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1 Indledning
Den teknologiske udvikling har inden for de seneste år haft en afgørende betydning for
forbrugerens færden på internettet. Det at være online har fået en ny betydning, i og med at vi
ikke længere er begrænsede af netforbindelse. Smartphones giver os nu mulighed for at gå på
internettet døgnet rundt, hvor end vi befinder os. Denne udvikling medfører et boom af sociale
aktiviteter på internettet, hvor ethvert menneske dyrker den virtuelle legeplads på den ene eller
anden måde. Her er der både plads til selvudfoldelse, vedligeholdelse og/eller skabelse af nye
kontakter. Geografi er altså ikke længere et issue i sociale sammenhænge, hvor Skype, Facebook
og Twitter gør os i stand til at følge med i hinandens liv overalt.
Fundamentalt set giver sociale medier nye kommunikationsmønstre: Vi kan kommunikere
konstant i mange forskellige sammenhænge, både privat og professionelt. Det betyder, at
forbrugeren i dag er et digitalt individ – et kulturskifte er godt i gang. Dét kræver, at virksomheder
nytænker deres kommunikationsstrategier. Men hvordan? Og til hvad?
Det er ikke længere synligt for det blotte øje, hvad forbrugeren anno 2013 vil have og
forventer af en virksomhed. Derfor må vi rette opmærksomheden mod selve samfundet i et forsøg
på at finde frem til, hvem denne forbruger er. Kan forbrugerne stadig karakteriseres som
postmoderne? Eller er endnu et skift på vej? Nogle vil mene, at ovenstående tendenser er et
resultat af en ny samfundstendens: det hypermoderne samfund. Dette begreb vil få afgørende
betydning for nærværende speciale.

1.1 En ny tilgang til kommunikation
Ser vi på det særlige ved sociale medier, dikterer disse en ny tilgang til kommunikation – langt fra
den kommunikationsmodel, der er opstillet inden for transmissionsparadigmet, og som består i en
overførsel af budskaber fra afsender til modtager.1 Der er altså sket noget med forbrugeren.
Noget, som bliver afgørende for virksomheders ageren på sociale medier. Alligevel finder vi mange
eksempler på virksomheder, der ikke har taget denne brugerorienterede tilgang til sig i deres
kommunikation på sociale medier: Disse følger ikke med på beatet og befinder sig altså ikke dér,
hvor forbrugeren er.
1

F. Frandsen et al., 2002, p. 62
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”Even though social media is magnifying the impact consumer-to-consumer conversations have in
the marketplace, methods for shaping those conversations have not yet  been  articulated.”2
Som citatet påpeger, findes der ikke i dag et operationelt redskab, virksomheder kan bruge, når de
indtræder i den sociale arena. Et arbejde, som i de fleste store virksomheder varetages af
specialister og fagfolk, som af gode grunde  ikke  behøver  ”hjælpemidler”. Men hvad nu, når fagfolk
ikke er at finde i virksomheden grundet et spørgsmål om ressourcer – eksempelvis micro og små
virksomheder? Hvordan skal arbejdet så udføres?
I den danske smykkebranche findes netop mange micro og små virksomheder, som
forsøger sig på at implementere sociale medier i deres eksterne kommunikation. En undersøgelse
foretaget for Kranz & Ziegler (KZ) viser, at smykkebranchen faktisk lider under store
differentieringsproblemer, idet forbrugeren ikke formår at adskille de forskellige brands fra
hinanden.3 Der er chance for, at dette problem kunne afhjælpes ved hjælp af en god
kommunikationsstrategi på sociale medier.

1.2 Problemstilling
Dette speciale tager således afsæt i ovenstående spændingsfelt: Fire micro og små
smykkevirksomheders placering i det hypermoderne samfund og dermed kontakten med den
hypermoderne forbrugers behov - dikteret af nye tilgængelige sociale medier. De fire
virksomheder er: Kranz & Ziegler, Pernille Corydon (PC), Louise Kragh (LK) og Erbs & Bjerke (EB).4
For hvad er det, der gør, at disse virksomheder  ikke  agerer  ”socialt”  på  sociale  medier?  Hvorfor  og  
hvordan bruger de medierne – og med hvilket formål? Og hvad er overhovedet den rigtige
tilgang? Med udgangspunkt i ovenstående, ligger følgende hypotese til grund for dette speciale.

1.3 Hypotesen lyder som følger
Vi lever i et hypermoderne samfund (del 1). Tendenserne heri dikterer virksomheders (og hermed
micro og små smykkevirksomheders) tilgang til sociale medier (del 2).

2

W. Mangold & D. Faulds, 2009, p. 358
Bilag 12 Imageanalyse af smykkebranchen
4
Bilag 1 Casebeskrivelser
3
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Med denne hypotese som grundlag for specialet kan vi nu koge specialets problemfelt samt
problemstilling ned til en specifik problemformulering, som specialet herefter forsøger at besvare.

1.4 Problemformulering
Hvordan kan micro og små danske smykkevirksomheder med tanke på den hypermoderne
forbruger integrere sociale medier i deres kommunikation?
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2 Videnskabsteori
I de følgende to kapitler vil vi redegøre og argumentere for specialets videnskabsteoretiske og
metodiske udgangspunkt.

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt
Da vi med dette speciale ønsker at undersøge de handlinger, sociale normer, motiver og hensigter,
som ligger til grund for virksomhedernes brug af nuværende sociale medier, samt vurdere,
hvordan dette arbejde kan gribes an i fremtiden, bevæger vi os inden for et konstruktivistisk
paradigme. Her er formålet ikke at gå forudsætningsløse til et fænomen, men nærmere at
erkende, at al viden er betinget af en sammenhæng, og at vores viden er opbygget på et
erfaringsbaseret grundlag. Således befinder vi os langt fra objektivismens videnskabsteoretiske
idealer og principper. Vi erkender dermed, at virksomheders tilgang til forbrugere og sociale
medier er et resultat af subjektive konstruktioner, og her er enhedsvidenskab ikke mulig.5
I det følgende vil vi derfor argumentere for vores valg af videnskabsteoretiske
udgangspunkter for nærværende speciale: socialkonstruktivisme og hermeneutikken.

2.2 Socialkonstruktivisme
I bogen Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, skrevet af Lars Fuglsang og Poul Olsen,
defineres det centrale i socialkonstruktivisme på følgende måde:
”Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen af, at samfundsmæssige fænomener ikke er
evige og uforanderlige, men derimod tilblevet via historiske og sociale processer.”6
Dette citat fanger netop essensen af vores forståelse af det fænomen, vi undersøger, samt
hvordan vores valg af dette videnskabsteoretiske udgangspunkt påvirker vores resultater, forslag
og konklusioner i specialet. At analysere, observere og vurdere menneskers færden på sociale
medier samt forsøge at skabe et resultat, der kan hjælpe smykkebranchens mindre virksomheder
til en bedre forståelse af den hypermoderne forbrugers behov, kræver netop, at vi ser på
relationen mellem individer og den virkelighed, som de her har produceret. Det er således en
5
6

L. Fuglsang & P. Olsen, 2004, pp. 23-25
Op.cit., p. 349
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socialt konstrueret virkelighed, vi belyser, når vi eksempelvis interviewer udvalgte personer, jf.
afsnit 3.5.1. Citatet ovenfor fremstiller netop virkeligheden som et socialt konstrueret fænomen,
hvor menneskelig viden konstrueres via sociale interaktioner. Når positivismen taler om sandhed
som et endegyldigt fænomen, behandler en socialkonstruktivistisk tilgang sandheden som et
produkt af sociale processer, hvilket betyder, at samfundsmæssige fænomener i sidste ende er
skabt af menneskelige handlinger, hvorfor de også kan forandres af disse.7
Valget af et socialkonstruktivistisk udgangspunkt har altså konsekvenser for dette speciales
forskningsproces, men ligeledes for vores rolle som forskere, idet vi er præget af vores kulturelle
og sociale kontekst.8 Dette leder os videre til sandhedsbegrebet.
Ifølge filosoffen Søren Kjørup skal man som forsker være opmærksom på, at afsender altid
vil bære præg af en erkendelsesinteresse.9 Filosof og sociolog Jürgen Habermass pointerer her, at
man må erkende, at virkeligheden er forskellig, og her taler han om sandheden som intersubjektiv
– den sandhed, man erkender inden for bestemte kommunikationsfællesskaber.10 I dette speciale
gør

dette

sig

gældende

i

forhold

til

vores

forskningsmæssige

tradition

som

kommunikationsstuderende. Denne gør, at vi i gennem de sidste 5 år har bevæget os inden for
dette specifikke felt, hvis rod stikker dybt i det socialkonstruktivistiske miljø. Således er vores
videnskabsteoretiske ståsted allerede på forhånd konstrueret, hvilket vil få stor betydning for den
måde, hvorpå vi forstår og vurderer specialets resultater: Alt afhænger af øjnene, der ser.
Perspektivet gør sig også gældende, når vi behandler fænomenerne relationer, sociale
medier og co-creation, jf. afsnit 4.7.5, 4.8, 4.8.1. Vi interesserer os således ikke for det undersøgte
fænomen i sig selv, men i stedet menneskers virkelighedsopfattelse af fænomenerne. Således ser
vi ikke på statiske begreber, men undersøger via kvalitative metoder, hvordan udvalgte
virksomheder oplever fænomenerne ud fra den givne kontekst, som de befinder sig i – præget af
kulturelle og situationelle sammenhænge.
Det er vores antagelse, når vi udformer kvalitative interviews, jf. afsnit 3.5.1, at vores viden
om   ”virkeligheden”, som vi oplever den, er en social konstruktion, der ikke kan siges at

7

D. Carson et al., 2001, pp. 6-8
Op.cit., p. 6
9
Fuglsang & Olsen, op.cit., p. 381
10
Ibid.
8
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repræsentere den sociale virkelighed selv. Den er blot en repræsentation skabt i interaktionen
mellem individer – her os som forskere og den interviewede. Vi anerkender hermed, at der
eksisterer en fysisk virkelighed i de virksomheder, vi undersøger, som vi får lov at udforske. Den
viden, vi producerer i de kvalitative interviews, er altså en social konstruktion, som ikke kan siges
at være et komplet udtryk for den fysiske virkelighed, som vi af gode grunde ikke kan nedfælde.11
Løftes denne tanke op på et mere overordnet niveau, er det ligeledes ud fra denne præmis,
vi forstår begrebet kommunikation: En dynamisk proces, der foregår og skabes imellem
mennesker, således også imellem virksomheder og forbrugere. Vi lægger altså stor vægt på
interaktionen i kommunikation og forstår denne som en afgørende del af meningsfuld ekstern
kommunikation, hvorved vi positionerer os langt fra ideen om kommunikation som en
transmission.12
Den socialkonstruktivistiske tilgang er ligeledes brugbar der, hvor vi på baggrund af ideen om
det postmoderne samfund og en hypermoderne forbrugerkultur henter vores viden om den
forbruger, som virksomheder i dag skal kommunikere med. Vi vedkender os derfor den
epistemologiske variant af socialkonstruktivismen,13 når vi påpeger de historiske og sociale
processers betydning for det undersøgte fænomen. Vores udgangspunkt for brugen af
socialkonstruktivismen ser derfor ud som følger:


Intet er evigt gældende, fordi mennesker er foranderlige.



Den sociale og kulturelle kontekst har betydning for menneskelig viden og samspil.



De sociale processer er omdrejningspunktet frem for statiske strukturer.



Et fænomen skal ses i lyset af dets kontekst.14

Dette betyder, at vores empiriske undersøgelser er sat i værk for at skabe viden i samspil mellem
os som forskere og det undersøgte. Dette nødvendiggør en kompleks metodologi. Kompleksiteten
består netop i ikke at adskille værdier og følelser i undersøgelsen, da konstruktivismen inkluderer

11

Op.cit., p. 46
Frandsen, et. al., op.cit., pp. 64-66
13
Fuglsang & Olsen, op.cit., p. 353
14
Op.cit., pp. 351-353
12

Side | 12

disse subjektiver i videnskaben. Det er derfor vores fortolkninger af den komplekse virkelighed,
der skaber en forståelse for tingenes tilstand.15
Vi vælger i specialet at kombinere den epistemologiske variant af socialkonstruktivismen
med den ontologiske variant af hermeneutikken. Med en sådan kombination mener vi at kunne
indfange dynamiske aspekter i fortolkningen og analysen af vores empiri samt sætte fokus på den
kontekst, som de undersøgte fænomener indgår i.

2.3 Hermeneutik
”(…) Fortolkning og forståelse er et af de mest grundlæggende vilkår for vores tilgang til verden og
vores væren i verden.”16
Citatet her pointerer netop, hvorfor vi mener, at hermeneutikken også bør medtages i vores
speciale, idet vi erkender, at menneskets forhold til verden grundlæggende er fortolkende. Verden
er således ikke de ting, vi omgiver os med, men i stedet vores forståelse af dem, og her vil
forståelsen altid være påvirket af de sammenhænge og relationer, vi indgår i, hvorfor objektivitet
ikke er en mulighed.17 Det er således ud fra disse tanker, at vi vedkender os den filosofiske gren af
hermeneutikken, som oprindeligt blev udviklet af den tyske filosof Hans-Georg Gadamer.18
Vi vedlægger os Gadamers forståelse af følgende centrale begreber i hermeneutikken:
forforståelse, forståelseshorisont og den hermeneutiske cirkel som værende af afgørende
betydning, når vi går til specialets sociale fænomen – at agere på sociale medier.

2.3.1 Forforståelse og fordomme
En forforståelse gør os i stand til at forstå. Forforståelse betyder derfor, at der altid går en
forudgående forståelse for nuværende forståelse. Dette får betydning for vores måde at angribe
et socialt fænomen på, nemlig aldrig at gå forudsætningsløse til et materiale. Man bør derfor gøre
sig sine forforståelser og fordomme så bevidste som muligt, idet disse giver en produktiv

15

S. Voxted, 2008, p. 57
Fuglsang & Olsen, op.cit., p. 310
17
Op.cit., pp. 320-323
18
Op.cit., pp. 310-312
16
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forudsætning for at forstå verden.19 I specialet forholder vi os til vores forforståelser, når vi via en
hypotese åbner op for feltet sociale medier ud fra en forståelse af, at teorier om relationer og
ideen om det hypermoderne samfund har stor betydning for kommunikationen mellem
forbrugere og virksomheder i dag. Forforståelsen og de fordomme, som naturligt følger med, er
dermed naturligt subjektive og dynamiske størrelser, som kan ændres og udvikle sig over tid, her i
mødet med vores cases, jf. afsnit 3.4. Vores forforståelser kan udfordres og sættes i spil og være
udgangspunkt for ny viden – en udvidelse af vores forståelseshorisont. Derfor skal vi ifølge
Gadamer være åbne, når vi vil forstå et fænomen.20

2.3.2 Forståelseshorisont
Gadamers begreb forståelseshorisont handler netop om dette koncept. En forståelseshorisont er
den viden, der allerede er indlejret i en bestemt forståelsesramme hos forskeren, og han anser
den som foranderlig og i konstant bevægelse. Derfor kan vi som forskere aldrig opnå fuldkommen
bevidsthed om vores situation og forforståelse eller adskille de forskellige forståelseshorisonter.21
Sætter vi dette i forlængelse af den socialkonstruktivistiske idé, spiller disse godt sammen. Dette
speciale tager netop afsæt i, at intet er definitivt virkeligt, men skabes og opstår på baggrund af
menneskelige relationer. Således giver det mening, at vi som forskere er af den overbevisning, at
vores forforståelse blot er en del af os – en del, som ikke kan eller skal udskilles.
Når vi udformer kvalitative interviews, er det således i relationen, at viden skabes,
forforståelser sættes i spil, og forståelseshorisonter udvides. Tanken gør sig ligeledes gældende,
når vi fortolker vores indsamlede empiri. Her vil vi med udgangspunkt i vores forståelseshorisont
forsøge at forstå de interviewedes livsverdener og kontekster. Opnår vi bred forståelse af disse,
sker en horisontsammensmeltning, og vi vil nu kunne argumentere for, at vores
forståelseshorisont er blevet udvidet og således gør os i stand til på bedre vis at opnå en pålidelig
fortolkning af fænomenet. Dette på baggrund af, at vi nu er blevet i stand til at forstå det, den
anden kommunikerer, blot med det forbehold, at vi ikke nødvendigvis er nået til enighed.22

19

Op.cit., pp. 321-322
Op.cit., p. 233
21
K. Pedersen & L. Nielsen, 2001, p. 247
22
Fuglsang & Olsen, op.cit., p. 324
20
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2.3.3 Den hermeneutiske cirkel
På baggrund af ovenstående er den hermeneutiske cirkel, ifølge den filosofiske hermeneutik, et
bærende element, som netop er udtryk for de cirkelstrukturer, der karakteriserer forholdet
mellem del og helhed i en forståelsesproces. Således sker der kontinuerligt en vekselvirkning
imellem forforståelse af tingenes sammenhæng og den nye forståelse, der bygger på fortolkning af
det undersøgte. Del og helhed hænger altså sammen, på samme måde som forståelse og
forforståelse forudsætter hinanden. Det bliver således en betingelse for den menneskelige
erkendelsesproces, erfaring og eksistens.23
I dette speciale har den hermeneutiske cirkel en central placering, idet specialet bygger på
en empirisk tilgang, hvor fortolkning er nødvendig for at kunne besvare problemformuleringen.
Helt specifikt optræder ideen om cirkelstrukturer, hvor vi omformer de kvalitative interviews til
tekst, således at vi kan fortolke og analysere ud fra dem, jf. afsnit 3.6. Tanken om del og helhed
indgår, idet vi må se på teksterne på flere niveauer og konstant holde enkeltdele op mod helheden
– den samlede mængde tekst. Således deles teksten op i enkelttekster (dele), men forstås også
som ét samlet empirisk grundlag (helhed). Yderligere må hver tekst forstås ud fra de enkelte ord,
som må sættes over for de enkelte sætninger, de indgår i. Disse må igen forstås ud fra de større
meninger, som de er en del af, og meningerne forstås som dele af teksten som helhed. Altså en
konstant cirkelbevægelse i fortolkningsarbejdet.

2.4 Sammenkobling af socialkonstruktivismen og hermeneutikken
Tanken om fortolkning inden for hermeneutikken er som nævnt, at vi som forskere står inden for
den hermeneutiske cirkel og er en del af den forståelse, vi skaber. Men med disse fortolkninger
mener vi ligeledes, at vi skaber versioner af verden. Dette gør, at sproget bliver en særlig vigtig
faktor for vores undersøgelse, idet vi ser sprog som en social handling. Viden og forståelse skabes
ikke individuelt, men i social interaktion. Således nødvendiggøres kombinationen af henholdsvis
hermeneutikken og socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt på flere
punkter.

23

Op.cit., pp. 320-321
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Når vi indsamler empiri i form af kvalitative interviews, får sproget således en afgørende
rolle, idet den forståelse, som vi skaber, bygger på samtale – deraf sprog. Således hænger viden
tæt sammen med de sociale processer, idet vores beskrivelser og konstruktioner af verden – her
tekster

af

interviews

-

understøttes

af

sociale

mønstre

i

interaktionen.

Med

socialkonstruktivismens tilgang mener vi ikke, at vi kan skabe en forståelse for de interviewedes
valg uden om sproget, idet vores erkendelse af virkeligheden aldrig kan træde ud af dette. Den
virkelighed, vi søger indblik i, fremkommer således gennem samtale, idet analyseobjektet her
italesættes.24 Således bliver omdrejningspunktet for tilgangen sprogets performative rolle og den
sociale interaktion.

24

Op.cit., p. 381
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Kapitel 3:
- Metodiske overvejelser
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3 Metodiske overvejelser
Med vores videnskabsteoretiske ståsted på plads vil vi i det følgende argumentere for vores valg af
forskningsstrategi for nærværende speciale. Med forskningsstrategien menes den strategi, vi har
lagt for udførelsen af specialets dele i et processuelt perspektiv. Ligeledes vil vi diskutere designets
betydning for vores valg af fremstillingsmetode. Således bliver dette et kombineret afsnit
omhandlende to afgørende størrelser: specialets arbejdsproces og specialets fremstilling. Denne
opdeling og især beskrivelsen af arbejdsprocessen er særdeles vigtige for nærværende speciale,
idet processen har taget en delvis eksplorativ form, hvilken har haft stor betydning for specialets
evne til besvarelse af problemformuleringen. Vi finder det således vigtigt at skelne mellem de to
dele, idet fremstillingen af specialet ikke lader dette komme til syne.
Grunden til placeringen af disse afsnit som første led i metoden er, at vi finder det på sin
plads, at læseren ved, hvordan specialet er blevet til – før alle andre metodiske valg kendes. Dette
på baggrund af, at specialets arbejdsproces har stor betydning for resten af specialets
metodeovervejelser som følger efter præsentationen af ovennævnte.

3.1 Specialets overordnede tilgang
Dette speciale er udformet efter ideen om blandingen af et teorisøgende og et teoritestende
projektdesign, beskrevet af forsker og institutleder Torben Damgaard, i forbindelse med tolkning
af kvalitative data.25 Projektdesignet anlægger således både en udforskende og søgende tilgang til
en undersøgelse i et forsøg på at skabe viden inden for et område, som ikke på forhånd er
afgrænset teoretisk, og en testende tilgang, som søger at bekræfte eller afvise en teori.26 Dette
betyder, at specialet er blevet til gennem en delvis eksplorativ og ustruktureret tilgang. Dog er det
væsentligt at påpege, at de to tilgange bruges på to forskellige niveauer i specialet.
Den teoritestende tilgang er ikke en arbejdsmæssig tilgang, men fungerer som en præmis
for selve specialet. Denne tilgang er netop medtænkt, fordi vi i specialet opstiller en hypotese,
som vi efterfølgende tester. Tilgangen er af deduktiv karakter, idet vi med hypotesen placerer os
inden for et felt, som dermed påvirker vores videre arbejde. Men da denne tilgang udelukkende

25
26

T. Damgaard et.al., 1996, p. 240
E. Hirschman, 1986, p. 240
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skal fungere som en ramme omkring specialet, forholder vi os ikke yderligere til den deduktive
præmis som værende en slutningsform.
Den teorisøgende tilgang bruges dels som en processuel tilgang til fremskaffelsen af teori,
dels i et empirisk perspektiv. Overordnet set er specialet teorisøgende, fordi vi, ud over vores egne
forforståelser og begreber, som ligger til grund for hypotesen, ikke har en fastlagt teoretisk
retningslinje, men arbejder eksplorativt med at finde en sådan. Derfor træder den teorisøgende
tilgang således også frem i arbejdet med vores cases. Vi går søgende til værks, når vi i de
kvalitative interviews er åbne over for de teoretiske eller praktiske metoder eller redskaber, som
de interviewede eventuelt nævner. Når vi senere i dette kapitel behandler selve processen, vil den
konkrete brug af denne tilgang træde tydeligere frem, jf. afsnit 3.2.
Umiddelbart tager denne tilgang et induktivt tilhold, idet arbejdet med kvalitative data sker
med henblik på at udvikle ny viden. Når vi således argumenterer for at kunne bruge denne tilgang
og alligevel fralægge os den induktive tilgang, er det fordi vi ikke udelukkende søger efter en ny
teori, men i stedet søger at finde ligheder og forskelle hos vores cases med henblik på at opstille
forslag til forbedring af deres nuværende arbejde med sociale medier. Således er tilgangen ikke en
slutningsform, men blot en måde at gå til arbejdet på.
Som det fremgår af ovenstående, er kombinationen af de to former afgørende for dette
speciale på flere punkter. Dels fordi den søgende tilgang hjælper os til at besvare
problemformuleringen ved at se på, hvordan micro og små virksomheders ageren på sociale
medier kan implementeres i deres kommunikation, mens den testende del skal afgøre, hvorvidt på
forhånd udvalgt teori er relevant for udformningen af dette. Nedenfor argumenteres for brugen af
bricolagen, idet vi finder denne tilgang velegnet i forhold til ovenstående aspekt.

