegne ”konsulentlitteratur”, kan være
problematisk at anvende i forskningsregi. Dette skyldes, at denne litteratur ikke lever op til
anerkendte forskningsmetoder i tilgangen til empiri samt de konklusioner, der drages på
baggrund af denne empiri. Det skal imidlertid bemærkes, at denne type litteratur heller
ikke lover læseren at teoretisere over et felt for så efterfølgende at undlade dette. Foruden
metoden kan man med rette forholde sig kritisk over for den ofte ikke særlig tungtvejende
argumentation og mangelfulde kildeangivelse. Denne form for litteratur har ikke desto
mindre nogle forcer, som Stephen Brown5 her påpeger:
(…) the fact remains that their insights into marketing in a postmodern era are exceptionally acute.
Although the postmodern is often dismissed by its critics as incomprehensible intellectualizing, and
therefore very difficult for academics to understand - let alone practitioners! – in my experience,
practicing marketers are quick to grasp the essence of postmodernism and feel that it provides a
meaningful perspective on “the way things are, at present”. Marketing practitioners may not be
familiar with the terminology – though there is mounting evidence to suggest that this is changing –
but like the hippopotamus of legend that is impossible to describe yet remains instantly recognizable,
they invariably respond positively to the eccentric, reflexive, tangential, idiosyncratic, paradoxical
postmodern way of looking sidelong at the world (Stephen Brown, 1999: 51).

Når vi har hentet inspiration i disse værker, skyldes det, at de netop er opdaterede inden
for feltet, ligesom de rummer mange gode og illustrerende eksemplificeringer fra
erhvervslivet. Vores opfattelse er, at der er en bred spændvidde i forhold til kvaliteten af de
bøger, vi har læst, og vi har derfor inddraget deres betragtninger i den udstrækning, vi har
fundet forsvarlig. Med henblik på at opstille buzz som forståelsesramme trækker vi på
bøgerne The Tipping Point (2000) af Malcolm Gladwell og The Anatomy of Buzz (2001) af
Emmanuel Rosen, men også andre værker og artikler bliver inddraget i vores diskussion af
buzz-begrebet.

5 Professor i Marketing Research ved University of Ulster, Newtownabbey, Nordirland og berømt forfatter til blandt andet bøgerne Post Marketing 1 og 2.
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Med henblik på at skabe en ramme for vores analyse af den kanaltekniske del af
forklaringen på udbredelsen trækker vi på diffusionsteorien og på teori om
kommunikationsnetværk. Her placerer Everett Rogers sig som en central forsker i kraft af
værket Diffusion of Innovations (1995). Som supplement til Rogers anvender vi desuden
Emanuel Rosens bog The Anatomy of Buzz (2001). Rosens betragtninger om buzz er i høj
grad baseret på Rogers’ udlægning af diffusionsteori. Vi mener, at Rogers’ diffusionsteori
er hensigtsmæssig til at forklare den kanaltekniske del af innovationsprocessen, fordi den
har fokus på de kanaler, som kommunikation om innovationer løber igennem. Rogers
forklarer således, hvorfor nogle innovationer diffunderer lettere end andre, alt efter hvor
godt de harmonerer med herskende normer og værdier (Rogers, 1995: 24 –26). Hans
pointe er, at centrale aktører afviser en innovation og dermed bremser udbredelsen, hvis
innovationen ikke stemmer overens med herskende normer og værdier. Svagheden ved
denne tilgang er, at udbredelsessuccesen i høj grad reduceres til at være forankret i en
kanalteknisk forklaringsmodel, hvor normerne i høj grad synes at determinere individets
handlerum: ”Norms are the established behaviour patterns for the members og a social system. They
define a range of tolerable behaviour and serve as a guide or a standard for the members’ behaviour in a
social system. The norms of a system tell an individual what behaviour is expected.” (Rogers, 1995:

26).

Dermed forsvinder aktøren samtidig med, at de samfundsmæssige strukturer bliver tillagt
meget stor vægt. Efter vores opfattelse resulterer dette i, at diffusionsteorien kan fremstå
idealistisk, fordi den tilbyder en forenklet forståelse af, at innovationer kan opnå en
succesfuld udbredelse, hvis blot visse strukturelle betingelser bliver opfyldt. Rogers’ teori
om diffusionsprocesser kan bidrage til en del af forståelsen for udbredelsesprocesserne,
men den er ikke tilstrækkelig. Til at forklare hvorfor udbredelsesprocessen sker, mener vi,
at det er frugtbart at udbygge vores tilgang med et mindre strukturdeterministisk syn på
aktøren.
Til dette formål har vi valgt at inddrage sociologen Anthony Giddens, idet han i sit syn på
det senmoderne samfund tager afstand fra de samfundsdiagnoser, som anser individet for
at være passivt og underlagt eksterne sociale samfundsstrukturer. I disse gives de enkelte
aktører ikke plads til at fungere som selvstændige og reflekterende individer, men tildeles
roller og positioner i systemet, hvor de ”påtvinges” normer og færdigheder, der på forhånd
er indlejret i systemet (Giddens, 1991: 175). I stedet for at være determineret af sociale
systemer, mener Giddens, at individet er udstyret med mulighed for selvkonstruktion, og i
forlængelse heraf betegner han selvet som et refleksivt projekt (Giddens, 1991: 32).
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Individet er ikke længere bundet af traditionelle, sociale bindinger og kulturelle
forståelsesrammer. Dette betyder, at individet bliver tillagt et stadig større ansvar for sine
egne handlinger og valg, hvilket beror på tillid og følgelig er forbundet med risiko og
usikkerhed. En konsekvens af denne individualisering er desuden, at rammerne for
individets sociale tilhørsforhold ikke længere er fastlagte (Giddens, 1991: 3-6).
Senmoderniteten er således karakteriseret ved frisættelse og valg, hvilket samtidig fører til
grundvilkår som usikkerhed, ambivalens, refleksivitet og kompleksitet. Disse vilkår er
prisen for senmodernitetens muligheder. Vi mener, at Giddens bidrager med en
anvendelig ramme til at forstå det samfund, som nutidens forbrugere navigerer i, når de
foretager forbrugsvalg, og vi finder det svært at være uenige i hans teorier, da de er
altomfavnende og meget lidt deterministiske. I vores fokus på forbrug som
identitetsskabende projekt vil vi derfor abonnere på hans individforståelse, som den
præsenteres i værket Modernity and Self-Identity (1991).
Endelig beskæftiger vi os med den sociokulturelle betydning for forbrugsmønstre, da vi
ikke mener, at forbrug er en handling, der foregår i et vakuum. Til at hjælpe med at
begrebsliggøre de købsmotiver, der kan have betydning for forbrugerens tilegnelse af
produkter supplerer vi denne del af vores undersøgelse med pointer fra oversigtsværket
Consumers (2002), sammensat af Eric Arnould, Linda Price og George Zinkhan.
Consumers indeholder en bred indføring i forbrugsproblematikker med rod i forskellige
faggrene, hvis overordnede perspektiv er relateret til et marketingssynspunkt. Vi trækker
yderligere på forskningsartikler fra bogen The Why of Consumption (2000) af Ratneshwar,
S et al. The Why of Consumption rummer en bred vifte af bidrag, som afdækker centrale
omdrejningspunkter inden for forskningen af forbrugsmotiver.

Forbehold
Vi har valgt at bruge begreber på engelsk, hvor vi ikke synes, der forefindes danske
ækvivalenter. Dette skyldes enten, at der ikke er det samme konnotative niveau i de danske
oversættelser, som vi knytter til de engelske, eller at der ikke forefindes nogen gængs
oversættelse. Endelig ønsker vi ikke at bidrage med supplerende terminologier - der synes i
forvejen at være så rigeligt i spil inden for feltet. Vi har markeret de engelske begreber ved
at skrive dem i kursiv. Dette gælder dog ikke engelske låneord i det danske sprog.
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Endnu en begrebsmæssig afklaring, vi vil forsøge at tage forbehold over for, er
terminologien omkring moderne, senmoderne og postmoderne. Vi er bekendte med, at der
foregår en del faglig debat på dette område. Denne vil vi ikke forsøge at tage del i. Når vi
anvender begrebet ”det senmoderne samfund”, er det fordi, vi har valgt Giddens som vores
hovedteoretiker. Såfremt vi i anvendelsen af anden litteratur eksempelvis gengiver
betegnelsen ”postmoderne forbruger”, skal det stadig læses som en forbruger, der hører
hjemme i senmoderniteten. Vi taler under alle omstændigheder om vor samtid og
samtidens forbrugere.

Fakta om Dr. Hauschka
Dr. Hauschka:
-

Er produceret af den tyske virksomhed Wala og opkaldt efter den østrigsk-fødte
læge Rudolf Hauschka, som grundlagde Wala.

-

Indeholder hverken syntetiske emulgatorer, farve- og duftstoffer eller
konserveringsmidler.

-

Er baseret på er økologiske råvarer, urte- og planteekstrakter, naturlige æteriske
olier og plantefarver.

-

Fremstilles efter rytmiske forarbejdningsprocesser, som konkret betyder, at
ingredienserne er høstet ved håndkraft på biodynamiske jordbrug på bestemte
tidspunkter af døgnet.

-

Blev udviklet i 1960’erne og har eksisteret i Danmark siden da.

-

Blev relanceret i 1998 og fik nyt design. Skiftede fra grå og brune farver til de
nuværende orange og hvide farver, ligesom indlægssedlen blev oversat til flere
sprog.

-

Blev indtil for få år siden kun solgt gennem helsekostforretninger, men sælges nu
også i blandt andet Illum, Magasin, Matas samt tøj- og blomsterforretninger og
anvendes af kosmetologer på klinikker.

-

Bliver importeret af danske Helios, der står for PR-aktiviteter i Danmark.

-

Anvendes ifølge virksomhedens hjemmeside af flere udenlandske celebre personer,
hvis udsagn ligger som testimonials på hjemmesiden.
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2 Buzz
Begrebsafklaring
Som vi indledningsvis har nævnt, er produktserien Dr. Hauschka tilsyneladende er blevet
drevet frem ad andre veje end gennem annoncer og reklamer i gængse massemedier. Vi
mener, at der har været tale om, at Dr. Hauschka er blevet løftet og udbredt via brugere af
produktet. I det følgende vil vi diskutere, hvad der kendetegner denne form for udbredelse.
En udfordring i begrebsudredelsen er at jonglere imellem de forsøg, der er gjort på at
forklare buzz, og de forsøg der er gjort på at forklare, hvorledes man kan udnytte buzz i
markedsføringsøjemed. Dette gør vi ved at tage del i de forskellige diskussioner og i
forlængelse heraf eksplicitere, hvorledes vi bruger buzz-begrebet som en forståelsesramme
i vores videre arbejde med udbredelsen af Dr. Hauschka.
Denne form for kommunikation – det at en forbruger tager kontakt til en anden - blev
oprindelig kaldt for word of mouth (WOM), men det er det, der i dag har fået betegnelsen
buzz (Letelier & Spinosa & Calder, 2003: 90). I bogen Buzz – Harness the Power of
Influence and Create Demand (2003) forstås buzz ligeledes som word of mouth. Salzman
og hendes kollegaer har dog yderligere omdøbt word of mouth (WOM) til worm. Dette
skyldes, at de mener, at en orm er et præcist billede på, hvordan buzz fungerer: “a worm that
wriggles its way into the mainstream consciousness one person at a time, slinking and slithering through
communities, through media, into our living rooms. WORM is responsible for that moment when, seemingly
out of the blue, an idea, person, or product seems to be everywhere at once” (Salzman

et al., 2003: 31).

Midt i dette eksplosive mediebillede er det dog ikke længere nok at betragte buzz som faceto-face kommunikation, selvom det bliver gjort med ormen som metafor - det er
nødvendigt også at inddrage internettet. I bogen Creating Consumer Evangelists af Ben
McConnel og Jackie Huba (2003) definerer forfatterne yderligere buzz således: ”Buzz =
word of mouth + word of mouse” (42). Buzz inkluderer

altså ikke blot de mange samtaler, som

eksisterer ansigt til ansigt, men også den interaktion, der foregår på internettet i
chatrooms, på bulletinboards og gennem videresendte e-mails. Denne digitalisering har
udgjort en meget vigtig bevæggrund for det aktuelle fokus på WOM-processer. Og vi vil
hertil bemærke, at kommunikation via sms-beskeder på mobiltelefonen ligeledes er værd
at tage i betragtning som middel til rygtespredelse.
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WOM – word of mouth - henfører primært til selve kommunikationsakten, hvilket vil sige
det, at der er nogle, der taler med hinanden. Vi synes imidlertid, at det er væsentligt at
påpege, at ”nogle” taler om noget. Som Salzman er inde på, kan det dreje sig om en idé, en
person eller et produkt, som lige pludselig opnår status fra ukendt til allestedsnærværende.
Til vores ærinde vil vi indsnævre fokus til buzz omkring produkter og brands, hvorfor vi
her vil inddrage Emanuel Rosens definition på buzz fra bogen The Anatomy of Buzz, hvor
hans forståelse af begrebet lyder således: “Buzz is all the word of mouth about a brand. It’s the
aggregate of all person-to-person communication about a particular product, service, or company at any
point in time” (Rosen, 2001:

7). En buzz er altså karakteriseret ved at være en overlevering af

et brand. Det er den totale sum af al interpersonel kommunikation om et givent produkt,
en service eller virksomhed. Desuden bemærker Rosen, at hvad enten midlet er telefonen,
en e-mail, et stykke papir eller snakken henover middagsbordet, er det væsentlige, at et
udsagn flyttes fra én bevidsthed til en anden.

Tilfældig eller intentionel buzz
Der er gjort mange forsøg på at systematisere forståelsen af buzz-processen. Salzman et al.
skelner mellem buzz og buzz marketing, hvor de skriver, at buzz har eksisteret lige så
længe, som folk har udvekslet ideer. Det er den mund til mund effekt, som forekommer i
forbindelse med overførsel af information inden for sociale netværk. Den kan forekomme
spontant uden nogen form for opmuntring fra en marketingsafdeling eller nogen anden
institution. Buzz marketing derimod handler om de handlinger, som foretages med henblik
på at generere buzz. Det er bevidst. Buzz er altså ikke et nyt fænomen, der er dog den
forskel, at buzz i det 21. århundrede bliver tillagt langt større betydning end tidligere.
Denne større betydning hænger sammen med problemet med at trænge igennem
informationsstrømmen. (Salzman, 2003: Viii). Thomas Greg Metz Jr bruger i artiklen
”Building the buzz in the hive mind” (2004) begrebet buzz marketing til at afløse begrebet
viral markedsføring. Han mener, at betydningen af buzz marketing, som han definerer
således: ”the amplification of initial marketing efforts by third parties through their passive or active
influence”, har

overhalet og umyndiggjort betydningen af det nu ”pensionerede” begreb viral

marketing. Han skelner yderligere mellem uncodified og codified buzz. Hvor uncodified
buzz refererer til informationsudveksling i sociale netværk – det være sig både face to face
og via internettet, hentyder codified buzz til det, der opstår på baggrund af aktive
foranstaltninger, foretaget af firmaet bag et givent produkt. Han skriver i denne
forbindelse, at det er en markedsføringsopgave at identificere uncodified buzz for herefter
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at bruge den bevidst gennem en række marketingstiltag såsom testimonials. Det vil sige, at
opgaven ligger i at løfte den buzz, der i forvejen florerer i de interpersonelle netværk til en
codified buzz ved hjælp af buzz marketing redskaber.
I bogen The Soul of the New Consumer anvender David Lewis og Darren Bridger
betegnelserne hype og buzz til at skelne mellem den strategiske og den spontant opståede
buzz. Mens buzz spredes blandt forbrugerne og eksempelvis kan komme til udtryk som
rygter og sladder, defineres hype som en kommunikationsindsats, der er målrettet
forbrugerne, og som har til hensigt at promovere et produkt. En buzz sker på gadeplan og
er demokratisk i sin udbredelsesfacon, hvorimod en hype udbredes autokratisk gennem
reklamer og presseomtale. Således karakteriseres buzz som den autentiske version af hype.
En buzz fortæller både det gode og det dårlige ved et produkt og bliver derfor betragtet
som troværdig og tillidsvækkende. En hype derimod bliver ofte mødt med kynisme og
mistillid og opfattes som upålidelig af modtageren (Lewis & Bridger, 2000: 104-105).
Ved at definere begreberne på denne måde indlejrer Lewis og Bridger en forventning om,
at modtageren kan aflæse, hvorvidt en buzz er generet af virksomsomheden bag et givent
produkt. Dette kan være vanskeligt, når først buzzen florerer i de interpersonelle netværk
eller optræder i den type medietekster, hvor virksomheden ikke selv fremstår som tydelig
afsender. Det kan eksempelvis være journalistiske baggrundsartikler, produkttests eller
omtale af events og nye produktlanceringer, hvor det er journalisten og ikke
virksomheden, der står som afsender. Selvom denne type mediebudskaber ofte er
genereret af virksomheders pressemeddelelser, mener vi ikke, at forbrugeren altid er i
stand til at gennemskue dette, og disse mediebudskaber vil derfor blive mødt med mindre
kynisme og mistillid end eksempelvis reklamer. På den måde kan journalisten medvirke til
at udviske grænserne mellem hype og den demokratiske buzz på gadeplan. I stedet for at
skelne mellem gennemtænkte marketingstiltag og spontant opstået
informationsudveksling, er det i vores øjne mere interessant at forstå, hvordan medier kan
udgøre en katalysator for en buzz eller ligefrem kickstarte den. Det kan ske ved, at en buzz,
der starter på gadeplan, bliver løftet yderligere gennem medierne, når journalister
begynder at interessere sig for den. Hvis journalisterne i den forbindelse begynder at
anvende en given virksomheds pressemateriale, transformeres buzzen til en autokratisk
hype, selvom den reelt er startet som en demokratisk buzz. Også det omvendte kan ske:
Hvis en virksomhed eksempelvis arbejder på at kommunikere et bestemt budskab, men
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dagsordnen i medierne ender med at blive en anden. Det er vigtigt at tage højde for, at
virksomheder ikke kan styre al presseomtale. Netop dette aspekt mangler Lewis og
Bridgers at inddrage i deres antagelse om, at en hype, der genereres af reklamer og
presseomtaler, kun fortæller det gode.
I praksis kan det være vanskeligt at skelne mellem, hvorvidt en buzz er autokratisk eller
demokratisk, igangsat strategisk eller opstået tilfældigt, codified eller uncodified. Der er
tale om et hønen-og-ægget forhold, hvor det kan være svært at afgøre, hvem der ansporer
hvem til at beskæftige sig med et givent fænomen – journalisten eller virksomheden. Set
ud fra et strategisk synspunkt kan det være en vigtig skelnen, hvis hensigten er at kopiere
en autentisk uncodified buzz, men det er dog ikke vores ærinde. Vi skal i stedet forstå et
fænomen ved at behandle sammenfaldet og samspillet mellem de forskellige drivkræfter,
herunder både publicity og forbrugernes sociale interaktion omkring produkter. Derfor
mener vi, at det er vigtigt at tage afsæt i et forbrugerperspektiv og inddrager til dette
formål en definition af WOM, som stammer fra bogen The Secrets of Word-of-Mouth
Marketing (2001) af George Silverman:
Word of mouth is communication about products and services between people who are perceived to
be independent of the company providing the product or service, in a medium perceived to be
independent of the company. These communications can be conversations, or just one-way
testimonials. They can be live or canned. They can be in person, by telephone, e-mail, listgroup, or
any other means of communication. They can be one-to-one, one-to-many (broadcast), or group
discussions. But the essential element is that they are from or among people who are perceived to
have little commercial vested interest in persuading someone else to use the product and therefore
no particular incentive to distort the truth in favor of the product or service (25).

Han fortsætter: “In word of mouth, both the message and the medium are independent. In that sense, PR
is actually one form (by no means the only form) of word of mouth, since even though the original impetus of
the message is not independent, the message is perceived as written by an independent party in an
independent medium”(Silverman, 2001:25-26). Silverman

løser den ovenfor skitserede

problematik vedrørende adskillelsen mellem den strategiske og den autonome buzz ved at
tillægge modtagerens opfattelse den afgørende betydning. Der er i Silvermans forståelse
kun tale om en buzz i de tilfælde, hvor de kommunikerende parter oplever, at såvel
informationsudvekslingen som selve mediet er uafhængigt af den virksomhed, som står
bag et givent produkt eller en service.
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Buzz-faktorer
I det følgende vil vi beskæftige os med, hvad der karakteriserer en buzz, og hvad der kan få
den til at opstå. Som udgangspunkt er der bred enighed om, at det er svært at forudsige,
hvad der vil blive buzzet om. Problemet er, at man ofte først kan lokalisere en buzz, når
den er opstået. Dermed kan man kun retrospektivt pege på, hvilke betingelser der har
virket befordrende på en given udbredelsesproces, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at
samme betingelser vil være til stede og spille sammen en anden gang. Derfor kan man
heller ikke være sikker på, at der vil opstå en buzz, blot fordi man forsøger at initiere en
buzz via en række tiltag. Der er imidlertid blevet gjort mange forsøg på at identificere,
hvilke betingelser der er optimale for at opnå buzz i en given situation med henblik på at
kunne systematisere disse og kopiere dem til andre situationer (Dye 2000; Gladwell 2000,
Rosen 2001; Godin 2001; Silverman 2001; McDonnel and Huba 2003; Salzman et al.
2003). Vi tager til vores formål udgangspunkt i Gladwell og Rosen, da vi finder, at de er
mere forklaringsorienterede og mindre anvisningsorienterede end de øvrige anførte.
Med udgangspunkt i epidemi-metaforen undersøger Malcolm Gladwell i bogen The
Tipping Point (2000) udbredelsen af fænomener, som løftes via word of mouth. Dette gør
han ved at fokusere på tre faktorer, som er udslagsgivende for det såkaldte tipping point –
det kritiske vendepunkt, hvor et givent fænomen får overtaget inden for et fællesskab og
herefter ikke er til at stoppe. Ligesom influenza har nogle fænomener potentiale til at nå et
stort antal mennesker inden for et fællesskab meget hurtigt og hermed bevæge sig fra at
være et nichepræget, subkulturelt fænomen til at vinde indpas blandt mainstream. Disse
tre førnævnte faktorer er:”The Law of the Few”,”The Stickyness Factor” og ”The Power of
Context”(Gladwell, 2000: 15ff). ”The Law of the Few” handler om, at der er nogle
personer, der er særdeles aktive og hermed udgør en central rolle i spredningen af en buzz.
Ideen relaterer sig til 80/20 reglen, som handler om en statistisk skævhed, hvor der i en
given situation er tale om, at 80 procent af ”arbejdet” bliver udført af 20 procent af
deltagerne (Gladwell, 2000: 19). ”The Stickyness Factor” handler om, at der er noget ved
det givne fænomen, der gør det fastholdelsesværdigt – det vil sige, at det formår at gøre
indtryk. Fastholdelsesfaktoren er dog meget diffus, da det grundlæggende er svært at
afgøre, hvornår et budskab er fastholdelsesværdigt – det er nemlig ifølge Gladwell ikke
nødvendigvis på grund af budskabets iboende betydning: ”We all want to believe that the key to
making an impact on someone lies with the inherent quality of the ideas we present. But in none of these
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cases6 did anyone substantially alter the content of what they were saying. Instead they tipped the message
by tinkering, on the margin, with the presentation of their ideas (...)” (Gladwell, 2000:

131).

Fastholdelsesfaktoren kan også henføre til situationer, hvor det er de ”rigtige” personer,
der plæderer for budskabet – altså nogle af de ovenstående ”few”. Eller det kan skyldes, at
budskabet bliver ytret inden for den rette kontekst. Den tredje faktor ”The Power of
Context” relaterer sig til både de fysiske og sociale omgivelser. Det vil sige, at det både
relaterer sig fællesskabets indre kontekst og til det omgivende miljø. Her handler det om,
at budskabet skal stemme overens med eksisterende værdier og holdninger. Denne
kontekstforståelse vil vi anvende til på flere niveauer at forstå, hvorledes en buzz skal
ramme på rette tid og på rette ”sted”.
I tilfælde, hvor der er tale om en buzz omkring specifikke produkter, mener vi desuden, at
det er væsentligt at fokusere på det givne produkts kvalitet. Kvalitetsbedømmelse er
imidlertid en subjektiv disciplin, og en diskussion vi i øvrigt vil afholde os fra, men blot
påpege, at kvalitet blandt andet handler om forventninger og opfyldelsen af disse. Dette
forbehold omkring kvalitet bliver også påpeget af Rosen i reference til romanen Cold
Mountain, som havde stor succes i USA: “The flow of information about a product cannot be
seperated from the quality of the product itself. Cold Mountain traveled in the invisible networks and directly
interacted with each reader. Over the course of reading 449 pages, something happens between the reader
and a book that determines whether the reader will pass the word on, to how many others, and how
enthusiastically”

(Rosen, 2001: 86). Et andet aktuelt eksempel fra den litterære verden er

romanen Da Vinci mysteriet af den amerikanske forfatter Dan Brown, som i løbet af
ganske kort tid har opnået stor succes i Danmark. Fra den ene dag til den anden kunne
man opleve, hvordan folk i ens omgangskreds omtalte bogen – de havde hørt om den fra
venner, familie, studiekammerater, kollegaer osv. Den har desuden haft stor international
succes, hvilket naturligvis kan have haft en indflydelse. Men ud fra oplysninger fra forlaget
bag bogen, ved vi, at der ikke har været benyttet nøje planlagte marketingsstrategier for at
opnå denne word of mouth effekt. Der er tale om en tilfældighed i den forstand, at det ikke
var planlagt. Det må ikke desto mindre antages, at bogen lever op til nogle kriterier, der
gør den værd at buzze om.
Såfremt man vil forsøge orkestrere en buzz, påpeger Rosen vigtigheden af at indfri de
forventninger, man skaber hos folk, hvilket er afhængigt af kvaliteten af produktet (Rosen,
2001: 103-113). Han beskriver yderligere produkter, som er sandsynlige buzz-kandidater,
6 Gladwell refererer her til nogle analyser af de to amerikanske børneprogrammer Blue’s Clues og Sesame Streets’ successer og fiaskoer.
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på følgende måde: ”I call these ’contagious products’. They possess a tendency to propagate themselves
somehow and to generate talk. The best buzz comes not from clever PR or advertising but rather from
attributes inherent to the product itself”

(Rosen, 2001: 114). Rosen taler altså om, at der er visse

produkter, der indeholder iboende attributter, som gør, at en buzz med stor sandsynlighed
kan opstå. Disse atributter er knyttet til produkternes udseende og synlighed, funktion og
anvendelighed, effektivitet og pris. Uden denne substans forekommer PR og reklame
magtesløse. Der har for nyligt været en situation i dansk film, som kan perspektivere denne
pointe. Allerede for over et år siden blev der reklameret via annoncer og billboards for en
film ved navn Familien Gregersen, som er en filmatisering af Christian Kampmanns fire
romaner fra starten af 1970’erne. Hensigten med at tease med markedsføringen af filmen
op til et år før premieren var at skabe forventning og buzz omkring den. Filmen kunne
imidlertid ikke leve op til de forventninger, som var blevet skabt gennem tidlig
markedsføring og massive kampagner omkring premieretidspunktet. Mens producenten
havde lagt op til, at filmen ville skrive danmarkshistorie, blev den i stedet dårligt anmeldt
af kritikere og svigtet af biografpublikummet. Dette eksempel sammenholdt med Da
Vinchi mysteriet illustrerer, at et produkt nødvendigvis må have substans og leve op til
forbrugernes krav til kvalitet, hvis afsenderen skal lykkes med at generere en buzz.
Med Emanuel Rosens forståelse af buzz i baghånden og en anerkendelse af de mange
forskellige parametre, der gør sig gældende, vil vi anskue buzz som den kommunikation
om et bestemt produkt, service eller virksomhed, der både kan forgå blandt folk både via
en-til-en-kommunikation og via medierede kanaler, hvor budskabet kan udgå fra én til
mange. Det afgørende er, at de involverede parter ikke oplever, at kommunikationen er
genereret af virksomheden. Endvidere anser vi buzz-begrebet for at rumme et implicit
diffussionsaspekt. Det skyldes, at kendskabet til et givent produkt, service eller virksomhed
spredes gennem kommunikation, idet det udgår fra en bevidsthed og over i en anden. I
denne forbindelse inkluderer vi desuden en forståelse af, at spredningen omhandler
fænomener, som går fra at være subkulturelle og nicheprægede til at blive mainstream7.

7 Vi er bevidste om, at der også kan være tale om negativ buzz, hvor WOM kan være medvirkende til det modsatte – netop at virksomhed mister store markedsandele
grundet dårlig omtale, som er genereret på samme facon som positiv buzz. Der peges endda i litteraturen på, at negativ omtale spredes endnu hurtigere, da folk er mere
tilbøjelige til at udveklse dårlige erfaringer end gode. Af afgrænsningsmæssige årsager, afholder vi os dog fra at beskæftige os yderligere med negativ buzz.
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Som det fremgår af ovenstående afsnit, kan en buzz altså drives frem af
følgende faktorer:
 Forbrugere, som spiller en aktiv rolle ved at kommunikere om et produkt i sociale
netværk
 Journalister, som via deres interesse og deltagelse udløser medieeksponering
 Virksomheder, som via forskellige strategiske tiltag forsøger at initiere ovenstående
 Produkter, som er fastholdelsesværdige ved at være i overensstemmelse med
aktuelle værdier og holdninger i samfundet
 Produkter, som rummer nogle kvaliteter, der lever op til forbrugernes forventninger
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3 Empiri
Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
I et eksplorativt og retningsanvisende ærinde har vi foretaget en spørgeskemaundersøgelse
med nuværende og tidligere brugere af Dr. Hauschka. Vi har fokuseret på respondenternes
introduktion til og videreformidling af produktserien, deres købsmotiver og deres
kendskab til produktet.
Respondenternes fælles referenceramme
udgøres således ved, at de alle har været i
berøring med produktserien. 150
respondenter udfyldte vores spørgeskema.
118 spørgeskemaer blev udfyldt per e-mail
og resten via fire helsekostforretninger og
to Matas-forretninger. Kønsfordelingen var
146 kvinder og fire mænd. Aldersmæssigt
var de mellem 20 og 44 år, men med tydelig
overvægt af 26 til 30-årige.
Vi har indledningsvis spurgt ind til, hvor
længe respondenterne har brugt produktet
og kan konkludere, at varigheden af deres
brug afspejler det salgsboom, som der er
sket inden for de sidste par år: 86,8 procent
af respondenterne har brugt det i tre år
eller derunder, hvor 31,8 procent har brugt
det de sidste et til to år. Ud af de 150
adspurgte er der 12 respondenter (2 %), der
har brugt produktet i mere end fire år.
Vi kan dog ligeledes konstatere, at der er et frafald på 21,2 procent. Det vil sige, at cirka en
femtedel af dem, vi har spurgt, ikke bruger produktserien længere.
Som vi vil vende tilbage til i vores perspektivering, handler buzz om udbredelsesraten.
Loyalitet og vedvarende brug skal sikres gennem andre midler – såsom at forbrugeren får
et forhold til produkterne eller den virksomhed, som producerer produkterne.
28

Vi har som udgangspunkt haft en forestilling om, at forbrugernes selv har spillet en
betydelig rolle i udbredelsen. Dette har vores undersøgelse bekræftet:
Kendskab gennem venner/veninder

Valid

Ja

Frekvens
89

Procent
59,3

Valid procent
59,3

Nej

61

40,7

40,7

Total

150

100,0

100,0

Akkumuleret
procent
59,3
100,0

Kendskab gennem familiemedlemmer

Valid

Frekvens

Procent

Valid procent

Akkumuleret
procent

Ja

28

18,7

18,7

18,7

Nej

122

81,3

81,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

Kendskab kollegaer/studiekammerater

Valid

Frekvens

Procent

Valid procent

Akkumuleret
procent

Ja

20

13,3

13,3

13,3

Nej

130

86,7

86,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Af de 150 adspurgte viser det sig, at 85,4 procent8 har fået kendskab til produktserien
gennem nære interpersonelle relationer, hvoraf langt størstedelen har fået kendskab
gennem venner/veninder. Desuden viser vores undersøgelse, at 78,7 procent af de
adspurgte har anbefalet produktet til andre:
Anbefalet til andre

Valid

Missing
Total

Ja

Frekvens
118

Procent
78,7

Valid procent
79,2

Akkumuleret
Procent
79,2

Nej

31

20,7

20,8

100,0

Total

149

99,3

100,0

System

1

,7

150

100,0

8 De 84,5 procent er et resultat af en sammenlægning af de tre kategorier, hvor vi har taget højde for, at nogle respondenter har sat kryds i mere end én svarkategori. I
så fald har respondenten kun talt for et kryds i sammenlægningen.
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Af de øvrige opstillede kilder og kanaler har forhandlere (25,2 procent) og
dameblade/magasiner (23 procent) ligeledes haft en betydelig indflydelse på de adspurgtes
kendskab til produktet.
Hvad angår motivationsfaktorer, viser der
sig et meget tydeligt billede af, at
produkternes afstandstagen til
tilsætningsstoffer har haft en
udslagsgivende effekt. At produktet ikke
indeholder tilsætningsstoffer er prioriteret
af 84,8 procent af de adspurgte:

58,3 procent prioriterer andres positive
erfaringer med produktet:

og 43 procent har prioriteret prisen:
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Hertil skal tilføjes, at motivationsfaktoren angående tilsætningsstoffer er en klar første
prioritet, hvorimod prisen sjældent er en første prioritet. Andres positive erfaringer er ofte
en anden, men også nogle gange en første prioritet.
Vores undersøgelse viser desuden, at
hovedparten af de adspurgte har størst
tiltro til de nære relationer, når det drejer
sig om at vælge skønhedsprodukter.
74 procent af de adspurgte svarer, at de har
størst tiltro til venner/bekendte/kollegaer,
5,3 procent svarer ekspedienter, og 2
procent svarer dameblade.

En af vores forudantagelser har været, at Hollywoodstjerner har haft en indflydelse på
udbredelsen9. Vores undersøgelse af respondenternes kendskab til Hollywoodstjerners
brug af Dr. Hauschka viser, at 44,4 procent har hørt om dette forhold. Mange af dem kan
imidlertid ikke huske, hvilke stjerner det drejer sig om – de fleste nævner dog Madonna.
Der er bemærkelsesværdigt mange, der kender til rygtet om Hollywoodstjernernes brug.
Alligevel er det ikke noget, som angives som en grund til, at de har valgt at bruge
produktet.
En overvejende del af respondenterne er klar over, at produkterne hverken indeholder
konserveringsmidler eller farvestoffer, og ej heller er testet på dyr. Over halvdelen af
respondenterne er ligeledes bekendt med, at produkterne er baseret på økologiske råvarer:
Benytter Dr. Hauschka dyreforsøg?

Valid

Akkumuleret
procent

Ja

Frekvens
2

Procent
1,3

Valid procent
1,3

Nej

89

59,3

59,3

60,7

Ved ikke

59

39,3

39,3

100,0

Total

150

100,0

100,0

1,3

9 Dette skyldes, at vi har hørt fra blandt andet forhandlere, at danske modemagasiner har skrevet om eksempelvis Julia Roberts og Madonnas brug af produktserien.
Desuden var det en oplysning, der fulgte med den anbefaling af produkterne, vi selv havde fået fra eget netværk.. Via vores research har vi ligeledes fundet historien på
Dr. Hauchkas hjemmeside (se bilag 5).
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Benytter Dr. Hauschka konserveringsmidler?

Valid

Ja

Frekvens
1

Procent
,7

Valid procent
,7

Akkumuleret
procent
,7

Nej

134

89,3

89,3

90,0

Ved ikke

15

10,0

10,0

100,0

Total

150

100,0

100,0

Benytter Dr. Hauschka økologiske ingredienser?

Valid

Ja

Frekvens
108

Procent
72,0

Valid procent
72,0

Akkumuleret
procent
72,0

Nej

2

1,3

1,3

73,3

Ved ikke

40

26,7

26,7

100,0

Total

150

100,0

100,0

Der er til gengæld mange af respondenterne, der ikke kender til de rytmiske
forarbejdningsprocesser:
Kendskab til rytmiske forarbejdningsprocesser

Valid

Ja

Frequency
28

Procent
18,7

Valid procent
18,7

Nej

122

81,3

81,3

Total

150

100,0

100,0

Akkumuleret
procent
18,7
100,0

I henhold til de tidligere omtalte krav om validitet, reliabilitet og generaliserbarhed har
vores undersøgelsesresultater en begrænset anvendelighed. Reliabilitet handler som
tidligere nævnt om, at måleresultaterne skal kunne efterprøves af andre forskere, som
anvender tilsvarende metoder og give det samme resultat. Jævnfør vores
videnskabsteoretiske ståsted er vi imidlertid bevidste om, at vores rolle er meget afgørende
i spørgeskemaundersøgelsens tilvirkningsproces. Det skyldes, at respondenternes svar er
afgivet inden for nogle rammer, som vi har fastlagt i kraft af de spørgsmål, vi har stillet.
Med henblik på at gøre vores undersøgelsesdesign så gennemskueligt som muligt, har vi
ekspliciteret vores refleksioner over de forskellige undersøgelsesspørgsmål. En
gennemgang af disse refleksioner findes i bilag 7, hvor vi også forklarer, hvordan vi har
operationaliseret vores forskningsspørgsmål med henblik på at tilstræbe en indre validitet
i undersøgelsen.
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Kriteriet for ydre validitet i kvantitative undersøgelser er repræsentativitet, hvor der
foretages et udtræk blandt en population med henblik på at kunne sige noget om hele
populationen. Med hensyn til omfanget af vores undersøgelse, har vi fået respons på 150
spørgeskemaer. Vi kender ikke til populationens omfang på anden vis, end at vi ved, at der
sælges mange produkter, idet Danmark, set i forhold til indbyggertal og salgstal, er Dr.
Hauschkas største marked. Det betyder, at vi ikke ved, hvor stor en procentdel af
populationen vi har fået respons fra eller været i kontakt med. Derudover er kun 28 af
skemaerne udfyldt via forhandlerleddet, mens de resterende er blevet udfyldt gennem
Roskilde Universitets postlister. Det giver en overvægt af universitetsstuderende i alderen
20-30 år blandt respondenterne, hvilket er problematisk i forhold til at udsige noget, der
er repræsentativt gældende for hele populationen af brugere. Dette svækker således
undersøgelsens ydre validitet i en sådan grad, at vi ikke kan udsige noget generelt på
baggrund af den.
Vi kan bruge undersøgelsen til at demonstrere, hvordan man kan arbejde med en
kvantitativ metode med henblik på at forklare nogle årsagssammenhænge. Endvidere kan
undersøgelsens resultater ses som led i en research, der kan gøre os klogere på, hvilke
områder og problematikker der er relevante at få belyst ved hjælp af en kvalitativ
undersøgelse. Eksempelvis har vi valgt at forfølge et fokus på face to face relationer frem
for blandt andet kommunikation via internettet. Endvidere har undersøgelsen været
retningsangivende i forhold en prioritering af et fokus på tilsætningsstoffer frem for
produktionsmetoder.

Kvalitative undersøgelser
Med henblik på at kunne give et kvalificeret bud på hvad der har motiveret forbrugerne til
at tale om Dr. Hauschka, samt hvilke forbrugerbehov og -ønsker Dr. Hauschka har
imødekommet, har vi efterfølgende foretaget en række kvalitative interview. Dette skyldes
blandt andet, at vi anser drivkræfterne bag buzz for at være komplekse fænomener, der
ikke blot kan forklares ved hjælp af kvantificerede undersøgelsesresultater. Eksempelvis
gav denne undersøgelsesmetode ikke mulighed for at spørge ind til, hvorfor
respondenterne var begyndt at bruge produkterne på baggrund af anbefalinger fra folk i
deres nære omgangskreds.
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Vi afholdt først to gruppeinterview af halvanden til to timers varighed og foretog
efterfølgende otte individuelle interview af 35 til 50 minutters varighed. I bogen The Long
Interview skriver Grant McCracken, at det er svært at bevare overblikket over sine data og
bearbejde dem tilfredsstillende, hvis man foretager for mange interview, og ud fra devisen
”less is more” anbefaler han otte som værende et tilstrækkeligt antal respondenter til de
fleste forskningsprojekter (McCracken 1988: 17). Dette har vi holdt os for øje, men
samtidig har vi været indstillede på at foretage interview så længe, der viste sig at dukke
nye tendenser op, sådan som det anbefales af Kvale (1997: 109).
Interviewform
Vores første to intervieweseancer blev formmæssigt udgjort af et miks af to interviewtyper:
Et løst struktureret gruppeinterview og et fokusgruppeinterview. Som Bente Halkier
skriver i bogen Fokusgrupper, rummer semistrukturerede former for gruppeinterview en
høj grad af interaktion mellem interviewer og interviewpersoner, idet det involverer mange
direkte spørgsmål og svar. I modsætning hertil er fokusgrupper karakteriseret ved, at der
er meget interaktion mellem interviewpersonerne (Halkier, 2002: 11). Dertil kommer, at
fokusgrupper ifølge Halkier producerer acounts in action, hvilket vil sige, at deltagerne
udveksler beretninger om handlinger og forståelser som en del af den interaktion, der
foregår i en social, hverdagslig genkendelig kontekst. Semistrukturerede gruppeinterview
producerer derimod acounts about action, hvor deltagerne beretter om handlinger og
forståelser i deres hverdagssociale kontekst til forskeren. Fordelen ved at benytte
fokusgrupper frem for semistrukturerede interview er, at man kan få adgang til handling
og ikke blot beretninger om handling (Halkier, 2002: 12).
Vi har primært været interesserede i accounts about action - det vil sige deltagernes
beretninger om deres handlinger og forståelser i deres hverdag – og derfor har vores
interview som udgangspunkt været semistrukturerede gruppeinterview. I erkendelse af at
selve interaktionen kan have betydning for, hvad der indholdsmæssigt bliver sagt, har vi
samtidig tilstræbt at give deltagerne plads til at kommentere og diskutere hinandens
beretninger samt selv komme på banen. Dermed har vi skabt mulighed for at undersøge,
hvordan interviewpersonerne udveksler forståelser og i den forbindelse trækker på
tidligere sociale erfaringer. Styrken ved denne løse struktur har samtidig været, at vi har
kunnet forfølge den kompleksitet, der eksempelvis kan opstå ved, at deltagerne modsiger
sig selv eller eksplicit kommer frem til nye erkendelser undervejs. Dette kommer
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eksempelvis til udtryk i det ene af gruppeinterviewene, hvor en af interviewdeltagerne
indledningsvis siger, at hendes kendskab til Hollywood-stjerners brug af produktserien har
haft afgørende betydning for hendes køb af produktserien. Senere i interviewet ændrer
interviewdeltageren forklaring og fastslår, at hun allerede havde købt det, da hun blev
bekendt med, at Madonna brugte det: ”Altså jeg tror, at jeg var begyndt at bruge det, da jeg læste, at
Madonna bruger det, og da tror jeg egentlig nok, at jeg… Det er også noget med, at du skal prøve det. Det er
helt vildt godt og lækkert og sådan nogle ting, og Madonna bruger det helt klart. Men det er måske mere min
egen humoristiske sans, der sådan: Så det gør vi også–agtigt. Der er jeg nok ikke helse-agtig og hippie-agtig
nok til ikke at blive en lille smule imponeret over det. Det vil jeg helt klart tage med i min salgstale over for
mine veninder. Det gjorde jeg også” (Linda). Her bliver indflydelsen

fra celebre personer reduceret

til kun at være et sjovt aspekt, som inddrages i buzzen om produktet. Det, at
interviewdeltageren ændrer sin forklaring, kan være et resultat af, at hovedparten af de
andre deltagere kraftigt afviser, at de lader sig påvirke af celebre personer. Frem for at
holde fast i sit eget udsagn nærmer interviewdeltageren sig de andre deltageres
forklaringer. Denne konsensussøgning kan således ses som et eksempel på en af de
svagheder, der er forbundet med at producere viden om deltagerens livsverden gennem
gruppeinterview. Endvidere illustrerer interviewdeltagerens selvmodsigelse det
problematiske ved at arbejde med efterrationaliseringer om fortidige købsmotiver. Som vi
tidligere har været inde på, er styrken ved kvalitative interview, at de kan rumme en sådan
kompleksitet. Samtidig efterlader interviewdeltagerens modsætningsfyldte udsagn os med
et uafklaret spørgsmål om, hvilken af hendes forklaringer der er mest valid.
Endelig er vi bevidste om, at de øvrige deltageres tilstedeværelse kan hæmme den enkelte
deltager – en situation som Halkier referer til som ”den sociale kontrol”. Hun skriver, at
den sociale kontrol kan hindre, at forskelle i erfaringer og perspektiver kommer frem. Ved
at etablere en hverdagslig samtaleform mener vi dog, at vi skaber rammer for en utvungen
interaktion, der kan mindske den sociale kontrol, hvilket én af interviewdeltagerne
berører: ”Men hvis du spurgte mig, og jeg skulle være politisk korrekt i den rigtige sammenhæng, så ville
jeg sige: Ja, jeg køber altid økologiske varer - det ville være lidt løgn, for det gør jeg altså ikke”(Kamilla). Til

dette tilføjer Halkier, at der ikke er nogen garanti for, at individuelle interview vil kunne
hindre for mange socialt ”korrekte” forståelser og for få socialt ”ukorrekte” forståelser
(Halkier, 2002: 16). Samtidig henviser Halkier til, at hvis man antager, at mennesker altid
konstruerer deres individuelle beretninger og forståelser i forhold til deres sociale
relationer, så vil man se de forskellige forståelser som forskellige konstruktioner alt efter
hvem, der udgør den aktuelle kontekst for interaktion. Hendes pointe er, at vi konstruerer
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forskellige fortællinger om os selv, alt efter hvem vi taler med, men at ingen af
konstruktionerne udgør nogen sandhed. Derimod bidrager de alle til den fortsatte
fortælling om, hvem vi er (Halkier, 2002: 16).
Da vi som nævnt primært er interesseret i deltagernes beretninger om deres handlinger og
forståelser i deres hverdag, har vi udover de to gruppeinterview foretaget otte individuelle
interview. Denne interviewform har givet os mulighed for at gå i dybden med de enkelte
deltageres forklaringer af forbrugsmotiver og brug af det sociale netværk.
Rekruttering
Vi rekrutterede hovedsagligt interviewpersonerne til både gruppeinterview og de
individuelle interview blandt dem, der tidligere havde svaret på vores spørgeskema. Vores
eneste egentlige udvælgelseskriterium har været, at deltagerne er eller har været brugere af
Dr. Hauschka. Produktserien bruges hovedsagligt af kvinder og vi har derfor fundet det
mest hensigtsmæssigt kun at inddrage kvinder i vores undersøgelse. Aldersmæssigt er
deltagerne mellem 27 og 32 år. De to gruppeinterview bestod hver af fire personer, hvor
der i begge grupper var en fordeling af to studerende og to med fast arbejde. En enkelt
deltager havde børn. Deltagerne kendte ikke hinanden. Da vi primært har haft adgang til
personerne via deres e-mail og derfor ikke har kendt til deres demografiske data, har vi
ikke kunne sammensætte grupperne med henblik på, at de skulle være enten homogene
eller heterogene. Der viste sig imidlertid at være en god balance og dynamik af
forskellighed i begge grupper.
I forhold til de individuelle interview har vi søgt efter nogle forskellige profiler, således at
vi ikke kun interviewede kvindelige studerende i alderen 26-30 år. Da det hovedsagligt var
disse, vi havde kontaktinfo på fra vores spørgeskemaundersøgelse, har vi i høj grad valgt at
henvende os til respondenter, der havde udfyldt vores spørgeskema via forhandlerleddet.
Desuden har vi trukket på vores eget netværks netværk til at finde brugere af Dr.
Hauschka. Vi er gået målrettet efter en alsidighed i forhold til, hvor længe
interviewpersonerne har brugt serien i håb om, at det ville give nogle forskellige
perspektiver på udbredelsen.
De otte interviewpersoner omfatter:
 Carmen, 25 år, pædagogstuderende
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 Cathrine, 29 år, skuespiller
 Nanna, 29 år, Cand.comm på barsel
 Hildegun, 29 år, skuespiller
 Malene, 32, tekstforfatter
 Anne-Lise, 33 år, folkeskolelærer
 Agnete, 36 år, projektleder
 Tine, 40 år, manuskriptforfatter
Interviewguides
For at afdække alle vores interesseområder, havde vi forinden gruppeinterviewene
konstrueret en interviewguide10. Vores interesseområder er knyttet til vores valg af buzz
som forståelsesramme, og spørgsmålene er således blevet konstrueret på baggrund af
vores indledningsvist fremsatte forskningsspørgsmål. Med hensyn til hvorledes vi skulle
præsentere vores undersøgelse og selve interviewseancen, lod vi os inspirere af Bente
Halkier (Halkier, 2002: 56-60). Vi præsenterede vores undersøgelse i meget overordnede
træk, således at vi ikke påvirkede interviewdeltagerne i en bestemt retning på baggrund af
introduktionen. Indholdet i interviewguiden er struktureret således, at vi indledningsvist
har fokuseret på, hvordan deltagerne er blevet introduceret til Dr. Hauschka, og hvorfor de
køber eller har købt produkterne. I denne forbindelse benyttede vi nogle små kort, hvor vi
havde skrevet købsmotiver på, såsom pris, andres positive erfaringer etc. Vi bad deltagerne
rangere disse i henhold til, hvilke bevæggrunde der havde ligget til grund for deres
beslutning om at begynde at bruge produkterne. Denne prioritering bad vi dem begrunde.
Desuden spurgte vi ind til betydningen af omtale både fra interpersonelle relationer samt
ekspedienter og medier. Endvidere udspurgte vi deltagerne om deres kendskab til
virksomheden bag produkterne og dennes fremstillingsprincipper, samt hvad de forbinder
med Dr. Hauschka. Herefter forsøgte vi mere generelt at afdække, hvad der er
betydningsfuldt for deltagerne i forhold til valg af hudplejeprodukter, herunder loyalitet til
hudplejeprodukter samt deres tillid til produktinformation og salgsekspedienter. Endelig
spurgte vi dem om, med hvem, hvor og hvorfor de kommunikerer om skønhedsprodukter.
De overordnede tematikker fra ovenstående interviewguide og selve rækkefølgen går igen i
vores interviewguide til enkeltmandsinterviewene.11 Vi valgte dog at udelade
købsmotivkortene i denne sammenhæng og blot spørge frit ind til vedkommendes
10 Jf. Bilag 9
11 Jf. Bilag 12
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købsmotiver. Hermed var der bedre forudsætninger for at lade os overraske. Selvom vi
inddrog et kort, hvor der stod "andet" på i gruppeinterviewene, er vi stadig bevidste om, at
et kort med et købsmotiv på kan influere måden tankerne styres på. I forhold til vores
afsøgning af købsmotiver, vil vi med inspiration fra Christine Sestofts udlægning af den
politiske forbrugertype fremsætte det metodiske forbehold, at vi har en formodning om, at
forbrugere ofte efterrationaliserer mere, end de handler rationelt. Med argumentation
hentet fra Foucault skriver Seestoft, at rationaliteten ikke er et udgangspunkt for
menneskelig handlen, men nærmere et produkt heraf. Forbrugere må derfor anskues som
sammensat af mange relative sandheder indeholdende mange efterrationaliserende
argumenter ud fra sin bestemte form for praksis. Denne praksis er følgelig afhængig af
konteksten og ifølge Sestofts og Foucault influeret af herskende diskurser (Sestoft, 2002:
89). Foruden købsmotivkortene, var der desuden enkelte spørgsmål, vi valgte at udelade:
Der var eksempelvis meget diskussion af gruppedeltagernes hudproblemer på
foranledning af vores egne spørgsmål, som vi efterfølgende kunne se ikke var særlig
brugbare. Til gengæld tilføjede vi nogle ekstra spørgsmål på områder, hvor vi ønskede
yderligere uddybning. Dette drejer sig blandt andet om en række associationsøvelser, hvor
vi forsøgte at afdække Dr. Hauschkas signalværdier.
Efterbearbejdning & analysestrategi
Vi har efterfølgende transskriberet alle vores interview12med henblik på at kunne analysere
dataene. Vi har bestræbt os på at gøre dette så nært som muligt. Selvom vores
hovedærinde med gruppeinterviewene ikke er en analyse af interaktionen, men derimod
en indholdsanalyse, har vi ekspliciteret, hvem der siger hvad. Dette skyldes, at vi, når
interaktionen har haft en åbenbar indflydelse på de forskellige deltageres konstruktion af
udsagn, har haft mulighed for at påvise dette. Desuden skal interviewdeltagerne ikke blot
ses som informanter, der hjælper os på vej i vores erkendelse, da de samtidig bliver brugt
og analyseret som repræsentanter for forbrugere af Dr. Hauschka, hvorfor vi ligeledes
tildeler de individuelle interviewdeltagere et navn. Vi har af samme årsag noteangivet,
hvem der siger hvad i analysen. I forsøget på at blotlægge hele konteksten har vi i
transskriptionerne taget al tale med – også ufuldstændige sætninger og tale, som ikke giver
så meget mening på skrift. Vi har dog i anvendelsen af citaterne i analysen modificeret
udsagnene, så de gav bedre mening på skrift.

12 Jf. Bilag 10, 11, 13-20
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For at skabe overblik over vores interviewdata og gennemskue hvornår interviewpersoners
udsagn bidrog med perspektiver, som var anvendelige i vores arbejde med at forstå
udbredelsesprocessen, foretog vi en kodning af interviewmaterialet. Reduceringen af
datamængden blev foretaget på baggrund af følgende overordnede temaer:
 Kilder til indflydelse, herunder veninder, forhandlere, blade
 Produktspecifikke egenskaber – kvaliteter og signalværdier
Denne proces kan, som ovenstående nævnt, anskues som en reducering og simplificering
af datamaterialet. Det kan dog ligeledes ses som en måde at udvide, transformere og
refortolke data ved at åbne op for nye analytiske perspektiver (Coffey & Atkinson, 1996:
28-29). Disse temaer kan betragtes som en operationalisering af vores indledningsvist
fremsatte arbejdsspørgsmål.
Vores efterfølgende analyse af interviewdataene har klangbund i de teoretiske
betragtninger, som præsenteres forud for analysen. Analysen vil foregå på flere niveauer dels ved at tage interviewpersonernes udsagn for pålydende og dels ved at tolke på,
hvorledes de positionerer sig selv i forhold til deres udsagn. Vi vil med andre ord fokusere
på den mening, de eksplicit udtrykker – det vil sige bevæge os på deres eget
selvforståelsesniveau. Og derudover bevæge os ud over denne selvforståelsesramme og
operere på det niveau, som Kvale betegner en kritisk common sense-læsning (Kvale, 1997:
210-213). Overordnet kan man med Kvales betegnelse betragte vores arbejde med
interviewdataene som en meningsfortolkning. I kraft af vores forforståelser har vi forinden
haft et bestemt perspektiv på vores undersøgelsesfelt. Når vi tolker på den mening, der
eksplicit udtrykkes, er det med henblik på at sætte udsagnene ind i en ny sammenhæng,
hvorigennem vi forsøger at udarbejde nogle betydningsstrukturer og -relationer (Kvale,
2002: 199). På baggrund af de data vi har produceret sammen med de i alt 16
interviewpersoner, vil vi med andre ord forsøge at identificere nogle mønstre og
sammenhænge, hvormed vi kan give et bud på hvilke drivkræfter, der har drevet
udbredelsen af Dr. Hauschka frem. Dette gør vi præsentationsmæssigt ved at dele analysen
op i to dele, henholdsvis Dr. Hauschka, opinionsledere & sociale netværk og Dr.
Hauschkas kvaliteter & signalværdier.
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4 Netværk
Mens vi tidligere beskæftigede os med en bred tilgang til buzz-fænomenet, vil vi i det
følgende primært fokusere på modtagersiden og opbygge en grundlæggende forståelse for
de netværk, som kommunikationen ifølge Emanuel Rosen spredes gennem: ”Buzz is not
about elegant advertising or glitzy trade shows. It’s about what happens in the invisible networks – the
interpersonal information networks that connect customers to each other. It’s about what the costumers –
the people who pay money for products – tell each other about these products” (Rosen, 2003: 12). En

forståelse for disse kommunikationsnetværk betragter vi i tråd hermed som en
forudsætning for at kunne forstå forbrugernes rolle i en buzz. I det følgende vil vi diskutere
netværkskommunikation på et mere overordnet niveau med henblik på at skabe en
teoretisk kontekst, som vi kan sætte i spil med vores undersøgelsesfelt. Her belyser vi,
hvordan netværk kan ses som en kanalteknisk term, der kan hindre eller fremdrive en
udbredelse af et nyt produkt. Omdrejningspunktet er, hvordan den kommunikation, der
foregår inden for netværk, kan sprede sig fra mikro- til makroniveau.

Sociale netværk
” It is as unthinkable to study diffusion without some knowledge of the social structures in which
potential adopters are located as it is to study blood circulation without adequate knowledge of the
veins and arteries” (Katz 1961 i Rogers 1995: 25)

Sådan lød budskabet fra en af kommunikationsforskningens pionerer Elihu Katz i starten
af 1960’erne. I citatet plæderer han for, at forskere nødvendigvis må rette blikket mod de
sociale strukturer, der udgør den kontekst, som diffusionen og aktørerne bevæger sig inden
for. Denne opgave tager blandt andre Everett M. Rogers på sig i bogen Diffusion of
Innovations, hvor han skelner mellem to slags strukturer: En social struktur, der udgøres
af den formelle sociale relation mellem individerne inden for et socialt system, og en
uformel kommunikationsstruktur, der forbinder folk i interpersonelle netværk (Rogers,
1995: 24). Everett M. Rogers og D. Lawrence Kincaid definerer i bogen Communication
Networks - Toward a New Paradigm for Research denne kommunikationsstruktur som
et netværk bestående af individer, der er knyttet til hinanden via et flydende mønster i
kommunikationsstrømmen. Den bagvedliggende tanke er, at den kommunikation, som
udveksles mellem mennesker, udvikler sig til et mønster over tid, og dermed etableres en
kommunikationsstruktur, som er relativt stabil (Rogers & Kincaid, 1991:75).
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Kommunikationsflow i sociale netværk
Med henblik på at kunne forklare, hvordan kommunikationen bevæger sig inden for disse
kommunikationsstrukturer, anvender Rogers og ligeledes Emmanuel Rosen begreberne
homophily og heterophily. Ifølge Rosen og Rogers refererer homophily til, i hvor høj grad
to mennesker, der kommunikerer, ligner hinanden, hvad angår alder, køn, holdninger,
uddannelse, social status, interesser og etnisk baggrund (Rogers, 1995: 18-19 & Rosen,
2001: 63). Når udveksling af information ofte foregår blandt mennesker, der ligner
hinanden, skyldes det ifølge Rogers, at folk helst vil undgå at blive udsat for budskaber, der
ikke er i overensstemmelse med deres eksisterende overbevisninger, da dette vil føre til en
ubehagelig psykologisk tilstand hos de implicerede. Det, at vi instinktivt grupperer os med
folk, der ligner os, gør kommunikationen meget effektiv inden for sociale netværk, mens
begrænsningen ligger i, at kommunikationen ofte forbliver inden for det enkelte netværk
(Rogers, 1995: 287-288). Rosen kalder dette for et strukturelt hul mellem de enkelte
klynger. Disse strukturelle huller forstærkes af, at ens nærmeste venner, der bevæger sig i
de samme sociale cirkler som én selv, sædvanligvis bliver eksponeret for de samme
informationskilder, som man selv bliver eksponeret for (Rosen, 2001: 67- 73). For at
kommunikationen kan sprede sig fra én klynge til en anden, må denne
kommunikationskløft imidlertid overvindes. Det kan ske i kraft af heterophily, der
refererer til kommunikation mellem to mennesker, der socialt set ikke er ens. Ifølge Rogers
vil denne type kommunikation være mindre effektiv, men til gengæld forbinder den to
socialt forskellige kliker sammen (Rogers, 1995: 287). Med henblik på at forklare, hvordan
disse strukturelle huller overskrides, skriver Rosen, at individet er forbundet til forskellige
klynger, hvor eksempelvis familien udgør én klynge, kollegaer en anden og
studiekammerater en tredje. Alle mennesker tilhører mere end én klynge, og på den måde
er de enkelte klynger bundet sammen i større netværk. Dermed kan selv folk, som tilhører
klynger, der er meget fjerne fra hinanden, anses for at være forbundet med hinanden.
Dette er teorien bag begrebet ”small world”, der er baseret på en hypotese om, at enhver
person kan nå en anden person gennem få antal link (Rosen, 2001: 64-65). I bogen The
Tipping Point skriver Malcom Galdwell, at princippet bag dette begreb er, at ikke alle
kender alle, men at få kender mange. Disse få kalder Gladwell for connectors. Connectors
er karakteriseret ved at opretholde og beherske kontakten til mange bekendte, hvilket er
det, der kaldes weak ties (Gladwell, 2001: 34-38). Denne form for social kontakt vil vi det
følgende kalde svage relationer. Som vi ser det har connectors i Gladwells udlægning den
funktion, at de lapper hullet mellem de føromtalte strukturelle huller. Samtidig udgør
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deres specielle evne til at opretholde en løs tilknytning til andre en forudsætning for, at en
buzz kan blive spredt ud i netværkene, fordi denne type bekendtskaber netop er
karakteriseret ved at kunne bringe ny information ind i netværksklyngerne. Her har
internettets teknologi avanceret mulighederne for at danne netværk, hvor folk kan
diskutere og udveksle erfaringer, som har at gøre med deres specielle interesser. Samtidig
skaber internettet også mulighed for en opretholdelse af kontakt til et stort antal
mennesker. Som Rosen skriver, er det nemmere at opretholde en svag relation via
internettet, fordi en e-mail eksempelvis er langt mere uforpligtende og mindre anmasende
end telefonopringninger og personlige henvendelser (Rosen, 2001: 74-75).
Netværksanalysen er en af måderne, hvorpå forskerne forsøger at identificere de oven for
beskrevne netværksstrukturer for blandt andet at finde frem til, hvem der henvender sig til
hvem, hvor ofte og hvordan (Iacobucci, 1996: XV). Vi har imidlertid ingen ambition om at
præstere en sådan analyse. Antallet af brugere af Dr. Hauschka er meget stort, og vi ville
med en sådan analyse kun kunne afdække en flig af det kommunikationsnetværk, som har
været aktiveret i forbindelse med udbredelsen af Dr. Hauschka. Desuden mener vi ikke, at
en forklaring på udbredelsen kun skal findes i, hvem der er linket til hvem. Vi mener, at
drivkræfterne også er relateret til spørgsmål om, hvordan kommunikationen foregår inden
for disse netværk, og hvorfor forbrugerne trækker på deres netværk i forbindelse med
anskaffelse af nye produkter. Vi er med andre ord mere optagede af de processer, som
foregår i disse netværksstrukturer end af selve strukturerne.
Vi går på baggrund af de ovenfor skitserede betragtninger til vores undersøgelsesfelt med
følgende forforståelser:


Kommunikationsnetværk består af individer, der er linket til hinanden i kraft af de
mønstre af informationsudveklinger, der finder sted inden for et socialt netværk.



Mennesker har en tendens til at omgive sig med folk, der ligner dem. Her vil
information let kunne viderebringes, fordi aktørerne er socialt ens og har samme
holdninger - det som kaldes homophilous kommunikation. For at informationen
kan spredes fra en klynge til en anden, kræver det, at nogle overskrider denne kløft
gennem heterohilous kommunikation.
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Dette kan eksempelvis ske via en kontakt med mennesker, man kender mindre
godt. Disse svage relationer kan således udgøre en vigtig faktor i forhold til
spredningen af en buzz.

Two-step flow hypotesen
Mens vi i det foregående afsnit fokuserede på modtagerperspektivet, inddrager vi i det
følgende afsenderaspektet med henblik på opstille en overordnet ramme for, hvilken
kommunikationsforståelse der ligger bag vores analyse af buzzen om Dr. Hauschka. Vi
tager her afsæt i two-step flow hypotesen og på baggrund af en kritik af denne,
argumenterer vi os frem til en kommunikationsforståelse, der harmonerer med det buzzperspektiv, vi har valgt at gå til vores undersøgelsesfelt med. Når vi mener, at two-step
flow hypotesen er et relevant sted at starte, skyldes det, at den var skelsættende i sin
anerkendelse af indflydelsen fra interpersonelle relationer.
Two-step flow hypotesen blev udviklet af Paul Lazersfeld og hans kollegaer på baggrund af
et studie af præsidentvalget i Ohio i 1940.
Deres undersøgelser viste, at kun få vælgere
blev direkte influeret af massemedierne,
mens folks politiske holdninger i langt
højere grad blev dannet i interpersonelle
relationer (Rogers, 1995: 285). Dette fik
forskerne til at opstille hypotesen om, at
nye idéer spredes fra massemedierne til
opinionsledere og herfra videre til den
mindre aktive del af befolkningen (Katz &
Lazersfeld, 1964: 32).