3.1.1 Bricolagetilgang
Vi vælger i nærværende speciale at benytte os af bricolagetilgangen både i det teoretiske kapitel
og i analysen. Bricolagen kombinerer forskellige metoder til undersøgelse af en hypotese.27
Således benytter tilgangen et sæt af forskellige perspektiver, som uden fastlagte konstruktioner
danner rammen for teori og analyse. I dette speciale benyttes metoden på baggrund af valget af
27

S. Kvale & S. Brinkmann, 2009, p. 259
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den teorisøgende tilgang. Vi finder her bricolagen brugbar, idet dennes fokus er at kombinere
teorier og således indføre brugbare dele af teori, hvor det findes relevant. Derfor findes i
teorikapitlet – udover hovedteorierne - enkeltdele af teorier, som senere skal benyttes i analysens
bricolage.28 Teorierne er gennemgået således, at udelukkende nødvendige informationer er
inddraget, og dele af teorier står alene.
Vi vurderer, at denne tilgang tilfører specialet teori på bedst mulige måde. Specialet
indeholder derfor de tilgange og perspektiver, vi, som forskere, finder relevante, hvilket dermed
betyder, at vores konklusioner og resultater ikke nødvendigvis bliver de samme hos andre, men vi
påpeger, at dette ikke gør metoden mindre relevant.29

3.2 Specialets arbejdsproces
I dette afsnit finder vi det naturligt at gå i dybden med specialets arbejdsproces. Vi vil således
gennemgå specialets tilblivelse ud fra nedenstående model.

28
29

Ibid.
N. Denzin & Y. Lincoln, 2000, p. 6
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Den øverste del af modellen viser den begrebsverden og de teoretiske forståelser, vi som forskere
på forhånd besidder, og som altid vil indvirke på det, vi undersøger, jf. afsnit 2.3. Ligeledes
indeholder denne brik en hypotese. Denne udspringer af vores begrebsverden, idet denne
allerede på forhånd dikterer et fokus på bestemte teoretiske områder samt på en fastsat
problemstilling. Således ser vi os ikke frie af teoretisk styring, som Grounded Theory30 gør det,
men lader en hypotese være vores udgangspunkt fra start.
Cirklen omkring hele modellen demonstrerer ligeledes forforståelse, kontekst og
begrebsverden, men lagene demonstrerer, at i takt med at interviews og teoretisk grundlag
fastlægges, breder vores forforståelse og dermed forståelse sig ud. Igen er dette en eksplorativ
tanke, idet vi mener, at vi ved at holde os åbne for nye tendenser, teorier eller tilgange bliver
klogere undervejs. Når vi således eksempelvis nærmer os en forståelse for de interviewedes
livsverdener, vil vores forforståelse og forståelse påvirkes, som vi ser det med den hermeneutiske
cirkel – i spiralbevægelser frem og tilbage fra del til helhed og tilbage.
Stjernen i højre side af modellen demonstrerer den teorisøgende tilgang beskrevet ovenfor.
Denne symboliserer den teoritilførsel, som er sket undervejs i processen, mere om indholdet af
denne tilførsel i afsnit 4.10, 4.11. Det er vigtigt at påpege, at stjernen ikke udelukkende er
specialets teoretiske udgangspunkt, og at denne ikke skal vise, at vi på forhånd ikke har haft en idé
om, hvilke teoretiske retninger der kunne være relevante. Således er stjernen blot et tegn på, at vi
tillader os at være åbne over for nye perspektiver, som fremkommer under interviewene og i
fortolkningen af disse.
De fire små cirkler i den store cirkel er de interviews, som danner specialets empiriske
grundlag og dermed giver os den fornødne viden om virksomhedernes tilgang til forbrugere,
sociale medier og ekstern kommunikation. Pilene omkring interviewene vender alle veje, hvilket
igen demonstrerer vekselbevægelsen mellem del og helhed og fjerner den statiske ide om en
sektionsopdelt proces. Interviewene er ligeledes med til at definere relevant teori til skabelsen af
ny viden – den netop beskrevne teorisøgende tilgang.

30

Grounded Theory er en undersøgelsesmetode udviklet af Glaser & Strauss (1967). Det er en generel metode til
udvikling af teori, der er funderet i data, der er systematisk indsamlet og analyseret. Teorien udvikler og udfolder sig i
løbet af undersøgelsesprocessen som følge af samspillet mellem dataindsamling og analysefaser.
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Interviewene er udført over en periode på en måned. Allerede fra start har det været vores
intension konstant at lade empirien diktere, hvornår vores materiale er tilstrækkeligt. Således har
vi efter hvert interview dels diskuteret interviewguidens indhold samt tilpasset denne, dels
diskuteret interviewets indhold med henblik på at afgøre, hvor mange flere der var behov for.
Udgangspunktet var tre til fem interviews og er sidenhen endt på fire. Dette på baggrund af, at der
i det fjerde interview fandtes mange ligheder med tidligere interviews, jf. afsnit 3.4.1.31
I midten af modellen ses en stiplet cirkel indeholdende to forskudte bokse. Disse bokse
symboliserer det arbejde, som vi har udført efter interviewene er afsluttet. Dette arbejde tager
afsæt i gennemlæsning, kategorisering, meningskondensering samt tematisering for til sidst at
kunne meningsfortolke og finde diskurser, jf. afsnit 3.6.2. Denne proces er gennemgående
sekventiel, men som de forskudte bokse demonstrerer, har det alligevel været nødvendigt for os,
at   kunne   vende   tilbage   til   tidligere   ”stadier”, når ny viden er kommet til. Således symboliserer
cirklen netop denne bevægelse: Arbejdet er gjort som en helhed bestående af dele, som vi
arbejder med både sekventielt og i et helt perspektiv. Før ovenstående arbejde er afsluttet, har vi
fundet frem til bestemte temaer, som vi lader være styrende elementer i selve analysen. Således
er processen i skabelsen af analysen, ligesom alt andet i dette speciale, betonet af en
cirkelbevægelse, her imellem teori, meningskondenseringer, temaer samt vores fortolkninger.
Som den sidste del af vores arbejdsproces er vi nået frem til et resultat, som
casevirksomhederne kan bruge i arbejdet med sociale medier som en del af den eksterne
kommunikation. Denne brik i modellen er således et resultat af alt foregående arbejde. En
arbejdsproces, som i sidste ende har haft betydning for, hvorvidt en generalisering til andre
brancher (og til hele smykkebranchen) kan finde sted, jf. afsnit 3.8. Processen tager netop afsæt i
socialkonstruktivistiske aner, så hvorvidt det er muligt at skabe en egentlig   ”metode”   til
virksomhederne, er undervejs blevet til et kritisk dilemma. Spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt
at skabe resultater og forslag, som kan overføres på en virksomhed, branche eller helt generelt har
afgørende betydning. Gennem det eksplorative arbejde i denne proces mener vi at have fundet
frem til en anden løsning: situationsbestemte forslag, som kan fortolkes alt efter
virksomhed/branche.

31
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Efter den processuelle gennemgang er der nu grund til at reflektere over dette valgs
påvirkning af måden, hvorpå vi har valgt at fremstille arbejdet skriftligt.

3.3 Specialets fremstilling
Modellen nedenfor er et visuelt udtryk for dette speciales fremstilling. Da modellen taler for sig
selv, følger blot sideløbende en kort uddybning af vores valg.
Som det fremgår, startes specialet med
en indledning til henholdsvis emne,
problemstilling,

videnskabsteoretisk

udgangspunkt samt metode.
Specialets første reelle del tager sig ud
som henholdsvis en teoretisk diskussion
af begrebet Det hypermoderne samfund
og dettes betydning for forbrugeren i
dag.

Heri

fremkommer

således

specialets teoritestende del: Vi tester
gennem en diskussion af begrebet det
hypermoderne samfund, hvorvidt dette
samfundssyn faktisk kan siges at være
gældende for det danske samfund i dag.
Derudover indeholder denne del det på
forhånd udvalgte teoretiske grundlag
for opgaven: co-creation, sociale medier samt relationer, jf. afsnit 4.1. Som beskrevet i afsnittet om
arbejdsproces betyder specialets tilvejebringelsesmetode, at noget teori først er kommet til sent i
processen. En afgørende teoretisk tilførsel er teorien om identitet samt teori om faith-holders. Vi
behandler dette som sekundær teori og placerer det som sidste del af det teoretiske kapitel.
Specialets anden del tager sig ud som en tematiseret indholdsanalyse af indsamlet
casemateriale, jf. kapitel 5. Som nævnt i afsnittet om arbejdsproces ligger kategorisering,
meningskondensering samt tematisering til grund for dette afsnit, hvori vi fortolker materialet
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dybere. Kapitlet er således inddelt efter fire temaer fundet i interviewmaterialet. De fire temaer
indeholder hver især undertemaer og -punkter, som vurderes brugbare under det enkelte tema.
Hvert tema afsluttes af en diskursanalyse i et forsøg på at skabe en bredere referenceramme for
specialet. Diskursanalysen er ikke en fuldbyrdet analyse, men blot et udtræk af en sådan.
Diskursafsnittet fungerer som en opsamling, der hæver fundne træk og vigtige analyseresultater
op på et højere niveau: et samfundsniveau.
Som specialets tredje og næstsidste del før konklusion og perspektivering findes et
resultatorienteret

afsnit.

Heri

opstilles

fremkomne

resultater,

hvilke

udvikles

til

situationsbestemte forslag til de fire smykkevirksomheder. Resultaterne vil tage sig ud som
retningslinjer, som virksomheder kan tilpasse egne forhold – således situationsbestemte
retningslinjer. Det er ligeledes i dette afsnit, det vurderes, hvorvidt en generalisering til andre
virksomheder og eventuelle brancher er mulig.
Efter resultaterne er præsenteret, vælger vi at diskutere og vurdere valgte metode, proces,
teori, videnskabsteoretisk vinkel samt resultater. Dette gøres i et diskussionskapitel, der tager
udgangspunkt i tre overordnede vinkler: metode over for videnskabsteori, proces over for
generaliserbarhed samt teori over for resultater. De tre vinkler kobles løbende sammen, og til
sidst vurderes specialets samlede tilgang.
Sidst, men ikke mindst følger en konklusion og perspektivering på specialet. Konklusionen
har til formål at samle op på resultater samt metode, hvor perspektiveringen vil lægge op til det
mundtlige forsvar. Vi er nu klar til at argumentere for yderligere metodiske valg i dette speciale.

3.4 Casestudie af micro og små smykkevirksomheder
Vi vælger i specialet at benytte os af et casestudie, idet vi på denne måde mener at kunne belyse
emnet på bedst mulige måde. Psykolog Knud Ramian definerer et casestudie som følger:
”Casestudiet  er  en  strategi  til  empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt fænomen i dets naturlige
sammenhæng ved anvendelse af forskellige datakilder, der case for case kan anvendes i en
bevisførelse.”32

32

K. Ramian, 2012, p. 16
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Som definitionen påpeger, er casestudiet en strategi til empirisk undersøgelse af et udvalgt
fænomen, som kræver forskellige datakilder, når der skal konkluderes. Brugen af sociale medier i
micro og små smykkevirksomheder er i dette speciale det udvalgte nutidige fænomen.
Vi vælger i specialet at udføre et multicasestudie. Det vil styrke specialets pålidelighed, hvis
vi kan genfinde oplevelser, erfaringer og behov i flere cases inden for samme branche.33
Vi forholder os ved hjælp af flere registreringsmetoder reflekterende til det, vi
undersøger.34 I vores speciale gør dette sig gældende, når vi vælger at supplere vores kvalitative
interviews med netnografiske observationer på sociale medier, jf. afsnit 3.5.

3.4.1 Valg af cases
Valget af smykkebranchen er foretaget ud fra en vurdering af, at der inden for de seneste år er set
mange tiltag fra disse på sociale medier som eksempelvis Facebook. Vi har således udvalgt de fire
smykkevirksomheder ud fra kriterier, som gennemgås herunder.
Ifølge Ramian benytter vi os af begrebet homogenitet35 som et kriterium for udvælgelse af
cases. Homogeniteten i vores udvalgte case er:


Micro eller små danske smykkevirksomheder (færre end 50 medarbejdere)



Kendskab til og brug af det sociale medie Facebook



Et ønske om øget kontakt med forbrugeren, trods deres B2B fokus

Disse træk giver os mulighed for at belyse ligheder og forskelle blandt de udvalgte cases, hvilket
senere kan være indikatorer for, hvorvidt en analytisk generalisering kan foretages.36 Yderligere er
grunden til netop disse udvælgelseskriterier, at brugen af Facebook indikerer, at virksomhederne
er med på den sociale netværksbølge, hvorfor vi går ud fra, at de gør sig tanker om deres
optræden på sociale medier.
I Danmark udgør micro og små virksomheder henholdsvis 7,1% og 91,4% af de danske
virksomheder. Af en rapport udformet af Trepartsudvalget fremgår det, at arbejdsstyrken i micro

33

Op.cit., pp. 83-86
M. Maaløe, 2002, pp. 88-89
35
Ramian, op.cit., pp. 89-90
36
Ibid.
34
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og små virksomheder halter bagud med kompetenceudvikling.37 Således findes der en
samfundsmæssig indikator for, at vores antagelse – at små ressourcer betyder manglende fokus
på kommunikationsstrategier i forhold til sociale medier, er relevant. Dette er således belæg for
vores valg at micro og små virksomheder, idet undersøgelsen netop skal belyse dette dilemma.
En anden overvejelse i forbindelse med udvælgelse af cases er antallet. Ifølge Sigmund
Grønmo, professor i sociologi, afhænger antallet af udvalgte cases i høj grad af, hvilke forhold der
undersøges.38 Jo mere komplekst et studie er, jo flere virksomheder vil der være brug for, før
mætningspunktet nås. Men vores hermeneutiske udgangspunkt taget i betragtning er det vores
forståelser og erfaringer gennem dataindsamlingen og –analysen, der bestemmer, hvornår vi har
indsamlet nok empiri, forstået på den måde, at antallet af cases vil være bestemt af de enkelte
cases’ evne til at tilføre nye oplysninger.39 Således, som det fremgår af afsnittet arbejdsproces, jf.
afsnit 3.2, fandt vi, at fire cases blev det endelige antal.

3.4.2 Gyldighed og pålidelighed i et casestudie
I forhold til gyldighed vil brugen af flere cases sikre, at vores argumenter er holdt op imod flere
forskellige situationer. Vi medtænker dermed tanken om gyldighed, når vi konkluderer på
baggrund af resultaterne og forsøger ikke at lægge mere betydning i vores data, end de kan holde
til.40 Vi vil højne denne gyldighed ved at lade de interviewede gennemlæse vores fortolkede
resultater, således at de kan tilføje/rette os, hvis noget er forkert tolket.
Ifølge Ramian kan man styrke reliabiliteten ved at lade dataindsamlingen være logisk og
gennemskueligt opbygget, således at andre undersøgere altid kan se, hvordan vi er kommet frem
til vores data og resultater, og hvordan vi også har taget højde for eventuelle fejlkilder. 41 Dette er
ligeledes uddybet i afsnit 3.6 omhandlende fortolkning og bearbejdning af vores data.

37

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Styring-og-ansvar-paavoksenuddannelsesomraadet/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF09/090617_VEU_bind_1.ashx, set d. 5.2.2013
38
S. Grønmo, 2004, pp. 90-91
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Ramian, op.cit., p. 92
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Ibid.
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Op.cit., pp. 96-105
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3.5 Valg af empiri
Et kvalitativt casestudie forudsætter et datagrundlag af kvalitativ karakter. Derfor vil vi i det
følgende beskrive de kvalitative metoder, som vi benytter i specialet.

3.5.1 Det kvalitative interview
Vores tilgang til et kvalitativt forskningsinterview repræsenterer et hermeneutisk synspunkt, hvor
fortolkning af mening er det centrale tema. Med begrebet tekst mener Gadamer, som nævnt i
afsnit 2.3, diskurs og handling. I følgende citat fremhæver han netop, at mennesker er: ”(…)  
samtalevæsner,   for  hvem   sproget   er   en   virkelighed   (…), og at enhver tekst får sin mening fra en
kontekst.”42
Citatet pointerer et forhold, som vi som forskere må være bevidste om: Konteksten spiller en rolle
i interviewpersonens forståelse af det emne, vi ønsker belyst.43 Vores interviews finder sted i
interpersonelle kontekster, og dermed er udsagnene knyttet til den givne kontekst. Positivister vil
påpege dette som en usikkerhed i forhold til metodens gyldighed, men da vi tillægger os det
socialkonstruktivistiske videnskabsideal er kontekst og relationer en præmis, jf. afsnit 2.2.
Vi vælger i specialet at udforme dybdegående semistrukturerede interviews ud fra tanken
om vores projektdesigns præmis: at kombinere det teorisøgende og teoritestende design.
Interviewene er således en metode til at undersøge fænomenet sociale medier ud fra
virksomhedernes livsverden. Vi søger ikke udelukkende efter det udtrykte, men ligeledes efter den
symbolske betydning i det, som udtrykkes.44 Som en naturlig del af det teorisøgende design vil det
første interview være mindre struktureret end de kommende, hvilke vil blive semistrukturerede, i
takt med at nye forståelser, begreber og teoretiske sammenhænge fremkommer.45
Selvom første interview er af primært eksplorativ art, vælger vi alligevel at udforme en
interviewguide.46 Dennes rækkefølge og formulering er ikke fast, men blot en sikkerhed for, at vi
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når omkring de ønskede emner. Emnerne heri er dels påvirket af vores hypotese, dels af vores
begrebsverden som forskere.47
Da vores genstandsfelt ikke er afgrænset, er spørgsmålene heri søgende, brede, åbne og
dækkende de områder, som vi har studeret i relation til problemstillingen. Årsagen til denne åbne
form for guide er, at vi løbende kan spore os ind på relevante områder og dermed afgrænse os til
de teoriområder, som er interessante for undersøgelsen - den teorisøgende del. Vi holder os
dermed ikke udelukkende fast på egen forståelse for teoretisk relevans, men lader vores
interviews styre udvalget af yderligere teori. Interviewguiden udvikles således hen ad vejen, i takt
med at vores forståelse for feltet udvides.48

3.5.2 Netnografi
Vi vælger at kombinere det kvalitative interview med den netnografiske teknik, der er udviklet af
marketingsprofessoren Robert Kozinets på baggrund af den traditionelle etnografi, men med fokus
på det, der gør sig gældende for fællesskaber på internettet.49 For vores speciale er netnografi
relevant der, hvor vi undersøger den online kommunikation, som opstår mellem vores udvalgte
cases og forbrugerne. Dette vil foregå på forummet Facebook, hvor vi vil kunne opnå et indblik i,
hvordan virksomhederne kommunikerer med forbrugeren i en online kontekst. Dette ved at
fokusere på elementer som sprog, motivation og andre symbolikker i en online verden.50

3.6 Analysetilgang
Via den socialkonstruktivistiske samfundsforståelse og en hermeneutiske tilgang til fortolkning,
har vi tidligere defineret vores overordnede ramme for specialets videnskabsteoretiske
udgangspunkt. I dette afsnit vil vi sætte fokus på, hvordan disse kommer til udtryk i vores
empiribearbejdning og analysearbejde. Vi lægger ud med valget af transskriptionstilgang, idet
dette arbejde går forud for analysen.
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3.6.1 Transskription
Ifølge den filosofiske hermeneutik er forståelsen først fuldkommen, når den kan omsættes til
mulig handling.51 Dette får betydning for den måde, vi behandler vores datamateriale på, her
særligt i forhold til vores forståelse af interviewene. For at opnå en fuld forståelse indebærer det,
at vi omformer interviewene til tekster, så vi på den måde bedre kan se handlingens struktur,
hvilket medfører, at vi får en bedre forudsætning for at se nye handlingsmuligheder.52
Vi vælger derfor at transskribere vores interviewmateriale, så vi, både for os selv, men også
for andre læsere af vores opgave, kan demonstrere, hvordan vi ser på betydninger, temaer og
handlinger i interviewene. At transskribere er en fortolkningsproces, hvor vi forholder os til, at det
sociale samspil, vi har haft med interviewpersonerne, aldrig vil kunne gengives på skrift, idet
stemmeleje, kropssprog, intonationer og åndedræt går tabt, når samtalen bliver fikseret i skriftlig
form.53
Da vi arbejder hermeneutisk, forholder vi os til denne konsekvens ved at være to om at
transskribere - dette med henblik på at italesætte de steder, hvor vores kommatering, pauser eller
andre lignende situationer afviger fra hinanden. På den måde forholder vi os til, at den
interviewedes forståelse skal komme til udtryk. Samtidig kan vi, i og med at vi selv transskriberer
vores interviewmateriale, også medtage sociale og emotionelle aspekter, da det ligger i vores
hukommelse.54

3.6.2 Selve analyseformen
Når transskriptionen af de fire interviews er gjort, er råmaterialet klar til at blive behandlet. Denne
behandling vil primært tage form som en meningsfortolkende indholdsanalyse 55, hvori vi tilknytter
andre former for analyser, hvor det vurderes relevant. Vi vil i dette afsnit argumentere for dette
valg.
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En meningsfortolkende indholdsanalyse er ifølge Kvale og Brinkmann et værktøj, der kan gøre
interviewanalysen mere tilgængelig. Analysens redskaber kan bruges til at organisere teksten,
koncentrere indholdet og finde frem til implicitte meninger.56 Således er det vores formål at bruge
analysen til at finde frem til centrale temaer samt eventuelle diskurser, som kan være med til at
besvare vores problemformulering. Til dette arbejde har vi udvalgt følgende redskaber:


Meningskondensering



Kategorisering med brug af farvekoder



Tematisering



Meningsfortolkning og diskursanalytiske redskaber

Redskaberne vil blive brugt i denne rækkefølge, men det er givetvis nødvendigt at kunne vende
tilbage til tidligere redskaber, selvom analysen er længere i processen. Dette er skematiseret i
denne tabel.
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Tabellen er inspireret af Catharina Juul Kristensen,57 men er af egen tilvirkning.
Det første redskab udvalgt til analysen er meningskondensering. Ifølge Kvale og Brinkmann
handler dette om at give meninger en kortere formulering, hvori hovedbetydningen tydeligt
træder frem.58 Således bruger vi denne første tilgang til at gå datanært til værks og se på selve
indholdet af interviewene. Dette tillader os samtidigt at arbejde stringent og disciplineret med
dataanalysen, uden at dette nødvendiggør en omformning af data til kvantitative udtryk. I
arbejdet med datamaterialet har vi fundet frem til 14 meningskondenseringer, jf. bilag 8. De 14
kondenseringer er udvalgt efter indhold og er således en opsummerende tekst, der beskriver et
udtryk, som findes i datamaterialet.
Kategorisering handler ifølge Kvale og Brinkmann om at knytte nøgleord til enkelt
tekststykker.59 De pointerer, at denne ikke nødvendigvis behøver at have en kvantificerbar
agenda, men i stedet kan være relationsbetonet: relationer til andre kategorier, kontekster eller
handlekonsekvenser.60 Således bruger vi kategorisering til at sætte begreber på indholdet, og det
er således andet trin i analysearbejdet.61 Vi har udvalgt 14 kategoriseringer, jf. bilag 8, der hver
især beskriver én meningskondensering. Kategoriseringen er af teoretisk karakter, og
kombinationen af meningskondensering og kategorisering tillader os at gå både data- og
begrebsnært til værks. Dette arbejde betyder, at relationen mellem kondenseringen og
kategoriseringen bliver tæt og vil præge hinanden internt.
Behandler vi den omtalte tematisering, vælger vi dette redskab som et sekundært redskab
forstået på den måde, at denne bruges som pejlemærke for selve fremstillingen af analysen – som
overskrifter til de enkelte afsnit. Således udvælger vi temaer på baggrund af kondenseringen og
kategoriseringen og lader samtidig også disse temaer være genstand for vores fjerde og sidste
redskab: fortolkning og diskursanalyse. Ved at gennemlæse materialet endnu en gang samt
gennemgå kondenseringer og kategoriseringer, har vi fundet frem til fire overordnede temaer,
som således danner overskrifterne i analysen, jf. kapitel 5. De fire temaer er udvalgt på baggrund
af   deres   ”størrelse”   i   datamaterialet,   idet   vores   antagelse   er, at hvor bestemte farvekoder er
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styrende og fyldestgørende vil der befinde sig et afgørende tema for analysen. Underliggende
temaer (som behandles som underpunkter i analysen) er udvalgt på samme måde, men deres
placering er afgjort af, at disse temaer ikke har været så omfattende af karakter som de først
udvalgte.
Det er ligeledes på dette trin, at vi begynder at sammenfatte og sammenligne de fire
interviews, og her ser vi på forskelle, ligheder, sammenhænge eller mangel på samme inden for de
forskellige temaer. På dette trin sættes vores forforståelser i spil. Her revurderer vi vores tanker
om teori og ser på nye teorier, som kan bidrage til analysen. Vi arbejder altså hen imod at kunne
indkredse de væsentligste punkter til besvarelsen af vores problemformulering, og derfor
inddrages også her vores teoretiske afsnit. Således diskuterer, vurderer og argumenterer vi for
anvendt teori, fremkomne teser og deres anvendelighed i forhold til besvarelsen af specialets
problemformulering.62
Meningsfortolkning er ifølge Kvale og Brinkmann det sted, hvor vi som forskere skal gå
dybere og mere kritisk til værks i forhold til teksten.63 I denne fortolkning vil vi altså få temaer,
tendenser, kontekster og konsekvenser frem, som ikke står skrevet eksplicit. Den diskursive tilgang
skal på sigt være med til at koble specialets løse ender sammen: det hypermoderne samfund,
forbrugeren anno 2013, sociale mediers betydning i dag samt virksomheders optræden på disse.