Kilde: Windahl et al. 1992, p. 53
I publiceringen af arbejdet med denne hypotese konkluderer Lazersfeld og kollegaen Elihu
Katz, at det traditionelle billede af mediernes påvirkning af den brede masse må udvides til
også at rumme en erkendelse af, at folk selv udgør en betydningsfuld faktor mellem
mediernes stimuli og de holdninger, beslutninger og handlinger, som de afføder hos folk
(Katz & Lazersfeld, 1964: 33). Som flere kommunikationsforskere peger på, er forcen ved
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two-step flow hypotesen, at den ved hjælp af opinionslederbegrebet formår at knytte
massemediernes påvirkning sammen med interpersonel påvirkning (Bl.a. Rogers, 1995:
285; Langer, 2004: 17; Windahl et al. 1992: 52; Henriksen, 2001: 31). Hypotesen har siden
været udsat for meget kritik. I bogen Risk Taking and Information Handling in Consumer
Behaviour (1967) peger Donald F. Cox på, at svagheden ved Lazersfeld og Katz’s hypotese
er, at den lider under at betragte massepublikummet som en passiv størrelse, der blot får
sin information gennem interpersonelle kanaler frem for massemedierne. Trods det
indføjede mellemled er perspektivet fortsat det samme: Initiativet ligger stadig hos
kommunikatøren – det vil sige massemedierne eller opinionslederen og ikke hos
massepublikummet (Cox, 1967: 174). Selvom modellen på en måde gør op med den
kanyleteoretiske stimulus-respons model ved at introducere idéen om, at opinionslederen
fungerer som et slags relæ for transmissionen af massemedierede budskaber, er der stadig
indlejret en forståelse af kommunikationen som en lineær proces.
Denne problematik er udgangspunktet for Rogers og Kincaids arbejde med
konvergensmodellen, hvor kommunikation opfattes som fler-cyklisk. Konvergens skal i
denne forbindelse forstås som den proces, der opstår, når to eller flere individer forbindes i
en fælles interesse eller et fælles fokus via informationsudveksling.
Kommunikation er altså en proces, hvor
deltagerne skaber og udveksler information
med hinanden med henblik på at opnå en
gensidig forståelse. Netop gensidigheden i
informationsudvekslingen gør, at
deltagerne både fungerer som transmittere
og modtagere i det sociale netværk. Dette
står i kontrast til den tidligere
kommunikationsforskning, der havde en
mere individualistisk og passiv forståelse af
modtageren. (Rogers & Kincaid, 1981: 62,
63, 72, 73,76).
Kilde: Windahl et al. 1992, p. 75

Den gensidighed, der er indlejret i konvergensmodellens kommunikationsforståelse, gør,
at modellen passer ind i den netværksforståelse, som vi møder hos Rosen. Også han
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kritiserer two-step flow hypotesen for ikke at anerkende, at der ofte foregår en dialog
blandt folk, der udveksler informationer om produkter. Endvidere retter Rosen sin kritik
mod den vandfaldsmetafor, som trickle-down og two-step flow hypotesen læner sig op af.
Her forstås spredningen nemlig ud fra et nedsivningsprincip, hvor udbredelsen går fra
overklassen og ned i de underliggende klasser, fordi middelklassen imiterer overklassen og
så fremdeles. Mens Rosen anerkender, at disse modeller beskriver vigtige komponenter i
processen, mener han, at det hegemoniske forhold mellem de implicerede parter er
problematisk. Selvom der altid vil eksistere et hierarki i den måde informationerne spredes
på gennem netværk, fastholder han, at det ikke forekommer i så høj grad, som det ofte
antages. Han pointerer, at det er mere frugtbart at betragte buzz som undergrundsvand,
der ikke blot bevæger sig i én retning, men både løber op, ned og sidelæns (Rosen, 2001:
81).
Et andet kritikpunkt af two-step flow hypotesen handler om, at modellen er utilstrækkelig
i forhold til at beskrive de interpersonelle netværks betydning for udbredelsen af nye
produkter. I bogen Using Communication Theory skriver Windahl, Signitzer og Olson, at
modellen skaber et for simplificeret billede af virkeligheden. For eksempel overser den det
faktum, at opinionsledere kan få deres informationer fra andre opinionsledere, ligesom
den fejlagtigt antager, at kun opinionsledere får information gennem massemedierne.
Derfor foreslås det, at man i stedet arbejder med en multi-flow model. Endvidere refererer
Windahl et al. til andre forskere, som anser forholdet mellem interpersonel diskussion og
receptionen af massemedierede budskaber for at være cyklisk: Når folk erfarer noget nyt
via massemedierne, stimulerer det dem til at diskutere det med andre. Grunden til, at folk i
første omgang overhovedet blev opmærksomme på begivenheden i massemedierne, kan
imidlertid skyldes, at de tidligere har talt om netop dette emne med andre mennesker
(Windahl et al., 1992: 54-55). Denne cykliske forståelse af kommunikationsflowet anser vi
for væsentlig, fordi en virksomheds kommunikation til forbrugerne netop ikke er
begrænset til at foregå mellem disse to aktører. I forbindelse med WOM involveres de
etablerede medlemmer af salgsstyrken på mange niveauer. Det gælder producenten,
distributørerne, forhandlerne og de journalister, der skriver om virksomhedens produkter
(Broderick et Pickton, 2001: 205).
Endelig kritiserer Rogers two-step flow hypotesen for at ignorere de forskellige stadier,
som han mener, at et individ går igennem i forbindelse med tilegnelse af nye produkter. Vi
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vil vende tilbage til en gennemgang af disse stadier senere i specialet og her blot inddrage
hans pointe om, at forskellige kommunikationskilder har forskellige styrker alt efter,
hvilket stadie individet befinder sig på. Mens massemedierne er velegnede til at udbrede
kendskabet til et produkt, er interpersonelle netværksrelationer mere vigtige i de senere
stadier, hvor individet skal beslutte sig for at tilegne sig et produkt eller afvise det (Rogers,
1995: 286).
Som vi ser det, er kritikken mod two-step flow hypotesen især betydningsfuld set i lyset af,
hvor let det i dag er at sætte sig i forbindelse med andre mennesker via internettet.
Internettet som informationsportal udfylder mange funktioner. Ifølge Salzman et al. gør
tilgængeligheden og anvendeligheden af at søge informationer via internettet, at brugere
lynhurtigt kan få adgang til alle slags oplysninger om alt muligt. Udover at være brugbar til
informationssøgning, er der også mange, der bruger internettet til informationsspredning.
Dette skyldes et behov for at dele synspunkter med andre, og til dette formål er det muligt
at oprette en hjemmeside eller bidrage med indlæg på diverse message boards. Dette har
betydet, at internettet har muliggjort, at alle brugere nu er i stand til at indtage rollen som
kritiker, kommentator eller journalist (Salzman et al., 2003: 166). I bogen Gonzo
Marketing berører Christopher Locke ligeledes, hvordan den magtbalance, som tidligere
har gjort sig gældende i broadcastmodellen, er ved at undergå en forandring: Fra at være
styret af top-down kommunikation er det nu også kreative individer på internettet, som
styrer mediefunktioner såsom nyhedsformidling, information og underholdning.
Internettet bidrager med et forum, hvor brugere har mulighed for på en en-til-en basis at
kommunikere om det, der betyder noget for dem. Denne kommunikation er ifølge Locke
fyldt med historiefortælling, hvor der nu bliver givet voice til flere individer (Locke, 2001:
11). For at forbrugerne på den måde kan anses for at spille en meget væsentlig rolle i WOM
processer, forudsætter det naturligvis en opfattelse af, at modtageren er aktivt
informationssøgende og deler ud af sin egen viden.
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Af ovenstående kan vi konkludere, at:


Den lineære kommunikationsforståelse, som er central i two-step flow hypotesen,
ikke fungerer som en tilstrækkelig teoretisk ramme til at forklare, hvordan buzzen
om Dr. Hauschka har spredt sig.



Udbredelsen af Dr. Hauschka bør i stedet med afsæt i undergrundsvandsmetaforen
anskues som en kompleks kommunikationsproces, hvor kommunikationen går i alle
retninger.



Forholdet mellem interpersonel diskussion og receptionen af massemedierede
budskaber er en cyklisk proces.



Den information, der udgår fra én person til en anden, skal ikke ses som en isoleret
proces. Informationsudvekslingen kan eksempelvis være genereret af, at en person
har spurgt en anden til råds. I udbredelsesprocessen anser vi således aktørerne for
både at være afsendere og modtagere, idet de indgår i en gensidig
informationsudvekslingsproces med henblik på at opnå en gensidig forståelse.
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5 Buzz & netværk
Diffusion af innovationer
I det følgende vil vi skabe en ramme for vores forståelse af, hvordan udbredelsen af nye
produkter breder sig fra få nichebrugere til mainstream. Til dette formål trækker vi på
Rogers’ model over innovationsdiffusioner13, der bygger på en antagelse om, at folk
tilegner sig nye produkter i forskellige tempi. Denne model tilbyder således en række
anvendelige kategorier, som vi kan bruge til at forklare forbrugernes rolle i en buzz.

Kilde: Windahl et al. 1992, p.62
Som det fremgår af ovenstående model, placerer Rogers potentielle modtagere inden for
fem tilegnelseskategorier. Den kategori, der først tilegner sig innovationer, kalder han
innovators. Disse er drevet af en interesse for nye idéer, hvilket gør, at de er kosmopolitisk
orienterede og søger relationer med folk, der er uden for det lokale sociale system.
Innovaters er endvidere karakteriseret ved at være dristige, da de må håndtere en stor
grad af usikkerhed omkring det nye produkts anvendelighed og fremtidige succes,
eftersom de er de første, der tilegner sig det. Når innovators spiller en vigtig rolle i
diffusionsprocessen, skyldes det, at de udgør en gate-keeper-funktion ved at introducere
nye produkter i det lokale system. Den næste kategori, early adopters, er relativ hurtig til
at tilegne sig disse innovationer, men da de er mere lokalt orienteret, er de afhængige af
denne introduktion fra innovators. Early adopters, der er mere integrerede i det lokale
system end innovators, overleverer deres subjektive vurdering af innovationen gennem

13 Mens innovationer i Rogers’ terminologi betegner en ny idé, en praksis eller objekt, vil vi i det følgende kun beskæftige os med sidstnævnte type – nemlig nye
produkter. Nyhedsaspektet udgøres ved, at det er nyt for den person, der står over for at skulle tilegne sig produktet. Det gælder altså uanset, om det objektivt set er nyt
eller ej (Rogers, 1995: 11). Denne pointe er i høj grad relevant i forhold til Dr. Hauschka: Selvom produktserien har været på det danske marked i mange år, kan den
alligevel karakteriseres som en innovation for de forbrugere, som bliver introduceret til produktet for første gang.
.
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interpersonelle relationer. Den næste kategori i Rogers’ terminologi er early majority, der
udgør en stor gruppe. Dernæst følger kategorien late majority, der først tilegner sig
produktet, når de er sikre på, at innovationen er værd at tage til sig. De sidste, der tilegner
sig en innovation, er laggards, og når innovationen er nået hertil, vil innovatørerne typisk
have tabt interessen og være optaget af noget nyt (Rogers, 1995: 263-266).
I det følgende anvender vi kategorierne som et analytisk greb til at tegne et billede af
hvilken tilegnelseskategori, vi mener interviewdeltagerne kan placeres inden for. Rogers’
kategorisering bygger på potentielle brugeres tilegnelsestempo, hvilket dels er relateret til
en tidsdimension, og dels er relateret til brugernes håndtering af usikkerhed over for nye
produkter. I forhold til tidsaspektet baserer vi vores kategorier på forhandlernes
oplysninger om, at salget har været stærkt stigende inden for de seneste tre år. Vi har
afholdt os fra at anvende kategorien laggards om interviewdeltagerne, da der er tale om en
innovationsudbredelse, som stadig er igang. Ligeledes har vi undladt at betegne
interviewpersonerne som innovators, da vi mener, at denne betegnelse passer til de
nichebrugere, som forhandlerne kalder ”Steiner-folk”. Disse nichebrugere, der er
karakteriseret ved at have brugt produktserien i mange år, er typisk tilhængere af den
grundlæggende livsfilosofi bag produktfremstillingen.
Indledningsvis redegør vi for, hvordan vi definerer de anvendte kategorier i forbindelse
med vores undersøgelse:
 Early adopter: Påbegyndt brug for mindst tre år siden. Er typisk blevet inspireret
gennem blade eller har været først i sin omgangskreds. Er endvidere karakteriseret
ved at have et vist kendskab til produktserien og/eller virksomheden bag og har
influeret andre i netværket til at købe produktserien.
 Early majority: Påbegyndt brug inden for de seneste et til tre år, er typisk blevet
introduceret til produktserien gennem veninder. Har ikke nødvendigvis anbefalet
produktserien til andre.
 Late majority: Har påbegyndt brug for mindre end et år siden. Giver eksplicit
udtryk for, at det er betryggende, at andre har prøvet det. Har ikke været særlig aktiv
i en videre anbefaling.
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Innovator

Early
adopters

Early majority Late majority

-

Laggards
-

Hildegun
Malene
Nanna
Linda

Kamilla
Cathrine
Agnete
Marie
Carmen
Line
Maja
Tine

Anne-Lise
Christina
Anita
Anna

Buzzens nøgleaktører
Ovenstående model kan belyse, hvordan udbredelsen spreder sig i forskellige tempi blandt
potentielle modtagere. Vi er i vores læsning af netværks – og buzzlitteratur stødt på mange
betegnelser og karakteristika, som hver forfatter forsøger at udstyre forskellige idealtyper i
udbredelsesprocessen med: såsom mavens, connectors, salesmen, prosumers, influentials,
sneezers, alphas, bees og mainstream. Mange af disse betegnelser trækker på den tankegang, der ligger til grund for Rogers’ teminologi uden egentlig at bidrage med noget nyt. Vi
tager derfor afsæt i Rogers’ tilegnelseskategorier og opinionslederbegreb, når vi i det
følgende fokuserer på den type aktør, som i kommunikationsforskningen betragtes som
nøgleaktører i forbindelse med denne udbredelse – nemlig opinionslederen, der
udspringer af den tidligere omtalte two-step flow hypotese.
Ifølge Rogers er en opinionsleder et individ, der er i stand til at påvirke andre individers
holdninger eller opførsel i en bestemt retning. Påvirkningen sker ved, at opinionslederen
fungerer som en social rollemodel for andre mennesker, fordi disse imiterer opinionslederens innovative handlinger (Rogers, 1995: 27). Rogers sætter opinionslederbegrebet i
spil med ovennævnte tilegnelseskategorier og tildeler Early adopters den største grad af
opinionslederskab, idet potentielle brugere ofte spørger disse til råds. I kraft af deres
relative tidlige tilegnelse af det nye produkt fungerer de som rollemodeller for mange
andre mennesker (Rogers, 1995: 263-266).
På baggrund af sin kritik af two-step flow hypotesen, som opinionslederbegrebet
udspringer fra, vælger Rosen at erstatte opinionslederbegrebet med betegnelsen network
hubs, der kan oversættes til netværkscentrum. Dermed slipper Rosen for det første af med
den medbetydning, der ligger i opinionslederbegrebet – nemlig at nogle optræder som
ledere, mens andre følger efter. I hubs-begrebet er der ikke indlejret en forståelse af, at
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initiativet kommer fra én side. Tværtimod skabes der rum for, at folk kan være opsøgende i
forhold til disse hubs. For det andet udvider Rosen opinionslederbegrebet til også at
rumme celebre personer. Rosens egen definition på begrebet lyder således:”Network hubs are
individuals who communicate with more people about a certain product than the average person does.
Researchers have traditionally referred to them as ‘opinion leaders’. In industry they’re called ‘influencers’,
‘lead users’, or sometimes ‘power users’ (Rosen, 2001: 43). Han

inddeler network hubs i fire

kategorier: regular, mega, social og expert hubs.
Denne inddeling er først og fremmest baseret på baggrund af de antal links, en given
network hub har til andre individer. Heraf opstår kategorierne regular hubs og mega
hubs. Regular hubs er almindelige mennesker, der fungerer som en informationskilde, og
som har indflydelse på andre mennesker inden for et bestemt emneområde eller en
bestemt produktkategori. De kan have såvel få som mange links til andre personer. Mega
hubs er berømtheder, eksperter og politikere. Disse individer har mange tovejs-links
ligesom regular hubs, men de har derudover også tusindvis af envejslinks med personer,
som lytter til deres budskaber via massemedierne. Et eksempel på en sådan mega hub er
den amerikanske talkshow vært Oprah Winfrey. Derudover foretager Rosen en kategorisering af hubs, som bliver lyttet til enten på grund af deres viden – expert hubs - eller på
grund af deres sociale position – social hubs. Expert hubs bliver lyttet til, fordi de har
udvist en bestemt viden på et specifikt område. Denne type hubs har en tendens til at
specialisere sig. Det kan være i forhold til film, biler, madlavning etc. Social hubs derimod
vinder autoritet på grund af deres karisma, den tillid de bliver tillagt af deres medmennesker, eller simpelthen fordi de er meget socialt anlagte (Rosen, 2001: 44-48).
Til forskel fra det oprindelige opinionslederbegreb er der i Rosens terminologi indlejret en
forståelse af, at informationsstrømme ikke altid går fra disse network hubs og videre ud til
den brede masse – at buzz ikke altid følger et fast mønster. Rosen understreger, at network
hubs også kan blive introduceret for nye produkter af venner, ligesom folk, der ikke kan
karakteriseres som network hubs, kan videreformidle information om et givent produkt
(Rosen, 2001: 84-85). Endelig påpeger han, at der er forskellige network hubs inden for
forskellige produktkategorier (Rosen, 2001:56). Den samme konklusion når det
internationale mediebureau Mediaedge:cia frem til i en undersøgelse af de engelske
forbrugere (Mediaedge:cia, 2004). Deres undersøgelsesresultater viser, at 86 procent af de
voksne i Storbritannien kan betegnes som transmitters inden for mindst én af de 21
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produktkategorier, som er medtaget i undersøgelsen. Transmitters er her defineret som de
folk, der er mest aktive i WOM. Heraf udledes det, at hovedparten af den engelske
befolkning er transmitters i mindst én produktkategori, og at forskellige produktkategorier
har forskellige transmitters. Også i bogen Consumers henvises der til undersøgelsesresultater, der peger på, at hverken opinionsledere eller early adapters er
generalistbetegnelser (Arnould et al., 2002: 593).

Innovationsbeslutningsprocessen
Fra at have beskæftiget os med hvem der henvender sig til hvem i de sociale netværk, går vi
det følgende over til at se på, hvad der i det hele taget motiverer forbrugerne til at
kommunikere om produkter. I artiklen ”Consumer Behaviour as Risk Taking” opfordrer
Raymond A. Bauer i slutningen af 1960’erne kommunikationsforskere til at inddrage risici
som en del af folks forbrugeradfærd. Hans udgangspunkt er, at en forbruger ikke kan
forudse konsekvenserne af sine handlinger og derfor løber en risiko. Eksempelvis kan
forbrugeren fortryde sit køb eller ærgre sig over at kunne have gjort et bedre (Cox, 1967:
26). Også Rogers påpeger, at det at erstatte noget velkendt med noget nyt kan skabe
usikkerhed hos individet. Denne erkendelse udgør fundamentet i det, han kalder
innovationsbeslutningsprocessen, hvilket dækker over den proces, et individ går igennem
fra vedkommende første gang bliver eksponeret for et nyt produkt, til vedkommende enten
vælger at tilegne sig det eller forkaste det. Ifølge Rogers er der tale om en social proces,
hvor individet søger information hos andre netop med henblik på at reducere denne
usikkerhed. Rogers inddeler processen i følgende fem stadier: kendskabs-, overbevisnings, beslutnings-, implementerings- og bekræftelsesstadiet.

Kilde: Rogers, 1995, p. 170
Hele innovationsbeslutningsprocessen er karakteriseret ved, at individet forsøger at undgå
eller reducere en tilstand af dissonans. Dissonans er ifølge den amerikanske socialpsykolog
Leon Festinger en utilpas konfliktfyldt sindstilstand, som blandt andet opstår, når et
menneske udsættes for budskaber, der er i uoverensstemmelse med vedkommendes
tanker, holdninger og handlinger. Reduktionen af denne dissonans kan enten ske ved, at
52

individet sørger for kun at udsætte sig for budskaber, som bekræfter vedkommendes
beslutning. En anden mulighed er, at individet ændrer sin viden, holdninger og handlinger
og genovervejer sin beslutning (Rogers, 1995:161-182). Rogers’ pointe er, at individet
løbende opsøger information om andres erfaringer med det nye produkt. Især på
overbevisnings- og beslutningsstadiet foretrækker individet at rådføre sig med ligemænd
med henblik på at reducere sin usikkerhed omkring konsekvenserne af tilegnelsen af
produktet (Rogers, 1995: 168). Denne usikkerhedsfaktor mener vi dog vil være afhængig af,
hvor store omkostninger der er forbundet med at anskaffe sig det nye produkt, samt hvor
store ændringer en tilegnelse vil medføre for den enkelte forbruger. Anould et al. Skelner i
den forbindelse mellem tre typer innovationer: Continous innovations, der kræver mindre
forandringer i brugerens adfærd, dynamically continous innovations, der kræver en lidt
større forandring, og discontious innovations, der medfører fundamentale forandringer for
dem, der tilegner sig dem (Arnould et al., 2002: 574). Dr. Hauschka hører under den første
produkttype, der kun omfatter en mindre forandring af forbrugerens tidligere adfærd.
Produktypen – hud- og hårplejemidler - vil langt de færreste forbrugere opfatte som nye.
Dog kan det nye eksempelvis bestå i, at de enkelte produkter differentierer sig fra
hinanden i selve den måde, de skal anvendes på, ligesom resultatet af anvendelsen kan
være variere fra mærke til mærke.
Eftersom det primært er kvinder, der er optagede af hudplejeprodukter, finder vi det
relevant at inddrage undersøgelser om den kønsmæssige forskel i købsbeslutningsprocesser. Ifølge bogen EVEolution af Faith Popcorn er der adskillige bøger14, der netop
peger på, at der er forskel på kønnenes måde at skabe forbindelser til sine omgivelser på.
Kvinder har naturlige anlæg for at forstærke deres bånd til andre mennesker ved at dele ud
af egen erfaring og viden. Her henviser Popcorn til marketingsekspert Lori Moskowitz
Lepler, grundlægger af The Intuition Group, der siger, at kvinder er tre gange mere
tilbøjelige end mænd til at anbefale brands, når de ved, at deres venner er på udkig efter et
specifikt produkt eller en specifik service (Popcorn, 1998: 18-22). I bogen Marketing to
Women forklarer Martha Barletta, hvorfor word of mouth spiller en større rolle for kvinder
end for mænd ved at pege på, at deres beslutningsproces er forskellig. Hvor mænd
gennemgår en lineær beslutningsproces, som den Rogers skitserer, bevæger kvinder sig
cyklisk frem mod en beslutning ved fortsat at inddrage nye informationer og genevaluere
tidligere beslutninger. I denne process spørger kvinder gerne andre folk til råds, for dels at
14 Blandt andre You Just Don’t Understand: Woman and Men in Conversation af Deborah Tannen og Men are from Mars af John Gray
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drage nytte af andres erfaringer og dels at opretholde relationen til andre. Det medfører, at
kvinder sjældent foretager køb i et tidligt stadie af innovationsbeslutningsprocessen.
(Barletta, 2003: 100-103).
Det overordnede problem ved Barlettas betragtninger er, at de i for høj grad forenkler en
kompliceret virkelighed. I bestræbelserne på at argumentere for forskelle i mænds og
kvinders beslutningsproces forsømmer Barletta eksempelvis at inddrage et fænomen som
impulskøb, ligesom hun heller ikke tager højde for, at produktypen, prisen, holdbarheden,
anvendelsen og synligheden for omverdenen kan have en betydning for, hvordan og hvor
hurtigt en tilegnelse sker. Disse faktorer, mener vi, kan have betydning for begge køns
innovationsbeslutningsproces. Derfor vil vi ikke bruge Barletta til at udsige noget om den
kønsmæssige forskel, men i stedet lade os inspirere af hendes cykliske tilgang og rette en
kritik mod Rogers’ linære og statiske forståelse af innovationsbeslutningsprocessen. Det,
Barletta kan tilbyde, er en mere dynamisk og nuanceret måde at forstå
innovationsbeslutningsprocessen på, idet den tager højde for, at den potentielle bruger kan
bevæge sig frem og tilbage mellem de forskellige stadier. Hvor Barletta begrænser dette til
kun at omfatte kvinder, mener vi, at denne tilgang kan bidrage med en mere nuanceret
forståelse af begge køns tilegnelsesforløb.

Tillid i netværket
Via af en præsentation af innovationsbeslutningsprocessen har vi i det ovenstående afsnit
illustreret, at det at blive eksponeret for et produkt ikke nødvendigvis fører til køb, men at
tilegnelse er en proces, der er udstrakt over tid. Set i lyset af de risici, der er forbundet med
nyanskaffelser, kan vi udlede, at forbruger-til-forbruger kontakter er meget værdifulde i
løbet af sådanne tilegnelsesprocesser. Denne konklusion bakkes op af adskillige
undersøgelser, der alle peger på, at vi foretrækker at rådføre os med ligestillede, når det
gælder rådgivning om nye produkter. En undersøgelse foretaget af mediebureauet
Mediaedge:cia viser, at 76 procent af de adspurgte har det bedst med at bruge deres
venner som informationskilde, når det drejer sig om virksomheders produkter eller
services. I en opsummering sammenlignes undersøgelsen med en lignende undersøgelse,
som Royal Mail foretog i 2001. Her angav 71 procent af de adspurgte, at de foretrak
venners anbefalinger, mens kun 15 procent foretrak reklamer som informationskilde
(Mediaedge:cia, 2004). I bogen The Soul of The New Consumer henviser Lewis og Bridger
til en undersøgelse med lignende resultater. Her fremgår det, at 90 procent stoler på deres
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partners anbefalinger. 27 procent har tillid til producenters og forhandleres anvisninger,
mens reklamefolk ifølge undersøgelsen kun har troværdighed blandt 14 procent af de
adspurgte. (Lewis & Bridger, 2000: 68) Hvordan forklares denne tendens? Ifølge Rogers
ligger forklaringen i, at andre ligestilledes holdninger til produkter virker mest troværdige
og overbevisende, fordi de er baseret på personlige erfaringer (Rogers, 1995: 168). Den
samme forklaring findes hos Calder et al., der skriver, at når folk støtter sig til andres
erfaringer, er det fordi, at et budskab fra denne type kilde bliver opfattet som umiddelbart,
personligt, troværdigt og relevant (Letelier & Spinosa & Calder, 2003: 90).
I artiklen “Finding your audience, with a little help from Friends” (2004) findes en
lignende forklaring. Her konkluderes det på baggrund af en undersøgelse fra Datamonitor
i London, at forbrugere foretrækker at henvende sig til venner og familiemedlemmer i
forbindelse med produktanbefalinger, fordi de lider af information overload. Det store
udvalg af produkter virker uoverskueligt og forvirrende, og derfor søger forbrugere hjælp
fra kompetente og troværdige interpersonelle kontakter. Lewis og Bridger forklarer
tendensen med, at forbrugerne i dag skal tage stilling til et meget stort udbud af varer, men
samtidig ikke har særlig meget tid. Derfor konsulterer de deres ekspert-venner i forsøget
på at spare tid (Lewis & Bridger, 2000: 59).
På baggrund af ovenstående betragtninger går vi til vores analyse med følgende
forforståelser:
 Forbrugerne tilegner sig nye produkter i forskelligt tempo. Mens innovators'
tilegnelsesproces er meget kort, er laggards karakteriseret ved først at tilegne sig det
nye produkt, når alle andre i deres netværk optræder som garanter for produktets
succes.
 Inden for sociale netværk findes indflydelsesrige nøgleaktører. Deres position kan
defineres på baggrund af det antal links, de har til andre mennesker samt deres
funktion som sociale rollemodeller eller ekspertautoriteter.
 Tilegnelse af nye produkter er forbundet med et risikoaspekt. Derfor trækker den
potentielle bruger på forskellige informationskilder i løbet af sin
innovationsbeslutningsproces.
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6 Dr. Hauschka, opinionsledere & sociale netværk
I den første del af analysen vil vi fremlægge nogle faktorer, som vi har identificeret som
værende betydningsfulde drivkræfter i forbindelse med udbredelsen af Dr. Hauschka set
ud fra en kommunikationsteoretisk tilgang. Vores udgangspunkt er, at der er blevet
genereret en buzz i kraft af, at forbrugerne har udvekslet informationer om produktserien i
deres sociale netværk. For at finde ud af hvilke typer sociale interaktioner der kan have
motiveret denne informationsudveksling, undersøger vi, hvordan hudplejeprodukter
indgår i interviewdeltagernes hverdagspraksisser. Endvidere tager vi afsæt i en antagelse
om, at nogle nøglepersoner har haft en særlig betydning for udbredelsen. Her er hensigten
at forklare hvordan og hvorfor, brugerne trækker på disse nøglepersoner ved at analysere
interviewdeltagernes brug af forskellige informationskilder.

Fra café til badeværelse
Interviewdeltagerne er generelt enige om, at kommunikation om hudplejeprodukter i
sociale netværk er noget, der tilfældigvis opstår i forskellige sociale sammenhænge.
Eksempelvis i situationer, hvor det grundlæggende formål er at vedligeholde relationerne
til hinanden: ”Det er mere sådan noget eftermiddagscafé. Hvordan har du det, og hvad sker der i dit liv?
[latter]. Hvad for noget tøj har du købt på det sidste? Og hvad for nogle cremer har du købt? Og så kommer
det ind på den måde via den vej der” (Anne-Lise). At denne type produktsnak primært foregår

mellem veninder kommer til udtryk ved, at et par af interviewdeltagerne karakteriserer det
som ”tøsesnak”. Endvidere viser vores empiri, at interviewpersonerne især udveksler
information med folk, de har stærke relationer til – det vil sige veninder og
familiemedlemmer. Det kan skyldes, at huplejeprodukter er et samtaleemne, som
genereres af bestemte kontekstuelle faktorer. Eftersom emnet dukker tilfældigt op i
samtaler med andre mål for øje, kan det endvidere skyldes, at jo oftere man taler med en
bestemt person, jo større sandsynlighed er der for, at emnet tilfældigvis vil blive taget op.
Forcen ved interaktionen mellem folk med stærke relationer til hinanden er, at den
potentielle indflydelse er stærk, fordi folk ofte er meget ens. (Rogers, 1995: 311).
Heroverfor står teorien om the strength of weak ties, som betoner betydningen af den
kommunikation, som foregår mellem folk, der kun har en svag relation til hinanden.
Selvom indflydelsesgraden er mindre blandt folk, der er svagt relateret til hinanden spiller
denne type kommunikation en afgørende rolle for spredning af information, da den bygger
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bro mellem netværksklyngerne (Rogers, 1995: 310). Vores undersøgelse viser, at
hudplejeprodukter kan indgå i et bestemt interaktionsforum, hvor netop de svage
relationer kan fungere som en drivkraft for udbredelsen – nemlig i kraft af produkternes
potentielle funktion som gaveemne. Pointen er, at højtider som eksempelvis fødselsdage
kan skabe en situation, hvor folk, der kun er svagt relateret til hinanden, bliver samlet. Når
et hudplejeprodukt bliver givet i dette forum, opstår der således en mulighed for, at der
bygges bro mellem netværksklynger, fordi de tilstedeværende kan lade sig inspirere og
bringe nyheden/ideen med sig videre ud i sit eget netværk. I det følgende fortæller
interviewdeltageren, hvordan hun første gang blev introduceret til produktserien: ”(…)
faktisk allerførste gang, nej det var faktisk, at jeg så det blive givet i gave til en anden veninde. Det er måske
to år siden, tre år siden. Så glemte jeg lidt det igen, og så havde jeg en anden veninde, som brugte de her
produkter, og som snakkede om dem, og jeg prøvede dem og faldt for det” (Cathrine).

I første omgang

førte eksponeringen ikke til, at interviewdeltageren selv tilegnede sig produktserien,
hvilket vil sige, at hun i Rogers’ terminologi har bevæget sig på kendskabsstadiet i to til tre
år. Først da interviewdeltageren genkender produktet hos sin veninde, motiveres hun til at
gå videre i sin innovationsbeslutningsproces, men tilegner sig først produktet efter
erfaringsudveksling med veninden. Vores pointe er her, at den første eksponering i
forbindelse med fødselsdagen har været en forudsætning for genkendelse og har på denne
måde spillet en vigtig rolle i interviewdeltagerens innovationsbeslutningsproces.
I det følgende uddrag illustreres det, hvordan selve gaveidéen kan spredes videre i de
sociale netværk: ”Jeg tror faktisk, at det kom sig af, at jeg havde fået det af en veninde - den bodylotion
som jeg egentlig plejede at bruge – i fødselsdagsgave, og så skulle jeg ud og købe en gave, og så kom jeg til at
tænke på: Nå men det var da egentlig en meget god idé” (Malene). Samme

interviewdeltager beskriver

senere i interviewet, hvordan hun derved har introduceret det til en bruger, som ellers ikke
ville have tilegnet sig dette produktmærke: ”Jeg tror hun – fordi hun ville ellers ikke bruge det, tror
jeg. Hun er ikke sådan – hun køber ikke økologisk og hænger sig sådan nogle ting. Men hun kunne godt finde
på at købe det igen. Hun er glad for det” (Malene). Pointen

om, at netop gavefunktionen kan

resultere i ændring af forbrugsvaner, og at hudplejeprodukter på den måde kan udgøre en
continous innovation kommer ligeledes til udtryk i følgende dialog:
”Fordi man måske får prøvet noget, man ellers ikke ville. Og for eksempel en gave kan også være et lidt
dyrere produkt, end man selv ville bruge, og så bliver man vant til det eller glad for det, og så bliver man jo
nødt til at købe det selv næste gang” (Maja).
”Man ville heller aldrig give noget, man ikke selv synes, er lækkert” (Kamilla).
”Nej, lige præcis” (Maja).
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”Altså jeg ville ikke give noget der sådan: Den fik jeg eksem af – nå så får hun den sgu. Altså. Eller så på den
måde er det jo også sådan på en eller anden måde en anerkendelse af produktet, når man får det foræret”
(Kamilla).
”Ja, det er jo også sådan en indirekte anbefaling, ikk´?” (Maja).

Som det konkluderes i uddraget, fungerer en gave ligeledes som en indirekte anbefaling,
hvilket betyder, at der er indlejret en slags uformel garanti. Interviewdeltagerens
ræsonnement går på, at man ikke giver noget væk, som man ikke selv kan stå inde for. Vi
mener, at giveren gennemgår en innovationsbeslutningsproces på vegne af modtageren og
dermed påtager sig ansvaret for, at produktet har en hensigsmæssig virkning. Samtidig
fremgår det af citatet, at gaver fungerer som produktprøver, der kan fremme udbredelsen.
Muligheden for at prøve et produkt er især vigtig for de innovative forbrugere, som tilegner
sig produktet før andre, da disse ikke kan trække på andres erfaringer. Til gengæld kan de
efterfølgende fungere som en slags stedfortrædere for denne afprøvningsmulighed for
andre ligemænd i netværket (Rogers 1995: 244-245). Det, at en anden i netværket bruger
et bestemt produkt, kan således betyde, at ens egen innovationsbeslutningsproces
forkortes, fordi en anden har afprøvet produktet og dermed kvalitetsgodkendt det. Det kan
samtidig betyde, at beslutningen om at tilegne sig produktet ikke altid er grundigt
velovervejet, og at den pågældendes loyalitet over for produktet måske ikke er så stor.
Dr. Hauschka producerer ikke produktprøver, og netop derfor er dette gaveaspekt vigtigt
at inddrage. Det samme er ”lånekulturen” i de sociale netværk, som synes at have en
indflydelse på udbredelsen efter samme princip som produktprøver: ”(…) jamen så overnattede
vi hos hinanden. Når man så står der og skal låne et eller andet, når man har været i bad, så kommer man til
at snakke om det automatisk” (Malene). Også denne type interaktion

kan ligesom en gave

betragtes som en indirekte anbefaling: ”Altså jeg har anbefalet Dr.Hausschka til nogle, men det har
også været sådan en anledning - altså at de lige skulle låne en creme, og så har jeg sagt: Nå men prøv den, og
den står ude på badeværelset og er rigtig god. Og så har man jo også fået anbefalet den videre på en eller
anden måde ikk” (Kamilla).

Denne type sociale interaktion omkring produkterne, mener vi

således, kan have været med til at drive en buzz om Dr. Hauschka frem.
Desuden er buzzen om Dr. Hauschka blevet motiveret af produkternes synlighed i
brugernes hjem. Når vi som udgangspunkt ikke har været opmærksomme på denne buzzgenerator, skyldes det, at en creme ikke er synlig over for omverdenen på samme måde
som eksempelvis tøj og mobiltelefoner. Netop synligheden i hjemmene udpeger de fleste
interviewdeltagerne imidlertid som en vigtig faktor: ”Men så tror jeg også, at det er sådan noget
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med, at man kommer ud på sin venindes toilet og så ser, at der står et eller andet, som man synes er lækkert.
Eller: Kan jeg ikke lige låne en håndcreme? Og så låner man en håndcreme, og så er det en anden, end den
man selv bruger. Altså så kommer man til at sidde og snakke om det ikk’ (…)” (Katrine).

Network hubs: Fra mor til Madonna
Vores tilgang til arbejdet med de empiriske data implicerede en forforståelse af, at
forskellige typer nøglepersoner måtte have fungeret som drivkræfter i forbindelse med
udbredelsen af Dr. Hauschka. Disse nøglepersoner, som Emanuel Rosen kalder network
hubs, er overordnet karakteriseret ved at kommunikere mere om det specifikke produkt
end gennemsnittet. Da vi ikke foretager en decideret netværksanalyse, har vi ikke
mulighed for at afgøre, hvorvidt de personer, som vores interviewdeltagere trækker på, er
mere aktive end gennemsnittet. I stedet vurderer vi deres indflydelsesevne ud fra de
karakteristika, som vores interviewpersoner tillægger dem. I et forsøg på at forstå hvordan
denne type nøglepersoner kan have drevet udbredelsen frem, undersøger vi derfor, hvem
interviewdeltagerne trækker på i deres sociale netværk og hvorfor. I kraft af vores
abduktive tilgang vil vi tage afsæt i interviewdeltagernes egne formuleringer og
kategoriseringer og sammenholde disse med de analytiske kategorier, som Rosen tilbyder i
form af sit moderniserede opinionslederbegreb. Disse kategorier skal dog kun ses som et
analytisk greb til at belyse, hvilken type indflydelse forbrugere kan have på hinanden, og de
enkelte kategorier skal således ikke ses som rigide størrelser. Det betyder, at fordi en
person fungerer som en social rollemodel, udelukker det ikke, at vedkommende også kan
tilbyde en ekspertviden.

Megahubs: Madonna – ”hun er cool”
I spørgeskemaundersøgelsen var der mange, der havde kendskab til, at Hollywood-stjerner
skulle bruge produkterne, men stort set ingen angav, at det havde haft en betydningsfuld
indflydelse på deres beslutning om at købe produktserien. Dette kan skyldes, at en sådan
begrundelse ikke fremstår som lødig, og at respondenterne derfor har undgået en sådan
positionering. Sociologen Erwin Goffman forklarer dette fænomen ved at skelne mellem
frontstage- og backstage-forklaringer. Ved hjælp af frontstage-forklaringer forsøger folk
at optræde på en præsentabel måde i den del af deres liv, som er synlig for andre.
Backstage-forklaringer er udtryk for individets reelle holdninger, som ikke er påvirket af
interaktionen med andre mennesker (Goffman, 1967: 22-23). Det er således muligt, at
indflydelsen fra Hollywood-stjerner kan ses som en backstage-forklaring. Derfor er det et
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område, vi også har valgt at forfølge i denne kvalitative del af undersøgelsen, hvor vi har
haft bedre mulighed for at komme bag om interviewdeltagernes forklaringer. Her fremkom
et mere nuanceret billede af celebre personers indflydelse på interviewpersonernes
beslutningsproces.
Fire af vores interviewdeltagere nævner sangerinden Madonna som en af de berømtheder,
der bruger Dr. Hauschka. Interviewpersonerne opfatter hende blandt andet som
inspirationskilde, fordi de mener, at hun ser godt ud i forhold til den alder, hun har. På den
måde positioneres Madonna som en slags medieret mega social hub, som
interviewpersonerne beundrer på grund af hendes udseende og karisma: ”(…) hun er cool,
hende kan jeg godt lide” (Tine) Som det

fremgår af følgende citat imiterer interviewdeltageren

Madonnas brug af creme med henblik på at opnå en pæn aldringsproces: ”Det var fordi, at jeg
læste, at Madonna hun gjorde det. Og så tænkte jeg, at jeg er jo også ved at være en gammel kone, så hvis jeg
kan komme til at se ud ligesom hende, når jeg bliver 45, eller hvor gammel det er, hun nu er” (Line).

Endvidere tillægges Madonna rollen som en kvalitetsgaranterende instans, hvilket
genereres af to forhold: For det første bliver hun betragtet som en ekspert på området af de
interviewdeltagere, der ved, at hun er meget optaget af sundhed og helse. Heraf slutter
interviewdeltagerne, at hun må have en viden om, hvad der er godt og dårligt. Således
fungerer Madonna som en medieret mega expert hub for interviewdeltagerne. For det
andet peges der på, at Madonna i kraft af sin indtjening har mulighed for at købe alle
produkter, men alligevel vælger Dr. Hauschka. Begge kvalitetsgaranterende forhold
afspejles i følgende citat: ”Altså man har det der indtryk af, at kendte mennesker går meget op i deres
hud, og de skal jo se godt ud hele tiden for at sælge, så på en eller anden måde så regner man jo også med, ud
fra hvad der kan gavne en selv, at de går op i, hvad der er indeni og sådan noget, at de går op i, at produktet
rent faktisk er godt. De har jo så mange penge, at de kan jo – de behøver jo ikke købe de produkter, de kan
købe det bedste af det bedste. Det er jo et forholdsvis billigt produkt Dr. Hauschka” (Hildegun). Ud

over

kvalitetsgarantien italesættes også en fascination af at have samme privilegerede adgang til
produktserien som de kendte: ”Det er ikke sådan, at jeg bruger det, fordi de gør det, men jeg synes
alligevel, jeg tænker meget over, at de bruger et produkt, som for dem er meget let tilgængeligt (...) Men jeg
tænker meget over at have så let tilgang til noget af det samme” (Linda).

Andre interviewdeltagere er mere forbeholdne over for de kendtes påvirkning på deres
beslutninger, og flere interviewdeltagere afviser, at det skulle have nogen betydning
overhovedet. Det gælder som udgangspunkt også denne interviewperson, der dog
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modererer sit udsagn en smule og anerkender, at Hollywood-stjerners brug af
produktserien kan fungere som en bekræftelse på hendes valg: ”Det er jeg sådan set ret ligeglad
med. Ja, fuldstændig. Ja…men altså det kan da være sådan en bivirkning, at man tænker nå ok, hvis der er
mange, der bruger det, så må det også være godt. Det hjælper i hvert fald. Men jeg er ligeglad med, om det er
en filmstjerne” (Anne-Lise). Princippet i, at mange

bruger det, betegnes her som et

kvalitetsstempel, ligegyldigt om det drejer sig om ligestillede personer i eget netværk eller
kendte mennesker. Udfra tidligere omtalte dissonanbegreb kan man forklare dette med, at
alle informationer, der bekræfter interviewdeltagerens holdninger, modvirker en eventuel
dissonansfølelse og i forlængelse heraf estyrker interviewdeltageren valg.
Af vores undersøgelse fremgår det, at celebre personer kun har en opinionsledende
funktion i de tilfælde, hvor de ikke optræder i reklamesammenhænge. Da interviewpersonerne i sådanne sammenhænge ikke anser dem som troværdige kilder. Det skyldes,
at de i kraft af en genrebevidsthed er i stand til at gennemskue, at de optrædende stjerner
fungerer som betalte endorsere og derfor ikke kan ses som egentlige garanter for
produktets kvalitet: ”(…) og så står de der kendte mennesker og plaprer om, hvor godt det er, men de får
jo også en fed løn for at sige det” (Hildegun). Forinden

har samme interviewperson påpeget, at

hun tillægger produktserien troværdighed, netop fordi celebre personer ikke anvendes til
reklamer til at promovere Dr. Hauschka: ”(…) selvom at der er kendte mennesker, der bruger deres
mærker, så bruger de dem ikke til at sælge deres mærker, der er noget mere autentisk over det, eller man tror
mere på det end på nogle af de der mærker, hvor det er kendte mennesker, der sælger dem (…)” (Hildegun).

Interviewdeltagerens sympati med Walas måde at promovere sine produkter på i sit
brochuremateriale er baseret på, at virksomheden efter eget udsagn anvender ”almindelige
mennesker” som modeller – heriblandt virksomhedens egne ansatte.
Mens interviewdeltageren altså skelner skarpt mellem, hvornår celebre personer
tilsyneladende optræder som dem selv, og hvornår de er betalt for det, reflekterer hun ikke
videre over, at budskabet om celebre personers brug af produktserien i virkeligheden også
kan være genereret af virksomhedens pressemeddelelser. Som vi tidligere har konkluderet,
er det modtagerens oplevelse, der er afgørende for, hvorvidt der er tale om buzz eller hype.
Når interviewdeltageren tilsyneladende har tillid til, at oplysningen om celebre personers
brug af hudplejeserien er rigtig, er der set fra interviewdeltagerens vinkel tale om en buzz.
Hvis Wala derimod havde anvendt celebre personer til deres reklamer, havde hun til
gengæld opfattet budskabet som en utroværdig hype. Af dette kan vi således konkludere, at
så længe modtageren ikke oplever, at budskabet er genereret af virksomheden, kan kendte
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menneskers brug af produktserien fremme en potentiel brugers innovationsbeslutningsproces, ligesom det kan bekræftige en bruger i at have fortaget et rigtigt valg.
Regular social hubs: ”Lidt en à la Madonna veninde”
Imitationsprincippet gør sig gældende, hvad enten indflydelsen kommer fra brugere i den
potentielle brugers eget netværk eller fra medierede celebre personer. Som et par af
interviewdeltagerne i fokusgruppen peger på, lader de sig inspirere af veninder, der har et
ønskværdigt udseende. Dette udløser en imitation af de pågældende veninders brug af
produkter, ligesom det var tilfældet med Madonna: ”Det er måske lidt en à la Madonna veninde,
som jeg faktisk taler om produkter med. Hun er bare sådan et ekstremt velplejet menneske. Sådan en som håret sidder bare altid godt, aldrig spaltede spidser. Hun har altid sådan nogle lange pæne negle, velplejede
og sådan noget. Aldrig en bums. Hun er sådan én rigtig at se på. Sådan meget soigneret [Latter] Så tænkte
jeg: Hvis jeg kan komme til at se sådan ud, så skal jeg have de lækre produkter” (Kamilla). Denne type

veninde, som interviewdeltageren senere i interviewet definerer som en ”produktveninde”,
har samme type opinionsledende funktion som Madonna. De opnår begge troværdighed
som informationskilde i kraft af deres udseende og karaktertræk og er genstand for
imitation af andre, der ønsker at opnå samme fordele som dem. Produktveninden, der i
Rosens terminologi er en regular social hub, er dog karakteriseret ved ikke at have et lige
så stort antal af links til andre mennesker. Mens produktveninden udøver indflydelse i
interpersonelle kommunikationsrelationer, udgår Madonnas medierede budskab til mange
mennesker.
Regular expert hubs: Når eksperten er mor
Der tegner sig et billede af, at interviewdeltagerne især trækker på bestemte mennesker i
deres netvæk, på grund af nogle bestemte kompetencer. Flere af interviewdeltagerne
italesætter det at være opdateret med nyheder og det at have en viden om hudpleje og
økologi som sådanne kompetencer: ”Altså den ene hun repræsenterer ligesom – hun er god til at få
nyheder på en eller anden måde. Og så har hun forstand på, hvad der er godt for huden. Og den anden hun er
ligesom den økologiske part, som ved, hvad der er rent og godt, og hvad man ikke skal gøre. Så det er sådan
lidt de to, jeg bruger mest til det. (Cathrine). Her

relateres det at være orienteret om nyheder, og

det at have stor interesse for økologi og tilsætningsstoffer til to forskellige personer, der
begge kan karakteriseres som regular expert hubs inden for Rosens terminologi. Både
mødre og veninder have en sådan opinionsledende funktion i forhold til at være opdateret
og samtidig være økologisk bevidst: ”Jamen hun er sådan én, der læser alle mulige natur og
helseblade, og hun ved altid, hvem der har trukket et produkt tilbage, fordi det er allergifremkaldende eller
sådan noget – så hun går meget op i det. Og det gør min mor faktisk også (Tine). Som beskrevet i
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netværksafsnittet har mennesker en tendens til at gruppere sig med andre, der ligner dem,
hvilket betyder, at folk inden for en netværksklynge eksponeres for de samme budskaber.
For at disse strukturelle huller kan blive overskredet er det vigtigt, at der flyder
information mellem de forskellige netværksklynger. Da mennesker tilhører forskellige
netværksklynger i form af familie, venner og arbejds-kollegaer, forelægger der hele tiden
en potentiel mulighed for, at dette kan ske. Det kræver blot, at nogle aktører motiveres til
at udveksle information, hvilket eksempelvis illustreres i denne fortælling: ”Hendes mor var
frontfigur for et eller andet sminke eller cremefirma i mange år. Matilde fik prøverne igennem sin mor og gav
råd videre til veninder ikk’. Det er så fulgt med siden hen. Så hende spørger jeg gerne til råds. Hun kommer
gerne og fortæller mig om et eller andet. Eller kigger lige lidt kritisk på én ansigt: Du skulle lige prøve den
der. Det kan hun også finde på” (Maja).

Når mor og datter på den måde udveksler information om hudplejeprodukter, ser vi det
netop som et eksempel på, at der flyder information mellem forskellige netværks-klynger.
Det er samtidig relevant at diskutere det problematiske i en sammenblanding af svage og
svage relationer med heterophily og homophily. I sin udlægning knytter Rogers disse
relations- og kommunikationsforhold til hinanden ud fra en forudsætning om, at folk
sædvanligvis grupperer sig med andre, der ligner dem. I praksis kan det imidlertid være
hensigtsmæssigt at skille begreberne ad. I en mor/datter-relation kan der eksempelvis
være tale om en stærk relation, uden at der nødvendigvis er tale om homophilious
kommunikation. Selvom de to parter kommunikerer ofte, kan de pricipipielt leve under
meget forskellige sociale forhold og have forskellige holdninger.

Tid & tillid
Af vores kvantitative undersøgelse fremgik det, at brugerne foretrækker at benytte
hinanden som informationskilder. Denne tendens bakkes som tidligere nævnt op af andre
undersøgelser fra blandt andet mediebureauet Medieaedge:cia. Vores kvalitative data
viser, at dette forhold blandt andet skyldes, at forbrugerne har størst tillid til den
information, de får gennem personer i deres netværk, fordi der ikke er indlejret
salgsforhold i relationen mellem nære relationer. Desuden fungerer de veninder, der selv
bruger produktet, som en slags garanter for produktets virkning. Dette italesættes i
følgende uddrag, hvor interviewdeltageren svarer på, hvilke kilder hun tillægger størst
troværdighed: ”Ja, altså nogle veninder som man har kendt i et stykke tid, og man kan se, at det ikke er
sådan, at de slår ud eller et og andet. Jeg har ikke tiltro til en Matas-ekspedient – overhovedet ikke (…) Fordi
det er bare salg og ikke andet. Så det har jeg ikke” (Christina).
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En anden grund til, at folk foretrækker at bruge deres netværk, er, at det er
tidsbesparende: ”For eksempel så skulle jeg have mig en ny ordentlig bodylotion på grund af, at de her
tilsætter alle de der tilsætningsstoffer, og så ringede jeg til hende for at høre, og så sagde hun Weleda – et
østrigsk mærke. Så må jeg ud og købe det, for så ved jeg at det… så behøver jeg ikke selv bruge tid på at sætte
mig ind i det – jeg behøver ikke gå ud i butikken og finde ud af, hvad der er det bedste, så kan jeg spørge
hende.” Interviewdeltageren

beskriver her, hvordan hun bruger netværket som en slags

ekstern hukommelse. Dermed iværksættes det, der kan betegnes som en slags social ”hard
drive” (C. Ward & Reinigen, 1996: 320). Dette drev er en hukommelsesdatabase, hvor hun
kan hente informationer om, hvem der ved hvad om hvilket emne. Eller eventuelt hvem
der kender nogen, der kan skaffe mere viden. Således kan interviewdeltageren bruge denne
form for sociokulturel hukommelse til at hente en slags ”vidensfiler” inden for områder,
hun ikke selv har forstand på og dermed spare tid.

Nøgleaktører blandt interviewdeltagerne
Som vi tidligere har været inde på, fungerer forbrugere som opinionsledere inden for
forskellige produktkategorier. I det følgende undersøger vi, hvordan interviewdeltagerne
har fungeret som opinionsledere i forhold til Dr. Hauscha og til hudplejeprodukter
generelt. Vi har til dette formål udvalgt to interviewdeltagere, som matcher de
karakteristika, der sædvanligvis er forbundet med denne indflydelsesrige position. Den ene
af dem har netop fungeret som en indflydelsesrig regular expert hub på grund af sin
ekspertise, hvilket fremgår af følgende udsagn fra en af de øvrige interviewdeltagere: ”Så
der har jeg faktisk kun den ene der, fordi hun er sådan lidt – har erfaring inden for det” (Anna). Pigen 15,

som bliver refereret til her, er den af vores interviewdeltagere, der har den største viden
om produktseriens fremstillings- og kommunikationsprincipper – en viden som veninder i
hendes sociale netværk altså har trukket på. Pigen, som vi vil betegne som en regular
expert hub, matcher flere af de opinionsledertræk, som Rogers nævner. Blandt andet
skriver han, at opinionsledere er karakteriseret ved at være mere innovative, mere
eksponerede for massemedierne og mere kosmopolitisk orienterede end dem, de fungerer
som inspiratorer for (Rogers, 1995: 293-294).
Interviewdeltageren har brugt det i fem år og har således været hurtigere til at tilegne sig
produktserien end mange af de andre interviewdeltagere. Desuden oplyser hun, at hun
15 Der referers her til Hildegun, som vi lavede et individuelt interview med. Hendes veninde Anna deltog i et af vores gruppeinterview.
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primært henter sin information fra blade og nettet, hvilket sandsynliggør, at hun
eksponeres for en større mængde massemedieret kommunikation end de forbrugere, der
primært trækker på andre forbrugeres erfaringer. Endvidere er interviewdeltageren meget
internationalt orienteret, idet hun har rejst meget i forbindelse med sit arbejde. Det har
ikke alene givet hende mulighed for at stifte kendskab med produktet på et tidligere
tidspunkt end mange andre, men også givet hende en stor viden om eksempelvis andre
landes holdninger til økologi og alternative behandlingsformer. Endelig nævner Rogers, at
opinionsledere er karakteriseret ved at have en relativ stor kontakt til forandringsagenter,
hvilket eksempelvis er salgspersonale og sundhedsmyndigheder. Interviewdeltageren er
som tidligere nævnt meget velinformeret på baggrund af vejledning fra salgspersonalet i
helsekostforretninger og brochuremateriale, ligesom hun henviser til en hjemmeside, hvor
man kan holde sig orienteret om, hvad forskellige produktmærker indeholder.
Interviewdeltageren forklarer selv sin egen rolle i udbredelsen således: ”(…) og så tror jeg
sådan i begyndelsen, da jeg brugte det, der var jeg sådan fortaler for det. Jeg tror, det var mere på den måde,
at jeg nærmest ... Jeg kunne sikkert være blevet ansat. Jeg var ligesom sådan meget positiv indstillet over for
produktet og fortalte folk om alt det her, og det der med at huden – at man ligesom går ind på hudens
præmisser, og at den skal tilbage til at kunne klare sig selv” (Hildegun). I citatet illustreres, hvordan

interviewdeltageren positionerer sig som en, der har fungeret som en ambassadør for
produktet, idet hun i kraft af sin begejstring har været en meget aktiv videreformidler.
Netop en stor aktivitet er det centrale karakteristika for en af de øvrige interviewdeltagere.
Det følgende uddrag stammer fra et af fokusgruppeinterviewene, hvor en af de andre
interviewdeltagere netop har udnævnt denne interviewperson som en ”produktveninde”:
”Ja jeg er produktveninde.[Latter] (...) Og det var faktisk også mig, der introducerede Dr. Hauschka for de
fleste, hvilket jeg så senere har undskyldt mange gange [Latter] Arh produkter. Jeg er bare en sucker for det,
og det er ligegyldigt, hvad det er. Hudpleje eller hårpleje, negle eller fødder - bring it on. Jeg er helt tosset
med det, så det betyder sindssygt meget for mig. Og jeg ved ikke om jeg har én speciel veninde, men de
slipper i hvert fald ikke for at høre om det” (Linda). Interviewdeltagerens

opinionsledende funktion

er forankret i en blanding af interesse, nysgerrighed og stor social aktivitet, hvilket gør, at
hun inden for Rosens terminologi kan karakteriseres som regular social hub.
Når vi udpeger disse to personer til at udgøre et særligt spredningspotentiale, skyldes det,
at disse nøglepersoner kan bidrage til at bringe ny information ind i de lokale netværk,
fordi de er parate til at afprøve nye ting, uden at andre i deres omgangskreds nødvendigvis
har haft erfaringer med det først. Pointen er, at disse nøglepersoner fungerer som
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inspirationskilder for andre potentielle brugere, der så igen udveksler information med
andre potentielle brugere i netværket. Også senere adoptanter medvirker således til at
sprede budskabet om et produkt. Faktisk kan de udgøre nogle essentielle mellemled, der
kan bygge bro mellem nichebrugere og mainstream. Dette illustreres i følgende uddrag:
”Jeg tror første gang, jeg hørte om det, der for – det er ikke engang – det har måske været tre til fire år siden,
da min søster begyndte at bruge det, og der syntes jeg, at det lød som sådan noget enormt hippieflip-agtigt
Dr. Hauschka. Også sådan lidt for klinisk (…) Så har jeg så også set det - ubevidst i hvert fald - det er kommet
ind fra medierne forskellige steder fra, ikk. Og fundet ud af at der er flere af mine veninder, som ikke er
sådan alternativ-agtige på den samme måde som min søster er for eksempel, som – det ved jeg ikke - sådan
fundet ud af, nåmen der er jo egentlig mange forskellige typer, som bruger det her creme her, og så tænker
jeg bare sådan på Dr. Hauschka som noget – et kvalitetsprodukt (…)” (Anne Lise).

For interviewdeltageren har søsteren netop ikke en opinionsledende funktion, fordi
søsteren i interviewdeltagerens øjne er for alternativ til at fungere som rollemodel. Der er
med andre ord tale om en heterophilous netværksforbindelse, hvor kommunikationen
besværliggøres af søstrenes forskellige holdninger til sundhed og helse. Som vi har
diskuteret tidligere, betyder det imidlertid ikke, at søstrene nødvendigvis også har en svag
relation til hianden. Det interessante er her, at interviewdeltageren først tilegner sig
produktet i det øjeblik, hvor hun bliver introduceret til det af andre brugere, som hun kan
identificere sig med. I den forbindelse modificerer hun samtidig sit oprindelige indtryk af
produktet ved at lade det hippiagtige aspekt træde i baggrunden til fordel for et fokus på
kvalitet. Denne proces minder lidt om det princip, der ligger til grund for det, som
diffusionsteoretikere kalder genopfindelse. Genopfindelse handler om, at forbrugeren
tilpasser innovationen til sit eget individuelle brug, hvilket ikke nødvendigvis er i
overensstemmelse med producentens tanke (Rogers, 1995:17).
Når vi skriver ”minder om” skyldes det, at interviewdeltageren ikke bruger produktet
anderledes, men at hun vælger at tilegne sig produktet ud fra andre præmisser end
søsteren. Ligesom producenten hverken kan styre, hvordan forbrugerne anvender
produkterne, eller ud fra hvilke præmisser de tilegner sig dem, kan producenten heller ikke
nødvendigvis styre, hvad buzzen om produktet skal handle om, når den florerer i de
interpersonelle netværk. Dette er væsentligt at tage højde for i forbindelse med buzz, da en
forbrugers dårlige erfaringer også kan blive spredt og skabe en negativ buzz om produktet.
Især hvis forbrugerens personlige oplevelse bakkes op af lignende tilfælde: ”(...) Jeg slog
fuldstændig ud. Jeg fik simpelhen bumser. Rigtig slemt og tilfældet ville så, at min gode veninde faktisk mere
eller mindre på samme tidspunkt begyndte at slå ud af det også (...)” (Linda)
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Som det fremgår af

følgende citat, kan den negative erfaring blive yderligere forstærket af den buzz, som
hersker om produktet: ”Jamen jeg holdt op, fordi jeg blev lidt irriteret over, at alle bare havde blæst det
op til at være det helt vildt store fede –så fantastisk ved huden og det var sådan meget... Og min hud blev
bare tør” (Marie). Interviewdeltageren

udtrykker her sin skuffelse og irritation over, at hendes

erfaringer med produktet ikke kunne leve op til hendes forventninger. Senere i interviewet
refererer hun til nogle ekspedienter i en helsebutik, som har givet udtryk for en lignende
holdning til produktserien, hvilket indikerer, at det ikke blot er hendes eget erfaringsgrundlag, hun trækker på, men at ekspedienterne også har spillet en rolle for hendes
opfattelse af produktserien.

Forhandlerens dobbeltrolle
Forhandlerne kan altså være med til at drive en udbredelse frem eller bremse den, fordi de
som potentielle forandringsagenter kan fungere som gatekeepere i forhold til forbrugerne.
Dette kommer til udtryk i følgende uddrag, hvor den førnævnte interviewdeltager netop
italesætter den betydning, som ekspedienterne har haft for hendes valg og fravalg af Dr.
Hauschka: ”Og jeg gik ned i Grønnegade og snakkede med dem, og så tænkte jeg, at det var ganske fint.
Siden hen har de så selv pillet det ned, fordi de synes, der er for meget alkohol i. (…) Ekspedienterne inde i
Grønnegade. Og de synes, at der har været lidt for meget virak om det der mærke, og så sagde de, at Logona
var meget bedre. [latter]. Ja, så nu sidder jeg lige og taler for det” (Marie). Ekspedienterne, der i

første

omgang anbefalede hende at købe Dr. Hauschka, er nu begyndt at anbefale et nyt mærke.
Det sker dels ud fra et ekspertiseperspektiv, hvor ekspedienterne kritiserer produktets
indhold, og dels ud fra et holdningsperspektiv, hvor ekspedienterne tager afstand fra den
opmærksomhed, der har været om produktserien. Ekspedienter må i dette lys betragtes
som potentielle regular expert hubs, der kan have stor betydning for forbrugernes
forbrugsvalg, som det netop var tilfældet i ovenstående eksempel. Da ekspedienter
samtidig har daglig kontakt med mange potentielle, aktuelle og tidligere brugere af
hudplejeserien, kan de have udgjort en væsentlig drivkraft for udbredelsen, ligesom de har
potentialet til at bremse den.
Flere af interviewdeltagerne er samtidig meget opmærksomme på forhandlernes
dobbeltrolle som eksperter og som sælgere. Sidstnævnte funktion kommer til udtryk i
følgende uddrag, hvor interviewdeltagerne uddyber, hvorfor de ikke har tillid til
ekspedienter:
”Nej jamen de tager jo penge for det. Altså” (Anna)
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”Ja” (Kamilla).
”Altså de vil jo bare gerne sælge noget” ( Anna).
”Det er jo ligesom at gå ind i en tøjbutik og så få en ekspedient til at sige, at man ser godt ud i den kjole, man
står med. Altså det er jo det - man kan ikke bruge sådan et råd til noget. De vil aldrig sige: Nej den synes jeg
virkelig ikke du skal købe” (Kamilla).

Flere af interviewdeltagerne udviser dog samtidig en splittelse på dette område. Det
skyldes eksempelvis, at de tidligere har taget mod brugbare råd: ”Men så var der en ekspedient,
der sagde, at det var godt, men det var fordi at jeg sagde: ”Jeg har de og de problemer, og jeg har behov for
det og det”. Og så anbefalede hun mig så den, men altså nu sagde jeg før, at jeg ikke lytter til de der [Latter]
Det ved godt – igen det kommer an, på hvor de er henne og... i det hele taget hvis de har en butik, hvor de
kun sælger produkter, hvor der ikke er tilsætningsstoffer i og så videre, så har jeg en rimelig stor tiltro til dem
(...)” (Marie) Interviewdeltageren

løser senere dilemmaet ved at tildele forskellige expert

hubs forskellige grader af status og kommer samtidig frem til, at hendes tillid til
ekspedienten er afhængig af nogle kontekstuelle faktorer. I den rette kontekst er hun mere
tilbøjelig til at se ekspedienterne som eksperter: ”Jamen på den anden side har en kosmetolog jo
også nogle produkter, de er forhandlere af. Så vil jeg tro at jeg ... umiddelbart ville jeg tro mere på folk i
helsekostforretningen. Altså fordi – også materialisten – i Matas, man har jo også hørt om, at de bare
anbefaler hvad som helst – ting som er giftige for gravide og deres fostre, og at de overhovedet ikke kan finde
ud af at sætte tingene sammen” (Marie).

Andre interviewdeltagere giver imidlertid udtryk for, at de har tillid til ekspedienterne i
Matas, mens andre igen udpeger kosmetologer til at være mest troværdige. Overordnet
danner der sig således ikke noget entydigt mønster af interviewpersonernes holdninger til
de forskellige typer forhandlere. Der er dog den tendens, at interviewdeltagerne tillægger
specialbutikkernes ekspedienter den største ekspertise og viden om produkterne: ”Jeg synes,
der er bedre betjening i de der små helsekostbutikker. De virker til at have mere styr på, hvad de sådan kan
anbefale” (Anne-Lise).

Journalisten som mega expert hub
En informationskilde, som har haft betydning for nogle af interviewpersonernes valg af
hudplejeprodukter, er produktomtaler og tests i blade og aviser: ”Jamen altså Matas har jeg
også stor tillid til. Og jeg har tit læst i undersøgelser, som man læser i Politikens Lørdagsliv eller nogle andre
forbrugerundersøgelser – altså deres produkter lever jo i høj grad op til… altså de lever alle sammen op til
standarder, og de er faktisk lige så gode som mange dyre” (Anette).

I forbindelse med produktomtaler

og tests vil selve produktet ofte være i fokus - ikke den pågældende journalist. Netop derfor
kan journalister være vanskelige at placere i forhold til Rosens kategorier. Karakteristisk
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for journalister er, at de har link til mange mennesker og udfylder en rolle som gatekeepere
i forhold til formidling af kvalitetsgaranteret information. Derfor mener vi, at de kan
betegnes som en form for mega expert hubs. Formidlingen af information tillægges dog
forskellig grad af autoritet og troværdighed afhængigt af medie- og artikeltype: ” (…) men det
var ikke fordi, at jeg læste om det og så gik ud og købte det. Men ja, fordi man kan jo sige, at hvis det bliver
anbefalet, men ok det er selvfølgelig også altid…det er jo også bare, hvad de får tilsendt af gratis produkter og
… det kan man jo faktisk ikke regne med (…)” (Tine).

Interviewdeltageren udviser her en bevidsthed

om, at produktomtaler kan være genererede af virksomheden og konkluderer, at denne
type medietekster derved mister deres troværdighed.
For at journalisten skal kunne tildeles en rolle som mega expert hub fordrer det, at
modtageren oplever, at den pågældende journalist ikke er styret af virksomheders
presseaktiviteter. Hvorvidt modtageren opfatter mediebudskabet som en buzz, der ikke er
genereret af virksomheder, afhænger imidlertid af modtagerens kompetencer og viden om,
hvordan medietekster bliver produceret. En anden pointe, som fremgår af citatet, er, at
produktomtaler i blade ikke altid motiverer til køb, men ofte blot er med til at udbrede et
kendskab. Dette forklares af en anden interviewdeltager med, at eksponeringssituationen
ligger for langt fra selve købsituationen: ”Jeg har det sådan, at altså når jeg sidder og kigger i nogle
blade, kan jeg godt blive inspireret af, hvad stjernerne bruger, eller hvad alle de kendte bruger, men når jeg
står i den situation og skal købe varen, så bruger jeg ikke den tid på at lede efter det - hvad var det nu lige.
Jeg husker måske ikke lige, hvad det var for et produkt” (Maja). Dermed

afviser vi dog ikke, at omtale

i medierne kan have haft en betydning for udbredelsen. For det første angiver en af
interviewdeltagerne faktisk, at det har været medieomtale, der har motiveret hende til køb.
For det andet synes denne informationskilde at have haft en vigtig funktion på
bekræftelsesstadiet, hvor det kan modvirke dissonans og eventuelt medvirke til at
fastholde brugeren: ”(…) at der bliver skrevet om det i bladene, er jo kun med til at gøre at man bliver
styrket i at, nå men det er fedt produkt, altså helt klart det synes jeg da helt klart har en betydning også”
(Nanna). For det

tredje mener vi, at samspillet mellem de forskellige kilder kan have en stor

betydning, idet samtaler netop kan være genereret af mediebudskaber: ”Men så efter at jeg
havde læst om det i Eurowoman så begyndte det – så tror jeg måske, at der var nogle ting der dukkede op.
Altså, jeg har en anden god veninde, der hedder Mathilde. Så fandt jeg ud af, at hun også havde – hun er også
sådan en type, der læser Eurowoman og får idéer og sådan noget derigennem. Så tror jeg, at så begyndte jeg
at høre lidt om det efterfølgende” (Malene).