3.7 Hovedteori
Vi er nu nået til afsnittet om hovedteori, hvori vi vil beskrive og begrunde vores hypotesevalg.
Hypotesen består af to delaspekter, hvor første del er en katalysator for anden del, idet det
hypermoderne samfund (hypotesens del 1) har betydning for virksomheders tilgang til sociale
medier og forbrugerne (hypotesens del 2). Opgavens hovedteori deler sig i henhold til de to
aspekter i hypotesen og omfatter derfor teori om det hypermoderne samfund, hvorunder
begreber som web 2.0, relationer, sociale medier og co-creation inden for emnet Corporate
Communication uløseligt følger med.
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3.7.1 Det hypermoderne samfund
Det har længe været det postmoderne samfund, der har præget forbrugerne og forbruget, men
spørgsmålet er, om samfundet stadig kan betegnes som udelukkende postmoderne. Dette sætter
vi spørgsmålstegn ved, når vi i teorikapitlet diskuterer professor og filosof Gilles Lipovetskys teori
om det hypermoderne samfund. Lipovetskys teori tager udgangspunkt i bogen Hypermodern
Times, 2005 skrevet af ovennævnte og professor i filosofi, Sébastien Charles, og er et resultat af
længere tids studier og fortolkninger af det nuværende samfund. Denne teori skal opfattes som et
opgør med det postmoderne samfund, som vi så det postmoderne gøre op med det moderne
samfund. Vi betragter således Lipovetskys arbejde som en kritik af den, til tider, forsimplede
forestilling om den postmoderne virkelighed, hvormed tanken om det hypermoderne samfund
bliver et udtryk for det perspektiv, som samfundsfænomener skal betragtes ud fra: et nyere og
mere komplekst perspektiv.64
I specialet definerer vi det hypermoderne samfund ud fra seks træk af Lipovetsky:


Individualisering: individuelle forbrugspræferencer og personlig forvaltning af tid, sted og
ejerforhold.



Øget tilgængelighed: hypervalg af varer og information, der netop gør at forbrugeren
forbruger brands frem for produkter.



Fokus på immaterielle værdier: brands skal være mere end blot et produkt og dets
marketing.



Et introvert fokus: Forbruget er ikke et spørgsmål om status, som det ekstroverte fokus i
det postmoderne samfund.



Forsvindende opdeling af tid og rum: et resultat af globaliseringen, hvor eksempelvis altidonline kulturen hvisker grænserne ud.



Fremtiden er uvis: Samfundet ser farer, og individet udvikler ønske om at vende tilbage til
elementære positive liberale og demokratiske værdier som i det moderne samfund.65

De seks træk diskuteres og sættes i relief ud fra andre teoretikeres forhold til dette perspektiv,
ligesom teorien sættes op imod tendenser fundet i samfundet.
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Som det fremgår, vil første del af teoriafsnittet bestå af en diskussion af det hypermoderne
samfunds indtog, samt af sammenhængen mellem det hypermoderne og postmoderne samfund.
Således inddrages ligeledes forfattere, hvis teorier hører til under postmoderne aner. Herunder
fremhæves professor i marketing, Susan Fourniers tekst fra 1998 Consumers and their Brands
Developing Relationship Theory in Consumer Research, professorer i marketing, Fuat Firat og Alladi
Venkateshs tekst fra 1995: Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption
samt, professor i marketing, Bernard Covas tekst The Postmodern Explained to Managers:
Implications for Marketing fra 1996. Ligeledes benyttes Fuat Firat og professor Clifford Schultz’s  
tekst From segmentation to fragmentation fra 1997 sammen med lektor Sophie Esmann
Andersens afhandling A brand new world – a new brand world fra 2007 til at belyse forskellige
tilgange i det henholdsvis postmoderne og hypermoderne samfund.
Disse er medtaget med henblik på at fremhæve og nuancere aspekter ved det
hypermoderne samfund, som enten kan være paradokser eller interessante vinkler i forhold til
forbrugsaspektet. Diskussionen vil derfor danne rammen for, hvordan vi opfatter forbrugeren i
dag, og hvordan vi vil besvare vores problemformulering angående virksomheders kommunikation
med en hypermoderne forbruger på sociale medier.

3.7.2 Web 2.0
Som en overgang til de teoretiske input under sociale medier, vælger vi at belyse begrebet web
2.0. Dette med udgangspunkt i, professorer i marketing, Susan Fournier og Jill Averys tekst The
Uninvited Brand fra 2011, hvorfra fire præmisser danner rammen for det teoretiske afsnit. Der
tilføres ligeledes perspektiver fra professorer i marketing Muniz   og   Thomas   O’Guinns   tekst  
Marketing Communications in a World of Consumption and Brand Communities fra 2005.
Efterfølgende behandles tre strategier, foreslået af Fournier og Avery, hvoraf en udbygges
ved hjælp af teksten Tribal Marketing af Bernard Cova og Véronique Cova fra 2002. Fra denne
benyttes begreberne angelsaksiske samt latinske perspektiver, som definerende for tilgangen til
brugen af sociale medier i et postmoderne samt hypermoderne perspektiv.
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3.7.3 Sociale medier
Til at introducere begrebet sociale medier tager vi udgangspunkt i de to professorer i marketing
Andreas Kaplan og Michael Haenleins artikel Users of the world, unite! The challenges and
opportunities of Social Media, 2010. Artiklen har fokus på tanken om brugergenereret indhold på
sociale medier, og vi supplerer dette perspektiv med marketingsprofessorerne Glynn Mangold og
David Faulds’ artikel Social media: The new hybrid element of the promotion mix, 2009. Sociale
medier forudsætter altså nye måder at tilgå kommunikation på, hvorfor professorerne i marketing
Coimbatore K. Prahalad og Venkat Ramaswamy, som, i deres artikel Co-creation experiences: the
next practice in value creation, 2004 sætter fokus på personaliserede forbrugeroplevelser og
adskillelsen fra at være virksomhedscentreret til at være forbrugerorienteret, er medtaget.
Professor i marketing James   G.   Barnes’   artikel   Establishing meaningful relationships: why
some companies and brands mean more to their customers, 2003 og marketingprofessorerne
Susan Fournier & Jill Averys artikel Putting the relationship back into CRM, 2011 danner det
afsluttende perspektiv på denne diskussion. Dette på baggrund af deres kvalitative tilgang til
forbrugerundersøgelser, hvor de forstår at se mennesket i relationen og forholder sig til, at
relationer opstår på mange forskellige måder.

3.8 Valg af slutningsform
Som den sidste metodiske overvejelse vil vi argumentere for vores valg af slutningsform. Alt i alt
tager vores speciale udgangspunkt i hermeneutikkens og socialkonstruktivismens udlægninger,
hvorfor vi vælger en typisk hermeneutisk slutningsform – nemlig abduktion: ”An Abduction is a
method of forming a general prediction without any positive assurance that it will succeed either
en the special case or usually, its justification being that it is the only possible hope of regulating
our  future  conduct  rationally  (…).”66
Med denne slutningsform kan vi fortolke i spiraler og hele tiden medtænke nytilkomne enkeltdele
– altså benytte den hermeneutiske cirkel til at danne helheder ud fra enkeltdele og omvendt. Vi
vælger denne frem for induktion og deduktion, idet denne form tillader os, ud fra vores fortolkede
resultater, at generalisere med sandsynligheden for, at denne generalisering er sand, hvilket åbner
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op for kreativitet og intuition i processen, idet vi ikke kvantitativt skal bevise generaliseringens
sikkerhed. Vi bruger således også abduktionsformen til at se på, hvorvidt de resultater, vi når frem
til med denne opgave, kan overføres på andre virksomheder, men uden at vedtage, at dette er
muligt.
Vi er netop med vores caseudgangspunkt meget opmærksomme på, at en statistisk
generalisering ikke er mulig, og vælger derfor i stedet at bruge, hvad Kvale & Brinkmann kalder for
analytisk generalisering. Denne form for generalisering bygger på fyldestgørende beskrivelser, som
indbefatter kontekstens betydning og inkluderer vores (som forskere) argumentation for denne
resultatmæssige overførsel af viden.67 Denne analytiske generalisering findes i resultat- og
forslagsafsnittet, jf. afsnit 7.6.

3.9 Afgrænsning
Valget af branche har for dette speciale afgørende betydning, idet mange af smykkebranchens
virksomheder allerede befinder sig på sociale medier. Med et branchevalg afgrænser vi således
det undersøgte område og ser ikke på andre brancher og deres brug af sociale medier. Ligeledes
udgør de fire cases udelukkende vores fokus, hvorfor vi ikke vælger at se på virksomheder, som
ikke allerede er i gang med arbejdet på sociale medier. I branchevalget vælger vi ligeledes kun at
beskæftige os med danske smykkevirksomheder og kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt fundne
resultater vil gælde for internationale.
Vi begrænser os ligeledes til at se på B2B virksomheder, idet vi finder deres udfordringer
større og mere omfattende end B2C virksomheder. Disse har allerede direkte kontakt med
forbrugeren og skal ikke igennem et ekstra forhandler-led eller afgøre, hvorvidt forbrugeren har
behov for kontakt med virksomheden.
Da dette speciale ikke beskæftiger sig med corporate communication på et overordnet
plan, vælger vi hverken indledningsmæssigt eller i teorikapitlet at beskæftige os med dette
begrebs udvikling og eksistens. Alligevel finder vi det på sin plads kort at eksplicitere måden,
hvorpå vi opfatter corporate communication, idet begreber herfra vil blive brugt i specialet –
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eksempelvis corporate identity og corporate branding. I begrebsafklaringen findes således en
definition af begreberne.
Vi benytter GAP-modellen af Hatch og Schultz i identitetsarbejdet, jf. afsnit 4.10. Vi vælger
at afgrænse inden for dette felt ved ikke at udforme en fuldbyrdet identitetsanalyse, idet en sådan
for specialet ikke er relevant. Således benytter vi blot identitetsteori til at belyse temaet og
dermed fremhæve problemstillingerne heri. Dette arbejde er nødvendigt for at kunne besvare
problemformuleringen på bedste måde, idet identitet har vist sig som afgørende forhold hos
virksomhederne, og dette emne udfylder således en vigtig rolle i resultatkapitlet og i
forslagsafsnittet.

3.10 Begrebsafklaring
Som nævnt i afgrænsningen afklares hermed specialets opfattelse af det overordnede emne
corporate communication samt underlæggende emner, der bliver brugt i specialet. I dette speciale
repræsenterer begrebet corporate communication ideen om et holistisk syn på virksomhedens
kommunikation, som samtlige af virksomhedens kommunikationsaktiviteter befinder sig under.
Det holistiske syn er karakteriseret ved, at den hele virksomhed er mere end summen af de
enkelte kommunikationstiltag.68 Professor Joep Cornelissen defininerer begrebet således:
“Corporate communication is a management function that offers a framework for the effective
coordination of all internal and external communication with the overall purpose of establishing
and maintaining favorable reputations with stakeholder groups upon which the organization is
dependent.”69
Vi tilslutter os Cornelissens definition, men argumenterer dog for et behov for nytænkning af
denne, idet koordinering og ledelse synes at være bærende elementer. Dette fordi man ikke
længere i det hypermoderne perspektiv har en idé om, at afsenderen af kommunikation kan styre
og lede kommunikationen til fulde, men må dele dette ansvar med forbrugerne.
Ligeledes har definitionen af begrebet corporate branding over for product branding gjort
sig gældende i analysearbejdet på en måde, som ikke først var antaget, jf. kapitel 5. Derfor finder
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vi det relevant at definere de to begreber, således at vi i analysen kan benytte disse uden tvivl om,
hvad der menes. Vi lader professorerne John Balmer og Stephen Greyser (2003) danne
udgangspunktet for definitionen, idet professorerne Lars Thøger Christensen og Mette Morsings
kapitel i bogen Håndbog i strategisk public relations netop bygger på denne. Citatet nedenfor er
således fra deres kapitel.
”Hvor traditionel produktbranding handler om at tilføre merværdi til produkterne for derved at
differentiere dem fra konkurrenternes, handler corporate branding om at differentiere sig ved i en
vis forstand at sælge virksomheden bag produktet – dens kultur, dens normer, dens idealer osv. –
idet det antages, at forbrugerne i stigende grad efterspørger dimensioner som ægthed, moral og
god vilje (Balmer & Greyser 2003).”70
På baggrund af vores empiri vælger vi kun at belyse faith-holders i forhold til kommunikationen
med stakeholdere på sociale medier. Til at forholde os til faith-holders aspektet benytter vi også
begrebet hunters, som er en betegnelse, vi oplevede brugt i praksis om stakeholdere,  der  ’liker’  
uden et følelsesengagement i virksomheden. Vi forholder os til begrebet like, idet vi senere vil
diskutere værdien i et like. Vi mener ikke, at der på nuværende tidspunkt findes en dansk
betegnelse, som kan indfange det væsentlige i henholdsvis faith-holders, likes og hunters. Således
bevarer vi de engelske termer, når vi behandler disse. Dette gælder ligeledes andre engelske
begreber i nærværende speciale. Når disse forbliver engelske er det således ud fra ovenstående
begrundelse.

70

L. Christensen & M. Morsing i H. Merkelsen, 2010, p. 58

Side | 38

Kapitel 4:
- Teoretisk diskussion
Side | 39

4 Teoretisk diskussion
Dette kapitel tager sig ud som en teoretisk introduktion til og diskussion af de områder, som
specialets hypotese behandler – det hypermoderne samfund, sociale medier og disses betydning
for virksomhedskommunikation i dag. Første del af dette kapitel vil tage udgangspunkt i
Lipovetskys teori om det hypermoderne samfund. Hans teoretiske grundlag vil blive suppleret af
relevante teorier og artikler, jf. afsnit 3.1.1. Vi holder de hypermoderne tendenser op imod
begrebet postmodernisme i et forsøg på at opnå indsigt i det samfundsbillede, der på nuværende
tidspunkt synes at eksistere. Herunder forsøges ligeledes tegnet et billede af den forbrugertype,
som synes at befinde sig i dette samfund. Herefter følger andel del af kapitlet, som er en teoretisk
gennemgang og diskussion af de begreber, som på baggrund af tankerne om det hypermoderne
samfund har betydning for virksomhedskommunikation i dag: web 2.0, sociale medier, relationer
samt co-creation. Som sidste led findes teorien om identitet og faith-holders under afsnittet
sekundær teori.

4.1 Test af hypotese
”Vi   opstiller   prognoser,   vi   laver   beregninger,   vi   gør   vort   bedste   for,   at   begivenhederne   ikke   skal  
komme bag på os. Det nye år vil altid være ukendt land. Derfor drejer det sig ikke alene om, hvad
der   vil   ske,   men   i   høj   grad   om,   hvordan   vi   tager   det.   (…)   I   krisetider   kan   vanskeligheder   virke  
uoverskuelige, og forhindringer føles som stopklodser, ikke til at komme udenom. Derfor kan det
være svært at se hen til morgendagen, hvis man selv må stå udenfor, mens hjulene ruller, og man
er uden arbejde eller frygter for at miste sit job.”71
Dette citat stammer fra Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2012, og som det fremgår heraf,
males der et billede af et samfund i forandring: ukendt land, stopklodser, uoverskuelige og
forhindringer er alle negativt ladede ord, der symboliserer frygt for fremtiden, fordi denne er
risikofyldt og farefuld.
Den britiske sociolog Anthony Giddens (1996) behandler allerede tidligere tanken om
risikosamfundet,72 som han mener, er et resultat af globaliseringen. Således ikke i en
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hypermoderne kontekst, da denne først skabes senere, men i en tid, hvor forandringer og risici
optager mange. Her søger individet sikkerhed i en foranderlig verden, hvor vi konstant skal
forholde os til forskellige former for risici, og denne tilstand påvirker hverdag og fremtid. Det er
således Giddens påstand, at den ubekymrede forbruger nu er en forbruger fyldt med frygt for
fremtiden, og som deraf tvinges til at leve og agere egennyttigt i nuet.73
Selvom de mørke farver er i spil, er det vigtigt at forholde sig til, at også lysere billeder
tegner sig i det hypermoderne samfund. Lipovetsky argumenterer for, at værdier som kærlighed,
menneskelige relationer og rettigheder samt ønsket om sandhed til stadighed er styrende.74
Mennesket er, trods den nu mere individorienterede retning, stadig sociale væsener, hvis sociale
realitet blot må nytænkes  i  en  hypermoderne  kontekst:  ”(…)  acknowledgement of the principles of
human rights is at an all-time high. Not all values, not all benchmarks of meaning (such as justice,
truth, love and friendship) have disappeared.”75
Frygt, risiko og bekymring er ligeledes begreber, som er forankrede i Lipovetskys teori om det
hypermoderne samfund.76 En teori, som bygger på en idé om, at forbrugersamfundet ikke længere
eksisterer. Her påpeges, at vi nu befinder os i en tidsalder styret af forbrugerkapitalisme, kaldet
hyperforbrugersamfundet. Lipovetsky mener,  at  denne  forbrugerkapitalisme  siden  1880’erne  har  
udviklet sig i tre faser.77 Den sidste fase med opstart i 1981 beskrives netop ud fra de seks
hovedtræk, fremstillet i indledningen, jf. afsnit 3.7.1. Lipovetsky definerer det hypermoderne
samfund som følger:
”Hypermodernity is a liberal society characterized by movement, fluidity and flexibility, detached
as never before from the great structuring principles of modernity, which have been forced to
adapt  to  the  rhythm  of  hypermodernity  so  as  not  to  disappear.  (…) It is fear which triumphs and
bestrides the stage in the face of an uncertain future, a logic of globalization which acts
independently of individuals, an exacerbated free-market competitiveness, a headlong
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development in the technologies of information, an  increasingly  precarious  hold  on  one’s  job,  and  a  
worrying  stagnation  in  the  unemployment  figures  (…).”78
Kobles ordlyden af de to ovenstående citater sammen, synes det tydeligt, at vi befinder os i et
samfund præget af hypermoderne tendenser. Et samfund, som på centrale punkter er i bevægelse
væk fra ideen om det postmoderne samfund. En debat gør nemlig sit indtog i Danmark: Er det
postmoderne

marketingsparadigme,

styret

af

selviscenesættelse,

social

status

og

identitetsskabelse som katalysatorer for forbrug79 ved at miste sit greb om forbrugeren? Og står
postmoderne forbrugerbetragtninger stadig fast?
I henhold til disse spørgsmål argumenterer professor i marketing Douglas Holt (2002) for
behovet for en post-postmoderne tilgang – for hans vedkommende set i et brandingperspektiv.80
Ses det post-postmoderne perspektiv efter i sømmene lægger det sig tæt op af Lipovetskys
hypermoderne samfundsbetegnelse, idet Holt netop argumenterer for at behovet for en nyere
tilgang opstår på baggrund af ændringer i samfundet. Her er Lipovetsky fortaler for, at det
postmoderne samfund over tid udvikler sig til et hypermoderne samfund. Således har både Holt
og Lipovetsky flere bud på, hvordan samfundet og dermed forbrugeren vil udvikle sig i fremtiden.
Men hvor Holt fokuserer på forbrugerens relation til brands, ligger Lipovetsky sit fokus på
samfundets udvikling og dermed dettes påvirkning på den hypermoderne forbrugers ageren.
Således må begreberne postmoderne og hypermoderne belyses ud fra flere vinkler i et forsøg på at
opnå forståelse for samfundet og dermed forbrugeren i dag.

4.2 Kan de to samfundsfaser adskilles?
For at kunne besvare ovenstående spørgsmål er det nødvendigt først at definere den
postmoderne forbruger. Cova, definerer allerede i 1996 den postmoderne forbruger som en aktiv
medproducent af brands betydninger: "In postmodernity, the consumer is not a passive target for
image marketing but an active link in the continual production of meanings." 81
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Cova argumenterer for, at et brand først tilføres værdi i mødet med forbrugere, og det er således
gennem forbruget, at brandet bliver meningsfuldt i den postmoderne forbrugers liv. Fournier
(1998) påpeger endvidere, at "People do not choose brands, they choose lives",82 og ser dermed
ikke på brands som livskonstruerende, men på menneskers levede liv, hvori brands indgår. Således
konceptualiseres den postmoderne, aktive, medproducerende forbruger som den centrale aktør –
ikke brandet.
Også Schultz og Firat (1997) behandler nye tendenser i forhold til den postmoderne
forbruger: "The postmodern consumer, therefore, recognizes that they are not just a consumer, but
a customizer and a producer of (self) images  at  each  consumptive  moment  (…).  Marketing  with  a  
postmodern perspective must no longer conceptualize any consumer unit as a point of conclusion
(the end user), but as a moment in the continual cycle of (re)production." 83
Netop produktionen af selvbilleder er en ikonisk del af den postmoderne forbrugers brug af
brands. Identitetsskabelsen gennem forbruget er styrende, men nu på en måde, hvor det ikke
længere er brandet, som dikterer forbrugeren, men forbrugeren, der dikterer brandet ud fra
forbrugerens brug af dette.84 Stilles dette billede op imod den hypermoderne forbruger, vil
væsentlige forskelle træde frem (model af egen tilvirkning ud fra ovenstående teoretikere):
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Som det fremgår af tabellen, er forbrugeren i det hypermoderne samfund mere følelsesmæssigt
handlende end i det postmoderne forstået på den måde, at angsten for sundhed, sikkerhed og
miljø indvirker på forbrugerens valg.85 Dette  ses  også  i  artiklen  ”Danmark anno 2014: Vi shopper
sundhed”, én artikel af tre om Danmark anno 2014, skrevet af de to fremtidsforskere Jesper Bo
Jensen og Marianne Levinsen, hvor titlen netop beskriver dagens forbruger som fokuseret på
sundhed.86 Alligevel ses også ansporinger af postmoderne tendenser i artiklerne:  ”De (unge, red.)
skal selv være en del af tingen, før den er attraktiv, og sådan en oplevelse med varen er ikke noget,
man kan købe. De unge vil i endnu højere grad end nu skabe deres egen stil.”
Citatet fremhæver, hvordan identitetsskabelse, autenticitet og relationen til mærker og brands
stadig er afgørende faktorer for nogle forbrugere. Dette er en indikation af, at samfundet ikke
skifter fra postmoderne den ene dag til hypermoderne den anden. Således er det naturligt, at
strømninger fra både det hypermoderne og det postmoderne samfund stadig ses i dag – en
brydningstid, hvor der gøres op med fortidens styrende tendenser: ”(…) børnefamilier har dårligt
tid til den slags - og de får ikke mere tid i fremtiden. Tværtimod. Men en mindre krydderihave og
den  selviscenesættelse,  der  medfølger,  vil  nok  fortsætte  de  næste  fem  år.”87
I citatet kombineres igen tendenser fra begge paradigmer – den manglende tid og begrebet
selviscenesættelse, som Lipovetsky argumenterer for, hører sig det postmoderne samfund til. Den
hypermoderne forbruger har ikke længere behov for at sætte sig selv i spil, men forbruger for sin
egen skyld – indadtil frem for udadtil.
Tidsfaktoren spiller en stor rolle i det hypermoderne samfund, fordi fremtiden nu er
uforudsigelig, hvorfor vi agerer hurtigere end nogensinde før. I det postmoderne samfund gik man
til begrebet tid med lethed og frihed og så alt i et fremtidsperspektiv. Nu er fremtidsperspektivet
væk - usikkerhed og risiko gør, at vi er pressede på tid. Også i købssituationer mærkes dette, og
virksomhederne må i en hypermoderne kontekst kunne ændre kurs på et splitsekund og tilpasse
sig forbrugerens krav.88
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Sættes ovenstående i et større perspektiv, er det paradoksalt, at strømninger, som i bund
og grund opstår som modstykker til hinanden, alligevel findes på én og samme tid. Ikke desto
mindre er det ifølge denne diskussion dét, der finder sted. Nedenfor fremhæves tendenser, som
er resultater af det hypermoderne samfunds indtræden i en postmoderne æra.

4.3.1 Et samfund af paradokser
Danskernes forhold til forbrug har ifølge Analyseinstituttet Epinion længe været paradoksalt.
Instituttet foretog allerede i 2006 en undersøgelse for Kristeligt Dagblad, som viste, at danskerne
allerede her tog afstand fra overforbruget.89 Alligevel viste analysen ligeledes, at danskerne elsker
at forbruge. 56% af deltagerne svarede, at de følte stor glæde ved at købe nyt, mens 72% alligevel
svarede, at det generelle fokus på materielle værdier var for stort.
Dette er et hypermoderne paradoks. Forbrugeren kan og vil ikke lade være med at
forbruge, men fokus er ikke længere det samme. Som nævnt tidligere tilfredsstilles nu i stedet et
individuelt indre behov – et behov for introvert tilfredsstillelse frem for selviscenesættelse.
Omvendt føler forbrugeren sig ligeledes skyldig over for omverdenen, som man ved, at man bør
tage hensyn til. Det betyder netop at individet i denne brydningstid i større grad vil få brug for
faste holdepunkter i livet, hvorfor de derfor stiller flere og større krav til eksempelvis etiske
retningslinjer hos virksomheder – både socialt og økonomisk.90 Således mener Lipovetsky, at den
etiske diskussion i mange år har stået i skyggen af de mere profitorienterede aktiviteter, men at
forbrugerens udvidede bevidsthed om samfund, risiko og forbruget gør, at virksomhederne nu må
tænke anderledes, når de skal sælge deres produkter. Sagt på en anden måde: Forbruget skal
kunne retfærdiggøres over for os selv: “Hyperconsumption is a consumption which absorbs and
integrates greater and greater portions of social life, which functions less and less in accordance
with the model of symbolic confrontations dear to Bourdieu, and which is, rather, arranged in such
a way as to meet individual ends and criteria, according to an emotional and hedonistic logic which
makes everyone consume first and foremost for their own pleasure rather than out of rivalry with
others.”91
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På baggrund af ovenstående stiller Lipovetskys teori sig kritisk over for massemedierne og deres
magt i samfundet. De udløser efter hans overbevisning endnu et paradoks: De påstår at informere,
men i virkeligheden manipulerer de: ”How could we ignore the negative effects of the media on
culture and the public debate? They  are  supposed  to  inform  us,  but  in  fact  they  disinform  us  (…).”92
Med udgangspunkt i dette citat kan der således argumenteres for, at begrebet massemedier bør
revideres. Vi vil derfor forholde os til dette i afsnittet om sociale medier, se afsnit 4.7. Sociale
medier er i dag blevet en del af de fleste menneskers liv, både privat og professionelt.93 Ses dette i
et medieperspektiv, kan forbrugeren her selv udvælge den information, som findes interessant,
hvilket kan sammenholdes med behovet for indre tilfredsstillelse, som Lipovetsky netop omtaler.
Dette nye medieforbrug tilskriver altså forbrugeren en større magt end tidligere, og således er
Lipovetskys idé om, at forbrugeren er afhængig af medierne, nu set ud fra en vinkel, hvor
forbrugerne forventer at kunne møde virksomhederne på lige fod på de sociale medier.
Dette tilskriver mediebilledet en hypermoderne dimension, hvor virksomheder må agere
etisk, retfærdigt og holde, hvad de lover for at gøre sig fortjent til forbrugerens   ”afhængighed”.  
Det lysere billede, som før tegnede sig, går igen her: På de sociale medier kan individet skabe
nære relationer, søge efter sandheden og få stillet et individorienteret behov.

4.3.2 Etik og miljø
På baggrund af at forbrugeren vægter immaterielle aspekter højere, får genbrugstanken,
Corporate Social Responsability (CSR) og begreber som økologi en central placering hos den
hypermoderne forbruger. Dette er ikke længere et træk, som virksomheder kan bruge for at være
”hellige”,   men   tyder   nærmere   på   almindelig   sund   fornuft.   Det   kan   virke   paradoksalt   at   tænke   i  
etiske overvejelser, så længe der er lavkonjunktur i samfundet, men den hypermoderne forbruger
kan netop bruge den sociale ansvarlighed og etikken til at tage afstand fra det postmoderne
overforbrug og som modvægt   til   ’brug   og   smid   væk’-kulturen. Således argumenterer Lipovetsky
for, at der fremover vil ses stigende efterspørgsel på produkter, der udviser etisk og moralsk
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ansvarlighed:   ”Ethical commitments and protests are on the increase, even with regard to
consumption: this is evidenced by the boom in fair-trade, community-sources or environmentallyfriendly  products.”94
Den hypermoderne forbruger vil altså have en oplevelse af noget tidløst, hensynstagen til
omverdenen og miljøet – en efterspørgsel af det autentiske. Lipovetsky siger om autenticitet, at
den   hypermoderne   forbruger   netop   søger   autentiske   værdier   i   form   af   ”gode   gamle   dage”   og  
”gammeldags”   – et imaginært billede af noget, som ikke længere er eksisterende.95 Netop
autenticitet fremhæver Holt (2002) er af afgørende betydning for forbrugerens forhold til brands i
fremtiden. For det første mener Holt ikke, at brands i fremtiden kan skjule deres kommercielle
hensigter. Det betyder, at brands vil være én ud af mange kulturelle ressourcer, der kan bruges til
selviscenesættelse og til at konstruere identitet.96 Men opfattelsen af autenticitet vil også ændre
sig og handle mere om brands’ bidrag til det enkelte individ samt samfundet som en kulturel
ressource frem for, som det har været i længere tid, brands’ afstandstagen til profit som den
primære motivation.97

4.4 Den post/hypermoderne forbruger?
Ser vi på fællestræk fra de to samfundsfaser fremgår det, at forbrugeren til stadighed efterspørger
mening med og i tilværelsen, hvilket søges opnået gennem forbrug. Det er i stedet tilgangen til
dette forbrug, som har ændret sig. For som vi var omkring i afsnit 4.3.1 Et samfund af paradokser,
har forbrugeren i dag udviklet en selv-retfærdiggørende bevidsthed over for forbruget. Det
betyder, at det postmoderne   samfunds   ’køb   og   smid   væk’-kultur har ændret sig markant. Den
hypermoderne forbruger udviser ikke på samme måde som tidligere et overforbrug, styret af
behovet for social status og identitetsskabelse. I stedet er forbruget i det hypermoderne samfund
skåret mere ind til benet og retfærdiggøres i en helt anden kontekst. Alligevel står det klart, at
emotionel værdi og en oplevelsesorienteret tilgang til stadighed er vigtige elementer i
forbrugerens valg: Et tydeligt tegn på, at postmoderne tendenser ikke er fjernet fra samfundet,
men blot er under forandring.
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I 2012 lavede EDC-mæglerne, en dansk ejendomsmæglerkæde, en rundspørge blandt 1300
danskere. Rundspørgen omhandlede danskernes økonomiske prioriteringer. Som det ses i tabellen
nedenfor, bevidner første- og andenpladsen om en hypermoderne tendens:98

Forbrugeren agerer ansvarligt, afdrager på gæld og sparer op. Der er i verden stadig lavkonjunktur,
og individer er usikre på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Tredjepladsen beviser, at også
postmoderne tendenser spiller ind: De adspurgte danskere prioriterer nemlig oplevelser som
rejser og forlystelser højt, hvilket kan være et udtryk for det overforbrug og behov for at udvise
overskud og luksus over for andre, der har været styrende i det postmoderne samfund. Omvendt
kan dette i en hypermoderne sammenhæng være et udtryk for den luksus, det er at tage sig tid til
at holde ferie og forkæle sig selv (det indadvendte forbrug), ligesom den følelsesmæssige værdi
prioriteres   i   form   af   tanke   på   de   nærmestes   velbefindende:   ”Og her handler det ikke om større
forbrugsgoder som bil, båd og campingvogn, men i højere grad om at forkæle sig selv og de
nærmeste  i  hverdagen  med  oplevelser  eller  højere  levestandard.”99
Holdes dette op imod Lipovetskys teori, viser denne tendens netop det indadvendte og
individorienterede forbrug, hvor rejser, forlystelser og forkælelse i hverdagen ikke gøres for
andres skyld – men for sin egen og sine nærmeste: “(...)   – an emotional, experiential,
psychologized luxury, which replaces the theatricality of social display by the primacy accorded to
sensations.”100
Også gratisavisen MetroXpress belyser de hypermoderne tendenser i samfundet. På forsiden af
avisen fra den 15. januar 2013 står overskriften  ”Det er blevet trendy at stoppe med at shoppe”.101
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Artiklen behandler et Facebook-fænomen, hvor grupper af kvinder samles i fællesskaber, der tager
afstand fra forbrugsfesten. Således skæres unødvendige indkøb  fra,  og  ’køb  og  smid  væk’-kulturen
eksisterer ikke længere her. Sættes denne tendens op imod Lipovetskys teori, gør flere faktorer sig
her gældende. Som nævnt i ovenstående afsnit handler det til dels om det introverte
forbrugsmønster, hvor forbruget ikke længere skal statuere et socialt symbol, men i højere grad
vidner om den individuelles behov og værdier. Ydermere har artiklen også et etisk aspekt, som
ligeledes kan forenes med Lipovetskys hypermoderne samfundsbeskrivelse. For bevidstheden om
miljøet, omverdenen og fremtiden fylder for disse kvinder – nøjagtigt som Lipovetsky har
pointeret.   ”Men det er ikke et samfundsprojekt. Det er et personligt projekt for den enkelte, der
bekymrer  sig  om  forbrug  og  miljø  (…).”102
Med bevægelsen mod det hypermoderne samfund er forbrugeren ikke længere så optaget af
statussymboler og det at brande sig selv over for andre. Dette giver udslag i, at forbrugeren nu
vægter immaterielle aspekter højere end før: Tid, opmærksomhed, rum, fred, ro, miljø og
sikkerhed er bare nogle af de værdier, som den hypermoderne forbruger sætter højt. Dette ses i
endnu en af Jensens (2012) artikler,103 hvori han netop beskriver det skift, der er sket i forhold til
luksus:   ”(…)   når   alle   de   materielle   vilkår   er   mere   end   opfyldt,   er   det   andre   områder,   vi   får   som  
misteværdier. Vi savner som moderne mennesker det, der forsvinder. Det kunne f.eks. være stilhed
og muligheden for at opleve ro og fred.”  
Jensen argumenterer i artiklen netop for ovenstående aspekter, som afgørende for den
hypermoderne forbruger. Aspekter, som ikke længere kan tages for givet, hvorfor de efterspørges
i endnu højere grad. Ikke kun Jensen (2012) og Lipovetsky har set denne tendens, også
konsulenterne David Lewis & Bridger (2000) argumenterer i   bogen   ”Den ny forbrugers sjæl”   for
disse aspekter som mangelvarer hos forbrugeren, hvorunder de tilføjer begrebet tillid. Tillid til, at
virksomheder holder, hvad de lover, producerer økologisk, når de siger det, og at værdien bag
arbejdet ikke udelukkende er profitorienteret.104
Også dette stemmer overens med Lipovetskys tilgang, idet han netop påpeger, at
forbrugeren ikke længere lader sig forføre af eksempelvis følelsesladede reklamer, men i højere
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grad undersøger, hvad de bliver fortalt.105 En selv-definition af den hypermoderne forbruger lyder
derfor   ifølge   Lipovetsky   således:   ”Narcissus who presents himself as mature, responsible,
organized, efficient and flexible.”106
Dette citat påpeger netop essensen af det hypermoderne samfund: Forbrugeren er ikke længere
styret af den situationsbestemte købelyst, som vi så det i det postmoderne samfund, men har
grundet udviklingen mod et risikosamfund og lavkonjunkturen fået nye værdier at handle efter. På
den anden side kan forbrugeren stadig, som vi også så det i det postmoderne, karakteriseres som
fragmenteret, hvilket ifølge Lipovetsky igen giver anledning til endnu et paradoks: ”Under the
reign of total fashion, the mind is less firmly made up than before, but more receptive to critisism:
it is less stable but more tolerant, less sure of itself but more open to difference, more receptive to
evidence and to the arguments of others.”107
Dette vil sige, at man, som det postmoderne samfund dikterede, ikke på samme måde kan
indfange forbrugeren ved hjælp af klassiske segmenteringsværktøjer, som eksempelvis Gallup
Kompas fremlagde.108

4.5 Et billede af den hyper(post)moderne forbruger
Så hvilken betydning har ovenstående for vores opfattelse af den hypermoderne forbruger? Det vil
dette afsnit forsøge at sætte ord på, dog med visse forbehold. Når vi omtaler den hypermoderne
forbruger er det ikke med tanke på, at denne er en fuldstændig overtagelse af den postmoderne.
Vi lægger os op ad Holts (2002) teori om autenticitet og brands, der vidner om, at de to forbrugere
allerede eksisterer side om side, men at den hypermoderne forbruger vil blive mere dominerende
i takt med samfundsudviklingen.
Holt (2002) påpeger, at en samfundsfase og dermed forbrugerkulturen herunder gradvist
afløser hinanden og derfor overlapper i perioder.109 Denne antagelse afspejler sig ligeledes i
ovenstående diskussion. Således tages der forbehold for, at den hypermoderne forbruger til dags
dato stadigvæk kun er i den indledende fase – i gang med at definere sig selv. Nedenfor ses en
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visuel opsamling af kapitlet indtil nu: tendenser i det hypermoderne samfund, den hypermoderne
forbruger samt produkters plads heri.

Model af egen tilvirkning efter inspiration i ovenstående afsnit.
Som vist i modellen har vi har nu defineret samfundet som befindende sig i en brydningstid
mellem postmoderne og hypermoderne tendenser. Ligeledes har vi fået sat ord på, hvad dette
betyder for den hypermoderne forbruger. Derfor mangler vi nu et sidste og særdeles vigtigt
aspekt:

Hvilken

indflydelse

har

ovenstående

samfunds-

og

forbrugertendenser

på

virksomhedernes hverdag? Hvordan tilpasser omgivelserne  sig  til  dette  ”nye  samfund”?
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4.6 Web 2.0 – involvering, engagement, dialog
Et af svarene gemmer sig i den nyere tilgang til kommunikation – web 2.0. Web 2.0-teknologierne
dækker, i et kommunikativt perspektiv, over begreber som tilgængelighed, sociale netværk,
tovejskommunikation samt indhentning af dybdegående informationer om forbrugeren. Web 2.0
er således karakteriseret ved, at der ligger en stor værdi i brugerdelingen og brugerskabelsen, som
man eksempelvis ser med blogs, Wikipedia og andre interaktive projekter, som opstår mellem
forbrugere og virksomheder.110 Teknologien er et resultat af et behov for at linke mennesker
sammen og er således ikke skabt for, at virksomheder kan komme i kontakt med forbrugere, men
for at disse kan være i kontakt med hinanden.111 Alligevel er dette blevet hverdag: Forbrugere
befinder sig i stor udstrækning på sociale platforme – derfor er det naturligt, at også virksomheder
befinder sig her. Branding på sociale medier er således blevet en del af de fleste virksomheders
kommunikationsstrategi.112
Vi lever dermed i dag i en tidsalder, hvor flere tusinde faktorer spiller ind, når virksomheder
skal kommunikere med den hypermoderne forbruger. I et forsøg på at indfange det komplekse og
dynamiske aspekt ved denne tidsalder, opstilles herunder fire centrale præmisser, som netop er
drevet af det hypermoderne samfunds indtog – og dermed web 2.0 og sociale medie-teknologiers
fremkomst. Præmisserne danner samtidigt fire temaer, som alle er meddefinerende for den
tidsalder, som vi argumenterer for, vi befinder os i. Sidst, men ikke mindst kan de fire præmisser
ligeledes opfattes som centrale udfordringer, som virksomheder i dag står overfor, når de skal
kommunikere. Som nævnt i afsnit 3.7.2, stammer de fire præmisser fra Fournier og Averys tekst
fra 2011113:
The age of the social collective  Samarbejde og lydhørhed som præmis
The age of transperency  Åbenhed og autenticitet som præmis
The age of critism  Validering hos masserne som præmis
The age of parody  Brands som socialt, politisk og kulturelt materiale114
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Det første tidsalder-tema The age og the social collective og den medfølgende præmis sætter en
ny dagsorden for virksomheders ageren på sociale platforme. For godt nok er disse opstået i et
tovejsperspektiv, men virksomhederne må erkende, at denne vej hører forbrugerne til – ikke
brandet.115 Den postmoderne forbruger, frigjort fra sociale ordner, er for længst gået i gang med
at udfolde sig selv, så i det hypermoderne samfund må denne resocialisere sig, om man vil. Web
2.0 giver nye udfoldelsesmuligheder for dette. Forbrugere på sociale platforme har via sociale
netværk en magt, som ikke er set før. Denne magt er netop indikationen for, at virksomheder i dag
må tænke anderledes om branding, markedsføring og kommunikation. Samarbejde og lydhørhed
er således ikke muligheder – men nødvendigheder.116
The age of transparency behandler et hypermoderne tema: ønsket om ægthed, autenticitet
og gennemsigtighed. Forbrugerne stiller sig ikke længere tilfredse med gennemarbejdede slogans
og overfladiske budskaber, men vil kende sandheden. Og sandheden kommer frem – før eller
senere. Forbrugeren har i dag autoritet via viden og besidder derfor en kompetent stemme. En
stemme som kræver alt eksponeret.117 Forfatteren Eric Qualman indfanger dette tema i citatet
med en humoristisk   undertone:   ”What happens in Vegas stays on YouTube”.118 Dét betyder for
virksomhederne, at disse er tvunget til at agere hensynsfuldt, for en eksponering af det modsatte
kan have katastrofale konsekvenser for brandet.119
I dag bruger den hypermoderne forbruger gerne tid og kræfter på at udtrykke sine
meninger og holdninger om et brand. Således omhandler det tredje tema det faktum, at
virksomhederne må være forberedte på at blive evalueret konstant – også selvom de ikke ønsker
det set i lyset af the age of critism.120 Disse handlinger er let tilgængelige på sociale medier, og
eksponeringen i flere lag af sociale netværk gør ligeledes den kritiske forbruger magtfuld.121 Kritik
kan og skal behandles af virksomhederne, men at svare igen er ikke altid den bedste løsning. Ej
heller ved at lade stå til gør virksomheden sig selv en tjeneste. Således er virksomheder i dag
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nødsaget til at søge forbrugernes validering. Denne magtesløshed fra virksomhedens side
demonstrerer magtfordelingen – magten tilhører ikke længere virksomhederne.122
Denne magtstruktur gør sig også gældende for det sidste tema og tilhørende præmis. For i
takt med udviklingen af web 2.0 er det blevet lettere for forbrugeren at omformulere et brands
koder og tegn,123 og den hypermoderne forbruger ser gerne brands i en ironisk eller parodisk
kontekst, hvor tiltænkte budskaber omformuleres ved hjælp af netop ironi, sarkasme eller
parodier. Således må virksomheder lade forbrugeren være medskaber af brands og virkeligheder.
Et brand må tage sig ud som både socialt, kulturelt og politisk materiale, og virksomhederne må
slippe kontrollen.124
Fournier og Avery (2011) betegner ovenstående temaer som The Landscape of Open Source
Branding.125 En erkendelse af, at magtforholdet har skiftet, og at det ikke længere er et let job at
være brandmanager. Alligevel argumenterer Fournier og Avery for tre strategier, som i større og
mindre grad kan gøre sig nyttige i arbejdet med brandstrategier: The path of least resistance,
Playing their game og Levering web 2.0 interconnectedness.126
Førstnævnte   strategi   kan   symbolsk   betegnes   som   ”You   win,   it’s   all   yours”.   Her   overlades  
magten over brandet fuldstændigt til forbrugerne, og denne strategi betegnes af mange som
uundgåelig: I det kollektive sociale rum taler forbrugerne, og brands lytter.127 Nøgleord, der
beskriver denne tilgang, er netop giv slip på kontrollen, co-create, gør tilgængeligt, vær fleksibel og
hav tålmodighed. Vi hæfter os her ved begrebet co-creation, som vil blive taget op igen senere i
dette afsnit.
Den anden strategi er ikke helt så ekstrem i sin tilgang og kan betegnes som ”I am where
you are”.   Bernard Cova og Veronique Cova, professorer i marketing, behandler en tilgang, som
passer hertil – tribal marketing.128 Med afsæt i indianerstammernes sammenhold og relationer
handler denne strategi netop om at skabe relationer – langt fra det transaktionelle udgangspunkt.

122

Op.cit., p. 201
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Leksikologi_og_terminologi/semiotik, set d.
1.2.2013
124
Fournier & Avery, op.cit., pp. 202-203
125
Op.cit., p. 194
126
Ibid.
127
Op.cit., p. 195
128
B. Cova & V. Cova, 2002, pp. 596-620
123

Side | 54

Her er det ikke linket mellem virksomhed og forbruger der er i centrum, men i stedet linket
mellem forbrugerne. Det er ifølge Cova & Cova brandets rolle at facilitere og støtte denne
relation.129 Forfatterne redegør i teksten ligeledes for to begreber på relationer, et henholdsvis
angelsaksisk samt latinsk. Førstnævnte ses forbrugeren som et frigjort individ, og her holdes til
stadighed fast i den traditionelle segmenteringstanke. Således kan brands siges at have en
betydningsfuld rolle i individets selvdefinering. Det andet perspektiv fokuserer i stedet på et
resocialiseret individ, hvormed tanken, om at det er forbrugerne der generer relationerne, indgår
som en afgørende faktor. Således ligger værdien ikke længere i produktegenskaber, men i stedet i
det sociale link. Bevægelsen går dermed fra et produkt- og serviceperspektiv til et øget fokus på
fællesskaber og sociale relationer imellem forbrugerne.130 Igen fæstner vi os ved begrebet
relation, som senere i dette afsnit vil blive taget op på ny.
Sidstnævnte strategi lægger sig tættest op imod den tidligere magtbalance, hvor
virksomheden er i centrum og brandet styres og kontrolleres.131 Symbolsk kan denne betegnes ”I
win,  you’re  all  mine”.