Vores analyse viser, at:

69



Samtaler om hudplejeprodukter opstår typisk tilfældigt mellem forbrugere med
stærke relationer. De opstår i forbindelse med andre hverdagsemner, men genereres
typisk af produktseriens synlighed, gavefunktion og afprøvningsmuligheder. Det
væsentligste er, at buzzen i de sociale netværk er baseret på personlige erfaringer, og
såvel de direkte som indirekte anbefalinger fungerer som kvalitetsgarantier.



Forskellige typer network hubs har medvirket til at drive udbredelsen frem, idet de
har ageret rollemodeller for potentielle brugere, der har trukket på disses erfaring
og ekspertise. Dette gælder dog kun i de tilfælde, interviewdeltagerne ikke oplever,
at den rådgivende instans er styret af en salgsdimension. Hvad enten det drejer sig
om interpersonel informationsudveksling eller medierede budskaber, mister
budskabet sin troværdighed i modtagerens bevidsthed, hvis saldsdimensionen er
dominerende.



Der tegner sig ikke noget entydigt billede af, hvilke kilder der har haft indflydelse på
hvilke stadier i den potentielle brugers tilegnelsesproces. Snarere er der tale om et
meget komplekst mønster. Positiv omtale fra uafhængige kilder kan dog generelt
drive innovationsbeslutningsprocessen frem, mindske den potentielle brugers
dissonans og dermed udgøre en fastholdelsesfaktor.
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7 Buzz, signalværdier & forbrug
Vi har i det foregående beskæftiget os med de kommunikationsprocesser, som muliggør en
buzz, men som vi skriver i buzzafsnittet, inkluderer vi i vores forståelse af buzz, at der
samtidig sker en udbredelse af et givent produkt ved, at forbrugere gennem deres egne
(købs)erfaringer influerer andre til at deltage i udbredelsen. I det følgende vil vi med
udgangspunkt i perspektiver om forbrug søge forklaringer på, hvorfor folk deltager i en
buzz om et givent produkt. Foruden at bidrage til vores forståelse af forbrug med henblik
på at generere analyseredskaber til vores efterfølgende analyse er den følgende teoretiske
ramme med til at klarlægge, hvilke forforståelser vi er gået til anden del af vores
undersøgelse med.

Den sociokulturelle betydning
En af de faktorer, vi identificerede i buzzafsnittet, der kunne have en indflydelse på en
given buzz, var ”The Power of Context”, hvilket knyttede sig til både de sociale og fysiske
omgivelser. I denne kontekstforståelse er der både tale om fællesskabets indre kontekst og
det omgivende miljø. Vi anser forbrug som en vigtig brik i denne kontekstforståelse, og
dette gør vi på flere niveauer: Individet har nogle forbrugsmønstre, og disse er influeret af
den sociale kontekst i form af interpersonelle relationer samt en bredere social kontekst,
hvor aktuelle samfundstendenser kan have indflydelse på disse forbrugsvalg.
Omkring sociokulturelle indflydelser på købsmotiver skriver Steven Brownstein et al. i
indlægget “Lattice analysis in the study of motivation” (2000), at selvom en given
købsmotivation umiddelbart ser ud til at udspringe fra individet, er kilderne hertil dybt
forankrede i det sociale og kulturelle miljø. Deres overbevisning er, at mens det kan være
værdifuldt at fokusere på en enkelt kilde til motivationen, er det samtidig også
begrænsende. Motivationer i forbrugernes daglige praksis udspringer ikke fra isolerede
kognitive, sociale eller kulturelle kræfter, men derimod fra den gensidige påvirkning af de
forskellige kræfter (Brownstein et al., 2000: 282). Individets forbrugsbeslutningsprocesser
anskues af Brownstein et al. som begivenheder, der finder sted inden for et sociokulturelt
rum, hvor der hersker en fælles sociokulturel virkelighed og nogle fælles sociokulturelle
motiver. Motivation bør derfor studeres, sådan som den tager sig ud hos det enkelte
individ under hensynstagen til de grupper og subkulturer, som individet færdes indenfor
(Brownstein et al., 2000: 283). Dette er i tråd med den kontekstforståelse, som, vi
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indledningsvis peger på, hersker i forbindelse med udbredelsesprocesser, der foregår via
WOM. Individets forbrugsmotiver er nemlig ofte influeret af de personer, som omgiver
individet og disse personers værdier og overbevisninger. Samtidig kan individets position i
de sociale strukturer influere individets værdier og overbevisninger. Brownstein et al.
udtrykker i denne forbindelse, at den metodiske udfordring her består i ikke alene at
forstå, hvordan kognitive og sociale strukturer influerer forbrug isoleret set, men derimod
at forstå hvordan disse strukturer spiller sammen og influerer forbruget (Brownstein et al,
2000: 283). Dette er en vigtig betragtning i forhold til vores ærinde. Når produkter
udbredes via WOM, er det fordi, at forbrugerne udveksler positive erfaringer og
anbefalinger. Her influerer forbrugere hinanden gennem talehandlinger, men indflydelsen
i sociale kontekster afstedkommer desuden i kraft af synligt brug og besiddelse af
produkter. Som vi er inde på i foregående afsnit, er det i denne forbindelse ikke ligegyldigt,
hvem der taler om og er i besiddelse af produkter. Der er såkaldte opinionsledere, der bl.a.
i kraft af deres sociale position har mulighed for at udøve større indflydelse end andre.
I forbindelse med betydningen af de sociale strukturer har Arnould et al. et bud på to
overordnede modsatrettede tendenser angående den motivation, der ligger bag mange
forbrugshandlinger. Den ene er motivationen til at søge integration og samhørighed med
andre mennesker, den anden er et forsøg på adskillelse og differentiering. De
eksemplificerer dette med sportsfans, som ved at iklæde sig sit holds farver samtidig
kommunikerer deres differentiering fra de andre hold. Forbrugernes smagspræferencer
bliver udtrykt gennem gentagne forbrugsmønstre. Disse mønstre bliver defineret og
redefineret gennem en tredje proces, som omhandler individuel og social sammenligning.
Dette betyder, at forbrugerne konstant skanner deres sociale miljø for gennem andres
forbrugsadfærd at finde ledetråde til, hvorledes de skal definere, hvem de er og ikke er, og
hvilke sociale grupper de har et tilhørsforhold til, og hvilke de ikke har (Arnould et al.,
2002: 265).

Forbrug som identitetsskabende projekt
Vi har til vores formål overordnet valgt at beskæftige os med forbrug som et
identitetsskabende projekt. Dette skyldes, at vores afsæt i buzz handler om forbrugerne
rolle i udbredelsen af et givent produkt, der er baseret på deres motiv til at købe – og ikke
mindst tale om produktet. Heri forstår vi forbruget som instrumentelt for forbrugerens
selvpositionering. Dette skyldes, at vi i vores læsning af forbrugsforskningslitteratur ofte er
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stødt på den påstand, at forbrugerne udtrykker, hvem de er gennem deres valg af
forbrugsvarer (Bocock 1993, Ratneshwar et al. 2000, Arnould et al. 2002). Desuden mener
vi kun, at forbrugere er tilbøjelige til at endorse produkter, som sætter dem i et fordelagtigt
lys over for omgivelserne. I denne forbindelse forstår vi endorsement som talehandlinger
såvel som en åbenlys besiddelse af produkter.
I forhold til forbrug som identitetsskabende faktor skriver David Chaney, at der i
slutningen af den moderne æra er sket en ændring i grundpræmissen for den sociale
identitet. Hvor et individs arbejdsfunktion tidligere determinerede individets sociale klasse
og herigennem individets livsbetingelser, er der i løbet af det sidste halve århundrede sket
et skift, hvor individets fritidsaktiviteter og forbrugsvaner i større udstrækning opleves
som grundpræmissen for individets sociale identitet. Det, at forbrugspraksissen er blevet
identitetsskabende, skyldes samtidig et skift fra et kollektivt samfund til et mere
individualiseret samfund, hvor forbruget og heraf dagligdagen er blevet æstetiseret
(Chaney, 1996: 112-113). Stephen Brown beskriver også denne udvikling og udleder heraf,
at identiteterne er blevet mere flydende og kan formes i kraft af forbrugsvarer:
Whereas the ‘modern’ individual’s sense of identity derived from his or her work role – miner,
schoolteacher, farmer etc. – and remained actively stable as a consequence, the identities of
postmodern individuals are inextricably linked with their patterns of consumption, their possessions,
their fashion-consciousness, their conspicuous display of personal goods (cars, clothing, perfume
etc) . Albeit hollow, de-centred and characterised by secular rather than spiritual fulfilment,
postmodern identities are extremely fluid, infinitely adaptable and easily changed through the
acquisition of new repertoires of products with the requisite marketing implanted images
(Brown, 1995: 137-138).

I Consuming People skriver A. Fuat Firat og Nikhilesh Dholakia i tråd med ovenstående, at
forbruget for den postmoderne forbruger ikke blot er et spørgsmål om fortæring eller
slutningen på en økonomisk cyklus, men tværtimod en iscenesættelse af erfaringer og
hermed en selvforestilling. De konkluderer herfra, at det er en proces, som handler om at
forme ens liv og ikke blot vedligeholde det. I denne proces betragter forbrugeren produkter
som værende en del af dem selv. Såvel som forbrugeren definerer produkterne, definerer
produkterne forbrugeren. Der er ikke tale om et brug af produkterne som sådan, men
nærmere en interaktion, hvor både produkterne og forbrugerne bliver betydningsskabende
(Firat et Dholakia, 2003: 96-97). Vi vil ikke betvivle ovenstående tanker om forbrugets
betydning, men derimod bidrage med en modificerende kommentar. For det første mener
vi ikke, at alle produkter i samme grad er anvendelige som betydningsmarkører i individets
livsprojekt. Som også Stephen Brown vægter i ovenstående citat, er der tale om
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”livsstilsprodukter”. Man har ikke på samme måde mulighed for at iscenesætte sig selv ved
købet af en tube kontaktlim eller støvsugerposer, som man har ved købet af en ny bil eller
et par solbriller. Der er altså tale om, at nogle produktkategorier rummer flere
signalværdier end andre, hvilket vi tager med i vores betragtning, når vi anser forbrug som
identitetsskabende. Vi vil desuden også gerne problematisere både Chaney og Browns
afvisning af betydningen af arbejdsfunktionen til fordel for betydningen af forbruget. Vi
mener ikke, at det ene nødvendigvis afløser det andet, men at grundpræmissen for den
sociale identitet inkluderer både jobtitler og forbrugsvarer. Vi mener desuden, at der
faktisk kan være tale om, at man ligeledes er forbruger af sit job: Forstået på den måde, at
jobbet bruges instrumentelt i individets selvfortælling, frem for at individet er
determineret på baggrund af sin jobfunktion.
David Lewis og Darren Bridger forklarer, hvordan forbrug og identitetsskabelse kan kædes
sammen ved at henvise til en indre splittelse, som individet konstant forsøger at reducere.
Denne splittelse skyldes, at sociale regler og konventioner, som i årtier har hjulpet
individer til at etablere og opretholde en identitetsfølelse, er blevet nedbrudt. Der er
hermed opstået et hul mellem to nøgleaspekter ved individets selvbillede. På den ene side
er der det reelle selv – det vil sige den måde, individet opfatter sig selv på. På den anden
side er der det ideale selv – det vil sige den person, individet stræber efter at blive. Det
ideale selv fungerer som et fyrtårn, der guider individet frem mod dets mål i livet.
Forbrugerne i dag, som Lewis og Bridger kalder for New Consumers, behøver ikke kæmpe
for at opfylde basale behov såsom mad og varme. De er i stedet frie til at forsøge at
minimere distancen mellem det reelle og det ideale selv, hvilket er en grundlæggende
faktor for deres forbrugshandlinger (Lewis & Bridger, 2001: 28-29). Der er dog ikke
enighed om, at disse tendenser nødvendigvis er nye. I indlægget “Postmodern consumer
goals made easy!”(2000) har Craig J. Thompsons følgende perspektiv på den transition,
der hersker mellem den moderne og den postmoderne forbrugeropfattelse: “How could
anyone actually imply that until just a little while ago the competitive field was easy to understand and slow
to change or that the ”modern consumer” consumed brands as ends in themselves, bought products for
functional properties alone, experienced almost no role of conflict or time pressure, and pursued only a few,
always compatible, always rational, always consonant goals” (Thompson, 2000: 122).

Hvad enten dette forhold er nyt eller ej, accepterer vi, at individet i høj grad skaber sin
sociale identitet gennem sit forbrug. At drivkræfterne bag forbrugshandlinger kan være en
stræben efter et idealt selv som i Lewis og Bridgers udlægning, vil vi dog gerne
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problematisere. Hvis vi anerkender, at det ideale selv er et fyrtårn, som guider individet
frem, anerkender vi implicit selvet som én fast størrelse. Både i kraft af idealiseringen og i
kraft af evnen til at fungere som et pejlemærke. Det kan være problematisk, hvis man
abonnerer på Anthony Giddens forståelse af selvidentitet som et refleksivt projekt, da
Giddens understreger, at selvidentiteten ikke eksisterer som en fast naturgiven størrelse:
”Since the self is a somewhat amorphous phenomenon, self-identity cannot refer merely to its persistence
over time in the way philosophers might speak of the ‘identity’ of objects or things. The ‘identity’ of the self,
in contrast to the self as a generic phenomenon, presumes reflexive awareness. It is what the individual is
conscious ‘of’ in the term ‘self-consciousness’” (Giddens, 1991: 52). Selvidentiteten

er ikke et endeligt

resultat af individets handlingsmønstre, men er til konstant genforhandling i kraft af
individets refleksivitet. Denne refleksivitet er et redskab til en opretholdelse af individets
selvfortælling:
The existential question of self-identity is bound up with the fragile nature of the biography which
the individual “supplies” about herself. A person’s identity is not to be found in behaviour, nor –
important though this is – in the reactions of others, but in the capacity to keep a particular
narrative going. The individual’s biography, if she is to maintain regular interaction with others in
the day-to-day world, cannot be wholly fictive. It must continually integrate events which occur in
the external world, and sort them into ongoing “story” about the self (Giddens, 1991: 54).

Dette perspektiv angående individets narrativ bidrager til en forståelse af, hvorledes tanker
om forbrug er led i de selvfortællinger, som hjælper individet med at konstruere en
sammenhængende forståelse af, hvem de er. I relation til ovenstående problematisering af
individets stræben efter et idealt selv, er der således tale om, at individet stræber efter at
skabe et bestemt narrativ og dermed en bestemt selvforståelse, som det netop forsøger at
konstruere blandt andet gennem forbrugshandlinger.
Selvet som refleksivt projekt inkluderer ligeledes et fokus på kroppen, eftersom
kropsprojektet er en integreret del af selvidentiteten. At have kontrol med og over sin krop
er både vigtigt for individets egen ontologiske sikkerhed og er samtidig i kraft af det
konstante display - en faktor, der i høj grad er relateret til individets sociale interaktion
(Giddens 1991: 56-58). Refleksiviteten, som knytter sig til disse to perspektiver, stammer
både fra udefrakommende input såvel som kroppens egne signaler: ”Awareness of the body is
basic to ’grasping the fullness of the moment’, and entails the conscious monitoring of sensory input from the
environment, as well as the major bodily organs and body dispositions as a whole” (Giddens 1991: 77).

Dette

kan vise sig at være en væsentlig pointe i forhold til vores undersøgelsesfelt. Dr. Hauschka
er en hudplejeserie, som handler om at pleje kroppen. Bevæggrundene for at pleje kroppen
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og gøre det med netop dette produkt kan måske vise sig dels at ligge latent og dels at være
et resultat af ydre input.

Forbrug - positionering & selvfortælling
I det følgende vil vi ud fra to forskellige vinkler anskue, hvorledes forbrugsvarer kan
fungere som led i individets identitetsskabelse. Dels kan forbrugerne forstå samt udtrykke,
hvem de er gennem deres valg af forbrugsvarer, og dels kan de positionere sig på en
bestemt måde i kraft af deres endorsement af produkter over for andre. Begge funktioner
er relateret til forbrugernes ønske om at skabe, udtrykke og opretholde en bestemt
fortælling om sig selv.
Selvpositionering handler om de signaler om egen selvforståelse, man sender til andre
gennem sin livsstil og sine produktvalg. Som et led i individets søgen efter samhørighed
med en bestemt gruppe positionerer individet sig mere eller mindre bevidst på bestemte
måder over for andre mennesker. Som nævnt ovenstående kan produktanbefalinger til
andre indgå som en del af en sådan selvpositionering. I artiklen “Finding Your Audience,
With at Little Help from Friends” (2004) fremgår det, at forbrugere er tilbøjelige til at søge
råd hos hinanden med henblik på at få kompetente og troværdige referencer. I denne
anbefalingsseance aspirerer forbrugere til connoisseurship. Af artiklen fremgår det, at selvdefinition i stigende grad bliver forbundet med logoer og produkter, fordi brands bliver
ligestillet med livsstile. Forbrugere forsøger at købe brands, som, de føler, reflekterer deres
identitet. Connoisseurship-trenden relaterer sig til det faktum, at det er cool at kende til de
seneste udviklinger før andre mennesker. For at skabe troværdighed omkring sig selv i
selskab med deres omgangskreds deler forbrugere positive forbrugsoplevelser via word of
mouth. Hermed positionerer de sig selv som intelligente shoppere, connoisseurs og
eksperter. Via denne positionering får både produkter og et givent brand en social
betydning for de personer, som er en del af disse netværksmiljøer. En betingelse for, at
dette betydningsfællesskab kan opstå, er, at de værdier, som bliver forbundet med
produktet og brandet, er i overensstemmelse med de værdier, som hersker inden for
netværket (Calder & Spinosa & Letelier, 2003: 93). Man kan heraf konkludere, at
individets forbrugsvalg er relateret til, hvilke signaler vedkommende gerne vil sende til
omverdenen, hvor produktanbefalinger kan indgå som et betydningsfuldt element.
Samtidig er forbrugsvalgene i høj grad relateret til deres egen identitetsskabelse.
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I bogen Consumers behandler Anould et al. ligeledes, hvordan individer forbruger med
henblik på at skabe sammenhæng i deres selvfortællinger. Her skriver de, at et individs
selvforståelse fungerer som basis for det pågældende individs livsstil, og at livsstil således
er en ydre manifestation af selvets attributter (Anould et al., 2002: 437-438). Livsstil har
længe været anvendt i kultur- og forbrugerforskning for at kunne anskue forbrugsmassen
ud fra nogle bestemte kategoriseringer. Ifølge Mike Featherstone har ”livsstil” længe været
et modeord. Han skriver, at det inden for sociologien har været begrænset til at referere til
specifikke livsformer, som kendetegner specifikke statusgrupper, men at det inden for den
aktuelle forbrugerkultur konnoterer individualitet, selvudtryk og en stilistisk
selvbevidsthed. Kroppen, tøjet, talefaconen, fritidsaktiviteterne og spise- og drikkevaner,
hjemmet, bilen og valg af feriedestinationer osv. bliver betragtet som indikatorer på
forbrugernes individuelle smag og stil (Featherstone, 1990: 83). I David Chaneys
udlægning omhandler livsstilspraksisser forskellige emne – og interesseområder. Det
handler ikke om at typificere forskellige livsstile. Dette skyldes to grunde: Den første er, at
disse hurtigt bliver uaktuelle, og den anden er, at man kan sige, at den slags typificeringer
beskriver sociale trends/tendenser, men ikke den refleksive genforhandling af identitet i
nye associationsfora. Livsstile kan således ikke referere til statiske kategoriseringer, men
skal ses i forbindelse med sociale trends (Chaney, 1996: 29, 91-92). Livsstile er ikke
distinkte ved at knytte sig til en bestemt gruppe, men er nærmere distinkte i kraft af
værdifællesskaber og sociale rum, som er knyttet til forskellige livsformer. Derfor kan
forskellige livsstile efterfølge hinanden gennem en persons liv, uden at de dog behøver at
udelukke hinanden. Chaney påpeger i denne forbindelse, at det at lægge vægt på den
selvbevidste omgang med livsstile ikke er ensbetydende med, at de implicerede aktører er
fuldt bevidste om, eller fuldt ud kan kontrollere deres handlinger – livsstile kan fungere
som ideologiske filtre lige såvel som andre videnssystemer (Chaney, 1996:93-94).
Ifølge Arnould et al. implicerer livsstilsbegrebet et forbrugsmønster, som reflekterer og er
reflekteret ved ikke blot enkelte produkter, men produktklynger- og konstellationer. Med
produktkonstellationer menes klynger af komplementære produkter, specifikke brands
eller forbrugsaktiviteter. Disse produktkonstellationer fungerer som socialt
betydningsfulde enheder, som forbrugerne bruger til både selvdefinition samt
kategorisering af andre (Anould et al., 2002: 440-441). Endvidere skriver Arnould et al., at
forbrugernes livsstil influerer deres mange produktions-, tilegnelses- og
forbrugsaktiviteter. De beslutninger forbrugerne foretager omkring deres køb kan ændre
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og/eller bekræfte deres livsstil. Herfra konkluderer Arnould et al., at livsstile er dynamiske
og under konstant forandring. Samtidig skriver de, at livsstile er influeret af mange
faktorer herunder demografiske forhold, social klasse, forskellige netværk og familie
(Arnould et al., 2002: 437). I disse ovenstående udlægninger af livsstil aner vi en
diskrepans i forhold til, om individet baserer sit forbrug på sin livsstil, eller om individet
via sit forbrug ”køber sig” ind i nogle sociale strømninger og hermed forskellige livsstile.
Som vi læser Arnould et al., har de i deres beskæftigelse med livsstile ikke gjort sig denne
dialektik bevidst. Dette, mener vi, skyldes, at deres bog er en form for oversigtsværk, som
forsøger at begribe forbrug meget bredt forstået. Chaney er i sin udlægning af, hvorledes
individet ”tapper” ind på livsstile gennem ideologiske filtre, bevidst om, at han kommer til
at nærme sig en ældre og af ham selv forkastet diskurs, hvor livsstile forbindes med en
fastholdelse af sociale strukturelle tilknytninger (Chaney, 1996: 93-94).
Ifølge Giddens er livsstile en livsbetingelse, som individet er tvunget til at forholde sig til.
Vi mener, at hans udlægning formår at bygge bro mellem de to lejre i ovenstående
diskrepans gennem refleksivitetens funktion. Han har følgende forståelse af livstil: “A
lifestyle can be defined as a more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only
because such practices fulfill utilitarian needs, but because they give material form to a particular narrative of
self-identity”(Giddens 1991: 81). Citatet indikerer, at individet bruger livsstil til at give form til

sin selvfortælling, men det fremgår dog yderligere, at det er individet, der er agent for,
hvorledes livsstilen tager sig ud: “Lifestyle are routinised practices, the routines incorporated into
habits of dress, eating, modes of acting and favoured milieux for encountering others; but the routines
followed are reflexively open to change in the light of the mobile nature of self-identity”(Giddens 1991: 81).Vi

vil følgelig anse individets forhold til livsstile som værende dynamisk og under konstant
forandring, hvor brugen af livsstile er instrumentel i forhold til individets selvfortælling.

Nutidens forbrugere
Som det fremgår af ovenstående er der mange bud på, hvad der motiverer forbruget hos
den moderne forbruger. Robert Bocock skriver, at hvad angår det budskab, der relaterer
sig til et givent produkt samt de supplerende signalværdier, som et produkt udtrykker –
eksempelvis indpakningen, er det alt sammen noget, der skal tale til forbrugerens
eksisterende værdier:
Modern consumerism also depends upon a set of symbols becoming comprehensible to potential
consumers. These symbols cannot be simply imposed upon customers by capitalist companies
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advertising their products; they have to tune in with the potential customers’ own ways of life if they
are to be effective. There is a complex interplay, therefore, between the labeling and design of
products, the advertising of them, and the shifting sub-cultural values of potential consumers of
various products (Bocock, 1993: 55).

Craig J. Thompsons mener til gengæld, at postmoderne forbrugere er kendetegnet ved, at
de først og fremmest er svære at klassificere: Det er svært at forudsige deres næste skridt,
og de er derfor svære at kontrollere. De er rodløse og zapper i deres forbrugsmønstre. Han
beskriver ydermere postmoderne forbrugere som meget refleksive og bevidste om deres
egne positioner: “You have to understand that postmodern consumers are self-conscious producers who
use the marketplace for endless acts of self recreation and who at times resist the ideology of consumerism by
ironically playing at being “shopping mad consumers”, and commodity fetishists” (Thompson, 2000: 127).

Thompson skriver desuden, at et begreb, som forbindes med denne epoke, er begrebet
bricolage. Begrebet betyder at ”stykke sammen”, hvilket kan overføres til mange
situationer – f.eks. forskningsmetoder, men også forbrugsmotiver. Han bruger det til at
beskrive måden, hvorpå individet sammenstykker sin identitet: “These mix ’n’ match acts of selfcreation freely and compulsively borrow styles and preferences from all over the cultural map to produce
personal identities that are idiosyncratic and constantly in flux”(Thompson, 2000: 131).

I tråd med dette

peges der i artiklen ”Masseindividualisme – og andre ideer om fremtidens forbrug” (2001)
på begrebet atomisme, som blev lanceret for et par år tilbage af Instituttet for
Fremtidsforskning til at betegne fremtidens forbruger, som ikke tænker helhedsorienteret,
men netop hopper ud og ind af forskellige forbrugs- og identitetsroller. Thompson tilføjer,
at fleksibilitet er kodeordet:”Most of all, bricolage expresses that preeminent, predominant, damn near
hegemonic, cultural metaphor of the flexible system” (Thompson, 2000: 132). I kraft

af det fleksible

forbrug, skriver han, at postmoderne forbrugere bliver til en slags kulturelle kamæleoner,
som er svære at få øje på og hermed svære at identificere og klassificere på baggrund af
fremtoning (Thompson, 2000: 133).
Vi finder Thompsons ræsonnement vedrørende ovenstående fleksibilitet meget
anvendeligt, da det løser en problematik, vi har identificeret gennem vores læsning af
forbrugslitteraturen. Denne omhandler, hvorvidt forbrugerne køber specifikke
forbrugsvarer for at udtrykke noget bestemt eller udtrykker noget bestemt via deres
forbrugsvarer. Som vi læser Thompson og i øvrigt også Giddens, er selvidentiteten i
konstant forandring. Vi vil derfor anse både forbruget og selvidentiteten som dynamiske
størrelser, der gensidigt påvirker hinanden.
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På baggrund af ovenstående går vi til vores analyse af Dr. Hauschkas udbredelse med
følgende afsæt:
 Forbrug omhandler en søgen efter integration og samhørighed samt et forsøg på
adskillelse og differentiering. Disse mønstre bliver defineret og redefineret gennem
en tredje proces, som omhandler individuel og social sammenligning. I denne
konstante skanning af det sociale miljø finder forbrugeren gennem andres
forbrugsadfærd ledetråde til, hvorledes denne kan definere sig selv.
 En motivation til at købe et givent produkt bør ikke anskues som en isoleret proces,
men bør i stedet anskues i relation til sociokulturelle strømninger. Det er blandt
andet her, at vi forstår, at der må være noget ”i tiden”, som har gjort, at Dr.
Hauschkas produkter har vundet indpas. Desuden er det også i denne forbindelse, vi
mener, at der må være en grund til, at denne produktserie har kunnet indgå som en
del af en social praksis.
 I forhold til den sociale praksis kan forbrug af bestemte produkter fungere som en
social identitetsskabende faktor, idet forbrug foruden at være instrumentelt for
forbrugerens egen selvfortælling kan fungere som social positionering.
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8 Dr. Hauschkas kvaliteter & signalværdier
I det følgende vil vi præsentere nogle forskellige drivkræfter, som, vi på baggrund af vores
empiri har udledt, har haft en indflydelse i forbindelse med Dr. Hauschkas udbredelse.
Disse drivkræfter er identificeret inden for rammerne af, at individets forbrugsvalg er
foretaget på baggrund af refleksivitet knyttet til et identitetsprojekt, som er betinget af
senmodernitetens livsvilkår. Hvad der påvirker og influerer forbruget er knyttet til
sociokulturelle faktorer i den udstrækning, at individets identitetsprojekt ikke foregår i et
vakuum, men til stadighed genforhandles i den sociale praksis.
Overordnet set mener vi, at en faktor, der har medvirket til udbredelsen af Dr. Hauschka,
er, at forbrugerne tillægger produktserien nogle signalværdier, som passer ind i den
selvfortælling, de konstruerer om sig selv i forbindelse med deres identitetsskabende
projekt. Dr. Hauschka kan derved kategoriseres som et livsstilsprodukt, der hjælper
brugerne til at opretholde en bestemt selvfortælling. Denne selvfortælling handler dels om
at være en sund og bevidst forbruger, der ikke alene passer godt på sin hud, men også
passer på det omgivende miljø. Og dels handler selvfortællingen om at være en
kvalitetsbevidst forbruger, der distancerer sig fra et ureflekteret og ukritisk forbrug af
billige produkter. I følgende analyse viser vi, hvilke signalværdier brugerne tillægger
produktserien, og i forlængelse heraf undersøger vi, hvordan forbrugerne identificerer sig
med og differentierer sig fra forskellige typer produkter. Vi inddrager afslutningsvis
forholdet mellem pris og kvalitet, eftersom det var et aspekt, som vores interviewpersoner
lagde vægt på og anså som en prioriteringsfaktor for deres valg af Dr. Hauschka.

Sundhed & selvrefleksivitet
En købsmotivation, som har spillet en meget stor rolle for Dr. Hauschkas succes, er
brugernes frygt for tilsætningsstoffer. Det, at produktet ikke indeholder tilsætningsstoffer,
har vi identificeret som den mest afgørende bevæggrund til, at de brugere, vi har været i
kontakt med, har valgt at bruge Dr. Hauschka. Vi blev allerede overraskede over denne
faktor i forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse, hvilket skyldes den meget banale
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og personlige grund, at vi selv har brugt produktet, men aldrig tænkt over, at der ikke var
tilsætningsstoffer i16.
Som tidligere pointeret kan man ikke betragte købsbeslutninger som isolerede processer,
men må anskue dem inden for den sociokulturelle kontekst, som udgør forbrugernes
daglige praksis. Brugernes frygt for tilsætningsstoffer er netop generet af offentligheden og
mediernes interesse for, hvilken risikofaktor tilsætningsstoffer udgør. Desuden har det
været et samtaleemne i vores interviewpersoners sociale netværk. Frygten er især udtalt
for den del af vores interviewpersoner, som har børn: ”Fordi, man tænker jo på, hvad man
udsætter sin krop for. Og særlig .. det begyndte allerede inden jeg blev gravid, men da jeg blev gravid, der
tænkte jeg meget over det. Der smurte jeg mig kun ind i – der brugte jeg faktisk også et andet naturprodukt,
der hedder Weleda. Sammen med Dr. Hauschka. Fordi jeg ville være sikker på, at der ikke kom noget ind til
fosteret”(Hildegun). Dette angik også deres

børns reproduktivitet: ”Ja altså, hvor det sådan kom

frem i pressen og i medierne, at de der parabener godt kunne være farlige for – hvad hedder det – ja altså
netop at min datter kunne få børn ikk’ ”(Agnete). Denne frygt er ifølge

Giddens et af individets

livsvilkår i senmoderniteten. Den er en konsekvens af globaliseringen, som, foruden en tidog stedforskydning, er kendetegnet ved en øget bevidsthed og erkendelse af fremtidens
begrænsninger. Som følge heraf hersker der usikkerhed med hensyn til, hvad der er rigtigt
og forkert at vælge, og hvad der er sikkert at gøre. Der er tale om et risikosamfund
karakteriseret ved hyppige videnspåstande, som formidles gennem ekspertsystemer
(Giddens 1991: 18). Det nye er ikke, at hverdagslivet grundlæggende er blevet mere
risikabelt end i tidligere perioder. Det nye er, at det at overveje risici altid er et
tilstedeværende element for både lægfolk og eksperter: ”Jamen det er, at jeg tænker… Altså tænk
hvis det nu kommer frem- det har jeg faktisk tænkt på her for nylig – tænk hvis det nu en dag kommer frem,
at de [Clinique] har et eller andet farligt halløj i. Og så: Gud det har jeg brugt i 15 år eller sådan noget. Nej
men altså. (...) Man kan nærmest ikke købe en shampoo, uden at der er parabener i. Og selv det der Natusan,
som man jo selvfølgelig bruger til sin baby, ikk’. Eller det har vi i hvert fald gjort, og det er der jo mange der
gør. Men der er også parabener i, har jeg fundet ud af. Det er bare sådan: Neeej” (Agnete). Risicienes

tilstædeværelse skyldes netop offentligheden og mediernes fokus på konsekvenser ved
indtagelse og berøring med diverse tilsætningsstoffer. I forlængelse af denne bevågenhed
oplyser eksperter og journalister lægfolk om de mange risici, som omgivelserne er
forbundet med. Dette har i længere tid været relateret til fødevarer og hermed indtagelse,
men nu er det også blevet aktuelt i forhold til, hvad man påfører sin krop via
16 Vi er dog i løbet af vores research blevet opmærksomme på den såkaldte ”parabene-debat”, som omhandler hormonforstyrrende parabener, som sædvanligvis bruges
til konservering i de fleste hudplejeprodukter. Disse er netop ikke indeholdt i Dr. Hauschkas produkter, hvilket blandt andet blev fremhævet af de forhandlere, vi har
været i kontakt med, samt været nævnt i avisartikler fra bl.a. Politiken og Jyllandsposten (se litteraturliste). Så vidt vi har forstået, er det især en debat omhandlende
risikogrupper som gravide og børn, der dog stadig opererer på et spekulativt plan i forhold hormonforstyrrelser.
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kropsplejeprodukter: ”Fordi jeg ved ikke hvilke virkninger det har på længere sigt, at man propper sig
med alle mulige kemiske stoffer. Og det gælder madvarer, og det gælder de produkter, man ellers
bruger”(Cathrine).

Af frygt for tilsætningsstoffer har brugerne således rettet deres opmærksomhed mod Dr.
Hauschka, som de forbinder med et produkt, der ikke indeholder disse. Når vi skriver
”forbinder” hænger det sammen med, at vores interviewpersoner ikke nødvendigvis har en
reel viden om, hvorvidt Dr. Hauschka indeholder forskellige stoffer eller er økologisk. Det
er i stedet noget, de baserer på en fornemmelse: ”Men jeg står ikke og kigger på, hvad der sådan er i
- i detaljer. Men det er nok også bare en eller anden overbevisning om, at jeg ved – at jeg går ud fra, at det er
et godt sammensat produkt. Jeg stoler på det på en eller anden måde” (Anne-Lise).

Interviewpersonerne

føler, at de kan stole på, at Dr. Hauschka er et ordentlig produkt blandt andet på grund af
den anbefaling, de har fået fra velinformerede kilder i deres netværk:
”Det er noget jeg har hørt og tror på”.
Og når du siger det er sundt, hvad er det så der er sundt ved det?
”Jamen så er det, at der ikke er tilsætningsstoffer som ... og det ved jeg jo faktisk slet ikke, om der er, altså det
er bare noget jeg har hørt, jeg har ikke læst det”.
Hvor har du hørt det henne?
”Jamen det har jeg så hørt fra Nanna der, som er hende, der altid ved alt om, hvad der er de tunge produkter
– en af mine veninder”.
Og hun bruger det også selv, eller hvad?
”Ja. Og hun har børn og hun går meget op i, at der ikke er noget i. Så altså jeg har overhovedet ingen beviser
for at det er sundt. Overhovedet” (Tine).

Samtidig har interviewpersonerne også en formodning om, at ”nogen” ville afsløre det,
hvis det ikke var et ordentligt produkt: ” Og hvis det var fup, så tror jeg heller ikke, de havde fået så
meget omtale. Så var der sikkert nogen, der havde fundet ud af det, ikk” (Christina). Disse perspektiver

er i tråd med, hvad Giddens skriver om individets afhængighed af samt tillid til abstrakte
ekspertsystemer, som individet ikke er i stand til at gennemskue og derfor må have blind
tiltro til. Nogle gange er denne tillid dog ikke blot en blind tiltro, men en beslutning
foretaget på baggrund af individets refleksivitet:
Trust, of varying sort and levels, underlies a host of day-to-day decisions that all of us take in the
course of orienting our activities. But trusting is not by any means always the result of consciously
taken decisions: more often, it is a generalised attitude of mind that underlies those decisions,
something which has its roots in the connection between trust and personality development. We can
make the decision to trust, a phenomenon which is common because of the third underlying element
of modernity (…): its intrinsic reflexivity (Giddens, 1991: 19).
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I relation til Giddens’ ovenstående tanker udtaler flere af vores interviewpersoner,
hvorledes de har taget et valg om at stole på, at der ikke er nogen tilsætningsstoffer i
produkterne: ”[Pause] Jeg håber det. Jeg kan ikke rigtig gøre andet vel. Jeg har ligesom truffet et valg at
stole på det, og så må jeg ligesom gøre det. (...) Fordi jeg ringer ikke ned til deres fabrik og undersøger,
hvordan de laver det. Indtil nogen overbeviser mig om, at det ikke er rigtigt, så tror jeg på det”(Cathrine).

Det næste citat stammer fra den ene person ud af de 16, vi interviewede, som har læst
Walas brochuremateriale, og som har sat sig ind i virksomhedens produktionsmetoder: ”
Det er jo ikke noget, jeg har læst, som er noget, en udenforstående person har skrevet, som – jeg ved ikke, om
man helt kan – det er jo det – man ved aldrig, om man helt kan stole på ting. Men altså så vælger man jo at
stole på det” (Hildegun). Hun

har valgt at tro på oplysningerne om produktionsmetoderne,

men i forhold til troværdighed foretager interviewpersonen stadig en skelnen mellem
virksomhedens egen kommunikation og budskaber fra udenforstående formidlere. De
udenforstående personer eller de ”nogle”, som der omtales, bliver ikke konkretiseret, men
udtrykkes netop i abstrakte termer. Foruden de mere årvågne og velinformerede personer i
interviewpersonernes netværk, identificerede vi, at der er tale om en afhængighed af
samfundets vagthunde, som foruden diverse forbruger- og miljøeeksperter ikke mindst
udgøres af kritiske journalister.
Overordnet set er det, der optager vores interviewpersoner, altså først og fremmest,
hvorvidt der er parabener eller andre tilsætningsstoffer i produkterne. I tæt sammenhæng
hermed betyder det noget for dem, at produktet er økologisk. For manges vedkommende
er det økologiske aspekt en fornemmelse, der følger med, mere end det er et egentligt
tilvalg. Som antydet ovenstående, har de fleste nemlig ikke noget kendskab til
virksomheden bag produktserien eller til deres meget specielle produktionsmetoder:”[latter]
Nej jeg ved faktisk intet andet end det, jeg går og bilder mig ind, at jeg ved. Jeg får alle de der associationer
med det, men det kan godt være, det i virkeligheden er fyldt med alt muligt og ... det ved jeg ikke ...”(Tine).

Idet vi stiller spørgsmålet om, hvor meget de kender til virksomheden, bliver de som
illustreret ovenfor usikre på deres egen fornemmelse og pludselig i tvivl om, hvorvidt de
har købt et produkt under falske forudsætninger eller på baggrund af utilstrækkelig viden.
Dette er også et perspektiv, Giddens opererer med:
Trust often merges with pragmatic acceptance: it is sort of “effort-bargain” that the individual makes
with the institutions of modernity. Various attitudes of scepticism or antagonism towards abstract
systems may coexist with a taken-for-granted confidence in others. For example, a person may go to
great lengths to avoid eating foods that contain additives, but if that individual does not grow
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everything he or she eats, trust must necessarily be invested in the purveyors of “natural foods” to
provide superior products (Giddens 1991: 23).

Der var flere grunde til, at vores interviewpersoner tillagde den økologiske dimension
betydning: ”For mit vedkommende har det jo også sådan lidt med min egen samvittighed at gøre. Det
svarer egentlig lidt til at spise økologisk. Altså hvis du skrællede to gulerødder og lagde dem foran mig og
sagde, at den ene var økologisk, og den anden ikke var, så tror jeg ikke, at jeg ville kunne smage forskel. Men
jeg har det bare bedre med mig selv. Jeg synes, jeg er en bedre borger, hvis jeg køber økologiske produkter.
Og så har jeg det bedre med den her bondemand, som, jeg lidt tror, går med sine gummistøvler og hiver sine
gulerødder op med håndkraft. Og det samme har jeg måske sådan lidt med et produkt som det her. Jeg føler,
at jeg gør mig selv en tjeneste, og så gør jeg også andre en tjeneste” (Linda). Som dette citat illustrerer,

kan det både være knyttet til et egennyttigt og et altruistisk motiv. Det drejer sig primært
om at handle økologisk for sin egen skyld, men der er ligeledes det altruistiske motiv, som
er relateret til produktionsmetoden. Dr. Hauschka giver brugerne mulighed for at tage de
miljømæssige hensyn, som, eksperterne mener, sikrer naturens bæredygtighed. Hermed
deltager forbrugeren også i en mindskelse af de risici, som udgør en trussel mod det
globale økosystem: ”Altså det synes jeg i hvert fald ligger meget godt til det, jeg også køber, hvis man
sådan kigger på madvarer. At jeg handler meget økologisk og derfor er miljøbevidst – uden derfor at være
fanatisk af den grund – det er heller ikke sådan noget med, at jeg handler biodynamisk, men jeg handler
rigtig meget økologisk. Og det betyder også noget for mig, at jeg får nogle gode produkter, at jeg også er med
til at passe på naturen ved at støtte den form for fremstilling af produkter, ikk”(Anne-Lise).

Forbruget af Dr. Hauschka handler om at udvise en refleksivitet over for, at man ikke
byder sin krop eller sit barn hvad som helst, både hvad angår syntetiske tilsætningsstoffer
og kvalitetssikrede økologiske råvarer. Den overordnede sundhed er forbundet med
varetagelse af en sund krop, en sund hud og et sundt miljø. Kroppen indgår således i
individets refleksive projekt og er nært relateret til risikokulturen og kan læses som et
udtryk for engagement i omverdenen og ikke blot et tegn på narcissistiske tendenser:
The reflexivity of the self, in conjunction with the influence of abstract systems, pervasively affects
the body as well as psychic processes. The body is less and less an extrinsic ‘given’, functioning
outside the internally referential system of modernity, but becomes itself reflexively mobilized. What
might appear as a wholesale movement towards the narcissistic cultivation of bodily appearance is in
fact an expression of a concern lying much deeper actively to ‘construct’ and control the body.
(Giddens, 1991: 7).
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Som Giddens ligeledes understreger, er det netop ikke tilstrækkeligt at se kropsprojektet
som et resultat af aktuelle skønhedsidealer såsom ungdommelighed og slankhed eller som
noget, der blot iværksættes af reklameverdenens kropsfiksering. Det skal i stedet ses i
relation til det ansvar og den kontrol over egen sundhed, som udgør en del af det posttraditionelle sociale miljø (Giddens, 1991: 102).
Dr. Hauschkas signalværdier
I en anerkendelse af at individet blandt andet udtrykker sin identitet gennem forbruget,
analyserer vi i det følgende vores interviewpersoners opfattelse af produktet. Vores
tolkning af, hvorledes Dr. Hauschka har indgået i brugernes selvfortælling, skal forklare,
hvorfor Dr. Hauschka har været et produkt, som brugerne har fundet værd at buzze om.
Interviewpersonerne tillægger Dr. Hauschka en aura af helse, økologi og sundhed,
samtidig med at det er seriøst og lægeligt: ”Og så det der tiltalende design, som tiltalte mig, fordi det
udstrålede økologi og ingen tilsætningsstoffer (...) Jeg tænkte bare det dér - det er et eller andet naturligt
klinisk hvidt. Og det så renligt ud og hygiejnisk i øvrigt”(Maja).

Denne aura hænger altså sammen

med opfattelsen af designet. Det, at Dr. Hauschka produkterne kommer i glasflasker, er
noget, som en del af vores interviewpersoner omtaler og blandt andet opfatter som et
udtryk for kvalitet, gennemsigtighed og eksklusivitet: ”Altså der er sådan meget glasflasker og
sådan noget og små tuber. Det ser bedre ud, end hvis det eksempelvis er Natura – som er meget det der hvide
plastik, ikk, og der er nogle andre associationer forbundet med det (...) Så ser det lækrere ud, at det er af glas
og hvidt og designet. Det ser mere eksklusivt ud” (Cathrine).

Ifølge vores spørgsskemaundersøgelse var betydningen af designet ikke prioriteret særlig
højt af brugerne. Da emnet først blev italesat i løbet af gruppeinterviewene, fremkom det
imidlertid, at designet betød en hel del: ”Ja, for det er lidt mere lækkert. Det betyder skide meget, når
man taler om det - det er rigtigt ... Det er jo dybest set derfor, at jeg vil vælge den frem for alt muligt andet.
Altså når jeg nu for eksempel sætter den med ’ingen tilsætningsstoffer’ og ’andres erfaringer’ øverst. Det
kunne jo dybest set også gælde for alle de her andre helseprodukter, fordi dem er der jo også nogle af mine
veninder, der taler om, og der er heller ikke nogen tilsætningsstoffer i. Det der design spiller nok alligevel ind
” (Kamilla).

Dette havde både noget at gøre med brugernes egen fornemmelse for produktet:

”Det er sådan lidt plat, men det betyder alligevel lidt, at man ser på noget og tænker ”det ser godt ud – nu gør
jeg noget godt for min hud” (Marie). Og var

ligeledes knyttet til udstillingsværdien: ”Men (...) det er

slet ikke noget, jeg ville skamme mig over at have stående – slet ikke” (Christina). Selvom brugerne i

første omgang ikke erkender betydningen af designet for deres købsbeslutning, er det ikke
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desto mindre en faktor, som er knyttet til mange af de medbetydninger, der tillægges
produktet.
At produktet er tysk og hedder Dr. Hauschka bliver af vores interviewpersoner ligeledes
forbundet med nogle kvaliteter: Der er blandt andet flere, der udtrykker, at eftersom
produktet er tysk, betyder det strengere krav til miljøregler og restriktioner: ”Og så det der
tyske – de har jo virkelig sådan nogle regler for, hvordan med økologi og miljø og sådan noget, ikk’” (Agnete).

Foruden strengere regler og krav angående det økologiske aspekt specifikt udtrykkes det
tyske ophav ligeledes som et generelt kvalitetsstempel: ”Ja, tysk, det har sådan en evne til, at
tingene bare skal være i orden” (Line). Samtidig bliver der knyttet en

del konnotationer til navnet

om, at der har været lægevidenskab involveret i produktionen: ”Jo, når jeg tænker Dr. Hauschka,
så tænker jeg nok, at der sidder en eller anden klog tysker et eller andet sted i kittel i sit lille laboratorium
(...)” (Malene). Selvom respondenterne ikke udtrykker kendskab til historien

bag produktet,

som den fortælles gennem Wala’s brochuremateriale, udløser navnet i sig selv en del
forestillinger: ”Lige nu så tænker jeg effektivt og naturligt. Fordi jeg har både det der videnskabsagtige
billede: At han har brugt hele sit liv og dedikeret det til at gøre kvinder smukke og alt sådan noget. Og at han
har en masse erfaring at give videre og på den anden side så det naturlige”(Maja).

Samtidig er købskonteksten med til at støtte op omkring disse forestillinger: ”Jamen altså det
signalerer troværdighed og økologi og gennemtænkt produkt. Design. Ja og forhandlere. Ja altså sådan hele
kæden igennem” (Agnete). Eftersom det er et produkt, der primært forhandles

gennem

helsekostforretninger, er dette også med til at bestyrke troværdigheden.
Helsekostforretningens øvrige varer kontekstualiserer Dr. Hauschka på en speciel måde,
der gør, at interviewdeltageren tillægger produktet en kvalitet:
”Øhh sådan sund. Jamen jeg tror sgu også, at det er fordi det er sådan noget, man køber nede i en
helsekostforretning, så man tænker jo bare på alle sådan nogle lækre ting, som kan gøre ens liv bedre”.
Som kan gøre ens liv bedre? Hvordan det?
For eksempel nede i de der forretninger så kan man jo købe alt sådan noget sundt noget: Sukkerfri chokolade
og speltmel og alle mulige lækre teer som renser ud, og så på hylden ved siden af så er der Dr.
Hauschka”(Carmen).

Dr. Hauschka bliver altså tillagt en række signalværdier såsom: renhed, velvære,
minimalisme, enkelthed, sundhed, økologi, troværdighed, god samvittighed og ro. Det
bliver ligeledes beskrevet som ”back to basics” og ”into the bone”. Samtidig peges der på
konnotationer såsom klinisk, hygiejnisk sygehusagtigt og veldokumenteret. I følgende
uddrag udtrykkes en mere udførlig beskrivelse af, hvad det er for en signalværdi, der i så
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fald kan forbindes med Dr. Hauschka: ”Og så synes jeg også, at designet er ret lækkert. Det er sådan
meget rent og sådan lidt økologisk, men stadig væk sådan lidt lækkert, uden at det er sådan… Jeg synes også,
at det meget lækkert, at det ikke er pakket ind i sådan noget genbrugspapir, og der er lidt guld (...) Jeg synes
klart, at det… Hvis man har det stående hjemme på hylden ikk’, så synes jeg, det udstråler en moderne
tilgang til det her med at bruge hudplejeprodukter. Samtidig med så er der også hele denne her
videnskabelige tilgang bag det og den her omtanke” (Linda).

Vi kan på baggrund af de forskellige

udlægninger konkludere, at Dr. Hauschka-produkter rummer et moderne udtryk, som
samtidig signalerer troværdighed i form af et videnskabeligt afsæt og omtanke i form af
den økologiske udstråling, ligesom de imødekommer interviewpersonernes krav om et
præsentabelt design. Dr. Hauschka har altså formået at bygge bro mellem det luksuriøse,
stilrene og økologiske – og udtrykke en form for moderne og tidssvarende tilgang til det at
være en refleksiv forbruger, som er bevidst om sin hud, miljøet og eksponering af en sikker
stilbevidsthed.
Økologisk fanatisme eller moderne stilbevidsthed
Ved at være en hybrid mellem et moderne, cool og trendy produkt og samtidig have rod i
helsegenren: ”Det er sådan, at de er cool, men samtidig er de sådan lidt sundheds-agtige, ikk”(Malene),
placerer Dr. Hauschka sig i et spændende paradoks i forhold til den dialektik i
forbrugsmotivationer, der handler om, at forbrugerne enten søger integration og
samhørighed med andre mennesker via deres forbrug eller omvendt søger adskillelse og
differentiering. For det er netop ofte med en vis ambivalens, vores interviewpersoner
udtrykker deres tilhørsforhold til produktet: ”Ja, hvad kunne det egentlig være. Det er faktisk lidt
svært, for jeg ser på Dr. Hauschka som to ting, og der er jeg splittet. At det både på den ene side er det sunde,
økologiske og biodynamiske og renheden, og så er der den der bevidsthed om, at det også er ved at blive et
trendy mærke – eller er blevet (...)– jeg tror ikke, jeg har fundet sådan et helt fast syn på det– det er sådan
lidt både noget kendt noget, men det er også enormt øko-agtigt på en eller anden måde. (Anne-Lise)”

Desuden mener vi, at denne ambivalens kan læses som et udtryk for, at de ikke vil sættes i
bås og kategoriseres som noget bestemt. De forbeholder sig retten til at anvende produkter
fra, hvad man kan kalde ”den sunde og helseagtige livsstil”, uden at det nødvendigvis
betyder, at de selv mener, at de tilhører denne livsstil: ”Det er sådan lidt helseagtigt, men det
synes jeg er lækkert. At man som udgangspunkt prøver at proppe så lidt af sådan noget i hovedet uden at
være fanatisk. Jeg er ikke sådan helt ovre i Urtekrams-afdelingen, men jeg synes alligevel også, at det betyder
lidt”(Kamilla). Selvom der blandt deltagerne hersker en

bred enighed om, at bevæggrundene

til at bruge produkterne er, at de er økologiske og ikke indeholder syntetiske
tilsætningsstoffer, er det altså samtidig en bevæggrund, der udtrykkes en ambivalens
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overfor. Dette skyldes et forbehold over for, at disse refleksioner konnoterer en form for
fanatisme: ”Jeg synes sådan Urtekramsafdelingen - det er sådan noget, hvor det bare - alt er bare så
gennemsyret helseagtigt, at man - det er lige før, man bare går ud og tager et bundt nelliker og vrider over
hovedet og så [latter] et æg i panden” (Kamilla).

Det er meget tydeligt, at vores interviewpersoner

stræber efter en vis balance i dette forhold. For de fortæller gerne om, at de vælger
produktet af bestemte årsager, som har med deres sundhed at gøre, men gør samtidig
meget ud af at understrege, at de ikke er helsefreaks, fanatiske eller frelste. Vi fandt i det
hele taget, at vores interviewpersoner i italesættelsen af deres forbrug – især i
gruppeinterviewene - var meget opmærksomme på ikke at positionere sig for kraftigt som
én bestemt type. Dette forekom på en implicit facon som eksempelvis i følgende citater,
hvor der fortælles om introduktionen til produktserien: ”Jeg blev introduceret til det af min
kusine, som er sådan lidt en helsefreak”(Line) og ”Igennem hende [min mor]hører jeg kun gode ting om…
altså hun er totalt sundheds-freak”(Carmen). Eller mere eksplicit: ”Ja, nu er jeg ikke – jeg er ikke sådan
overøkologisk” (Tine).

En måde hvorpå man kan anskue disse forskellige identificeringer som fungerer i et
samspil – hvor det er acceptabelt at være økologisk den ene dag, men prioritere anderledes
den næste - er ved at inddrage begrebet bricolage. Med dette begreb er det muligt at binde
de forskellige forbrugerroller sammen og skabe mening i det forbrug, interviewpersonerne
udtrykker. I stedet for at betragte det som ambivalens eller inkonsekvens bliver det til et
refleksivt valg: ”Sådan noget som vaskepulver- det prøver jeg også at købe økologisk og uden parfume.
Opvaskemiddel og sådan. Men så nogle gange så får jeg sgu lidt sådan raptus. Argh så synes jeg - så skal det
sgu lugte lidt frisk, og så køber man sådan noget fuldstændig overparfumeret klamt noget, der bare stinker
som sådan noget super Omo i hele hytten og så fortryder det bitterligt bag efter. Men jeg tror heller ikke, man
kan sige, at jeg er sådan en, der går efter det hver gang. Altså jeg er også sådan en, der afviger med nogle
underlige idéer, man lige pludselig får eller…”(Kamilla).

Den enkeltes livsstil bindes sammen af narrativer, som har en redegørende funktion for
individets praksis. Vi oplevede blandt andet, at dem, som selv italesatte et fanatisk forbrug,
fik sat dette ind i en sammenhæng, som viste, at det var et tilvalg. Foruden tilvalget var der
i samme ombæring tale om fravalg: ”For jeg har det faktisk ikke så meget med tøj. Tøj det køber jeg
ikke – jeg køber sjældent tøj. Men cremer, jeg har et eller andet med cremer. Jeg ved ikke, hvad det er –
noget med den der fugtighed. Jeg ved ikke ... det er totalt åndssvagt. Og jeg tænker ofte over, hvor åndssvagt
det er, men jeg kan alligevel ikke helt stoppe det. Det er en mani næsten – med cremer” (Hildegun). Tøj

betyder ikke så meget, hvorimod creme næsten er en mani. I det følgende er det neglepleje,
som vælges fra, hvor cremen samtidig er en prioritering: ”Jeg er ikke sådan fanatisk med andre
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ting egentlig, for jeg er ikke typen, der bruger tid på mine negle og sådan. På den måde er jeg sådan et
sjuskehoved egentlig. Men sjovt nok lige med cremer tror jeg. Der gør jeg. Der går jeg op i det” (Malene).

I

disse fortællinger bliver der således dannet en proces af identifikationer, som den enkelte
binder sammen til at skabe mening omkring, hvem de er. Vi fandt, at dette ofte gjorde sig
gældende når måden, de ideelt set gerne ville handle på, stødte sammen med hverdagens
mere pragmatiske krav. Dette kommer eksplicit til udtryk i kløften mellem ønsket om og
realiseringen af at handle økologisk. De fleste udtrykker, at de foruden deres valg af Dr.
Hauschka, ligeledes forsøger at vælge økologisk i andre henseender i den udstrækning,
økonomien og overskuddet tillader: ”Også gerne opvaskemiddel. Det må også gerne være Urtekram
eller et eller andet. Jeg gør det ikke konsekvent, vil jeg så sige, men jeg gør det en gang imellem. Jeg vil gerne
gøre det” (Maja).

At identitet bliver konstrueret via genkendelse og ligheder hos andre (eller med
forbrugsgenstande) såvel som gennem afstandstagen til andre (og andre
forbrugsgenstande) er noget, vi har identificeret igennem interviewpersonernes
italesættelse af produktserien Dr. Hauschka. I deres forklaringer af hvorledes de opfatter
forskellige produkter, inddrager de eksterne scenarier til at illustrere modsætningsforhold
med. Dette siger noget om, hvordan vores interviewpersoner skanner deres sociale miljø
for gennem andres forbrugeradfærd at finde ledetråde til, hvorledes de definerer, hvem de
er og ikke er, samt hvilke sociale grupper de har et tilhørsforhold til, og hvilke de ikke har.
Disse italesættelser blev især genereret af vores spørgsmål angående, hvad de forbinder Dr.
Hauschka med, og hvad de opfatter som produktets modsætning.
Som Arnould et al. skriver, er det svært at skille sig ud fra mængden og være unik i kraft af
sit valg af forbrugsvarer med den masseproduktion, der kendetegner den moderne verden
(Arnould et al 2002: 274). Det virker imidlertid som om, at Dr. Hauschka for de fleste
interviewdeltageres vedkommende stadig fremstår som differentieret fra mainstream: ”Det
er ikke sådan mainstream, og det er heller ikke, fordi det er hippieagtigt. Men det er sådan lidt, hvad kan
man sige, for folk der gerne vil være individuelle måske, og det er der også et eller andet ved Dr. Hauschka
tror jeg ... som jeg associerer med det” (Tine). Selvom

det ikke nødvendigvis er hippieagtigt, er det

måske nærmere, at det er hippieagtigt på den rette måde: ”Dr. Hauschka er jo ligesom bare noget,
sådan mere sådan noget helseagtigt i mine øjne, men altså på den gode måde, ikke i en negativ forstand”
(Nanna). For der

er, som nævnt ovenstående, ikke en afklaret og entydig positiv udlægning

af den sunde livsstil, men det er ikke desto mindre der, Dr. Hauschka placerer sig: ”Ja men
så tænker jeg sådan noget som Birkenstock- sandaler, som jeg er stor tilhænger af. Og hvad tænker jeg
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mere…jeg tænker helt klart sundhed, og jeg tænker velvære. Jeg tror også, jeg tænker sådan noget som
mental balance over i sådan noget yoga eller sådan noget. Jeg tror, det er et eller andet med krop og sind.
Sådan noget med at det hænger sammen måske” (Malene).

Når vi har udledt, at der knytter sig en del positive konnotationer til Dr. Hauschka, er det
samtidig konnotationer, som blev udtrykt via interviewpersonernes afstandstagen til andre
produkter: ”Jeg har bare prøvet at undgå produkter, som virkede sådan skrappe - altså udseendemæssigt.
Kender I ikke sådan nogle lyserøde i Netto? Jeg tænker bare, at det er helt sikkert, at mine fisk falder døde
om, hvis jeg putter det der ned til dem ikk’” (Kamilla).

Vi har tidligere været inde på indpakningens

betydning. Som illustreret i ovenstående citat kan udseendet indikere en hel del omkring
indholdet og være afgørende for tilegnelsen af produktet: ”Lidt for billige og lidt for mistænkelige
lyserøde produkter dem vil jeg heller ikke udsætte min hud for. Jeg har ikke sat den med ’Ingen
tilsætningsstoffer’ på som min vilde allerøverste prioritering, men det så jeg bare sådan indirekte i designet
(...) Jeg havde en fornemmelse af, at det var godt og rigtigt” (Maja).

Da vi spurgte yderligere ind til vores interviewpersoners opfattelse af Dr. Hauschka og
ligeledes, hvad de opfattede som Dr. Hauschkas modsætning, blev følgende modpoler
udtrykt:
-

”Sådan noget man køber i Netto, som har lidt for meget guld på flasken”

-

”Sådan noget billigt som dufter alt for kraftigt, og som har sådan en lang række tilsætningsstoffer,
når man vender den om”

-

”Hennes og Mauritz - De har også en parfumeafdeling, hvor man kan købe alt muligt billigt parfume
og billigt make-up, billige cremer og shampoo og alt sådan noget, som i hvert fald udstråler syntetisk
et eller andet. Og kulørte flasker og ping pong. Og de koster ikke en skid”

-

”Sådan en eller anden som har lidt for mange pastelfarvede blomster på”

-

”Jamen altså sådan et eller andet hvor der i hvert fald ikke bliver taget hensyn til sådan noget
bæredygtighed”.

Af specifikke produkter var det især Nettos lyserøde, unavngivne produkt, H&M, Nivea og
ikke mindst Lóreal, som blev fremhævet. Dette var på grund af manglende æstetik,
kvaliteten af indholdet, et lavt prisniveau og fraværet af et miljømæssigt ansvar. I deres
italesættelse af deres afstandstagen til disse produkter, viser interviewdeltagerne hvordan,
de ikke ønsker at identificere deres eget forbrug eller dem selv som forbrugere. I
forlængelse heraf positionerer de sig i stedet som forbrugere, der kan skelne mellem god og
dårlig kvalitet, god og dårlig æstetik, og som er bevidste omkring produktindhold og
virksomhedens sociale ansvar.
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Foruden ovenstående positioner bliver der især taget meget kraftigt afstand til Lóreal: ”(...)
Så nogle gange – netop med L’oreal – altså jeg kan blive fuldstændig… jeg vil slet ikke i nærheden af deres
produkter, hvis jeg kan undgå det. Jeg synes simpelthen, at hele deres markedsføring og deres stil og deres
aggressive - ja markedsføring. Den er utiltalende (...) Fordi det er for mig sådan enormt kommercielt. (...) Ja,
altså de bruger en masse penge på reklamer og på at finde på nye navne for at narre folk til at købe de der
ting, som jeg tror ikke virker overhovedet” (Agnete). Det er ikke blot produktspecifikke

karakteristika, der bliver fremhævet her, men også Lóreals image. At Lóreal bliver
fremhævet er ikke så mærkeligt, eftersom de har en meget stor markedsandel, og i kraft af
deres meget synlige kampagner må forventes at have en meget stor kendskabsgrad. Men
kendskabsgraden har ikke nødvendigvis fungeret til Lóreal’s fordel. Frem for at promovere
Lóreal på en fordelagtig måde, har disse kampagner ifølge flere af vores interviewpersoner
en modsat virkning: ”Det er måden, de reklamerer på – det virker så kunstigt på mig. Jeg bliver så
irriteret over de der modeller, der skal fortælle mig, hvad jeg er værd. Det ved jeg godt selv (...) og de der
smukke kvinder, der går rundt der – de bruger garanteret ikke produktet selv – du ved. Jeg kan bare ikke
tage dem troværdigt, de der reklamer, hvor de bare får ”kassen” for at sige et eller andet. Det gider jeg ikke
høre på. Det irriterer mig rigtig meget. Det er det gode ved Dr. Hauschka. De laver ikke sådan nogle
reklamer. De sælger ikke sig selv på den måde. Jeg tror, at derfor virker de også overbevisende. Altså, de er
ikke med på det der. De sælger, fordi de gerne vil sælge en hel tankegang. En hel måde at leve på. L’Oreal vil
jo bare sælge for at tjene penge” (Hildegun).

På dette sammenligningsgrundlag indtager Dr.

Hauschka pladsen som David mod den store Goliat: Eksempelvis sammenlignede en af
vores interviewpersoner Lóreal med Arla, fordi hun mente, at det praktisk talt var umuligt
at købe en shampoo, som ikke var fra Lóreal. Sammenfattende tog vores interviewpersoner
således afstand fra ovenstående mærkers markedsposition, de syntetiske indholdsstoffer,
indpakningen samt de utroværdige løfter, som de mener, der er knyttet til disse produkter.
Som modsætning hertil fremstår produktserien fra Dr. Hauschka ægte, autentisk og
troværdig og som noget, brugerne gerne vil identificere sig med.
Prisen – i spændingsfeltet mellem økonomi & eksklusivitet
En af de mere individuelle motivationsfaktorer, som en del af vores interviewpersoner
omtalte i forhold til Dr. Hauschka, var prisen. Prisen er naturligvis en relativ størrelse, som
er baseret på, hvilke sammenligningsgrundlag den vurderes ud fra, samt hvilke
forventninger der er til, ”hvad man kan få for pengene”. En del sammenlignede Dr.
Hauschka med Clinique, som de tidligere havde brugt/stadig brugte, hvilket er en
væsentlig dyrere hudplejeserie. Der blev desuden peget på serier som Clarins og Origins,
der blev betegnet som henholdsvis ”sygehusagtig” og ”virker økologisk”, og som er langt
dyrere end Dr. Hauschka: ”Jeg har brugt en spandfuld af penge på produkter og sådan nogle ting, og så
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synes jeg faktisk, at det var meget utroligt, hvordan man kunne få en hel posefuld, hvor man førhen kunne få
sådan en lille ting af et andet produkt” (Linda). Dr. Hauschka formår altså at give en

oplevelse af,

at man får mere, end man har betalt for. Samtidig er det heller ikke det billigste på
markedet: ”Det med prisen er jeg også enig i. At det er sådan - det er lige lidt over Matas-niveauet, men det
er stadig væk sådan ret rimeligt. Hvad er det? 70 kroner for en deodorant eller sådan noget? Det føler man
sig ikke ”revet” over at gå ned og give” (Kamilla).

Som vi har behandlet i foregående afsnit, har designet udgjort en stor betydning, fordi det
både signalerer økologi, renhed og seriøsitet. Vi har desuden fået indtryk af, at det på
grund af pumper i guld og glasflakoner samtidig tillægges eksklusivitet: ”Altså for eksempel
hvis man sammenligner det med Urtekram, så har det sådan et lidt mere lækkert design. Det ser - det kan
godt se ud som om, at det hører til i den dyre familie uden rigtig at gøre det” (Anna).