4.7 Sociale medier - teoretiske redskaber
Vi har nu set på samfundets udvikling i en hypermoderne retning samt web 2.0 og dennes
indflydelse på virksomheder og deres kommunikation. Dette giver anledning til at se nærmere på
de sociale mediers specifikke betydninger for virksomhederne. Men først finder vi det afgørende
at definere vores tilgang til begrebet stakeholder.

4.7.1 Et stakeholder-perspektiv
Specialets

stakeholderperspektiv,

kan

ifølge

Cornelissen

(2008)

karakteriseres

som

eksistentialistisk, idet stakeholdere ses som forskellige individer med individuelle behov og
individuelle legitime interessegrunde.132 Heraf får begrebet managing for stakeholders133 en
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central rolle, idet det udtrykker specialets fokus på værdiskabelse.134 Specialets afsæt ligger derfor
tæt op ad professorerne Andrew  L.  Friedman  og  Samantha  Miles’  definition:  
”Along   the   normative   dimension   are   definitions   that   differ   in   their   scope   either   because   they  
embrace everything that one could possibly think of as a stakeholder (including things most people
would not think of, such as future generations, rocks, and memes), or because they restrict the
scope of stakeholders to reflect societal norms, such as that of legitimacy  or  validity.”135
Begrebet managing for stakeholders’136 har stor betydning i specialet, eftersom det netop dækker
over, at virksomhederne skal have en bedre strategisk tilgang til branding, værdiskabelse og
tillidsopbygning.137 Fokus bliver derfor for virksomhederne at forstå de relationer, de indgår i med
alle sine stakeholdere og derved, hvordan relationerne kan formes og støttes. Set ud fra et
strategisk syn på virksomhedskommunikation kaldes denne tilgang til stakeholdere for Joint
stakes-modellen. Denne model ser stakeholdere som foranderlige og flydende med skiftende
interesser, hvor formålet er at føre virksomhedskommunikation med tanke på værdiskabelse og
tillidsopbygning.138 Som modsætning til Joint stakes-modellen står Fixed stakes-modellen, som
omfatter en transaktionsmæssig og statisk opfattelse af stakeholder-forholdet.
Dette kommer til udtryk, hvor virksomheder ikke fokuserer på en fælles værdiskabelse
stakeholderne imellem, men i stedet leder stakeholderne som fragmenterede grupper.139 Således
ses stakeholdere som dynamiske og med individuelle behov og der ses derfor på det fællesskab,
der findes i stakeholdernes interesser.140

4.7.2 Den udvidede medialisering
Internettet er i dag centrum for en mangfoldig kommunikation, heriblandt en række digitale
medier som eksempelvis smartphones. De nye digitale mediers indtræden kræver en udvidelse af
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begrebet medialisering,141 som tidligere var tilknyttet massemediernes rolle inden for en
centraliseret offentlighed. Nu må man forholde sig til følgende:


Adgangstærsklen til det offentlige rum er sænket



En altid-online kultur



Adgang til private, offentlige og halvoffentlige fora



Foraene er tilgængelige døgnet rundt med mulighed for synkrone og asynkrone
kommunikationsformer142

Sættes denne udvidede medialisering i et hypermoderne perspektiv, tydeliggøres to af de seks
hovedtræk – den forsvindende opdeling af tid og rum som et resultat af globaliseringen, hvor
eksempelvis altid-online kulturen udvisker grænserne. Ligeledes den øgede tilgængelighed, hvor et
hypervalg af eksempelvis information gør, at alle har lige vilkår for at indtræde i disse fora.
Denne tendens medfører således nogle forandringer af det offentlige rum, som vi ikke kan
ignorere, heriblandt en forståelse af, at grænserne er blevet slørede mellem det offentlige og det
private, det civile og det kommercielle og mellem virksomheder og forbruger. Ovennævnte
punkter fordrer nye vilkår og udfordringer, som virksomhederne må forholde sig til i deres
kommunikation

med

omverdenen.

Udfordringerne

udspiller

sig

i

forståelsen

af

virksomhedskommunikation som en transmission eller som en interaktion.

4.7.3 Fra transmission til interaktion
Hovedtrækket ved transmissionsparadigmet er dets opfattelse af kommunikation som et middel til
at overbevise modtageren om et budskab, hvormed der er tale om statisk kommunikation mellem
en aktiv afsender og en passiv modtager.143 Denne tilgang til kommunikation stemmer ikke
overens med virkelighedens slørede grænser og diskussionen om et individualiseret
hypermoderne individ, der ikke tilfredsstilles af strømlinede budskaber, men forventer aktiv
inddragelse, jf. afsnit 4.4.
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Et andet modsætningsfyldt punkt er, at man inden for transmissionsparadigmet ikke anser
konteksten som havende afgørende betydning for kommunikationen.144 Som modspil til dette
paradigme findes interaktionsparadigmet som ikke snævert afgrænset, men karakteriseret ved at
anerkende en kompleks og dynamisk proces, hvor meningsdannelsen skabes i omgang med andre
mennesker.145 Med dette argumenteres der for, at konteksten er et vigtigt element at medtænke i
al virksomhedskommunikation, hvilket også betyder en forståelse af, at kommunikation
konstrueres og opstår i sociale relationer og sammenhænge.146 Med udgangspunkt i
perspektiverne en hypermoderne forbruger og en socialkonstruktivistisk tilgang til kommunikation
argumenteres hermed for, at de to perspektiver forenes i interaktionsparadigmet, idet de deler
samme værdisæt.147 Dette med henblik på den nye medierede offentlighed, hvor det kræves, at
man forholder sig til nye bevægelser inden for konteksten, men også ideen om individualiserede
sandheder og behov.148
Der kan på denne baggrund være tale om en ny diskurs i forholdet mellem virksomheder og
forbrugere, hvor internettet og den medførte udvidede sociale offentlighed kan siges at danne
præcedens for, at virksomheder ikke længere skal se sin målgruppe som passive observatører,
men i stedet anerkende, at der er tale om en ny reciprocitet, hvor også forbrugeren kan gøre
virksomheden til målgruppe for kritik eller debat,149 som det fremgik af afsnit 4.6 om web 2.0.
Som afslutning på denne diskussion findes det relevant kort at behandle professorer Larissa
Grunig & James Grunig (2002) perspektiv på dialog i form af Mixed motives-modellen.150 Modellen
indeholder

to

begreber,

som

bør

medtænkes,

nemlig

symmetrisk

og

asymmetrisk

kommunikation.151 Den symmetriske kommunikationstilgang har grundlæggende sammenhæng
med tanken om den hypermoderne og den postmoderne forbruger, idet der netop her er tale om
ligeværdig kommunikation mellem to parter, som begge er aktive deltagere i en dialog, jf. afsnit
4.5. Dermed en etisk og legitim tilgang til dialog og kommunikation. Således vil denne tilgang være
at foretrække i de fleste situationer. Ligeledes kan denne form opfattes etisk i forhold til det
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hypermoderne samfunds normer i dag, hvor forbrugeren kræver moralske og etiske overvejelser
samt ansvarlighed fra virksomhedens side, jf. afsnit 4.3.2.

4.7.4 Sociale medier – hvad og hvordan?
Som vi så det i afsnittet om web 2.0, findes her et fokus på brugerkreation, hvor brugerne løbende
korrigerer, tilfører eller skaber nyt materiale. Web 2.0 har således banet vejen for brugergenereret
indhold, hvor sociale faktorer, der tager højde for en generation   af   ”digitale   indfødte”, som er
villige til at engagere sig online, er styrende.152 Med udgangspunkt i web 2.0 og potentialet i
brugergenereret indhold definerer Kaplan og Haenlein (2010) sociale medier således: ”Social  
Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological
foundations  of  Web  2.0,  and  that  allow  the  creation  and  exchange  of  User  Generated  Content.” 153
Som Kaplan og Haenlein selv pointerer, er dette en generel definition, som med fordel kan
uddybes nærmere, og til dette opdeler de sociale medier i to hovedelementer: en medierelateret
dimension og en socialrelateret dimension. Her arbejdes med begreberne social presence og
media richness inden for en medierelateret dimension samt self-presentation og self-disclosure
under en socialrelateret dimension.154 Social presence knytter sig til intimiteten i
kommunikationen samt asynkron overfor synkron tilgængelighed, som eksempelvis gør sig
gældende, når man chatter i nutiden fra at svare på en e-mail fra i går. Jo højere social presence
man har, jo bedre mulighed har man for at påvirke hinanden. Det andet begreb under den
medierelaterede dimension er media richness, som afhænger af, hvor meget information man kan
formidle gennem mediet. Jo mere mediet tillader, jo bedre mulighed har man for at mindske
usikkerhed og tvetydighed omkring sig selv – faktorer, der i høj grad kan karakteriseres som et
delmål for enhver kommunikation.155
Self-presentation og self-disclosure repræsenterer et behov for at udtrykke værdier, man vil
associeres med på sociale medier, og her argumenterer Kaplan og Haenlein for, at denne
præsentation er præget af bevidste og ubevidste afsløringer om en selv. 156 På baggrund heraf
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argumenteres for, at henholdsvis den sociale og medierelaterede dimension indfanger og
klassificerer sociale medier ud fra deres mulighed for informationsdeling og personalisering samt
behovet for identifikation og selv-fremstilling.157 Nedenstående model viser, hvordan forskellige
sociale medier klassificeres ud fra de to dimensioner.

Tabel af egen tilvirkning efter Kaplan & Haenleins Classification of Social Media by social
presence/media richness and self-presentation/self-disclosure.
Modellen illustrerer, at virtuelle sociale verdener scorer højest, både hvad angår den
medierelaterede og den socialrelaterede dimension, hvilket skyldes muligheden for at gøre brug af
alle former for interaktioner.158
På denne baggrund kan teorien om den nye medierede offentlighed knyttes sammen med
Kaplan og Haenleins klassifikation af sociale medier, idet der er enighed om, at jo større rum for
emotionalitet og interaktiv kommunikation mellem ligestillede parter, desto højere placering i
modellen.159

4.7.5 Den manglende praktiske tilgang
Mangold & Faulds (2007) tilslutter sig internettets påvirkning af en altid-online forbruger, som har
betydning for virksomhedernes kontrol af deres troværdighed og kommunikation. Til dette tilføjer
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de nuancer til begrebet sociale medier med henblik på at undersøge, hvorledes virksomheder kan
udnytte de muligheder, man rent faktisk kan hente ved at lade sin virksomhed træde ind i den
sociale arena.160 Motivationen for denne indgangsvinkel beskriver Mangold & Faulds i følgende
citat: ”Unfortunately, the popular business press and academic literature offers marketing
managers very little guidance for incorporating social media into their IMC strategies. (…)   Even
though social media is magnifying the impact consumer-to-consumer conversations have in the
marketplace, methods for shaping those conversations have not yet been articulated.”161
Som citatet netop påpeger, får sociale mediers indpas betydning for den integrerede vinkel på
markedskommunikation, også kaldet IMK, hvor formålet i traditionel forstand er at strømline al sin
kommunikation, så virksomheden kan kommunikere ud fra idealet om én stemme. Mangold &
Faulds definerer (IMK) således: ”Integrated marketing communications attempts to coordinate
and control the various elements of the promotional mix – advertising, personal selling, public
relations, publicity, direct marketing, and sales promotion – to produce a unified customer-focused
message and, therefore, achieve various organizational objectives.”162
Citatet understreger, at der inden for IMK-feltet hersker et kontrolelement, som i den grad
adskiller sig fra hypermoderne tendenser, der netop påpeger, at magten ikke længere kan siges
udelukkende at ligge hos virksomhederne, men hos forbrugeren.163 Som følge af
interaktionsparadigmet og ideen om en hypermoderne forbruger, jf. afsnit 4.4, betyder det, at
forbrugeren vender sig væk fra det traditionelle promotion mix og kræver en on-demand
kommunikation med hurtig adgang til selvopfyldende information.164 Her defineres promotion
mixet ud fra den amerikanske marketingsprofessor Phillip Kotler som indeholdende følgende
elementer:


Salgsfremmende aktivteter (Sales promotion)



Reklame (Advertising)



Salgsstyrke (Sales force)



PR (Public Relations)

160

G. Mangold & D. Faulds, 2009, pp. 357-358
Op.cit., p. 358
162
Op.cit., p. 357
163
Ibid.
164
Op.cit., p. 360
161

Side | 61



Direkte markedsføring (Direct marketing)165

En anden tendens, som Mangold & Faulds fremhæver, er, at sociale medier afgiver en højere
troværdighed, end hvis kommunikationen foregår gennem sådanne traditionelle kanaler.166
Mangold & Faulds taler altså for nytænkning af den klassiske IMK-tankegang, hvis man som
virksomhed ønsker at benytte denne i kombination med sociale medier. 167 De fokuserer på to
forskellige roller, som virksomheder kan indtage i deres brug af sociale medier:
Den første rolle går ud på, at virksomheder kan tale til forbrugeren igennem platforme som
blogs eller sociale netværkssider som Facebook. Denne brug af sociale medier kan, ifølge Mangold
& Faulds, ligge tæt op ad en IMK-tankegang.168
Den anden rolle konstaterer, at sociale medier muliggør, at forbrugere kan kommunikere
med hinanden i et langt større omfang end tidligere. Hvor forbrugere via Word of Mouthfænomenet169 (WOM) kunne sprede et budskab til ti på et øjeblik, kan et budskab i dag sprede sig
til flere millioner via eksempelvis Facebook på et øjeblik.170 Derfor er dette unikt og interessant for
virksomheder, idet man bør undersøge, hvordan denne magt kan vendes til noget positivt. For at
imødekomme dette faktum bedst muligt argumenterer Mangold & Faulds for, at virksomheder
kan forsøge at påvirke og influere de samtaler som forbrugerne har med hinanden på sociale
medier, uden at være kontrollerende.171 Ønsker man at influere samtalen, kan man ifølge
Mangold & Faulds arbejde ud fra retningslinjer, der lægger vægt på at forene eller videreudvikle et
traditionelt syn på IMK ved at ophæve kontrolelementet i det klassiske promotion mix og dermed
lade sociale medier og deres uforudsigelighed dominere det traditionelle kontrolelement.172
Det er dog vigtigt, at forholde sig kritisk til Mangold & Faulds, idet det kan diskuteres,
hvorvidt denne pointe gør sig gældende i det hypermoderne samfund, hvor de traditionelle
afsenderorienterede promotionværktøjer ikke synes at være udgangspunktet. Således bruges
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Mangold & Faulds modtagerorienterede vinkler, men med afvigelse fra ideen om IMK som
udgangspunkt.
Med en diskussion af sociale medier og disses betydning for virksomheders kommunikation
i en hypermoderne sammenhæng står det klart, at der kræves et anderledes perspektiv på
forbrugeren, og her kan begreber som co-creation og relationer bidrage til nye måder at forstå
markedet på.

4.8 Co-creation og relationskommunikation
“(…)   images   of   the   market   are   being   challenged   by   the   emergence   of   connected,   informed,  
empowered, and active consumers. Consumers now seek to exercise their influence in every part of
the business system. Armed with new tools and dissatisfied with available choices, consumers want
to interact with firms and thereby "co-create" value. ”173
Med udgangspunkt i dette citat argumenterer Prahalad og Ramaswamy (2004) for, hvorfor de
kræver en revurdering af begrebet markedet. De ser især på, hvorvidt virksomheder ser markedet
som et mål for deres produkter, som vi så det i transmissionsparadigmet, eller om de formår at
engagere deres forbrugere i værdiskabelsen, således at markedet bliver et mødested for
interaktion og personlige oplevelser.
Prahalad og Ramaswamy pointerer, at der ligger konkurrencemæssige fordele i at kunne
skabe personaliserede interaktioner for den enkelte forbruger, men det kræver, at forbrugerne
ikke bliver behandlet som passive roller i værdiskabelsen. Ifølge Prahalad og Ramaswamy omfatter
det ikke, når forbrugeren bliver opfordret til at engagere sig i produktudviklinger, idet dette er en
opsat oplevelse af virksomheden. Virksomheden vil stadigvæk her have et produkt- og
serviceorienteret fokus, fordi hensigten stadig er at gøre forbrugerne opmærksomme på
virksomhedens produkter.174 Derimod definerer Prahalad og Ramaswamy co-creation som en
praksis, der bryder med de traditionelle roller og en asymmetrisk kommunikation. I stedet skal der
opstå et miljø, som giver forbrugeren mulighed for kontinuerlig dialog og et rum for selvstændig
udfoldelse med brandet, hvis behovet opstår. Det handler altså om at skabe grobund for en fælles
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værdiskabelse, således at det ikke er virksomheden, der forsøger at tilfredsstille et behov for
forbrugeren.175
Ifølge Prahalad og Ramaswamy sker der ofte den fejl, at virksomheder kommunikerer ét
budskab til mange og glemmer at forholde sig til konteksten – her en hypermoderne kontekst,
som er præget af en individualiseret forbruger, der er mere indadvendt og unik i sit forbrug, jf.
afsnit 4.5. Vil man arbejde med co-creation, ligger værdiskabelsen altså ikke i et kundefokus, hvor
man udelukkende fokuserer på en god kundeservice, men derimod i at udvikle et miljø, hvor
forbrugerne kan interagere og skabe forskellige og unikke oplevelser med brandet.176
Prahalad og Ramaswamy stiller derfor spørgsmål ved, hvordan virksomheder skaber et
sådant miljø. I besvarelsen af dette spørgsmål argumenterer de for, at man først og fremmest
forholder sig til forbrugerens relation med virksomheden i stedet for den traditionelle
virksomhedsorienterede relation. Endvidere kan man opbygge et system, som består af følgende
elementer: dialog, adgang, risk-benefit og gennemsigtighed, som tilsammen danner grobund for
interaktionen.177 Dialog skal her forstås som en interaktiv relation, hvor der kræves et reelt
engagement samt muligheden og viljen til at agere, hvilket kun er muligt, hvis begge parter
opleves som ligeværdige. Således centreres dialogen omkring et emne af begges interesse. En
måde at imødekomme denne dialog er at give forbrugerne adgang til relevante data og
information. Her spiller gennemsigtigheden ligeledes en vigtig rolle for dialogen. Med den adgang
forbrugeren har i dag på nettet, vil man hurtigt kunne finde frem til informationen ad andre veje,
hvis ikke virksomheden selv åbner op.178
Ifølge Prahalad og Ramaswamy optræder co-creation derimod ikke, når virksomheder
eksempelvis inddrager forbrugere i design-processer eller tilbyder dem specielt designede
produkter.179 ”(…) neither the transfer or outsourcing of activities to customers nor a customization
of products and services. Nor is it a scripting or staging of customer events around the firm's
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various   offerings   (…). That kind of company-customer interaction no longer satisfies most
consumers today.”180
Co-creation handler derimod om at udvikle metoder, der understøtter en forståelse af
forbrugeren, således at virksomheder får en idé om, hvad forbrugeren forventer og oplever.
Virksomheder må således forholde sig til et marked, som nu anses som et forum for potentielle cocreation-muligheder og -oplevelser og ikke et mål for distribution:181 ”The future belongs to those
that can succesfully co-create unique  experiences  with  customers.”182
Knyttes denne opfattelse af markedet til førnævnte udvidede medialisering, hvor netop ideen om
de slørede grænser er gældende i forhold til virksomhed og forbrugerforholdet, giver dette nye
felt også mulighed for at konkurrere og udvikle nye konkurrencemæssige fordele.183
I det følgende bygges videre på denne tilgang ved at diskutere relationsteori over for
betegnelsen den hypermoderne forbruger.

4.8.1 Fra transaktionsmarketing til relationer
Barnes (2003) undersøger via en kvalitativ tilgang, hvordan virksomheder kan komme til at betyde
noget meningsfuldt for forbrugeren. Han lægger her vægt på en emotionel dimension af
relationen og påpeger i følgende citat, at funktionelle værdier, som historiske data om
forbrugeren for eksempel i form af købsoplysninger,184 ikke nødvendigvis skaber værdi:
”(…)  The  key  to  creating  meaning  for  customers  lies  not  in  exceeding  such predictable expectations,
not in delivering the product faster, or by answering the phone more quickly, or even by increasing
on-time performance. Real meaning lies in anticipation and in addressing issues that the customer
does not expect you to address. Real meaning is created by occupying a special place in the lives of
your customers.”185
Således placerer Barnes sig inden for den socialkonstruktivistiske ramme, hvor det accepteres, at
relationen skabes på baggrund af en meningsfuld relevans for forbrugeren på et pågældende
180
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tidspunkt.186 Ifølge Barnes må virksomheder skabe grobund for høj emotionel værdi for at få
meningsfulde relationer med forbrugeren.187 Barnes argumenterer i ovennævnte citat for, at
virksomheder må opnå en forståelse af forbrugeren samt hvilken rolle, virksomheden vil kunne
indtage over for forbrugeren.188
I det socialkonstruktivistiske perspektiv, findes også Fournier og Avery (2011), idet de, som
Barnes, kan siges at være kvalitative i deres tilgang til relationsopbyggende kommunikation. Som
en indgangsvinkel hertil fanger Sophie og Kathrine Esmann Andersen, lektor og strategisk
planlægger, i   artiklen   ”Forbrugeren er død – længe leve planning”189 essensen af en
socialkonstruktivistisk og hermed hypermoderne tilgang til forbrugeren set i et relationsskabende
øjemed: ”Mennesker interesserer sig for menneskelige ting. Vi drives af nysgerrighed, og vi
tiltrækkes af det interessante, provokerende, forførende, overraskende, ærlige, engagerede osv.
Det er derfor, virksomhederne må forstå og bidrage til den reelle livsverden og kultur, som deres
produkter indgår i. Ude i virkeligheden.”190
Det handler således om at forstå mennesket bag forbrugeren, og i den forbindelse forholder
Fournier og Avery sig kritiske til Customer Relation Management-systemer (CRM), idet disse ofte
devaluerer emotionelle værdier:191 ”We have found that basic information about customer
lifetime value can be a limited and even misleading indicator of the status and potential of a
customer relationship.”192
Fournier og Avery kan derfor siges at medtage et socialkonstruktivistisk syn på relationer,
hvorimod CRM ofte baserer dets teknologier på det, der gør det muligt at overvåge og samle
informationer om forbrugerne. Derfor kan CRM-systemer defineres som: ”(…) systems that,
among other things, monitor customer purchases, process the data, and then use this data for
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targeted marketing. In fact, social networking sites like Facebook are designed to collect
information  about  users  (…).”193
Som en modreaktion på denne fiksering af forbrugernes køb og præferencer påpeger professor i
marketing Stephen Brown, at mange forbrugere i dag reagerer negativt på CRM-systemers
overvågning og inddeling af potentielle relationer. Brown pointerer, at folk: ”miss the days when a
transaction was just a transaction, when purchaising a bar of soap did not mean entering into a
lifetime value relationship.”194
På den måde kaster Fournier og Avery en ny vinkel på forbrugerelationer, idet de flytter fokus fra
at lede forbrugerne som økonomiske  “objekter”  til  at  forstå  dem  som  mennesker.  Dermed  sætter  
de fokus på, hvordan virksomheder kan forholde sig til relationelle behov. De opstiller til det
formål tre principper for, hvordan virksomheder kan skabe bedre relationer med deres forbrugere
og dermed undgå at fiksere forbrugere i kasser, hvor de ikke hører til:
1. Forstå forbrugerne – hvem er de, og hvad interesserer de sig for
2. Vis åbenhed over for forskellige relationer, som forbrugerne danner med brandet
3. Relationer er ikke ensidige. Virksomheden må tage ansvar, hvis svære situationer opstår195
Det første princip er karakteriseret ved, at virksomheder må tage afstand fra en behavioristisk
tankegang og lade de emotionelle værdier træde i kraft. Princip to fokuserer på, at brandet og
virksomheden ikke nødvendigvis er skabt for et brand/forbruger-ægteskab, men at der kan
foreligge andre muligheder for brand-relationer, hvor de forskellige relationer kan symbolisere
forskellige værdiuniverser og kontrakter. Her har Fournier   og   Avery   udviklet   modellen   ”The
landscape of brand relationships”196, som er en model, der indeholder 18 brandrelationer.197
Nedenfor ses modellen opdelt i de forskellige brand-relationer.
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“The  Landscape  of  Brand  Relationship”,  Fournier  &  Avery  (2011, 67)
Det tredje princip tager udgangspunkt i, at når virksomheden siger A, må de også sige B. Man kan
ikke udelukkende lade forbrugeren om relationen, hvorfor det er vigtigt, at virksomheden indgår i
denne på lige fod og med samme engagement.198
Fournier og Averys kvalitative vinkel på og forståelse af relationer spiller således sammen
med det faktum, at en ny social medieret offentlighed er til stede, som kræver en interaktiv tilgang
til kommunikation. Selvom Fournier og Avery umiddelbart fikserer 18 relationer i en model,
argumenteres der for, at deres tilgang adskiller sig fra et profitorienteret og kvantitativt formål i
forbrugerrelationen. Dette på baggrund af deres store fokus på de emotionelle værdier, som
Fournier og Avery netop udtrykker i citatet: ”Companies need to stop managing for the immediate
economic return and start focusing on how they can build the long-term value of their
relationships.”199
Fournier og Avery tilfører med deres brand-relationer feltet en ny måde at anskue og arbejde med
forbrugerne på. Dermed har Fournier og Avery haft en tilgang til feltet baseret på et forholdsvist

198
199

Fournier & Avery, op.cit., 68-70
Op.cit., p. 72

Side | 68

gennemsyret forbrugerorienteret syn, og dermed repræsenterer de et godt bud på en
relationsopbyggende teori.

4.9 Delkonklusion
Diskussionen af det hypermoderne samfund er langt fra dækkende for det samfund og den
forbrugerkultur, der omgiver os i dag, men vi mener dog, at de forbrugsmønstre og tendenser,
som vi har set på, kan være indikatorer for den samfundsmæssige tilstand. På baggrund af den
teoretiske gennemgang og diskussion af de danske forbrugsmønstre, samfundet og tiden,
underbygget af statistikker og artikler, mener vi, at der i dag findes mange hypermoderne
tendenser i det danske forbrugssamfund. Således er hypotese 1 til dels blevet bekræftet. Dog står
det klart, at dele af det postmoderne endnu ikke er forsvundet.
Vi kan ud fra en socialkonstruktivistisk vinkel på begrebet web 2.0 og på
virksomhedskommunikation argumentere for behovet i at se mennesket i forbrugeren og ikke se
det som et statisk individ, hvor hensigten er at segmentere forbrugeren. Forbrugeren er dermed
ikke et objekt, men et subjekt, der selv vælger sine relationer. Dermed tages afstand fra ideen om,
at værdien i en meningsfuld relation kan findes i kvantitative elementer som købsadfærd og
kunde-loyalitet. Værdien ligger derimod i at skabe et højt niveau af emotionalitet. Præmisserne er
ændret, og her er relationen i højsæde. Strategisk set, er der forskellige muligheder, hvorpå
virksomheder kan arbejde med relationsopbyggende teorier, men essensen i arbejdet ligger i
tilgangen til kommunikationen og til stakeholderne. Det er ikke længere muligt at arbejde med
kommunikation eller værdiskabelse ud fra transmissionsidealet. Værdiskabelsen opstår i
interaktionen og kræver, at virksomheden ophæver et statisk syn på stakeholderne. I stedet bør
virksomheder integrere en dialog og interaktionsbaseret tilgang til sine stakeholdere og skabe et
miljø  på  tværs  af  de  forskellige  ”grupper”.  Således  bekræfter  denne  teoretiske  diskussion delvist
hypotesens anden del. For at fuldføre denne bekræftelse må vi først se på perspektiverne i en
empirisk optik. Dette arbejde fuldføres i analysen, som følger efter afsnittet om sekundær teori –
nedenfor.
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4.10 Sekundær teori – identitet
Undervejs i processen har vi ladet det være muligt, at ny teori kunne tilføres. Af senere tilkommet
teori vælger vi at fremhæve to her, idet deres fremtoning har fået større og mere afgørende
betydning end først antaget. Dette gør sig gældende for udvalgt Identitetsteori. I specialet er
medtaget henholdsvis et teoretisk afsnit og et analyseret tema om identitet og image. Dette tema
ligger egentlig uden for specialets fokusområde, men er medtaget grundet de fire virksomheders
manglende forståelse for samt brug af identitetsbegrebet. Herunder gennemgås udvalgt
identitetsteori.
Professorerne Mary Jo Hatch og Majken Schultz, har sammen skrevet artiklen Are the
strategic Stars alligned for your Corporate Brand? fra 2001. Heri fremstilles en model kaldet The
Corporate Branding Toolkit. Modellen forsøger at vejlede virksomheder i, hvordan de bedst muligt
kan skabe et sammenhængende corporate brand. Denne model findes brugbar, idet den forholder
sig kritisk til det at skabe og lede et corporate brand. Forfatterne behandler dette som et
brandingparadoks, hvor virksomheden må forsøge at skabe brandet, men på samme tid lade
stakeholdere være en del af denne skabelse.
Modellen indeholder tre dele, som forfatterne
argumenterer for, må være i balance for at
kunne skabe et stærkt corporate brand: vision,
image og kultur. Det er således imellem disse
dele, der kan findes huller, som kan svække
brandet. I specialet vil vision-delen af modellen
blive kaldt ønsket identitet, da dette begreb
mere fyldestgørende dækker over ledelsens
ønsker for virksomheden.

Som supplement til Hatch   og   Schultz’   tilgang   til   identitet   benyttes   George   Cheneys,
professor i kommunikation, syn på identitet. Ligesom ovennævnte tager Cheneys teori
udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk kontekst, hvormed han opfatter identitet som dynamiske
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og foranderlige størrelser, der ikke fast kan defineres og udleves.200 Således argumenterer Cheney
for en tilgang til identitet, hvori denne ses som en fleksibel størrelse, som bør defineres i
samarbejdet mellem virksomhed og forbruger.201 Alligevel er Cheney opmærksom på en tendens
til at gøre det modsatte – ofte i forlængelse af IMK-tanken.
“With its emphasis on integration and cohesion, conventional identity management tends to mute
multiple voices and rarely leaves room for more than one identity. Although this approach makes
sense in a cluttered communication environment, it overlooks the fact that environmental
complexity  often  calls  for  dual  or  multiple  identities.”202
Citatet fremhæver netop vigtigheden i at se på forskellen mellem det, en virksomhed gør, og det,
den siger. For handling og ord er ikke altid i overensstemmelse. Professorer og lektor, Majken
Schultz, Yun Mi Antorini og Fabian Csaba behandler ligeledes et paradoks inden for branding,
nemlig hvorvidt brands i dag faktisk skal og kan styres af virksomheden selv, og hvor meget der
faktisk tilhører forbrugeren.203 Ifølge forfatterne må virksomheden spørge sig selv om, hvilke
stakeholdere man ønsker at have kontakt med, hvad disse stakeholdere forventer af
virksomheden, samt hvorvidt virksomheden kommunikerer den ønskede identitet ud til disse.204
Gennemgående arbejder forfatterne i bogen Corporate Branding – purpose, people, process205
med tanken om den anden bølge inden for branding, hvori principper som relationer, integration,
kryds-funktionalitet og co-creation er basale grundtanker.206
Således placerer forfatterne begrebet corporate branding ved en skillevej: for det første
fortsætter produktbranding-tankegangen med kortsigtede og taktiske mål for øje. For det andet,
som overbygning til førstnævnte, opfattes en dynamisk flersidet størrelse, hvor relationer og
kulturer er i højsæde.207Denne tilgang til identitet og corporate branding lægger sig tæt op af de
grundlæggende principper for web 2.0 og det hypermoderne samfund, behandlet ovenfor.
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Ifølge Esmann & Esmann (2007), henholdsvis forsker inden for virksomhedskommunikation
og strategisk planner, har opfattelsen af forbrugeren ændret sig markant de sidste år, og dette har
indflydelse på måden, hvorpå virksomheder kan og skal arbejde med branding og identitet. I
artiklen tilskriver de således forbrugeren en øget magt, med hvilken virksomhederne ikke længere
må se brands som det vigtigste i forbrugerens liv, men erkende at forbrugere lever hele liv.
Således danner disse forfatteres billede på corporate branding, Cheneys syn på begrebet
identitet  samt  Hatch  og  Schultz’  branding toolkit udgangspunktet for specialets syn på og måde at
forholde sig til begrebet identitet på.

4.11 Sekundær teori - Faith-holders
Som endnu et sent tilkommet teoretisk perspektiv findes begrebet faith-holders. Hermed følger en
gennemgang af dette begrebs betydning i specialet.
“No longer are organizations treated as neutral structures, but they can be targets of emotion.”208
Professor Vilma Luoma-aho beskæftiger sig med ideen om en forbruger, som ikke kun vil deltage,
men som også vil udtrykke sine meninger, gode som dårlige. Disse følelser kan rangere fra
kærlighed- til hadsforhold. Her optræder de sociale medier ofte som steder, hvor folk kan tilslutte
sig  ’hadegrupper’  eller  ’kærlighedsgrupper’,  hvor  man  synligt  kan  udtrykke  sin  holdning  til  enten  et  
produkt eller en virksomhed. Dermed forholder Luoma-aho sig til begrebet reputation society,209
hvor sociale medier og delte erfaringer har en central placering i forhold til at forstå forbrugere i
dag, og hvordan virksomheder kan håndtere de forskellige følelser, der er på spil. Luoma-aho
argumenterer derfor for, at virksomheders legitimitet lader sig påvirke af en aktiv stakeholder med
behov for at udtrykke sine følelser i et offentligt forum. I denne forbindelse spiller virksomhedens
troværdighed en stor rolle, og dette får betydning for, hvordan dennes stakeholdere optræder.
Har stakeholderen eksempelvis stor tillid til virksomheden og tilmed tillægger virksomheden store
følelser  i  form  af  ’kærlighed’,  kan  disse stakeholders betegnes som faith-holders:210 ”Faith-holders
are a resource, as they act as reputation ambassadors without the organization ever having to ask
for it. Faith-holders often use the products or their affection to build or strengthen their own
208
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identity, but at the same time they bring free visibility and distribute positive experiences in a way
that even the best advertisers can not copy.”
Faith-holders kan opstå i forhold til produkter, brands, virksomheder.211 Her kan virksomheder
med et godt omdømme og med stakeholders tillid, ifølge Luoma-aho, opfattes som social kapital,
hvilket i sidste ende støtter virksomhedens legitimitet.212 Faith-holders kan derfor betegnes som
social kapital for virksomheden, eftersom de deler deres oplevelser og anbefalinger i deres
respektive sociale netværk, hvilket genererer tillid til virksomheden.213
Alligevel kan det være svært at studere de forskellige følelser, idet der ikke nødvendigvis er
tale om faste følelser, men nærmere nogle, som kan ændre sig over tid og er afhængige af
individuelle faktorer.214 Får man ikke anerkendt sine faith-holders, ser man dermed ikke de
forventninger og ønsker, de har til virksomheden. Dette kan medføre store konsekvenser, idet der
ofte er en hårfin balance mellem kærlighed og had, og her er det op til organisationen at sørge for
at deres faith-holders ikke bliver til hateholders: “Hateholders are formed when the distrust and
negative emotion that stakeholders feel toward an organization are strong enough to hinder the
organization.”215
Til   at   belyse   dette   emotionelle   aspekt   inddrages   artiklen   ”Hvad er værdien af et like?”216 fra
Kommunikationsforum. Artiklen behandler et centralt begreb indenfor dette felt, nemlig et like.
For definition af et like, jf. afsnit 3.10. Artiklen diskuterer, hvorvidt en virksomhed har og skal have
en opfattelse af stakeholders blot som mål for kommunikation – eller som en interaktiv instans.
Igen knyttes diskussionen af transmissionsparadigmet over for interaktionsparadigmet sammen
med tanken om den hypermoderne forbruger i virksomhedernes arbejde med at operere på
sociale medier. For hvordan skal denne nye socialt medierede offentlighed behandles?
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Kapitel 5:
-Tematiseret indholdsanalyse
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5 Tematiseret indholdsanalyse
Denne analyse er opbygget efter tematiseringen, som fandt sted efter kondenseringen samt
kategoriseringen

af

interviewmaterialet.

Temaerne

danner

således

overskrifterne

for

analyseafsnittene, hvori kategoriseringer, kondenseringer samt citater fra interviewene inddrages
som belæg. Temaerne er som følger: Sociale medier, Web 2.0, Relationer og Identitet.

5.1 Sociale medier
Vores teoretiske udgangspunkt for dette tema findes i afsnit 4.7 teori om sociale medier.
Herudfra   vil   vi   diskutere   og   vurdere   vores   fire   cases’   formål   med   sociale   medier   for   derefter   at  
sammenholde dem med fremkomne uudnyttede muligheder. Til sidst vil vi fremhæve en diskurs,
som præger virksomheder og forbrugeres forhold til hinanden i dag.
Til at belyse, hvordan de fire virksomheder benytter sociale medier, fremhæver vi
væsentlige citater fra kategoriseringen Strategiske overvejelser om sociale medier, som
repræsentanter for en helhed i alle interviews. Citaterne nedenfor er opdelt i tre overskrifter, der
skal illustrere de elementer, der præger de interviewede virksomheders formål med Facebook:
Adfærd:
”Det er for at ramme folk rimelig hurtigt, og så er det gratis markedsføring, hvor vi gratis kan
fortælle folk noget rimelig   hurtigt,   så   det   var  udelukkende   det   og   så   at   blive   set.”217 ”(…)   og   det  
genererer   jo   også   salg.   (…)   vi   laver   konkurrencer,   fordi   vi   gerne   vil   forkæle   vores   forbrugere,   og  
fordi vi gerne vil have mere direkte kontakt til dem, og så får vi jo naturligt flere likes.(…).”218
Usikkerhed:
”(…)altså  det  er  meget  søgende,  altså..  Fordi  vi  kan  jo  på  en  eller  anden  måde  mærke,  at  der  er  et  
eller andet behov, men det, der kan være svært ved at have en engros-virksomhed, det er, hvordan
håndterer   man   slutkunden?”219, ”(…)hvem   ville   vi   gerne   ramme,   og   hvad   er   det   for   et   sprog,   vi  
gerne  vil  skrive  på  Facebook?”220
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Ønsker:
”Men   vi   ville   gerne   kunne   bruge   den   en   til   to   gange   i   ugen…   det   kunne   være   rigtig   fedt,   hvis   vi  
havde ideer nok til at vide, hvordan vi kunne nå langt nok  ud.”221,”(…)prøve  at  skabe  en  eller  anden  
form  for  værdi,  altså  en  følelse  som  slutbruger  kan  have,  også  overfor  os(…).”222
De tre overskrifter synliggør forskellige vinkler fundet i interviewene, og disse fremhæver en
tvetydighed, hvad angår de interviewedes forståelse og brug af sociale medier. Hvor den udtrykte
adfærd er præget af envejskommunikation, peger udtalelserne fra usikkerhed og ønsker mod en
erkendelse af nye kommunikationsformer, som er mere modtagerorienterede. Vi fornemmer
dermed en forvirring i de interviewedes tilgang til fænomenet. Vi ser denne forvirring og
tvetydighed som et praktisk eksempel på det, Mangold & Faulds (2009) udtrykker om sociale
medier:

”(…)   Even though social media is magnifying the impact consumer-to-consumer

conversations have in the marketplace, methods for shaping those conversations have not yet
been articulated.”223

5.1.1 Adfærd på Facebook
Ser vi på den udtrykte adfærd i   citatet   ovenfor,   er   udtalelser   som   ”ramme   folk”,   ”gratis  
markedsføring”,   ”det   genererer   salg”   samt ”flere   likes” med til at give et indtryk af, at
virksomhedernes primære formål med Facebook er en gratis distribueringskanal. Spørgsmålet er
blot, hvor langt de kommer med sådan en adfærd? De ovennævnte udtalelser omkring adfærd
giver os et indtryk af, at der bruges mange ressourcer på, via konkurrencer, at rekruttere nye likes
i et forsøg på at involvere eller skabe en relation til forbrugeren. Sætter vi fokus på dette aspekt af
tiltrækning af forbrugerne, udtaler KZ følgende om ønsket om dialog, her fra kategoriseringen
Dialog: ”Og   der   må   vi   jo   sige,   at   der   skal   altså   tit   en   eller   anden   præmie   til   eller   et  
konkurrenceelement, som kan få folk til at bruge tid på det og involvere sig. Fordi ellers ser de bare
opdateringen, og der får det svært ved  at  komme  længere  ud.”224
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KZ pointerer her, at deres erfaring viser dem, at de med konkurrencer kan tiltrække forbrugerens
opmærksomhed. Anskuer vi denne udtalelse ud fra et scenarie, hvor virksomheder kun ønsker at
få flere likes, vil denne adfærd højst sandsynligt resultere i en større omkostning end en reel
nytteværdi.225 Dette skal ses ud fra den logik, at reelle fans selv opsøger virksomheden på
eksempelvis Facebook, se afsnit 4.11 om faith-holders. Det er derfor interessant at undersøge,
hvordan de interviewede virksomheders nuværende adfærd på Facebook påvirker deres relation
til forbrugeren, eftersom de alle opfatter Facebook som et medie, hvor de kan komme i tættere
kontakt med forbrugeren.226 Dette belæg findes i følgende citat fra kategoriseringen Strategiske
overvejelser om sociale medier: ”(…)  at  være  synlig  over  for  slutbrugeren,  og  det  er  et  spørgsmål  
om  at  være  der,  hvor  de  er,  og  prøve  at  skabe  en  eller  anden  form  for  værdi  (…).”227

5.1.2 Magtforhold – afsender overfor modtager
Til at supplere dette kapitels overordnede tema, Sociale Medier, inddrager vi en anden af de
kategoriseringer, vi fandt i interviewene, nemlig magt/kontrol. Magtforholdet bliver således et
undertema, idet vi finder det relevant at forholde os til de interviewede virksomheders forståelse
af kommunikation som henholdsvis en transmission eller en interaktion.
Belyser vi virksomhedernes udtalelser angående deres adfærd på Facebook, vil
udtalelserne   ”at   ramme   folk” eller   ”vise   vores   produkter” placere sig inden for et
transmissionsideal. Dette på baggrund af virksomhedernes kommunikativt udtrykte behov for at
vise forbrugeren deres produkter, hvorved kommunikationen bliver et middel til overbevisning.
Yderligere er virksomhederne her i kontrol – de bestemmer indholdet og sender budskabet ud. I
interviewene oplever vi således LKs ubevidste opfattelse af magtforholdet, når LK udtrykker sig om
deres rolle på Facebook. Citatet er fra kategoriseringen Magtforhold:   ”Men ellers er der jo altid
dem, der henvender sig, hvis der er et link, der ikke virker. I de tilfælde lader jeg tit være, og der er
ofte også andre damer, der lige har fanget den og kommenteret i stedet for. Vi burde nok gå ind og
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gøre det, og jeg har også gjort det nogle gange, men jeg synes, man går ned på deres niveau, hvis
vi svarer på dem.”228
Ser vi på citatet, berører LK et relevant aspekt i diskussionen af transmissionsparadigmet og
interaktionsparadigmet, nemlig forholdet mellem afsender og modtager. I en transmission ligger
magten og kontrollen på afsenders side, og taget den nye socialt medierede offentlighed i
betragtning bliver det evident, at kommunikation som en transmission ikke fungerer, jf. afsnit
4.7.3. Ser vi derfor på de interviewedes adfærd, her deres overvejende brug af Facebook som en
distributionskanal, kan vi pointere, at virksomhederne ligger tættere op ad transmissionsidealet
end interaktionsidealet. Denne pointe finder vi belæg for i følgende udtalelse fra kategoriseringen
Strategiske overvejelser om sociale medier:  ”Så en af de måder, vi prøver at være lidt top of mind
på,   er,   hvis   vi   kan   være   i   kontakt   med   dem   der.   (…) 229 Det kan være produktbilleder eller
produktnyheder.”230
Udsagnet lægger således op til, at Facebook kan bruges som et promoveringsværktøj, hvor
virksomhederne gratis kan markedsføre sig. Forholder vi denne udtalelse til udviklingen af web
2.0, jf. afsnit 4.6, kan vi argumentere for, at traditionel envejskommunikation taber terræn.231 På
baggrund af web 2.0 og den hypermoderne forbruger ser vi, at nøglen til værdiskabelse nu ligger i
det sociale aspekt. Ved at medtænke dette i værdidannelsen vil virksomhederne være mere
modtagerorienterede, og deri ligger forskellen mellem en transmissions- og interaktionsbaseret
kommunikationsforståelse.

5.1.3 Usikkerhed
Fokuserer vi på usikkerhed og de ønsker, vurderer vi, at virksomhederne alligevel til dels har
forståelse for de nye præmisser, som udspiller sig her. Selvom adfærden på det sociale medie
Facebook bærer præg af at være afsenderdomineret, finder vi udtalelser, som viser en usikkerhed
i virksomhedernes anskuelse af modtageren og deres kontakt med denne. Dette udtrykkes i citatet
fra kategoriseringen Strategiske overvejelser om sociale medier:  ”Vi kan jo på en eller anden måde
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mærke, at der er et eller andet behov, men det, der kan være svært ved at have en engrosvirksomhed, det er, hvordan håndterer man slutkunden?”232
Dette citat er med til at forstærke vores antagelse af, at virksomhederne er usikre på, hvordan de
kan håndtere sociale medier på en måde, som tilgodeser en aktiv og social forbruger. Det er
citater som ovennævnte, der forstærker vores opfattelse af, at de interviewede virksomheder
ubevidst og ufrivilligt hænger fast i en traditionelt præget adfærd, når de kommunikerer til
forbrugeren på Facebook.
Hæver vi dette aspekt op på et overordnet plan, kan vi argumentere for, at der, hvor de
interviewede virksomheder udtrykker usikkerhed og ønsker om formålet med sociale medier, gør
disse sig tanker om forbrugeren som en dynamisk størrelse med skiftende interesser, som vi ser
det i joint stakes-modellen.233 På den anden side viser deres adfærd på Facebook, at de ikke aktivt
tilgodeser forbrugeren som dynamisk, men i stedet som en statisk gruppe, hvilket omvendt
nærmer sig fixed stakes-modellen.234
Virksomhedernes arbejde med forbrugerne som statiske størrelser forholder vi til
virksomhedernes arbejde med deres værdigrundlag i temaet om identitet, jf. afsnit 5.10.