Ovenstående udsagn indikerer en vigtig pointe i forhold til Dr. Hauschka. Som vi har
ekspliciteret i vores afsnit om buzz, er det vigtigt at indfri de forventninger, man skaber
hos forbrugere, hvis et produkt skal kunne generere en buzz. Når vi argumenterer for, at
det produkt, der buzzes om, nødvendigvis må have substans og/eller en vis form for
kvalitet, vil vi samtidig bemærke, at kvalitetsbedømmelse er meget subjektiv. Det handler
om individuelle forventninger og en opfyldelse af disse. Der er tale om en oplevet kvalitet i
forhold til et løfte om kvalitet. Det er rimeligt at antage, at prisen er en god indikator på,
om der er tale om et kvalitetsprodukt eller ej. Hermed ikke sagt, at pris og kvalitet
nødvendigvis altid hænger sammen. Ikke desto mindre mener vi, at der er den
sammenhæng, at såfremt noget er dyrt, så forventer køberen en god kvalitet. Til gengæld
er køberen af et billigt produkt bevidst om risikoen for, at det givne produkt ikke
nødvendigvis er af særlig høj kvalitet. Idet Dr. Hauschka ikke koster så meget som de
mærker, interviewdeltagerne sammenligner produktserien med, og samtidig ikke er lige så
billigt som Matas eller H&M-produkter, er forbrugernes forventninger tilpas moderate til,
at kunne blive positivt overrasket. Denne fordelagtige markedsplacering resulterer i, at der
skal meget til for at skuffe forbrugerne og gøre dem utilfredse. Omvendt skal der også
meget lidt til for at gøre dem begejstrede og få dem til at fungere som ambassadører for
produktet.
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Vores analyse viser, at:
 Den aktuelle frygt for tilsætningsstoffer har fungeret som en katalysator for
udbredelsen af Dr. Hauschka blandt vores interviewdeltagere. Dr. Hauschka har med
sine produktspecifikke karakteristika imødekommet et stigende behov, som er
opstået i kølvandet på den aktuelle debat omkring økologi og hormonforstyrrende
stoffer. I denne forbindelse vidner vores data om, at reflekterede brugere, som aktivt
følger debatten angående sundhed og miljø, har influeret de mindre bevidste og
informationsopsøgende brugere.
 I en tid hvor forbrugerne bliver udsat for ekstremt mange reklamer fra bl.a. L’Oreal
og Nivea, har vores interviewpersoner desuden fundet det sympatisk, at de ikke har
set nogen reklamer fra Dr. Hauschka. At de hovedsagligt har hørt om produktet
gennem eget netværk, artikler og ekspedienter har styrket brandets troværdighed og
har samtidig været med til at give brugerne en følelse af, at de ikke lader sig forføre af
reklamens magt. De virker hovedsagligt interesseret i den information, som, de
opfatter, har en direkte relevans for dem. Det relevante i dette tilfælde er, at de ikke
udsætter deres krop for tilsætningsstoffer, og at de i kraft af en følelse af at hjælpe
miljøet samtidig får det bedre med sig selv.
 Med sit navn og indpakning har Dr. Hauschka desuden formået at bygge bro mellem
bevidste og moderne forbrugerkonnotationer. Produktserien har ramt en balance
mellem at være sundt, seriøst, troværdigt og samtidig trendy. Hermed har den
tiltrukket en bred vifte af forbrugere, der anser helse for at være identitetsskabende,
og som udviser bevidsthed om deres forbrug, uden det nødvendigvis betyder, at de
opfatter dem selv som værende fanatiske. Produktet har ligeledes placeret sig
fordelagtigt i spændingsfeltet mellem økonomi og eksklusivitet.
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9 Konklusion
Vi har i dette speciale haft til hensigt at finde en forklaring på, hvorfor produktserien
Dr.Hauschka i løbet af ganske kort tid er gået fra at være et nicheprodukt til nærmest at
”sælge sig selv”. Vi har aldrig set en reklame for produktet og fik indledningsvis bekræftet,
at virksomheden bag ikke benytter sig af traditionelle reklamer i massemedier. Vores
indledende research pegede i stedet på, at forbrugerne havde udgjort en vigtig drivkraft i
spredningen. Med afsæt i begrebet buzz, som dækker over overleveringen af et brand
gennem en række kommunikationskanaler, identificerede vi nogle vigtige parametre for
denne form for udbredelsesproces: Når et fænomen i høj grad udbredes via brugerne,
skyldes det en synergieffekt blandt nøgleaktører, kontekstuelle faktorer og
produktspecifikke karakteristika. I det følgende samler vi op på nogle af de tendenser, som
ifølge vores analyse har gjort sig gældende i forbindelse med udbredelsen af Dr. Hauschka.
Forbrugernes kommunikation og interaktion i de sociale netværk udgør i forhold til
Thomas Greg Metz Jr. 's terminologi en uncodified buzz. Vores undersøgelse har vist, at
dette foregår gennem komplekse kommunikationsprocesser, hvor aktørerne opsøger
information hos hinanden og uopfordret videreformidler gode råd. Denne
informationsudveksling er karakteriseret ved at være en del af hverdagsinteraktionen
blandt forbrugere, som har stærke relationer, og den genereres typisk af produkternes
synlighed i hjemmet. I kraft af produktseriens potentielle funktion som en gaveidé kan vi
endvidere konkludere, at udbredelsen ligeledes foregår gennem netværksrelationer, hvor
folk kun er svagt relateret til hinanden. Der er yderligere to faktorer, der gør sig gældende
for udbredelse via denne type sociale interaktioner: For det første er der en indlejret
garanti i anbefalinger fra andre, hvad enten anbefalingerne er i form af en gave eller et
godt råd. For det andet skabes der mulighed for, at potentielle brugere kan afprøve
produktet hos hinanden forud for en eventuel tilegnelse.
Vores undersøgelse viser endvidere, at forskellige typer nøglepersoner har spillet en rolle
for interviewdeltagerne i forskellige stadier af deres tilegnelsesproces. Her gælder det, at
såvel celebre personer som brugere i de sociale netværk har haft en motiverende og
bekræftende funktion som henholdsvis medierede/ikke-medierede sociale rollemodeller
og eksperter, og at de på den måde har fungeret som ambassadører for virksomhedens
produkter. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor der er tale om celebre personer, som
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interviewdeltagerne ikke opfatter som betalte endorsere. Celebre personer, der
eksempelvis optræder i reklamer, opfattes som utroværdige informationskilder. Til
gengæld angiver flere interviewdeltagere, at journalistisk stof som produkttests og
forbrugerundersøgelser, som virksomheden ikke står som afsendere af, vækker tillid og
sympati i forhold til produkter. I det øjeblik forbrugeren kan gennemskue, at der er tale om
en codified buzz, hvor virksomheden selv har genereret omtalen - eksempelvis i
forbindelse med produktomtaler - bliver budskabet imidlertid mødt med skepsis.
Samme problemstilling gør sig gældende i forbindelse med interviewdeltagernes splittelse i
forhold til forhandlernes dobbeltrolle som eksperter og salgspersoner. I det øjeblik
salgsaspektet træder for stærkt frem i interaktionen, kompromitteres troværdigheden.
Flere af interviewdeltagerne giver imidlertid udtryk for, at de alligevel har haft erfaringer,
der kvalificerer ekspedienterne som rådgivningskilder. Især ekspedienterne i
helsekostforretningen bliver tillagt ekspertise og troværdighed som følge heraf. Idet
forhandlerne udgør et kommunikationsled mellem virksomheden og slutbrugerne, er de
således vigtige aktører. De kan i kraft af deres funktion som gatekeepers både drive en
udbredelse frem samt bremse den. Hvorvidt de gør det ene eller det andet, afhænger
blandt andet af deres viden og sympati i forhold til produktet. Vi præsenterede
indledningsvis nogle forskellige forhold, som tegner virksomheden Wala - herunder bl.a.
produktionsmetoder, medarbejder- og forhandlerkrav, virksomhedens sociale ansvar og
holdning til kommercielle reklamer. Der var kun én blandt vores 16 interviewpersoner,
som havde konkret kendskab til virksomheden og de bagvedliggende filosofier. Selvom
Walas profilering af sig selv ikke er nået direkte ud til de brugere, vi har talt med, kan den
godt have influeret forhandlernes motivation for at agere ambassadører for produktserien.
Via vores indledende research fik vi det indtryk, at de forhandlere, vi talte med, var meget
begejstrede for produktet og af samme grund anbefalede det til deres kunder. Vi fik indtryk
af, at de var velinformerede om, hvad der adskilte Dr. Hauschka fra de andre produkter de fremhævede det blandt andet som det "reneste" på markedet. De var desuden af den
opfattelse, at det var nogle gode produkter, hvilket de eksempelvis byggede på deres
kunders erfaringer med produktet. Hermed bliver der skabt en cyklisk proces, som kan
have medvirket til udbredelsen: Ligesom forhandlerne i kraft af deres vejledning er i stand
til at influere kunderne, kan kundernes feedback bekræfte ekspedienterne i, at produktet
er anbefalelsesværdigt. Denne selvforstærkende effekt kan også komme til udtryk ved, at
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flere og flere forhandlere vælger at tage produkterne ind i butikken i takt med, at
efterspørgslen og produktets popularitet stiger. Dr. Hauschka har netop udviklet sig fra at
være en produktserie, der kun kunne købes i helsekostforretninger, til også at blive
forhandlet gennem blomster- og tøjforretninger. Dette afspejles i vores empiriske
materiale ved, at interviewdeltagerne er blevet eksponeret for produkterne i mange
forskellige sammenhænge.
Man kan betragte buzz udelukkende som rygtedannelse eller ytringer inden for
kommunikationsstrukturer, som vi har gjort ovenstående. Men buzz’ens magt er mere end
en spredning af information. En given buzz handler desuden om, hvilken betydning den
videreformidlede information har for de implicerede. Det vil sige, at det handler om dét,
der buzzes om - i dette tilfælde produktserien Dr. Hauschka og hvorledes denne opfattes
inden for det sociokulturelle fællesskab. Vi har således inddraget et fokus på, at der er
noget ved Dr. Hauschka, som gør det relevant for forbrugerne at buzze om. At det skal
være relevant for forbrugerne kan betyde mange ting. I tilfældet med Dr. Hauschka er vi på
baggrund af en tolkning af vores empiriske data kommet frem til, at en aktuel debat om
hormonforstyrrende stoffer har skabt en frygt hos brugerne. Denne frygt har skabt et
behov og en efterspørgsel på produkter, der er fri for syntetiske tilsætningsstoffer.
Samtidig er der i øjeblikket et øget fokus på økologi, hvor vores interviewdeltagere
udtrykker en øget bevidsthed og refleksivitet omkring deres valg af Dr. Hauschka, som de
knytter til egne kropshensyn såvel som til en omtanke for miljøets bæredygtighed.
Vi har i forlængelse heraf defineret Dr. Hauschka som et livsstilssprodukt. Med dette
mener vi, at produktet ikke blot opfylder et basalt behov hos forbrugeren, men at denne
ligeledes tillægger produktet nogle signalværdier, som kan inddrages som led i et
identitetsskabende projekt. Valget af hudplejeprodukter kan indgå i forbrugerens
selvfortælling og bidrage til en definition af, hvem vedkommende er som forbruger, og
hvilken livsindstilling samt hvilke værdier vedkommende er eksponent for. Her placerer
vores interviewpersoner Dr. Hauschka som et moderne helseprodukt, som de på én gang
tillægger eksklusivitet samtidig med, at de opfatter produktserien som rimelig i pris. Dr.
Hauschka giver i kraft af de tillagte signalværdier mulighed for en selvfortælling, der på én
og samme tid rummer en miljøbevidst og en trendy dimension.
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Vi konkluderer herfra, at udbredelsen af Dr. Hauschka er drevet frem af et
samspil mellem:

98



de rette uafhængige endorsere



den rette kontekstuelle sammenhæng



forbrugernes opfattelse af produktet som relevant



forbrugernes opfattelse af produktet som troværdigt



indfrielse af forbrugernes forventninger til forholdet mellem pris og kvalitet

10 Perspektivering
På baggrund af vores undersøgelse af Dr. Hauschkas udbredelse vil vi give et bud på, hvilke
kontekstuelle faktorer man skal være opmærksom på, hvis man i forbindelse med
strategisk markedsføring vil forsøge at initiere en buzz.

Kan buzz systematiseres?
I en ideel marketingssituation ville det være muligt at overføre vores konklusioner til et nyt
fænomen og således opstille nogle kriterier for, hvordan det er muligt at genskabe en
situation, hvor positive erfaringer og holdninger, som fører til køb, opnår en multiplikatoreffekt. Men dette mener vi imidlertid ikke er muligt. Dette skyldes blandt andet, at disse
processer for det første er meget kontekstafhængige, og for det andet er meget afhængige
af det specifikke produkt. Det handler i vores øjne ret banalt og også ret forudsigeligt om at
ramme ned på rette tid og sted med det rette produkt.
Der verserer en del diskussioner i forskellige konsulentbøger og artikler om, hvorvidt der
er tale om lykketræf og tilfældigheder, når disse fænomener opstår, eller om det er noget,
der følger nogle forudsigelige mønstre, og som i givet fald kan sættes i system. Eftersom
det ofte er publikationer, der opstiller anvisninger til, hvorledes man skal gribe initieringen
an, ligesom de er skrevet af personer med høje stillinger i marketingsbranchen, er det
naturligvis sidstnævnte faktor, som dominerer. Ved at påpege hvad det er for nogle
kommunikationsudfordringer, virksomheder står over for i dag, og hvilke
henvendelsesformer der appellerer til nutidens forbrugere, beskriver disse bøger,
hvorledes man kan kreere en buzz. Her lægges der vægt på identificeringen af de
opinionsledende nøgleaktører og de fora, hvori buzzen med fordel kan tage sig ud.
Desuden opregnes en række kriterier i forhold til det produkt, som man ønsker at kreere
en buzz omkring, eftersom det ikke er alle produkter, som er gode buzz-kandidater. Der
fremhæves karakteristika såsom udseende og synlighed, funktion og anvendelighed,
effektivitet og pris.
Selvom buzz i stigende grad fremstilles som et resultat af skarpsindige
marketingstaktikker, er der ikke mange eksempler på dette i den litteratur, vi har læst. Den
omhandler i stedet fænomener, som der har været buzzet om og således gives en
retrospektiv forklaring – dog med undtagelse af film/PR-projektet Blair Witch, hvor
forbrugernes aktivitet var medregnet helt fra produktionens start og blev udført med
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succes. Dette skyldes netop, at det er muligt at opregne nok så mange faktorer, men det
handler ligeledes om timing, der er afhængig af aktuelle samfundskulturelle tendenser,
som marketingsbranchen ikke er herre over.
Disse anvisninger underkender med andre ord betydningen af de sociokulturelle
strømninger. Det er ikke muligt at opstille kriterier for, hvordan man skal få "tiden" til at
være den "rette" for det rette produkt og den rette målgruppe. Få at opnå en eksplosiv
efterspørgsel er der altså en række betingelser, som nødvendigvis må være til stede, og
disse er svære at kontrollere. Som demonstreret i nærværende speciale er det muligt at
analysere, hvordan forskellige grupper af forbrugere interagerer med hinanden og
influerer hinanden for herigennem at opstille nogle værktøjer til, hvordan man vil kunne få
dem til at interagere omkring et givent produkt. Men dette mener vi ikke er nok. Selvom
forbrugere interagerer med hinanden om nye hudplejeprodukter, er der mange andre
betingelser, der skal være til stede: Et rygte bliver ikke til en anbefaling, hvis ikke
produktet lever op til forventningerne, og et produkt bliver ikke givet i gave, hvis ikke det
samtidig sender de rette signaler om afsenderen, og et produkt er ikke synligt i hjemmet,
hvis ikke indpakningen lever op til en æstetik, som tiltaler forbrugeren.

Kan buzz fungere uden PR?
Som vi har været inde på i forbindelse med definitionen af buzz, mener vi, at det er vigtigt
ikke at underkende den rolle, som PR kan spille i forhold til at løfte udbredelsen af et
produkt. Det skyldes, at når et produkt bliver rosende omtalt i en journalistisk artikel i et
uafhængigt magasin, vil det som udgangspunkt fremstå troværdigt for læseren. Dette har
rødder i en almindelig antagelse om, at en journalists opgave er at skrive uafhængig
journalistik ved at forholde sig kritisk til sine kilder. Det vil sige, at journalisten står som
garant for, at der ikke er kommercielle interesser indblandet. Det vil derfor sjældent være
muligt for læseren at gennemskue, hvorvidt artiklen eksempelvis er genereret af en
luksuriøs pressetur eller en kritisk journalists nysgerrighed. Pointen er her, at der ligger et
stort potentiale i forhold til at løfte en buzz ad denne vej. I løbet af vores research er vi
eksempelvis stødt på artikler17, der indleder med at eksplicitere en hensigt om at kulegrave
fænomenet Dr. Hauschka, men i stedet ender med at præsentere en fascinerende historie
om håndplukkede rosenblade og en idealistisk virksomhed, som bygger på antroposofiske
17“Rose-tinted spectacle: Hocus-pocus or hot product?” Financial Times, Aug, 2, 2003; “Cult Creams”. Financial Times, Jun 21, 2003; Fup eller Fakta – Øko-vidunder
eller reklamestunt. Plastique, Feb./marts 2005
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principper. Den journalist, hvis erklærede ærinde det var at begå dybdeborende
journalistik, ender således med at udfylde at en vigtig PR-funktion for virksomheden.
Ligesom den velinformerede veninde kan journalisten i kraft af sin opfattede
uafhængighed have en høj troværdighed. Dertil kommer, at journalisten har mange links
og derved et potentiale til at nå mange læsere. Som vi tidligere har nævnt, sikrer en sådan
kontakt, der er initieret af virksomheden, ikke per definition positiv omtale. Dertil
kommer, at ikke alle produkter kan opnå denne slags omtale. Der skal være en historie at
fortælle, og den skal være sand. Dette er vigtigt at holde sig for øje, hvis formålet er at
initiere en buzz med medierne som medfortolker og medfortæller.

Er buzz altid en god løsning?
Det er værd at diskutere, om buzz er den bedste metode i forhold til produkter, som skal
leve af loyale forbrugere. En trend er forgængelig, hvilket ikke er et problem i forhold til en
limited edition udgave af et produkt som en folkevogn Beetle, eller en aktuel film eller bog,
som forbrugerne kun tilegner sig én gang. I forhold til et produkt som Dr. Hauschka, hvor
målet må være at skabe loyale brugere, kan buzz-effekten imidlertid have en bagside. Når
en potentiel bruger tilegner sig et produkt, fordi andre har anbefalet det, er tilegnelsen ikke
nødvendigvis baseret på velovervejede og reflekterede årsager. Brugeren vil som følge
heraf heller ikke have en særlig stor loyalitet over for produktet. I tråd hermed var flere af
interviewdeltagerne af forskellige årsager holdt op med at bruge produktserien, mens der
kun var én interviewdeltager, der kendte historien bag produktserien. Pointen er, at hvis
Dr. Hauschka ikke skal ende som en forbigående trend, men beholde sin popularitet,
forudsætter det, at brugerne aktivt tager stilling til produktserien og ikke blot lader sig
forføre af en buzz.
Et andet problematisk perspektiv ved udbredelse via buzz er, at det at opnå stor succes
blandt den brede befolkning ikke nødvendigvis er en fordel. En konsekvens kan nemlig
være, at dem, som oprindeligt tog brandet til sig, oplever, at den specielle følelse af at være
”en af de få inviterede” forsvinder, når et brand bliver mainstream: ”The greatest buzz fuel for a
silver bullet is the sense of discovery experienced by the initial few” (Salzman

et al., 2003: 121-122).

Det handler om at finde en balance: ”Much of buzz marketing lives in the critical zone between ‘bestkept secret’ and ‘everyone is doing it’”(Salzman

et al. 2003: 62). For meget medieomtale kan

skabe en boomerang-effekt, da en overeksponering kan ødelægge den aura af eksklusivitet,
som kan knytte sig til mindre kendte produkter, der ikke eksponeres gennem reklamer i
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massemedierne, men primært videreformidles fra forbruger til forbruger i netværket.
Succes blandt mainstream kan altså ende med en devaluering af det givne produkt. Et
eksempel på dette er det amerikanske sportsko brand Airwalk, hvis succes startede i
subkulturelle skater- og surfermiljøer, hvorefter skoen spredte sig til mainstream. I
forlængelse heraf blev produktionsforholdene tilpasset det brede publikum. Herefter tog
de oprindelige brugere afstand fra det og som følge heraf ligeledes den brede befolkning.
Brandets succes endte med at blive dets egen undergang. Dette skyldes, at forbrugerne
efterspørger autenticitet. Det er hos nichebrugerne, ideerne opstår, og det er massen, som
skaber grundlag for succesen. Og igen handler dette om den rette balance. Hvorvidt Dr.
Hauschka kan opretholde sin position som et produkt, der er værd at tale om, kan kun
tiden vise.
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11 Formidlingsprodukt
I det følgende argumenterer vi kort for vores valg af medie og målgruppe i relation til vores
formidlingsprodukt. Endvidere ekspliciterer vi, hvilke virkemidler vi har benyttet med
henblik på at skabe en vedkommende og læsbar tekst.

Medie & målgruppe
Vi har valgt at skrive en artikel til Kommunikationsforum.dk, som er et branchesite, der
blandt andet henvender sig til forskere, studerende og praktikere inden for faget. På sitet
kan man finde en bred vifte af forskellige teksttyper lige fra længere artikler til jobopslag,
interview og korte brancherelaterede nyheder. Artiklerne er generelt skrevet i et
journalistisk og formidlingsvenligt sprog, hvilket afspejler, at de skal kunne læses af folk
med forskellige faglige forudsætninger. For os ligger udfordringen altså i at bevare et vist
fagligt niveau og samtidig skrive i et sprog, der falder inden for disse kontekstuelle
rammer. I betragtning af at sitet er rettet mod kommunikatører, må vi forvente, at den
potentielle læser har et vist kendskab til elementære kommunikationstermer, som
eksempelvis brand og eksponering. Samtidig er vi dog opmærksomme på, at læseren ikke
kan forventes at kende til de teorier og begreber, vi har benyttet os af, hvorfor vi vil
begrænse brugen af disse.
Målet med kommunikationsforum. dk er at oplyse om nye trends inden for
kommunikationsbranchen og skabe aktiv debat. I tråd hermed skal vores artikel bidrage
med ny viden inden for et forskningsfelt, der allerede skrives en del om. Eksempelvis ligger
der i øjeblikket et resumé på kommunikationsforum.dk, der henviser til et speciale om
viral markedsføring, ligesom der i artikelbasen findes en artikel om netværk fra den 22.
april i år under overskriften ”Networking Works”. Begge publikationer tager dog et
teoretisk afsæt, og vi mener derfor, at vi med vores artikel vil differentiere os ved at
præsentere en specifik case.

Vinkel & virkemidler
Kommunikationsforum.dk skriver, at et indlæg på sitet typisk er mellem 4000 og 8000
ord inklusive mellemrum. Nærværende formidlingsprodukt er på 5924 ord. Vores hensigt
er at formidle et uddrag af resultaterne fra vores undersøgelse på en måde, der ansporer til
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videre læsning. Vi har derfor inddraget centrale konklusioner fra vores speciale, uden dog
at argumentere for, hvordan vi er nået frem til disse resultater. På
kommunikationsforum.dk er muligt at indsætte et link til selve specialet, og den
interesserede læser kan således downloade det i sin fulde længde og her orientere sig om
baggrunden for undersøgelsesresultaterne.
Vi har fulgt en journalistisk skrivestil ved at tage afsæt i begreber som overraskelse,
konflikt, væsentlighed, identifikation og aktualitet. (Sjøberg, 2003: 5)
Overraskelsesmomentet og konflikten præsenteres i manchetten, hvor
modsætningsforholdet mellem virksomheders svære kommunikationsforhold sættes over
for det faktum, at nogle produkter alligevel bliver udbredt fra niche til mainstream. Vi
vurderer, at dette vil udgøre en genkendelig problemstilling for vores målgruppe og derved
modsvare kravet om væsentlighed. Vi har arbejdet med identifikationsmuligheder med
henblik på at fastholde læserens interesse. Det sker i første del af brødteksten, hvor vi
beskriver den konkrete udvikling, Dr. Hauschka har gennemgået. Ved at inddrage
Magasin, Matas, celebre brugere og skarpe typologier bygger vi artiklen op omkring et
univers, der er genkendeligt for læseren. Vi anvender envidere et inklusivt ”vi” i
forbindelse med de mere abstrakte og generelle forklaringer om, hvordan forbrugere
trækker på deres netværk for at øge læserens identifikationsmuligheder. Aktualiteten
betoner vi ved at ved at bruge tidsadverbialet ”i dag”.
En fingerregel inden for nyhedsjournalistik er, at rubrikken skal være kort og have
dækning i teksten. Manchetten skal afspejle rubrikken og samtidig give læseren et indblik
i, hvad vedkommende kan forvente af resten af artiklen (Sjøberg, 2003, 10-12). Disse krav
har vi forsøgt at efterleve ved hele tiden at tilstræbe en rød tråd i artiklen, der handler om
Dr. Hauschkas udbredelse.
Endelig har vi været opmærksomme på at bygge teksten op af korte sætninger med
forvægt, hvilket vil sige, at det tidsbøjede udsagnsord er placeret i starten af sætningen og
tæt på det tilhørende grundled. Det skyldes, at tekstens læsbarhed forringes, hvis
sætningerne svulmer op på grund af for mange bestemmelser forud for det bøjede
udsagnsord (Jørgensen, 1996: 61). Med henblik på at variere rytmen, er dette dog ikke en
konsekvent stil igennem hele artiklen.
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Buzz – når produktet sælger sig selv
Hver dag bombarderes forbrugere med flere tusinde kommercielle
budskaber, og det kan derfor være svært for virksomheder at trænge igennem
informationsstrømmen og sprede budskabet om et bestemt produkt. Alligevel
formår nogle produkter at gå fra en status som nicheprodukt til
mainstreamprodukt på relativ kort tid. Hvordan kan det ske? Et nyt speciale
fra RUC prøver at finde svaret ved sætte fokus på buzz-begrebet.
Af Ann-Sofie Andreasen og Sille Kristine Rasmussen
Fra brun til modehvid
For få år siden var hudplejeserien Dr. Hauschka et produkt i brun og grå indpakning, som
kun få nichebrugere købte i deres lokale helsekostforretning. Udvalget var småt, og ofte
skulle det ønskede produkt tages hjem på bestilling. Sådan forholder det sig ikke længere.
Inden for de sidste to til tre år er salget eksploderet. Produktet, der i dag har fået en
moderne hvid indpakning, kan nu købes i Magasin, Matas og i diverse tøj- og
blomsterforretninger. Dr. Hauschka er ikke længere kun for folk, der vasker hår i æg og
børster tænder med aloe vera. Madonna, Julia Roberts og Helena Christensen, storbysmarte piger og modne kvinder fra Tølløse bruger det. Men hvorfor har hudplejeserien
opnået denne pludselige succes? Forklaringen ligger ikke i traditionel markedsføring, for
virksomheden bag produkterne har ikke brugt en krone på kommercielle
massemediereklamer. Svaret skal findes blandt brugerne, der har spillet en afgørende rolle
for udbredelsen af Dr. Hauschka.
Fra forbruger til forbruger
Informationsudvikling om produkter blandt forbrugere blev oprindeligt betegnet som
word of mouth, men kaldes i dag buzz. Buzz er kort sagt al den kommunikation om et
givent produkt, som vi som forbrugerne oplever er uafhængig og ikke genereret af
virksomheden bag produktet. I denne type kommunikation er der ikke indlejret en
salgsdimension, og derfor har vi tillid til de informationer, vi henter ad den vej. Set fra en
virksomheds synspunkt er det derfor ikke nogen dårlig idé at arbejde strategisk med at
gøre os til ambassadører for dens produkt. Og slet ikke i betragning af, hvilket
spredningspotentiale der er indlejret i sociale netværk.
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Netværk der rykker
De fleste af os indgår i en række forskellige netværksklynger og fungerer derved som en
slags forbindere mellem disse klynger. Således har et budskab om et produkt potentielt set
en stor spredningsmulighed, som ikke er blevet mindre med internettets fremkomst.
Netop det elektroniske medie har øget vores muligheder for at udveksle erfaringer med
hinanden eksempelvis via forskellige debat- og hadesider, hvor interaktionen primært sker
med folk, som vi kender ikke i forvejen.
Ved at trække på andres erfaringer kan vi spare tid og/eller reducere risikoen for at købe et
nyt produkt, der ikke lever op til vores forventninger. Vores sociale netværk fungerer altså
som en slags ekstern socialkulturel database, hvorfra vi kan hente erfaring og viden. En af
de primære drivkræfter bag buzzen om Dr. Hauschka, har netop været den
informationsudveksling, som er foregået i disse interpersonelle netværk, hvor forskellige
brugere har fungeret som ambassadører for virksomhedens produkter.
Et produkt, der er værd at tale om
For at et produkt kan blive spredt via buzz, skal det imidlertid være værd at tale om.
Forbrugere, journalister og forhandlere skal have en præference for det specifikke produkt
frem for andre lignende produkter. Ellers vil produktet ikke blive anbefalet videre til andre
i de sociale netværk og buzzen vil uddø.
I forbindelse med Dr. Hauschka har brugernes frygt for tilsætningsstoffer spillet en
betydningsfuld rolle for udbredelsen. Denne frygt, der er i høj grad er genereret af
ekspertudtalelser i medierne, har udgjort et samtaleemne i de sociale netværk. Samtidig
har Dr. Hauschka tilsyneladende formået at trænge ind i brugernes bevidsthed og klæbe
sig fast i mængden af de mange tusinde kommercielle budskaber, de iøvrigt eksponeres for.
Dette kan blandt andet forklares med, at brugerne tillægger produktserien nogle
signalværdier, som passer ind i deres identitetsskabende projekt. Pointen er, at Dr.
Hauschka indgår som et livsstilsprodukt, der hjælper dem til at opretholde en bestemt
selvfortælling, der på én og samme tid rummer en sundhedsbevidst og en trendy
dimension. Dermed udgør Dr. Hauschka en hybrid, der matcher brugerens behov om
produkter uden tilsætningsstoffer, men som samtidig signalerer stilbevidsthed.
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Er buzz altid den bedste løsning?
Kan denne udbredelsessucces have en bagside? En trend er forgængelig, hvilket ikke er
noget problem i forhold til en limited edition udgave af et produkt eller en aktuel film eller
bog, som vi kun tilegner sig én gang. Et hudplejeprodukt bliver imidlertid hurtigt brugt op,
og opgaven ligger derfor i at skabe loyale brugere. Hvis Dr. Hauschka ikke skal ende som
en forbigående trend, men beholde sin popularitet, forudsætter det, at brugerne ikke blot
lader sig forføre af, at andre bruger produktserien. Det kræver, at de tager aktivt stilling til,
hvorfor de netop foretrækker denne specifikke hudplejeserie. Dr. Hauschkas fremtidige
succes afhænger derfor i høj grad af, hvorvidt hudplejeserien fortsat formår at tilfredsstille
potentielle og nuværende brugeres behov og dermed er værd at anbefale videre.
Samtidig afhænger successen af, hvorvidt Dr. Hauschka formår at bevare den aura af
eksklusivitet, som knytter sig til mindre kendte produkter, der ikke eksponeres gennem
reklamer i massemedierne, men primært videreformidles fra forbruger til forbruger. Når et
brand bliver mainstream, kan en konsekvens nemlig være, at dem, som oprindeligt tog
brandet til sig, mister den specielle følelse af at være ”en af de få inviterede” . En
overeksponering kan skabe en boomerang-effekt, hvor succesen blandt mainstream kan
resultere i en devaluering af det givne produkt. Kun tiden kan vise, om denne udvikling
bliver enden på Dr. Hauschkas succes.
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Bilag
Bilag 1: Spørgeguide til interview med danske forhandlere
Hvor længe har I forhandlet Dr. Hauschka?
Hvad fik jer til at ville have produktet?
Har du nogen fornemmelse af, hvad det er, der får kunderne til at købe produktet?
Kan du sige noget om, hvem det er der køber produkterne?
Er det et produkt du anbefaler?
Hvis ja, hvorfor?
Er du bekendt med deres specielle måde at producere produkterne på og de idealer organisationen bygger
på?
Kender du til at Dr. Hauschka på deres hjemmeside skriver at bl.a. Madonna og Julia Roberts bruger det?