5.1.4 En realisering af ønskerne
Undersøger vi, hvordan de fire virksomheder kan arbejde med deres ønsker for de sociale medier,
finder vi det igen relevant at se på deres nuværende kommunikation på Facebook. Følgende
citater er fra kategoriseringerne Strategiske overvejelser omkring sociale medier og fra den
mørkeblå farvekode, Brug af sociale medier – distribuering.235 Begge er eksempler på
virksomhedernes verbale kommunikation på Facebook: ”(…)   vi   laver   konkurrencer,  fordi   vi   gerne  
vil forkæle vores forbrugere, og fordi vi gerne vil have mere direkte kontakt til dem, og så får vi jo
naturligt flere likes.(…)”236 ”Der  uploader  vi  billeder  af  nye  ting  og  nyt  på  vej  og  sådan.” 237 og ”Mit  
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indtryk er, at folk gerne vil se på varer, eller hvis jeg selv har et eller andet på, ikke hvad Erbs &
Bjerke får til frokost.”238
Sammenholder vi disse udtalelser med Kaplan og Haenleins (2010) teori, forholder vi først de
interviewedes brug af Facebook til den medierelaterede dimension. Her kan det diskuteres,
hvorvidt de formår at udnytte det potentiale, der ligger i mediet. Kaplan og Haenlein opererer
først og fremmest med begrebet social presence, som stiller krav til intimiteten i
kommunikationen. Med ordet intimitet konnoteres personlighed, nærvær og fortrolighed, hvilket
vi ikke finder i citaterne ovenfor. Her ligger fokus i stedet på promovering af virksomhederne og
deres produkter.
Under social presence opererer Kaplan og Haenlein ligeledes med en synkron og asynkron
tilgængelighed, og her kan vi argumentere for, at de fire virksomheder både benytter sig af en
synkron og asynkron tilgængelighed. Dette kommer til udtryk i følgende citat: ”Nogle gange
kommer der nogle ting på Facebook, hvor jeg tænker, hvorfor har de ikke sendt en mail til
kundeservice angående det, men så er det jo, at jeg tænker, at hvis det er på Facebook, de lige er
kommet i tanke om det spørgsmål, jamen så er det der, vi svarer på det.”239
Citatet tilhører egentlig kategoriseringen Dialog,240 men er i dette tilfælde også et eksempel på en
holdning, der både repræsenterer en afstandtagen fra at være tilgængelig i en altid-online kultur
til også at omfatte en accept af nye præmisser for tilgængeligheden. Ifølge Kaplan og Haenlein
kræver det en høj social presence, hvis virksomhederne skal have mulighed for at påvirke
forbrugeren. Ud fra ovenstående vurderer vi derfor, at de fire virksomheder til dels kan opfylde
den funktionelle værdi i dét at være tilgængelig, men halter bagefter, når det gælder det mere
emotionelle aspekt – intimiteten. Denne vurdering understøtter vores argument for, at de fire
virksomheder er afsenderorienterede i deres adfærd på Facebook, og at de dermed tillægger sig
en transmissionsbaseret forståelse af kommunikation. Derfor bærer deres handlinger ikke præg af
at medtænke interaktionsparadigmets fokus på konteksten, og at meningsdannelsen netop sker
på baggrund af interaktion eller relationer.241
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Den medierelaterede dimension omfatter også begrebet media richness. Ifølge Kaplan og
Haenlein er formidlingsgraden god på de sociale netværkssider, idet mediet er tilgængeligt for
alle. Forholder vi dette til de fire virksomheder, har følgende citat fra kategoriseringen Strategiske
overvejelser om sociale medier242 et overvejende produktorienteret fokus på det materiale, der
formidles:   ”(…)   og så er det gratis markedsføring, hvor vi gratis kan fortælle folk noget rimelig
hurtigt,   så   det   var   udelukkende   det   og   så   at   blive   set.   (…)   Det   var   for   at   fange   og   vise   vores  
produkter.”243
Citatet viser, hvordan LK udelukkende kommunikerer i et produktfokus i stedet for at
kommunikere det, de egentlig tænker og ønsker at vise, her fra kategoriseringen storyteling: ”vi  
ville egentlig også bare gerne fortælle om det, vi laver, fx på værkstedet, eller at vi spiser is i
solen.”244
Ser vi dette citat i forhold til media richness, er Facebook et sted, hvor formidlingsgraden er stor,
og her ville LK kunne udnytte sociale mediers evne til at skabe rum for fortællinger i stedet for ren
promovering.245 Vi vurderer således, at der inden for den medierelaterede dimension er
uudnyttede muligheder, som de fire cases ikke på nuværende tidspunkt er opmærksomme på.

5.1.5 Fra distribution til interaktivitet
Analyserer vi de fire virksomheder ud fra Kaplan og Hanleins socialrelaterede dimension, finder vi
steder, hvor virksomhederne ubevidst og bevidst udtrykker sig om deres self-presentation og selfdisclosure. Her sætter følgende citat fra kategoriseringen Relationer fokus på værdier, som PC
gerne vil udsende: ”(…)  selvfølgelig skal man være en professionel virksomhed, men på den anden
side,  så  er  vi  kvinder,  og  kvinder  kan  godt  lide  lidt  snak  og  at  være  sammen  og  sådan.” 246
Selvom PC sætter ord på de værdier, hun gerne vil associeres med, er de primært ubevidste, idet
hun ikke direkte formulerer, at hun vil opbygge et sådant univers. Relationsaspektet belyser vi
nærmere i afsnit 5.7.
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I følgende citat fra kategoriseringen Strategiske overvejelser omkring sociale medier
pointerer KZ, at de er klar over, at de sociale medier giver mulighed  for  at  vise  forbrugerne  KZ’s  
self-presentation:  ”(…)det  er  et  spørgsmål  om  at  være  der,  hvor  de  (forbrugeren,  red.)  er  og  prøve  
at skabe en eller anden form for værdi, altså en følelse, som slutbruger kan have, også over for os
(…).  Så en af de måder, vi prøver at være lidt top of mind på, er, hvis vi kan være i kontakt med
dem der.”247
Med denne udtalelse sætter KZ sig lidt i kontrast i forhold til det meget afsenderorienterede fokus,
vi fandt i forbindelse med virksomhedernes adfærd på Facebook. Dette gør de ved at tilføje et
emotionelt aspekt på kontakten med forbrugeren på sociale medier. Ser vi det i forhold til, hvad vi
pointerede angående Kaplan og Haenleins synkrone og asynkrone tilgængelighed, tilføjer KZ her
den synkrone tilgængelighed en ekstra dimension, idet der her ikke er tale om en funktionel
tilgængelighed som i kontaktelementet, men en tilgængelighed, som tillader, at forbrugeren selv
konstruerer værdi. Dette behandles under temaet Relationer.
Selvom KZ er bevidste om deres self-presentation, forholder de sig til, at deres rolle i
værdiskabelsen kunne være bedre, hvilket de udtrykker i følgende citat fra kategoriseringen
Storytelling: ”Men  vi  har  ikke  været  gode  nok  til  at  lade  det  (værdierne  red.)  skinne  igennem.”248
På denne baggrund, har vi identificeret tre punkter, som overordnet set kan forbedres hos de fire
virksomheder, hvad angår deres tilgang til sociale medier:


Intimiteten



Håndtering af værdierne



Dialog og interaktionsbaseret kommunikation

Mangold & Faulds første rolle249 ser vi som en forlængelse af kommunikationen som en
transmission, idet de påpeger, at sociale medier kan bruges som værktøj til at tale til forbrugeren.
Ovenstående analyse af virksomhedernes brug af Facebook, vurderer vi som overensstemmende
med Mangold & Faulds definition af den første rolle, idet transmissionsparadigmet og vores
fremkomne undertema kontrol/magt præger virksomhedernes handlinger. Dette eksemplificeres
med følgende citater fra kategoriseringen Magtforhold: ”Jeg  er  meget  aktiv på vores side, hvor jeg
247
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går ind og liker vores butikkers sider og på den måde giver os til kende ved, at de kan se, at vi også
følger   med…   og   på   den   måde   kan   vi   også   holde   en   lille   smule   øje   med   dem   (forhandlerne,   red.)  
(…)”250 ”(…)  men så alligevel er der godt nok nogle på Facebook, der gerne vil høres, uanset om det
er positivt eller negativt, og der kan jeg godt tænke for mig selv, at hvis ikke folk har noget pænt at
sige, kan de så ikke bare tie stille.”251
De to citater er netop udtryk for, at hvis ikke de sociale medier bruges til at kommunikere med
forbrugeren og lade forbrugerne kommunikere med hinanden, vil virksomhederne opfattes som
om, de kontrollerer kommunikationen. Vi finder det derfor vigtigt i stedet at fremhæve Mangold &
Faulds anden rolle.252 Her pointeres forbrugerens magt, idet disse bruger sociale medier til at
kommunikere med hinanden på kryds og tværs. Virksomhederne må derfor anerkende
dynamikken i kommunikation og lade forbrugerne tale sammen. Dermed flyttes magten, og
formålet er en mere symmetrisk kommunikation.253 De sociale medier muliggør altså word-ofmouth254 i en helt ny dimension.
Følgerne af de sociale mediers indtræden er således, at virksomheder mister kontrollen
over deres budskaber, og bør i stedet fokusere på formidlingen af disse budskaber forbrugerne
imellem.

5.1.6 Engagement på sociale medier
Vi har indtil nu fremhævet de steder, hvor de fire virksomheder er overvejende produkt- og
afsenderorienterede i deres kommunikation. Dog finder vi et eksempel på en anden form for
engagement på et socialt medie i det tilfælde, hvor EB benytter sig af det forholdsvis nye visuelle
sociale medie Instagram. I kategoriseringen Personlighed, udtrykker EB sig om følgende angående
deres formål med Instagram: ”Instagram er en endnu mere personlig vinkel på Erbs & Bjerke, fordi
det er mig, der sidder bag, så jeg viser selvfølgelig lidt af min hverdag derhjemme eller hverdagen
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bag Erbs & Bjerke, uden at det bliver for intimt. For der er jo forskel mellem at være for personlig
og for privat. Det er en hårfin balance.”255
Ifølge Mangold & Faulds kan forbrugere føle sig engageret i produktet eller virksomheden, hvis de
har mulighed for at blive hørt af denne.256 På denne baggrund vurderer vi, at EB lægger op til nye
interaktive handlinger via Instagram. EB lægger eksempelvis vægt på, at Instagram faciliterer et
engagement og en mere personlig vinkel end den, hun oplever at kunne skabe på Facebook.
Engagementet og dialogen oplever hun, når brugerne engagerer sig i EB ved at uploade billeder af
deres egne EB-smykker:”(…)og  så  skriver  de  @erbs&bjerke,  så  de  er  sikre  på,  at  jeg  ser  det.”257
Citatet er fra kategoriseringen Troværdighed, anerkendelse og nærvær258 og er her medtaget som
et eksempel på, at EB udtrykker mere modtagerorienterede tanker om engagement, end
kategoriseringen Strategiske overvejelser om sociale medier umiddelbart er udtryk for.
Vender vi tilbage til den manglende Intimitet, værdier samt dialog og interaktionsbaseret
kommunikation, er dette ifølge Mangold & Faulds centrale punkter for virksomhederne, idet disse
er centrale elementer i forståelsen af forbrugeren, samt hvordan denne bruger sociale medier.259
Ovennævnte fire mangler ved virksomhederne, analyserer vi nærmere i de følgende kapitler: Web
2.0, Relationer og Identitet.

5.2 Social-tilstedeværelsesdiskurs
Eftersom vi er socialkonstruktivistiske i vores tilgang til corporate communication-feltet, ser vi det
som en nødvendighed, at vi forholder os til konteksten, og her arbejder vi med et hypermoderne
samfund. Det hypermoderne samfund og socialkonstruktivismen danner således præcedens for en
ny diskurs for forholdet mellem virksomheder og forbrugere. Denne diskurs vælger vi at kalde
social-tilstedeværelsesdiskurs og denne omfatter netop det, vi ser som vigtige faktorer i brugen af
sociale medier.
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Dette er grunden til, at vi forholder os kritisk til de steder, hvor standardiseringer,
produkter og en magtfuld afsender gennemsyrer virksomhedskommunikationen. I stedet for at
vende sig indad i virksomheden kræver en social-tilstedeværelsesdiskurs, at virksomhederne
vender blikket udad og ser sig selv udefra. Kun derfra vil antennerne opfange forbrugeren. Det er
således det sociale aspekt, der er i fokus: Hvad er det forbrugerne søger, hvad er det, de mangler,
og hvad er det, de ikke får fra virksomhederne?

5.3 Delkonklusion
Vælger man som virksomhed ikke at indtræde i den sociale arena, kan man være sikker på, at man
florerer derude alligevel. Vælger man derimod at begive sig i kast med sociale medier, er der ting,
man som virksomhed må forholde sig til før eller siden. For de fire virksomheders vedkommende,
kan vi se, at de overordnet benytter sig af promoveringsværkstøjer, der alle lægger op til en meget
afsenderorienteret kommunikation.
Vi ser derfor ikke en adfærd på Facebook, der lægger op til brug af de muligheder sociale
medier præsenterer – her et fokus på brugergenerering. Alligevel pointerer vi steder i
interviewene, hvor virksomhederne gør sig tanker om, hvordan de gerne vil være bedre til at
involvere forbrugerne og være mere lydhør overfor disse. Virksomhedernes nuværende
kommunikative formål med Facebook sætter derfor sit præg på de resultater virksomhederne
opnår herpå.
I næste afsnit belyses virksomhedernes tilgang til og brug af involvering, engagement og
dialog set i lyset af web 2.0 og dette begrebsapparats påvirkning af virksomhedernes arbejde på
sociale medier.

5.4 Web 2.0
”Open   source   branding   implicates   participatory,   collaborative,   and   socially-linked behaviors
whereby  consumers  serve  as  creators  and  disseminators  of  branded  content.”260
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Citatet af Fournier & Avery (2011) er en indikation på de sociale mediers indflydelse på
virksomheders branding i dag. Som vi så det i teoriafsnittet, gør fire temaer sig gældende for dette
arbejde, nemlig The age of the social collective, transparency, critism and parody. Vi vil ud fra
ovenstående citat samt det teoretiske afsnit, jf.4.6, diskutere samt vurdere forståelsen for og
brugen af de begreber, som hører sig til under Web 2.0, herunder med fokus på dialog,
gennemsigtighed og autenticitet, involvering og co-creation samt storytelling.

5.4.1 Dialog
”Status updates and microblogging allow people to feel and stay connected to each other through
low-energy,   casual   participation.   (…)   Brand   consumption   can   serve   as   social   glue   connecting  
consumers to each other, and social media technologies enable these connections.”261
Sådan beskriver Fournier og Avery det sociale kollektiv som finder sted i dag på sociale medier
som blandt andet Facebook. Et fællesskab, hvor dialogen mellem mennesker med samme
interesser, holdninger, ønsker eller behov er udgangspunktet. Således er den dialogbaserede
tilgang, hvor virksomheder ønsker at komme i direkte dialog med forbrugeren, ikke det, der skaber
værdi for forbrugeren, men i stedet følelsen af tilhørsforhold, accept og at passe ind. 262
Overføres dette på interviewene tydeliggøres en gennemgående tendens. En tendens til at
tænke begrebet dialog som et statisk og lavpraktisk begreb, der handler om at tilfredsstille
forhandlere og forbrugere via tale eller skrevet materiale, som vi her ser eksempler på i citaterne
fra kategoriseringen Troværdighed, anerkendelse og nærvær og dialog: ”Ja,  jeg  skriver  altid  ”kærlig  
hilsen”   og   gør   utroligt   meget   ud   af,   at   det   ikke   skal   være   mængdenyheder   (…)   men   i   stedet  
præsenterer vi den, hvad den hedder, og hvor den kan købes henne, og at folk gerne må kontakte
os, hvis de vil vide, hvilken forhandler der er den nærmeste.”263 ”(…)   og hvis man vil vide sin
nærmeste forhandler, kan man bare spørge mig derinde. Det er jo at invitere. Så ved de også, at
det  er  okay  at  spørge.”264
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Det er altså vores overbevisning, at begrebet dialog forstås på en måde, som ligger nærmere web
1.0 end 2.0. Virksomhederne ønsker at være i dialog med både forbrugere og forhandlere, men
det er på virksomhedens præmisser – og på den måde kan man sætte spørgsmålstegn ved,
hvorvidt denne dialog egentlig er symmetrisk. Dermed stiller vi os ikke afvisende over for
virksomhedernes ønske om dialog og til tider tro på, at det er dét, der foregår, når de
kommunikerer på sociale medier som Facebook. Men så længe forståelsen af begrebets vigtighed
og mening befinder sig tættere på web 1.0 end på web 2.0, kan virksomhederne have svært ved at
skabe denne form for dialog.
Ser vi på denne overvejelse i et større perspektiv, er det nødvendigt at kaste et kritisk blik
på (mis)forståelsen af dialog som daglig samtale eller service, der til tider går tilbage til
transmissionsparadigmet. For grundlæggende kan denne forståelse ikke spille sammen med
socialkonstruktivistiske overvejelser og dermed det hypermoderne samfund. Her er det
nødvendigt, at virksomhederne forstår og erkender, at dialogbaseret kommunikation netop
baserer sig på interaktionen mellem mennesker, idet virkeligheder først opstår i relationen
herimellem. Dette vurderer vi med udgangspunkt i Grunig & Grunigs (2002) Mixed motives model,
idet en symmetrisk kommunikation, set ud fra et normativt ideal i samfundet i dag, bør efterleves
så vidt muligt jf. afsnit 4.7.1. Vender vi tilbage til teoriafsnittet om Web 2.0, fremgik det her, at
essensen i at skabe værdi for forbrugere på sociale medier i høj grad handler om at skabe grobund
for dialog mellem forbrugere – og således ikke udelukkende mellem forbruger og virksomhed, jf.
afsnit 4.6. Denne tanke bevæger sig væk fra det transaktionelle perspektiv, idet fokus her er på
interaktionen mellem forbrugere.
Ser vi på interviewene med denne tilgang for øje, så vi i afsnittet Sociale medier, at den
samlede tendens er, at virksomhederne overvejende ikke forholder sig på andre måder end
transaktionelt til begrebet dialog. LK er et godt eksempel på dette. I interviewet findes stort set
ingen mørkegrønne farvekoder.265 Dette grundet LKs manglende forståelse for begrebet dialog og
dets vigtighed. I stedet er store dele af interviewet rødt, hvilket peger i retning af hendes
produktorienterede fokus på brugen af sociale medier. Sættes dette i kontekst, ved vi fra
casebeskrivelsen, at interviewpersonen hos LK, som er ansvarlig for sociale medier som Facebook
og blog, er uddannet sælger, jf. bilag 1. Således er det naturligt, at virksomhedens handlinger på
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sociale medier tager udgangspunkt i hendes uddannelse og erfaring med salg. Dette kommer til
udtryk i interviewet, hvor udtalelser som distributionskanal, salg, service, marketing samt
produkttekst og billeder fylder266, når LK bliver bedt om at besvare spørgsmål, der direkte relaterer
sig til deres Facebook-profil og blog. Selvom vi forstår LKs udgangspunkt for deres handlinger og
forståelse af Facebook, er vi dermed ikke enige i, at dette er den bedste løsning. Men vi forholder
os til, at ressourcescenariet hos micro- og små virksomheder gør, at der ikke nødvendigvis er
belæg for at ansætte en person med de rigtige kompetencer.
Ser vi i stedet på KZ, er billedet her meget anderledes end hos de resterende. Her går
farvekoderne, især den mørkegrønne267 og brune268 igen, hvor førstnævnte kode giver et tydeligt
indtryk af hendes forståelse for begrebet dialog. Udtalelser som dialog, engagere, involvere og
ambassadører269 giver et overordnet indtryk af, at forståelsen her nærmer sig grundstenene i web
2.0. Også på handlingsplan gør dette sig gældende, her i kategoriseringen Relationer: ”Ja,  faktisk  
har jeg tænkt, at vi vil begynde at interessere os for Pinterest, og her tænker jeg, at det skal være
et smykkested, som ikke kommer til at hedde brandnavnet, men det skal være et sted, hvor man
kan snakke om smykker visuelt, og hvor det er et sted, hvor man kan involvere folk, fordi det er så
nemt  lige  at  dele  et  billede.”270
Skal vi igen sætte dette forhold ind i en kontekst, ved vi, at interviewpersonen fra KZ er uddannet
inden for markedsføring og kommunikation og har således et bedre udgangspunkt for at arbejde
med sociale medier.

5.4.2 Gennemsigtighed, troværdighed og autenticitet
”Authenticity is the critical currency in establishing transparency, and the qualifications are difficult
and high.”271
Som vi så det i afsnittet om det hypermoderne samfund, er autenticitet i dag et vigtigt begreb for
forbrugeren. Citatet ovenfor stammer fra The age of transparency af Fournier og Avery og påpeger
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sammenhængen mellem gennemsigtighed, autenticitet og troværdighed. Overfører vi dette
begreb til web 2.0-verdenen, er det i dag nemmere og mere tilgængeligt end nogensinde før at
gennemskue og fremhæve virksomheders fejltagelser, uhensigtsmæssige handlinger eller
holdninger. Den hypermoderne forbruger har en forventning om, at alt omkring en virksomhed og
et brand er sandfærdigt, og ligeledes at de fortæller hele sandheden, når de kommunikerer.
I interviewene dækker den brune farvekode netop over begreber herfra – troværdighed,
autenticitet, nærvær og gennemsigtighed. Især udtalelser som reelle, troværdige, mig selv med,
tættere og personlige272 går igen i de fire interviews. Det er vores overbevisning, at grunden til den
manglende direkte henvisning til gennemsigtighed i interviewene er, at dette begreb ikke ligger
inden for virksomhedernes forståelsesramme. Dermed ikke sagt, at de ikke anerkender begrebets
betydning – det nævnes i andre sammenhænge, hvori vi fortolker meningen som
gennemsigtighed:”(…)  fordi  vi  også  er  klar  over,  at  Facebook  er  et  sted,  hvor  man  kan  give et mere
personligt præg på os selv og vise, at vi er rigtige mennesker, der sidder bag. Og i fremtiden kunne
jeg godt tænke mig, at vi gik lidt længere og måske viste nogle billeder af medarbejderne.”273
I citatet, fra kategoriseringen Troværdighed, anerkendelse og nærvær, berører KZ deres håndtering
af gennemsigtighed som det at åbne op og lade forbrugeren følge med i, hvad der sker bag om
brandet. Vi vurderer ud fra dette citat, at KZ gør sig overvejelser om, i hvilken grad de selv samt
forbrugeren ønsker at fremstå gennemsigtige. Alligevel er det ikke vores opfattelse, at KZ helt
slipper tøjlerne og lader forbrugeren opleve brandet selv. Fournier og Avery påpeger netop om
denne opfattelse, at der i samfundet ses et mønster i, at den yngre generation gerne lader sine
parader falde og agerer gennemsigtigt, hvor denne handling synes sværere at håndtere for
virksomheder, idet de ikke føler sig trygge ved at stå afklædte frem.274
Ser vi på EBs kommunikation på mediet Instagram, er der lagt op til en mere gennemsigtig
kommunikation, idet hun viser virksomheden fra mange forskellige sider. Blandt andet fra
photoshoots rundt omkring i Aarhus, opdateringer som privatperson, trendvalg, produkters
afstamning og lignende.275 Hendes forståelse for behovet for autenticitet og gennemsigtighed
giver således udslag i overvejelser om ærlighed, troværdighed, autenticitet i den sammenhæng, at
272

Bilag 4,5,7, EB: p. 5, LK: p. 12, PC: p. 5, EB:, p. 7 og p. 2
Se bilag 6, op.cit., p. 3
274
Fournier & Avery, op.cit., p. 199
275
EB (erbsogbjerke) på Instagram
273

Side | 89

forbrugeren skal kunne opleve hende og brandet.276 Ifølge Fournier og Avery bevæger hun sig i
retningen af en forståelse, som bygger på, at jo mere forbrugeren ved om virksomheden, jo mere
kan de lide denne.277 Samtidig er det ifølge Fournier og Avery netop forbrugerens anerkendelse
eksempelvis på Instagram, der giver brandet autenticitet for et like, et retweet, thumbs up/down,
eller et add to favorite indikerer forbrugerens accept af et brand.278
Ser vi på samme måde på PC, er det også her tydeligt, at hun gør sig tanker om, hvordan
hun skal agere gennemsigtigt på sociale medier, men hun adskiller sig på ét område – her fra
kategoriseringen Troværdighed, anerkendelse og nærvær: ”Og det er heller ikke sådan, at jeg gør
sådan her (holder hænderne op som parader, red.). Men det er bare med at finde den rigtige
balance,  og  det  er  rigtig,  rigtig  svært.  (…)  og  det  er  jeg  først  klar  til,  når  jeg  er  hundrede procent
klar  til,  at  det  er  den  rigtige  strategi.”279
Hendes forståelse for nødvendigheden er til stede, men hun frygter at håndtere det forkert,
hvilket betyder, at hun i stedet holder tæt. Vi vurderer således, at hendes forståelse er i
forlængelse af web 2.0 og det hypermoderne samfund, mens hendes handlinger til stadighed
lægger sig i forlængelse af transmissionstanken, jf. afsnit 5.1 Sociale Medier. Vi vurderer, at ideen
om, at PC vil være helt sikker på sig selv og virksomhedens strategier, før hun vil lade værdierne
skinne igennem på sociale medier, kan være en hindring for netop udviklingen af disse værdier.
For som Fournier og Avery påpeger, kan gennemsigtighed netop være brugbart i defineringen af et
brand280 og dermed fungere som positive forandringer, der gør PCs arbejde med identitet og
image lettere, jf. afsnit 5.10.