Bilag 2: Sammendrag af interview med danske forhandlere
Se vedlagte CD-Rom

112

Bilag 3: Spørgeguide til interview med Walas eksportchef Judith Weber
First of all there is a few facts we would like to clarify:
We know that you have been around for at very long time. We have read that the skincare products were
launched in 1967, but were they called Dr. Hauschka back then?
We talked to a Danish retailer who seemed to remember it used to be called Wala and that it had a different
design? He mentioned something about a new marketing person who made some changes.
When was the design changed? Do you know which influence that has had?
From talking to some Danish retailers we get the impression that it was around Christmas 2000 that the
sales in Denmark truly exploded. Do you have any sort of statistics that can confirm this? We would like to be
able to say in the beginning of our study that the sales have exploded with such and such an increase to be
able to justify our inquiry. Do you sell x times as much now than say 5 yrs ago?
How has the development been over the past years?
How is the Danish market compared to other markets?
What are the biggest markets?
I´ve seen it in America and noticed it was more expensive – is it distributed differently there?
From some of your brochures I’ve noticed some references taken from British magazines from around year
2000 – how is the British marked and has that had any influence for the Danish?
One of the things we find remarkable is that we haven’t seen any form of advertising in mass media for your
products. Is that a corporate strategy?
What kinds of promotion do you use instead?
Which forms sources of information do you use?
You make use of a personal sales force in the form of consultants who visit the various retailers and tell them
about your products. Is that an overall strategy used in different markets or is it up to the individual
distributor?
How much freedom does the individual retailer have in regards to their way of promoting your products?
We talked to the Danish Helios and they let us understand that they only had the brochures translated, but
that all kinds of information material came from you. So we were wondering who produces these brochures.
How big is your marketing department?
Do you have a public relations department?
Do you work with branding as a strategy? In which way?
What is the main reason why customers should use your products?
On your webpage you have references from American and British actresses who have been cited in various
magazines for using your product. How do you think that has influenced the sales? Have you or the British
and American retailers done anything in particular to spread the words about these products within that
environment?
We have made some initial surveys – we are not done working with them but we have noticed that a lot of the
users are familiar with the fact that Madonna allegedly should use it. Has this been part of a deliberate
marketing strategy?
Or did it come about by coincidence?
What do you think is the reason for your increased success?
Do you have any strategy for keeping this success? Do you think it will continue?
Have you changed product portfolio and has that had an influence?
Do you have a defined target group? Have your target group changed over the years?
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Are you aware that your products should have been spread by word of mouth?
Which advantages do you think that has had?
Have you thought of your organization and products in comparison to body shop?

Bilag 4: Sammendrag af interview med Walas eksportchef Judith Weber
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 5: Celebrity endorsement fra Dr. Hauschkas hjemmeside
www.drhauschka.dk
As beautiful as a celebrity!
They do not always divulge the secret of their beauty. But sometimes
enthusiasm overflows. Celebrities of this world disclose: I use Dr.Hauschka
Skin Care preparations!
Jennifer Aniston
The star actress from the comedy series "Friends" recommends
Dr.Hauschka Skin Care to her fellow "Friends" stars. She herself
got the tip from Brad Pitt.

Cate Blanchett
The Australian actress Cate Blanchett not only loves Dr.Hauschka
Rose Day Cream, she also treats herself regularly to a relaxing
session with a Dr.Hauschka natural beautician.

Cher
Singer and actress Cher adores the fragrance of Dr.Hauschka
Rose Day Cream. She also loves Dr.Hauschka decorative
Cosmetics.

Helena Christensen
The model Helena Christensen from Denmark pampers her face
with Dr.Hauschka Rose Day Cream.

Peter Coyote
The American actor uses the complete face care series and is often
told that his skin has really improved. With his fresh youthful
appearance it is hard to believe that this man is already 58.

Claire Forlani
The British actress Claire Forlani raves about Dr.Hauschka
decorative Cosmetics.
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Jerry Hall
Actress and model Jerry Hall, Mick Jagger’s ex-wife, is full of
praise for the conditioning action of Dr.Hauschka Rose Day
Cream.

Jade Jagger
The model and artist Jade Jagger, daughter of Mick and Bianca
Jagger, also belongs to the fan club of Dr.Hauschka Rose Day
Cream.

Madonna
Pop star Madonna swears by Dr.Hauschka Skin Care products.
She recently spent two hours being pampered by a Dr.Hauschka
natural beautician in the New York Soho Sanctuary spa.

Kate Moss
The model Kate Moss from London is a great fan of Dr.Hauschka
Translucent Bronze Concentrate and Dr.Hauschka Rose Day
Cream.

Brad Pitt
The actor Brad Pitt has used Dr.Hauschka Skin Care ever since he
was given the tip by make-up artist Richard Dean.

Julia Roberts
The film star Julia Roberts, who is a great fan of Dr.Hauschka
decorative Cosmetics, was made up with them in her latest film
"Erin Brockovich". Even in the scorching heat of the Mojave
desert the make-up remained perfect.
Stephan Schwartz
During the shooting for the successful German television series
"Am Anfang war der Seitensprung" Stephan Schwartz was
introduced to Dr.Hauschka Skin Care products by his make-up
artist. Since then he has been a satisfied user of the products and,
as a person who lives according to anthroposophical principles,
he believes that the WALA company is worthy of support.
Mira Sorvino
The American actress Mira Sorvino uses only Dr.Hauschka Skin
Care products because they are made entirely of natural
ingredients and contain no artificial colours or preservatives.
What she particularly likes about the cosmetics series is their
smooth finish.
Emily Watson
Dr.Hauschka Cleansing Milk is the secret of actress Emily
Watson’s clear complexion.
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Sources: "ELLE Trendguide" 2/1998, "Now" November 1998,
"Family Circle" Xmas 1998, "Bella" January 1999, "W" November
1999, "The Daily Paragraph" 19 November 1999
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Bilag 6: Spørgeskema om Dr. Hauschka
Vi er to specialestuderende ved Roskilde Universitet, som er ved at skrive en opgave om
hudplejeproduktserien Dr. Hauschka. Hvis du bruger eller har brugt dette mærke, vil vi være meget
taknemmelige, hvis du vil bruge et par minutter på at udfylde nedestående spørgeskema.
På forhånd tak!
Med venlig hilsen
Sille og Sofie

Kvinde:

Mand:

Alder:

#1
Hvor længe har du ca. brugt produkter fra Dr. Hauschka?
0 -6 mdr:
4 - 5 år :

0 - 1 år :
5 -10 år:

1 - 2 år:

2 - 3 år:
10 – 15 år:
Mere:

3 - 4 år:

Men, jeg bruger det ikke længere:
#2
Hvordan fik du kendskab til produktet? (Du må gerne sætte mere end 1 kryds)
Gennem venner/veninder:
Gennem familiemedlemmer:
Gennem kollegaer/studiekammarater:
Gennem min kostmetolog:
Gennem Internettet:
Gennem forhandlere:
Hvilken/Hvilke:
Gennem dameblade/magasiner:
Hvilket/Hvilke:
Andet/andre:

#3
Har du anbefalet produktet til andre:
Ja:
Nej:
#4
Har du hørt om, at der skulle være udenlandske stjerner, der bruger produktet?
Nej:
Ja:
Hvilke:
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#5
Ved du hvilket land Dr. Hauschka stammer fra?
Nej:
Ja:
Hvilket:

#6
Bliver Dr. Hauschkas produkter testet på dyr?
Ja:
Nej:
Ved ikke:
#7
Indeholder Dr. Hauschkas produkter syntetiske konserveringsmidler og farvestoffer?
Ja:
Nej:
Ved ikke:

#8
Benytter Dr. Hauschka økologiske plantematerialer til deres produkter?
Ja:
Nej:
Ved ikke:
#9
Kender du til Dr. Hauschkas rytmiske forarbejdningsprocesser:
Ja:
Nej:
#10
Hvilke af følgende udsagn ligger til grund for, at du er begyndt at bruge/har brugt Dr. Hauschka:
Sæt venligst tallene 1, 2, 3 i prioriteret rækkefølge, hvor 1 er første prioritet:
At prisen er rimelig:
At produkterne ikke indeholder tilsætningsstoffer:
Andres positive erfaringer med produktet:
At designet tiltaler mig:
At Hollywoodstjerner bruger det:
At jeg læste en positiv omtale:
At jeg så en reklame for det:
At jeg fik det anbefalet fra en ekspedient/kostmetolog:
Andet:
# 11
Hvad/hvem har du størst tiltro til, når du vælger skønhedsprodukter (kun 1 kryds):
Omtale i dameblade:
Anbefalinger fra mine venner/bekendte/kollegaer:
Anbefalinger fra ekspedienter:
Andet:

Vi skal eventuelt følge denne undersøgelse op med nogle interview. Hvis vi må kontakte dig, så skriv venligst
navn, telefon nr. og evt. e-mail.
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Bilag 7: Metodiske valg og refleksioner i forbindelse med spørgeskema
Udvælgelseskriterier og distribution
Vores undersøgelsesfelt omhandler kvinder og mænd, som bruger, eller tidligere har brugt Dr. Hauschka
produkter. Respondenternes fælles referenceramme udgøres ved, at de har været i berøring med
produktserien. Vi har benyttet to måder at distribuere vores spørgeskema på – dels via forhandlerleddet og
dels via e-mail, hvor vi har anvendt vores universitets postlister18. I emnefeltet har vi skrevet: ”2 minutters
spørgeskema til brugere af Dr. Hauschka”, hvilket indikerer, at vi henvender os til brugere af Dr. Hauschka.
Vi antager hermed, at ikke-brugere her vil afstå fra udfylde skemaet. Henvendelse via e-mail har været både
let anvendeligt og tidsbesparende, og vi har via denne form nået mange respondenter med en minimal
indsats. Distributionen af spørgeskemaer blandt forhandlere har krævet en del flere ressourcer, da det både
har omfattet etablering af kontakt til diverse forretninger samt distributionen og indsamling af skemaerne.
Endvidere har denne distributionsform krævet stor venlighed fra de forskellige forhandlere, da de har været
ulejliget med at uddele vores skemaer uden selv at kunne drage fordel af det. Dette har betydet, at der har
været grænser for, hvor mange spørgeskemaer vi har kunnet tillade os at distribuere og få udfyldt ad den vej.
At vi er endt med et hovedvægt af besvarelser fra universitetsstuderende kan derfor primært tilskrives en
prioritering af vores ressourcer. Denne hovedvægt betyder imidlertid, at aldersspredningen i vores
undersøgelse primært ligger mellem 20-35 år. Vi fik udfyldt 151 spørgeskemaer, hvor de 118 var gennem email og de resterende gennem forhandlerleddet. Kønsfordelingen var 147 kvinder og fire mænd.
Aldersmæssigt lå de fra 20 til 44 år, men med tydelig overvægt af 26-30-årige.
Udarbejdelse af spørgeskema
Der er mange problematiske forhold i forbindelse med at benytte spørgeskemaer, hvilket vi har forsøgt at
tage hensyn til. Der kan være uoverensstemmelse mellem, hvordan vi forstår vores spørgsmål, og hvorledes
respondenten forstår dem. Desuden kan respondenten have en mangelfuld hukommelse eller svare på noget
uden nogensinde at have overvejet det stillede spørgsmål og dermed afgive ”slag på tasken” svar.
Spørgeskemaet kan også indeholde ord, spørgsmål og svarkategorier med mange forskellige
betydningsudfald. Der fremsættes desuden den kritik, at surveymetoden er sociokulturel ufleksibel og uegnet
til at afdække det uforudsete. Dette skyldes, at svarkategorierne altid er gensidigt eksklusive, udtømmende og
en semantisk videreførelse af selve spørgsmålet. Det er selvfølgelig rigtigt, at et spørgeskema ikke åbner op
for ret mange videre perspektiver, men som Henning Olsen skriver, er fleksibilitet heller ikke intentionen
med at gennemføre en surveyundersøgelse. For at kunne sammenligne og analysere data er det vigtigt, at
disse holder sig inden for nogle fastsatte parametre (Olsen, 1998: 23).
På grund af de ovenstående begrænsninger og faldgruber som er forbundet med en surveyundersøgelser har
vi været opmærksomme på at udarbejde et meget enkelt spørgeskema 19. Ifølge Henning er udfyldelsen af et
spørgeskema en kognitiv opgave, som stiller nogle krav til respondentens kognitive færdigheder. Nogle
spørgsmål kræver genskabelse af mere komplekse informationer end andre. Hvis det bliver for komplekst
kan det resultere i det fænomen, som kaldes kognitiv magelighed (Olsen, 1998: 40), hvor respondenten på
baggrund af manglende forståelse afgiver et tilfældigt svar, som ikke er baseret på genskabelse af
information. Denne svarstrategi kan også forekomme, når respondenten forsøger at tilfredsstille
intervieweren, uden at det er baseret på reel involvering. Dette refererer Henning Olsen til som satisfering
(Olsen, 1998: 40). Kognitiv magelighed kan give måleproblemer, idet respondentens svar ikke er udtryk for
en reel stillingtagen. Dette gør sig især gældende i forhold til holdningsspørgsmål eller spørgsmål, der stiller
krav til ihukommelse af tidligere hændelser og overvejelser. I et forsøg på at forebygge en sådan reaktion på
vores spørgeskema, har vi forsøgt at undgå spørgsmål, som giver anledning til krævende semantisk-kognitive
belastninger. Det vil sige, vi har forsøgt at reducere antallet af tomme pladser ved at afholde os fra ord med
brede semantiske felter og spørgsmål formuleret således, at de har kunnet give anledning til mange
forskellige fortolkninger.
Et andet metodisk forbehold i forbindelse med undersøgelsen er, at hovedparten af vores spørgsmål er
retrospektive. Det kan være problematisk, fordi der er en risiko for, at respondenterne enten husker forkert
eller tvinges til at tage stilling til noget, de ikke tidligere har reflekteret bevidst over. Dette gør sig blandt
andet gældende i et af de indledende spørgsmål i spørgeskemaet (spørgsmål #2), hvor vi beder respondenten
18
19

Vi har sendt til fire forskellige postlister, som sammenlagt har tilknyttet 2285 studerende
Se bilag 6.
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tilkendegive, hvordan vedkommende fik kendskab til produktet. Udover at opstille en række svarmuligheder
har vi desuden medtaget kategorien ”andet”, da kendskabet kan være tilvejebragt via en kilde, vi ikke har
tænkt på. Begrænsningen ved vores formulering af dette spørgsmål kan ligge i, at en respondent kan svare, at
vedkommende både har læst om Dr. Hauschka i et dameblad og har hørt om produktserien gennem venner
og veninder. I det tilfælde vil undersøgelsen ikke kunne give svar på, gennem hvilken kilde respondenten i
første omgang har opnået kendskab til produktserien. Det vil heller ikke kunne sige noget om, hvordan
informationen fra de forskellige kilder eventuelt har spillet sammen. Eksempelvis kan en bruger have fået det
anbefalet af sin veninde og et halvt år senere læse om det i et dameblad. Og måske netop bemærke artiklen,
fordi vedkommende tidligere er stødt på produktserien i en anden sammenhæng. Vi er altså opmærksomme
på, at de forskellige kilder kan have forskellige grader af autoritet i en potentiel brugers bevidsthed og derfor i
varierende grad kan have indflydelse på det endelige køb, men det er ikke noget vi kan producere viden om i
nærværende spørgeskema.
Vi forsøger endvidere at finde ud af, hvilke bevæggrunde der ligger til grund for respondentens valg af Dr.
Hauschka (se spørgsmål #10). Det sker med henblik på at afdække, hvorvidt produkterne imødekommer
produktspecifikke krav blandt forbrugerne og derigennem få en forståelse af, hvorfor brugerne eventuelt
finder produkterne værd at anbefale til andre. Dette har vi forsøgt at operationalisere ved at stille nogle
faktuelle spørgsmål angående produkternes egenskaber samt virksomhedens principper.
Når vi beder respondenten genkalde sig købsmotiver, mener vi imidlertid, at der en fare for, at
respondenterne sætter kryds ved de grunde, som tiltaler dem i besvarelsesøjeblikket, men som ikke reelt
ligger til grund for deres brug af produktserien. Samtidig er der en risiko for, at respondenten peger på en
bevæggrund, som er knyttet til efterrationalisering, eller som er det, produktet er ”kendt” for. For at imødegå
denne tendens samt give plads til bevæggrunde, vi ikke har tænkt på, har vi også her tilføjet kategorien
”andet”. Spørgeskemaets afsluttende spørgsmål (se spørgsmål #11) er et forsøg på at producere viden om de
forskellige kilders autoritet og troværdighed. Her spørger vi ind til, hvem respondenterne har størst tiltro til,
når det drejer sig om at få gode råd om hudplejeprodukter generelt.
Efterbearbejdning
For at skabe overblik over de data, vi har genereret gennem spørgeskemaet, har vi benyttet os af
computeranalyseprogrammet SPSS. Alle resultaterne fremgår af bilag 8. Vi giver desuden i det følgende en
redegørelse af de væsentligste resultater.
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Bilag 8: Samtlige resultater af spørgeskema bearbejdet i SPSS
Kønsfordeling

Valid

Frequency
146
4
150

Kvinde
Mand
Total

Valid
Percent
97,3
2,7
100,0

Percent
97,3
2,7
100,0

Cumulative
Percent
97,3
100,0

Respondentens alder

Valid

20-25
26-30
31-35
36-40
ikke
angivet
41-45
Total

Frequency
26
53
23
2

Percent
17,3
35,3
15,3
1,3

Valid
Percent
17,3
35,3
15,3
1,3

Cumulative
Percent
17,3
52,7
68,0
69,3

43

28,7

28,7

98,0

3
150

2,0
100,0

2,0
100,0

100,0

Hvor lang tids brug

Valid

0-6 mdr
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-10 år
Total

Frequency
35
30
47
18
8
9
3
150

Valid
Percent
23,3
20,0
31,3
12,0
5,3
6,0
2,0
100,0

Percent
23,3
20,0
31,3
12,0
5,3
6,0
2,0
100,0

Cumulative
Percent
23,3
43,3
74,7
86,7
92,0
98,0
100,0

Brug

Valid

Bruger stadig
Bruger ikke
mere
Total

Frequency Percent
118
78,7

Valid
Percent
78,7

Cumulative
Percent
78,7

32

21,3

21,3

100,0

150

100,0

100,0

Kendskab gennem venner/veninder

Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent
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Valid

Ja
Nej
Total

89
61
150

59,3
40,7
100,0

59,3
40,7
100,0

59,3
100,0

Kendskab gennem familiemedlemmer

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
28
122
150

Percent
18,7
81,3
100,0

Valid
Percent
18,7
81,3
100,0

Cumulative
Percent
18,7
100,0

Kendskab kollegaer/studiekammerater

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
20
130
150

Percent
13,3
86,7
100,0

Valid
Percent
13,3
86,7
100,0

Cumulative
Percent
13,3
100,0

Valid
Percent
2,0
98,0
100,0

Cumulative
Percent
2,0
100,0

Valid
Percent
4,0
96,0
100,0

Cumulative
Percent
4,0
100,0

Valid
Percent
25,3
74,7
100,0

Cumulative
Percent
25,3
100,0

Kendskab kostmetolog

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
3
147
150

Percent
2,0
98,0
100,0

Kendskab gennem internettet

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
6
144
150

Percent
4,0
96,0
100,0

Kendskab gennem forhandlere

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
38
112
150

Percent
25,3
74,7
100,0

Kendskab gennem dameblade/magasiner

Frequency Percent

122

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

Ja
Nej
Total

35
115
150

23,3
76,7
100,0

23,3
76,7
100,0

23,3
100,0

Frequency
9
141
150

Percent
6,0
94,0
100,0

Valid
Percent
6,0
94,0
100,0

Cumulative
Percent
6,0
100,0

Andet

Valid

Ja
Nej
Total

Anbefalet til andre

Valid

Missing
Total

Ja
Nej
Total
System

Frequency
118
31
149
1
150

Valid
Percent
79,2
20,8
100,0

Percent
78,7
20,7
99,3
,7
100,0

Cumulative
Percent
79,2
100,0

Hollywoodstjerner

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
66
84
150

Valid
Percent
44,0
56,0
100,0

Percent
44,0
56,0
100,0

Cumulative
Percent
44,0
100,0

Hvor stammer Dr. Hauschka fra?

Valid

Svarer "ved
ikke"
Svarer rigtigt
Svarer forkert
Total

Frequency Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

59

39,3

39,3

39,3

84
7
150

56,0
4,7
100,0

56,0
4,7
100,0

95,3
100,0

Benytter Dr. Hauschka dyreforsøg?

Valid

Ja
nej
Ved ikke
Total

Frequency
2
89
59
150

Percent
1,3
59,3
39,3
100,0

Valid
Percent
1,3
59,3
39,3
100,0

Cumulative
Percent
1,3
60,7
100,0
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Benytter Dr. Hauschka konserveringsmidler?

Valid

Ja
Nej
Ved ikke
Total

Frequency
1
134
15
150

Valid
Percent
,7
89,3
10,0
100,0

Percent
,7
89,3
10,0
100,0

Cumulative
Percent
,7
90,0
100,0

Benytter Dr. Hauschka økologiske ingredienser?

Valid

Ja
Nej
Ved ikke
Total

Frequency
108
2
40
150

Valid
Percent
72,0
1,3
26,7
100,0

Percent
72,0
1,3
26,7
100,0

Cumulative
Percent
72,0
73,3
100,0

Kendskab til rytmiske forarbejdningsprocesser

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
28
122
150

Percent
18,7
81,3
100,0

Valid
Percent
18,7
81,3
100,0

Cumulative
Percent
18,7
100,0

At prisen er rimelig

Valid

1 prioritet
2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

Frequency
2
24
23
15

Percent
1,3
16,0
15,3
10,0

Valid
Percent
1,3
16,0
15,3
10,0

Cumulative
Percent
1,3
17,3
32,7
42,7

86

57,3

57,3

100,0

150

100,0

100,0

At produkterne ikke indeholder tilsætningsstoffer

Valid

124

1 prioritet
2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

Frequency
72
15
8
32

Percent
48,0
10,0
5,3
21,3

Valid
Percent
48,0
10,0
5,3
21,3

Cumulative
Percent
48,0
58,0
63,3
84,7

23

15,3

15,3

100,0

150

100,0

100,0

Andres positive erfaringer med produktet

Valid

1 prioritet
2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

Frequency
21
34
11
21

Percent
14,0
22,7
7,3
14,0

Valid
Percent
14,0
22,7
7,3
14,0

Cumulative
Percent
14,0
36,7
44,0
58,0

63

42,0

42,0

100,0

150

100,0

100,0

Frequency
4
7
8

Percent
2,7
4,7
5,3

Valid
Percent
2,7
4,7
5,3

Cumulative
Percent
2,7
7,3
12,7
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87,3

87,3

100,0

150

100,0

100,0

At designet tiltaler mig

Valid

2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

At Hollywoodstjernerne bruger det

Valid

2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

Frequency
2
4
3

Percent
1,3
2,7
2,0

Valid
Percent
1,3
2,7
2,0

Cumulative
Percent
1,3
4,0
6,0

141

94,0

94,0

100,0

150

100,0

100,0

Frequency
5
4
18
16

Percent
3,3
2,7
12,0
10,7

Valid
Percent
3,3
2,7
12,0
10,7

Cumulative
Percent
3,3
6,0
18,0
28,7

107

71,3

71,3

100,0

150

100,0

100,0

At jeg læste en positiv omtale

Valid

1 prioritet
2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

At jeg så en reklame for det
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Valid

3 prioritet
Ikke en
prioritet
Total

Frequency Percent
1
,7

Valid
Percent
,7

Cumulative
Percent
,7

149

99,3

99,3

100,0

150

100,0

100,0

At jeg fik det anbefalet af kostmetolog/ekspedient

Valid

1 prioritet
2 prioritet
3 prioritet
Prioriteret
Ikke en
prioritet
Total

Frequency
1
4
2
2

Percent
,7
2,7
1,3
1,3

Valid
Percent
,7
2,7
1,3
1,3

Cumulative
Percent
,7
3,3
4,7
6,0

141

94,0

94,0

100,0

150

100,0

100,0

Andet

Valid

Ja
Nej
Total

Frequency
28
122
150

Percent
18,7
81,3
100,0

Valid
Percent
18,7
81,3
100,0

Cumulative
Percent
18,7
100,0

Hvem har respondenten størst tiltro til

Valid

Missing
Total
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Dameblade
Venner/bekendte/koll
egaer
Ekspedienter
Andet
Nogle gange venner
andre ekspedient
Dameblade og
kolleger
Lidt af hvert
Total
System

Frequency Percent
3
2,0

Valid
Percent
2,0

Cumulative
Percent
2,0

110

73,3

73,8

75,8

8
20

5,3
13,3

5,4
13,4

81,2
94,6

5

3,3

3,4

98,0

1

,7

,7

98,7

2
149
1
150

1,3
99,3
,7
100,0

1,3
100,0

100,0

Bilag 9: Spørgeguide til gruppeinterview
Præsentation af projektet
Vores speciale handler om, hvordan det kan være, at Dr. Hauschka har opnået den udbredelse, det har.
Hvad interviewet skal handle om:
Hvorfor I har købt Dr. Hauschka, og hvorfor I generelt foretrækker bestemte produkter frem for andre.
Hvor I får jeres information om nye hudplejeprodukter fra, hvem I taler om hudplejeprodukter med og
hvorfor.
Retningslinjer for interviewet:
Det her er et fokusgruppeinterview, der som – nogen af jer véd - ikke er det samme et almindeligt interview,
hvor intervieweren hele tiden stiller spørgsmål. Her er det meningen, at I tale så meget med hinanden som
muligt. Der er jeres erfaringer og oplevelser, vi er interesserede i at vide noget om. Det vil sige, at I endelig
må blive ved med at diskutere alt det, der falder jer ind i forbindelse med de enkelte spørgsmål. Vi skal nok
kaste et nyt spørgsmål på banen, når vi synes, at I har været tilstrækkeligt rundt om emnet eller ikke kan
finde på mere at sige om emnet.
Med hensyn til anonymitet så optager vi interviewet på bånd, men det vil kun være os, der kommer til at høre
båndoptagelserne. Vi transskriberer interviewet og vil muligvis citere enkelte udsagn. I transskriptionen vil vi
sløre jeres navne.
Seancen varer højst 2 timer, og vi bestræber os på at holde en pause cirka halvvejs.
Nu har vi været igennem de mere formelle ting. Men det vigtigste for os er, at I forsøger at glemme alt om det
kunstige ved situationen og bare diskuterer jeres oplevelser med hinanden uden at tænke på om, I svarer
rigtigt eller forkert. Det er der nemlig ikke noget, der hedder. Alle erfaringer er lige vigtige.
Svar på potentielle spørgsmål: Har I noget I vil spørge om, inden vi går i gang?
Selve spørgsmålene:
Præsentation
Vi starter lige med en kort præsentationsrunde, hvor I fortæller, hvad I hedder, jeres alder, hvor lang tid I har
brugt Dr. Hauschka, hvordan I har lært produktet at kende, hvad I brugte før.
Den første del af interviewet handler om jeres valg af forskellige produkter.
Valg af Dr. Hauschka:
Hvordan er I selv blevet introduceret for Dr. Hauschka?
Hvorfor har I valgt at købe netop dette mærke? (Her præsenteres kort med følgende købsmotiver: Andres
erfaringer, Prisen, design, hollywoodstjerner bruger det, omtale i blade, ingen tilsætningsstoffer, andet. Vi
beder deltagerne lægge 3 købsmotiver i en prioriteret rækkefølge og begrunde hvorfor
Tillægsspørgsmål til prioriteringskortene (hvis de ikke selv kommer ind på det):
Har det nogen betydning for jer, at medierne skriver om produkterne?
Har det haft nogen betydning for jer, at denne række af af celebre personer bruger produktserien?
Er der nogen af jer, der har fået det i gave? Hvordan oplever I denne måde at blive introduceret til et nyt
produkt på?
Er det et produkt man gerne vil have stående fremme? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Hvor køber I produkterne henne? Har I fået vejledning af forhandler?
Bruger I hele Dr. Hauschka-serien eller kun noget af den? Hvorfor?
Hvilke associationer har I med hensyn til Dr. Hauschka?
Virksomheden bag produkterne:
Hvad kender I til virksomheden bag produkterne – fremstillingsprincipper etc.
Er det vigtigt for jer?
Læser I produktdeklarationerne?
Stoler I på, at det er rigtigt, det der stå?
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Generelt om produktvalg:
Hvad er vigtigt for jer, når I vælger hudplejeprodukter?
Hvad skal hudplejeprodukter gøre for jer?
Hvilke kriterier køber I ind efter, når det drejer sig om jeres andre forbrugsvalg
Har I hørt om parabener? Er det noget, som optager dig?
Loyalitet:
Hvor ofte skifter I til nye mærker inden for hudplejeprodukter?
Hvad kan få jer til at prøve nye produkter?
Den anden del af interviewet handler om hvor og hos hvem I henter inspiration og
informationer.
Snak med andre/ Anbefaling af produkter:
Hvem snakker I om hudplejeprodukter med? Hvornår? Hvorfor? Hvor tit?
Er det de samme folk I snakker om nye produkter med eller er det nogle forskellige?
Hvad snakker I om?
Anbefaler I selv produkter til andre – hvem?
Hvad fortæller I videre om Dr. Hauschka?
Informationskilder og tillid:
Hvor henter I ellers information om hudplejeprodukter?
Hvem stoler I mest på, når det drejer sig om rådgivning af nye hudplejeprodukter? Gælder denne tillid også i
forbindelse med andre produktkategorier?
Hvorfor stoler I mest på xx?
Hvordan er jeres opfattelse af reklamer for hudplejeprodukter?
Afslutningsvis:
Er der noget af det vi har været inde på, som I gerne vil uddybe?
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Bilag 10: Transskription af gruppeinterview 1
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 11: Transskription af gruppeinterview 2
Se vedlagte CD-Rom
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Bilag 12: Spørgeguide til individuelle interview
Præsentation af projektet
Vores speciale handler om, hvordan det kan være, at Dr. Hauschka har opnået den udbredelse, det har.
Hvad interviewet skal handle om:
Hvorfor du har købt Dr. Hauschka, og hvorfor du generelt foretrækker bestemte produkter frem for andre.
Hvor du får din information om nye hudplejeprodukter fra, hvem I taler om hudplejeprodukter med og
hvorfor.
Med hensyn til anonymitet så optager vi interviewet på bånd, men det vil kun være os, der kommer til at høre
båndoptagelserne. Vi transskriberer interviewet og vil muligvis citere enkelte udsagn. I transskriptionen vil vi
sløre jeres navne.
Selve spørgsmålene:
Præsentation
Først vil jeg bede dig fortælle hvad du hedder, din alder, hvad du laver og ikke mindst i hvor lang tid du har
brugt Dr. Hauschka.
Den første del af interviewet handler om dit valg af forskellige produkter.
Valg af Dr. Hauschka
Hvordan er du blevet introduceret for Dr. Hauschka?
Kan du pege på en hovedårsag til, at du har valgt netop dette mærke?
- hvorfor er det vigtigt (bliv ved - ala means-end chain)
Er der andre vigtige grunde?
Tillægsspørgsmål - hvis vedkommende ikke selv kommer ind på det:
Har du læst om produktserien i medierne?
Har det haft nogen betydning for dit syn på produktserien?
Er du bekendt med, at der er en række celebre personer, der efter sigende skulle bruge produktserien?
Hvis ja, betyder det noget for dit syn på produktserien?
Har du nogensinde givet det i gave?
Hvorfor?
Har du nogensinde fået det i gave?
Er det en god gaveide? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Hvad synes om designet?
Er det et produkt man gerne vil have stående fremme? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Hvor køber du produkterne henne?
Hvorfor der og ikke et andet sted?
Har du fået vejledning af en forhandler?
Har du hørt om parabener? Er det noget, som optager dig?
Dr. Hauschkas værdi
Hvilke associationer får du, når du tænker på Dr. Hauschka? (afdæk værdi)
Hvis du skulle sammenligne Dr. Hauschka med et tøjmærke, hvilket et ville de så være og hvorfor?
Hvis du skulle prøve at tænke på en anden produktserie, som du slet ikke synes det er, hvad ville det så være
for en?
Hvad synes du Dr. Hauschka signalerer?
Virksomheden bag produkterne:
Hvad kender du til virksomheden bag produkterne?
Hvad kender du til fremstillingsprincipperne, produktionsmetoder og ingredienser?
Hvad betyder det for dig?
Læser du produktdeklarationerne?
Har du tillid til dem?
Generelt om produktvalg/loyalitet:
Hvor ofte skifter du til nye mærker inden for hudplejeprodukter?
Hvad kan få dig til at prøve nye produkter?
Hvad ligger du vægt på, når du vælger hudplejeprodukter?
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Hvis vedkommende lægger vægt på økologi, så spørger ind til om dette kendetegner øvrige forbrugsvalg
Den anden del af interviewet handler om hvor og hos hvem I henter inspiration og
informationer.
Snak med andre/ anbefaling af produkter
Hvem snakker du om hudplejeprodukter med?
Prøv at beskriv nogle situationer, hvor du eksempelvis taler om hudplejeprodukter
Har du en nogen du trækker specielt på, når du vil vide noget om nye produkter?
Hvorfor denne person?
Anbefaler du selv produkter til andre – hvem?
Hvad fortæller du videre om Dr. Hauschka?
Informationskilder og tillid
Hvis du selv opsøger information om nye hudplejeprodukter, hvor gør du så det henne?
Hvem stoler du mest på, når det drejer sig om rådgivning af nye hudplejeprodukter?
Hvorfor stoler du mest på xx?
Gælder denne tillid også i forbindelse med andre produktkategorier?
Hvordan forholder du dig til reklamer for hudplejeprodukter?
Afslutningsvis
Er der noget af det vi har været inde på, som du gerne vil uddybe?
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Bilag 13: Transskription af interview med Cathrine, 29 år, skuespiller
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 14: Transskription af interview med Hildegun, 29 år, skuespiller
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 15: Transskription af interview med Nanna, 29 år, cand. comm. på
barsel
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 16: Transskription af interview med Tine, 40 år, manuskriptforfatter
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 17: Transskription af interview med Anne-Lise, 33 år, folkeskolelærer
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 18: Transskription af interview med Carmen, 25 år, pædagogstuderende
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 19: Transskription af interview med Agnete, 36 år, projektleder
Se vedlagte CD-Rom

Bilag 20: Transskription af interview med Malene, 32 år, tekstforfatter
Se vedlagte CD-Rom
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