5.4.3 Engagement og involvering – co-creation
Som vi så det i teoriafsnittet, er den hypermoderne forbruger i dag mere kritisk end nogensinde i
sit valg af og interaktion med et   brand.   ”Armed with new tools and dissatisfied with available
choices, consumers want to interact with firms and thereby "co-create"  value.”281
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Denne kritiske tilgang finder ofte sted på sociale medier, idet tilgængeligheden her er bred.
Fournier og Averys age of criticism dækker således over flere aspekter, som vi herunder vil se på.
Først begreberne involvering og engagement hos virksomhederne. Dernæst begrebet co-creation
som en del af den kritiske tidsalder, som Fournier og Avery mener, vi er en del af.282
Ser vi på vores interviewmateriale ses en tendens til misforståelse eller helt manglende
forståelse omkring disse begreber. Kun KZ bruger ord som at engagere og involvere i interviewet,
hvor de resterende tre virksomheder ikke beskæftiger sig med disse. Som vi ser det under temaet
Relationer, findes der hos virksomhederne en overbevisning om, at succes på eksempelvis
Facebook er et spørgsmål om at tiltrække flest mulige likes, jf. afsnit 5.7.
Denne tilgang ligger sig tæt op ad Mangold & Faulds først beskrevne måde at gå til sociale
medier på – at tale til forbrugere gennem eksempelvis Facebook. De påpeger samtidig, at denne
tilgang lægger sig op af det traditionelle IMK-perspektiv, hvor indhold kontrolleres i et forsøg på at
kommunikere med én stemme, jf. afsnit 4.8. I tre af fire interviews gør denne forståelse sig
gældende, hvilket ses i følgende citater: ”Altså   jeg   vil   gerne   slå   et  eller  andet   op,   hvis   jeg   har   et  
eller   andet   interessant   at   fortælle,   men   ellers   vil   jeg   lade   være.”283 ”Jeg   sidder selv og poster
Instagram  og  Facebook,  når  jeg  ikke  er  her  på  kontoret.”284 ”Jamen  det  er  jo,  at  få  vores  ting  vist.  
For  os  er  det  også  vigtigt,  at  de  støder  på  vores  navn,  de  behøver  ikke  at  købe  noget  altid.” 285
Citaterne tilhører kategoriseringen Produktorientering over for brandorientering.286 De er
medtaget, idet de netop beviser den statiske tilgang til sociale medier, hvori det til stadighed er
virksomheden, der er i centrum og ikke forbrugeren og dialogen, engageringen og involveringen af
denne.
Ovenfor argumenterer vi for, at størstedelen af virksomhederne ikke forstår begrebet
engagement og involvering på den bedst tænkelige måde, men udelukkende forholder sig til
Mangold & Faulds første rolle. Det er derfor nævneværdigt, at KZ, som faktisk arbejder med
forståelsen for og vigtigheden af disse begreber, tilskriver sig Mangold & Faulds andet rolle – at
tillægge samtalen mellem forbrugere større værdi og forsøge at influere denne samtale i
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virksomhedens favør, jf. afsnit 5.1. Dette mener vi, gør sig gældende, når KZ omtaler ønskede
tiltag i fremtiden i form af en styling-platform på det sociale visuelle medie Pinterest.287 Her er det
netop samtalen mellem forbrugere med samme interesser, der er i centrum, og brandet kan
således støtte og facilitere denne. På denne måde forstår KZ, at forbrugeren i dag hurtigt
gennemskuer kommercielle budskaber og vil have noget andet og mere end det. På denne måde
gøres brandet, ifølge Holt (2002), i stedet til kulturelt materiale, jf. afsnit 4.6. Således tilgodeser KZ
den hypermoderne forbrugers ønske om fælles værdiskabelse, autenticitet, tilgængelighed og
involvering, hvilket vi kommer nærmere ind på i afsnit 5.7.
Dette bringer os videre til begrebet co-creation, hvilket blev diskuteret og behandlet i
teorikapitlet, jf. afsnit 4.8. Her så vi, at eksempelvis kundeservice og customized products
(kundetilpassede individuelle produkter) ikke hører til under dette begreb. Dette argument af
Prahalad og Ramaswamy (2004) er for vores analyse vigtigt, idet interviewene netop peger i
retningen af en generel forståelse af, at dette er tilfældet: ”(…)  men  for  eksempel  kunne  vi  jo  sige,  
”vi  vakler  mellem  de  her  to  farver,  hvilken  synes  du,  at  vi  skal  vælge?”  Men  det  er  ikke  sådan,  at  
designeren  ville  tænke,  ”nå, de sagde rød – så  tager  vi  det”.”288 ”Men  kan  vi  få  dem  til  at  engagere  
sig mere, kan vi måske drage dem med ind i designprocessen, det vil nok være et sted, hvor vi kan
få  dem  op  af  stolen.”289 ”I  øvrigt  har  vi  også  lavet  et  prøvekatalog,  som  vi  via  en  pdf-fil lagde op på
Facebook,  hvor  vi  opfordrede  folk  til  at  sætte  kryds  ved  de  smykker,  de  bedst  kunne  lide  (…)  Det  er  
jo et eksempel på, hvordan vi decideret gik i dialog med forbrugeren, og det var en rigtig positiv
oplevelse.”290
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brandorienteringer og Dialog, har virksomhederne en idé om, at disse handlinger skaber cocreation, fordi de involverer forbrugeren i værdiskabelsen. Men så længe dialogen og dermed
relationen mellem forbruger og brand ikke er symmetriske, kan dette ikke finde sted. Opfattelsen
af markedet hos de fire virksomheder er netop distributionsorienteret, og ikke som Prahalad og
Ramaswamy opfordrer til – et forum for potentielle co-creation handlinger, jf. afsnit 4.8.
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Med analysen af forståelsen samt brugen af begrebet co-creation færdiggjort, vælger vi nu
at tage fat på et undertema, som var fremherskende i dele af interviewene, nemlig Storytelling.

5.4.4 Storytelling
Nedenfor analyseres forståelsen for samt brugen af storytellling hos de fire virksomheder.
Ligeledes argumenteres for brugen af storytelling som et strategisk redskab i en fælles
værdiskabelse mellem forbruger og virksomhed. “Brands or individuals that have been successful
in social media are those that are able to tell the best stories through digital means, in the most
interesting ways.”291
Således beskriver det anerkendte bureau Mindjumpers,292 hvordan storytelling har fået en
afgørende rolle i virksomheders liv på sociale medier. Ét budskab er klart – der kræves et visuelt
look fra forbrugerens side samt et underholdningsperspektiv af rette grad.
Ser vi på interviewmaterialet, går udtalelser som historie, personlighed, kende mere til
virksomheden og fortælle om det, vi laver293 igen. Som det fremgår af citatet ovenfor, er netop
storytelling en vigtig del af et brands succes på sociale medier, så vi finder det naturligt, at dette
tema fremkommer i interviewene. Alligevel er der punkter omkring forståelsen for samt brugen af
storytelling, som fortjener at blive kigget efter i sømmene. For selvom vi er enige med
Mindjumpers omkring vigtigheden af storytelling i arbejdet med sociale medier, er det
tilsyneladende svært for virksomhederne at implementere dette på en optimal måde: ”Så det er
formidlingen   af   vores   historie,   den   er   ikke   god   nok,   vi   skal   simpelthen   have   gjort   noget.” 294 ”Jeg  
tænker sådan, at vi skal prøve at have den der facade lidt ned og bløde lidt op og vise, at der er sgu
nogle   rigtige   mennesker   bag.”295 ”(…)   så   er   det   ikke   bare   et   smykke,   men   en   personlighed   og   en  
historie, og det bliver vedkommende. Det er helt klart nogle muligheder, som vi ikke har fulgt til
dørs.”296 ”For  hvis  du  kendte  mig  og  mere  til  virksomheden,  så  ville  du  måske  vælge  mig  i  stedet for
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andre, som du ikke kendte. Og det er jo det, jeg hele tiden får at vide – giv os noget mere, for det
vil  folk  gerne  have.”297
Som det fremgår af citaterne fra kategoriseringen Storytelling, ser virksomhederne potentiale i at
fortælle deres historier på sociale medier. Vi tillægger os tanken om, at det kan være brugbart for
et brand, at dets værdier kommer ud igennem fortællinger. Omvendt spiller denne tilgang til
storytelling ikke sammen med ideen om den hypermoderne forbruger som en kritisk, aktiv og
medskabende individ i værdiskabelsen af et brand. Som vi ser det i afsnittet Sociale Medier samt
afsnittet ovenfor, tiltrækkes denne forbruger ikke af mainstreambudskaber, men vil engageres og
involveres på egne præmisser, jf. afsnit 4.7 og 4.6.
Omvendt kan der ligge en forklaring på denne manglende handling fra virksomhedernes
side i, at der ikke på nuværende tidspunkt findes praktiske løsninger til at implementere tanken
om storytelling på sociale medier. Derfor må virksomhederne ty til dyre løsninger som eksempelvis
hjælp fra konsulenter og kommunikationsbureauer, hvilket ressourcerne ikke rækker til. Vi mener,
at disse virksomheder – i stedet for at risikere at håndtere det dårligt - vælger helt at lade være.
Således argumenteres der for, at forståelsen for vigtigheden er til stede, men at tilgangen og
brugen ikke er det.
Et eksempel på netop brug af storytelling på sociale medier er brandet Fanta298, som for
nylig har gjort brug af storytelling på deres Facebookside i forbindelse med ændringer af
tidslinjen.299 En blanding af humor, visuelle illustrationer og historiefortælling udgjorde en
konkurrence, der skulle få forbrugeren til at kigge Fantas tidslinje igennem. Således læser
forbrugeren Fantas opdateringer og ser billeder fra tidligere, samtidig med at de gøres
opmærksomme på brandets værdi More Fanta, Less Serious. Det mindre seriøse fremtræder
netop semantisk i den underholdning, de parodierede figurer leverer via sjove kommentarer og
udseende.
Ser vi netop på begrebet parodi, indtræder dette som den sidste af Fournier og Averys
tidsaldre the Age of Parody, jf. afsnit 4.6. Her ud fra et forbrugersyn, der påpeger, at den
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hypermoderne forbruger i takt med den øgede tilgængelighed, involvering samt placering på
sociale medier ved hjælp af meget få midler kan udforme en parodi af et brand og dele dette med
tusinder af andre via eksempelvis YouTube.
Dette er endnu et belæg for nødvendigheden af, at virksomheder medtænker disse nye
begreber i deres kommunikation. Det er altså ikke nok at kommunikere værdier, historier og
identitet via sociale medier i et forsøg på at skabe brandet. Som vi så det i teoriafsnittet, omtaler
Cova & Cova (2002) denne opdeling i forbindelse med relationer,300 og herunder lægger disse
virksomheders tilgang til storytelling sig op ad det angelsaksiske perspektiv. Dette fokuserer på et
individ frigjort fra sociale bånd – den postmoderne tilgang. Men heri ses forbrugeren til stadighed
som et individ, der definerer sig selv via forbrug af brands, frem for et resocialiseret
hypermoderne individ, hvis værdiskabelse ligger i de sociale links frem for i produktet.
Set i forhold til dette aspekt, benytter også Fanta sig af det angelsaksiske perspektiv, idet
det ikke er målet at få forbrugerne til at skabe et fællesskab, men til stadighed er at oplyse og
udbrede kendskabet til brandet. Alligevel er det et skridt på vejen i retningen af at bruge
storytelling som et strategisk redskab.

5.4.5 Hypervalg-diskurs
Gennem arbejdet med dette tema synes en diskurs omkring forbrugerens forhold til brands – eller
manglende – at opstå. En diskurs, som vi vælger at kalde for hypervalg-diskurs. Den kritiske
forbruger er ikke længere en fremtidig forbruger, men er en del af den hypermoderne forbruger,
som agerer anderledes end den postmoderne forbruger på nogle områder, som vi så det i
teorikapitlet, jf. afsnit 4.4. Spørgsmål om autenticitet, tilgængelighed, involvering, engagement og
nærvær fylder meget, som vi så det under dette tema. Men hvad så, når disse egenskaber ikke
synes at leve op til forbrugerens krav?
Vi mener, at denne problematik er en del af, at forbrugere i dag fravælger brands og
produkter uden yderligere dokumentation. Vi lever i en verden af hypervalg, hvor selv
toiletbørsten kan fås fra tusinder af forskellige brands. Vi behøver ikke nødvendigvis støtte op om
et brand eller produkt, med hvem vi ikke tillægger os deres værdier fuldt ud – for der er masser af
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andre muligheder. Således bliver dette valg og fravalg ikke italesat, idet valget blot er et af
hundrede i løbet af en dag.

5.6 Delkonklusion
På baggrund af analysen af dette tema må vi erkende nødvendigheden af at medtænke web 2.0 og
de medfølgende begreber, når der skal kommunikeres på sociale medier. Hvis ikke den
hypermoderne forbruger mærker autenticitet, tilgængelighed samt et ønske om involvering og
engagement fra virksomhedens side, risikerer et smykkebrand at blive fravalgt til fordel for
hundredvis af andre. Vi fandt frem til, at begrebet co-creation ikke er, hvad virksomhederne tror. I
stedet kræves det, at virksomhederne formår at skabe platforme eller udgangspunkter, hvorfra
fælles værdiskabelse kan opstå. På den måde fremstår et brand i stedet for som kulturelt
materiale. Ser vi på dette tema i et bredere perspektiv, er det ligeledes en essentiel del af
socialkonstruktivismen, at mening og værdi skabes i relationen mellem mennesker. Det er således
i linkene mellem mennesker at virkeligheder opstår og bliver til meningsskabende indhold.
Ligeledes så vi på storytelling og fastsatte dette begreb i det angelsaksiske perspektiv hos Cova &
Cova, hvor det trods denne vinkel kunne bruges som strategisk redskab.
Med udgangspunkt i dette kapitels fokus på brandet som kulturelt materiale og en
værdiskabelse, som skabes mennesker imellem, vil vi i næste afsnit forholde denne viden til de
interviewede virksomheders forståelse af deres relationer med forbrugeren.

5.7 Relationer
“Customer relationship management has devolved into customer profitability management, a onedimensional, company-centric practice based on economics and costs that provides little insight
into why and in what ways people form relationships with companies and brands.”301
Sådan udtrykker Fournier og Avery (2011) sig om brugen af CRM-systemer, som mange
virksomheder i dag benytter sig af. De pointerer hermed, at virksomheder “(…)  do  little  to  address  
deeper relational needs.”302
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Vores udgangspunkt for analysen af dette afsnits overordnede tema, Relationer, vil være
med udgangspunkt i Fournier og Averys relationsaspekt. Samtidig vil vi forholde virksomhedernes
handlinger med Cova & Covas (2002) latinske perspektiv på relationer – tribal marketing.

5.7.1 Værdien i et like?
Virksomhedernes tilgang til likes har fået os til at sætte spørgsmålstegn ved værdien af et like. Kan
der være tale om en relation, når forbrugere på Facebook liker en virksomhed, et billede eller et
produkt? I interviewene fandt vi flere steder, hvor den orange farvekode Status i likes/followers303
repræsenterede en relationsholdning hos de fire virksomheder. Virksomhederne synes at tildele
likes på Facebook en stor opmærksomhed.
Et eksempel herpå finder vi hos de fire virksomheder, hvor likes anses som vigtige i forhold
til at vise, hvorvidt de er i kontakt med forbrugeren eller ej. Dette aspekt belyser nedenstående
citat tilhørende kategoriseringen Status i likes/followers: ”Fordi der er en masse likes derinde
(Facebook red.), som kun er likes, fordi de har deltaget i en konkurrence. Men der er jo selvfølgelig
noget status i at have en Facebook profil med mange likes, kunne jeg forestille mig.”304
Sammenligner vi citatet med temaet Sociale medier, påpegede vi her, at værdiskabelse opstår
uden for virksomhedernes magt, og således opstår et dilemma i forhold til relationsaspektet: Hvis
værdiskabelse sker imellem forbrugere og dermed uden for virksomhederne, kan man så tale om
likes som indikator for en relation?
Artiklen fra Kommunikationsforum305 (2012) sætter netop spørgsmålstegn ved følgende: er
lykken gjort, hvis en profil har mange likes – og kan man fastsætte værdien af et like?306 Artiklen
fanger dermed essensen af denne diskussion: det afhænger af øjnene, der ser, og således hvorvidt
kommunikation opfattes som en transmission eller en interaktion.
Førnævnte citat repræsenterer derfor en holdning til likes som et eventuelt udtryk for
status, og dermed kan vi argumentere for, at der i citatet implicit lægges op til en forståelse af et
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like som noget, der kan måle en værdi. Vi vurderer derfor, at der, hvor værdien af et like
fastsættes i kroner og ører, afspejles en afsenderorienteret kommunikationstilgang. Dette på
baggrund af, at et like her tillægges en højere værdi end forbrugerens motiv for at uddele likes. Vi
ser altså i høj grad, at den orange kategorisering repræsenterer en jagt på likes hos
virksomhederne og underminerer således indholdet af et like, og hvor forskellig karakteren af et
sådant like kan være. Er der eksempelvis tale om pligt-likes som følge af en konkurrence, er
værdien af de likes ikke stor, idet der ofte ikke er tale om en reel interesse for brandet.307
Følgende citat fra KZ fra kategoriseringen Status i likes/followers viser et eksempel på, hvordan
KZ’s handling tiltrækker disse pligt-likes:  ”(…)hvis  man gerne vil rykke sig lidt, så kan man lige lave
en  konkurrence.  (…)  Det  er  ofte,  når  vi  gerne  vil  have  opfyldt  et  konkret  mål,  for  eksempel  som  her,  
hvor vi gerne vil have folk til at skrive sig op til nyhedsbrevet.”308
Kategoriseringen Status i likes/followers er dermed ikke udtryk for at virksomhederne tillægger sig
Cova & Cova latinske perspektiv på relationer, eftersom virksomhedernes produktfokus
overskygger et mere emotionelt aspekt på relationer, her eksempelvis et fokus på hvilke værdier
der ligger bag forbruget af smykkerne, og på hvilken baggrund relationen opstår.
I forhold til en engageret og emotionel hypermoderne forbruger vil et ægte engagement
eller en interesse komme til udtryk der, hvor forbrugeren er aktiv ved eksempelvis at kommentere
indhold eller frivilligt engagere sig på sociale medier. Dermed afspejler den hypermoderne
forbrugers engagement sig i interaktiviteten, jf. afsnit 4.5. De interviewede virksomheders
umiddelbare tilgang til likes på sociale medier overskygger altså chancen for at opdage, arbejde
med og anerkende deres potentielle faith-holders.

5.7.1 Faith-holders vs. hunters
Som nævnt i teoridelen er faith-holders karakteriseret ved følgende: “Faith-holders are formed
when the trust and positive emotion that stakeholders feel toward the organization is strong
enough to be a beneficial resource for the organization.”309
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Faith-holders betegnes dermed som ambassadører for brandet. Begrebet hunters stødte vi på i
forbindelse med vores interview med EB fra kategoriseringen Status i likes/followers: ”Fordi så vil
de (Facebook, red.) gerne købe sig ind og lave konkurrencer for mig, og så nævner de (Facebook,
red.) for eksempel, at der er nogle konkurrence-hunters derinde, der hedder nogle navne, som, hvis
du spørger nogle virksomheder på Facebook, så ved alle, hvem det er. Men det, ham Facebookmanden  siger,  er,  at  de  er  guld  værd  (…).”310
Disse hunters er forbrugere, som hurtigt deler likes ud på Facebook og optræder eksempelvis i
forbindelse med konkurrencer og kan, på baggrund af det vi pointerede ovenfor, betegnes som
pligt-likes. Hunters er dermed udtryk for kortvarige og useriøse likes.
Ser vi på et citat fra kategoriseringen Strategiske overvejelser omkring sociale medier,
fremhæver det ligeledes en adfærd hos de interviewede, der lægger op til at tiltrække de såkaldte
hunters:  ”Men  vi  laver  konkurrencer  (…),  og  så  får  vi  jo  naturligt  flere  likes”311,  og  ”Like eller del for
at være med i konkurrencen. Og det blev simpelthen delt i uendeligheder, vi fattede slet ikke, hvor
stort det der univers kunne være på Facebook. Vores billede har over 10.000 likes bare på billedet,
og vi fik over 1000 likes på vores Facebookside inden for et døgns tid.”312
Sammenholder vi det, vi analyserede under temaet Sociale medier, kan en jagt på likes resultere i,
at virksomhederne i stedet bruger en masse ressourcer på svage relationer – hunters. Eftersom
disse er dyrere at vedligeholde end de stærke relationer, vil det være spildte ressourcer, hvis disse
hunters ikke udvikler sig til faith-holders.313
På trods af ovennævnte citater, der viser virksomhedernes umiddelbare jagt på likes, finder
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meningskondenseringen tilhørende kategoriseringen Status i likes/follows,314 at virksomhederne
ikke formår at arbejde med deres faith-holders. Vi kan dermed fremhæve steder, hvor
virksomhederne gør sig overvejelser, som adskiller sig markant fra ovennævnte citater. Denne
tvetydighed i udsagnene ser vi som et eksempel på en tendens, der viser, at virksomhederne er
usikre og derfor famler i blinde, hvad angår deres kontakt til forbrugerne på sociale medier.
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Dermed mener vi også at kunne argumentere for, at i stedet for at adskille sig fra konkurrenterne,
benytter de fire virksomheder sig ubevidst af det samme værktøj: konkurrencer. Et
differentieringselement ville være at dyrke sine faith-holders, idet disse vil tilføre virksomhederne
legitimitet og troværdighed. Derfor fremhæver vi her nogle citater, som repræsenterer nogle af
virksomhedernes overvejelser, der i højere grad lægger op til anerkendelse af de seriøse likes –
faith-holders:  ”(…)  at  dem,  der  er  inde  og  kan  lide  en  side,  det  er  folk,  som  virkelig  godt  kan  lide  
smykkerne,  og  som  er  fans.  Og  som  virkelig  går  i  dybden  (…),  når  man  så  går ind og tænker sig om,
så  er  det  meget  fra  den  der  lille  skare  af  folk.”315 ”Men  det,  ham  Facebook-manden  siger,  er  (…),  at  
når de så går ind og liker mit billede, og de altid deler på deres væg, så genererer det vildt mange
nye likes, men jeg er ikke overbevist om, at jeg vil have de likes inde på min side – for hvorfor liker
de  Erbs  &  Bjerke?  Er  de  troværdige  tilhængere?”316
Vi vurderer derfor, at de interviewede virksomheder er splittede imellem deres tilgang til sociale
medier, og hvordan de kan dyrke de stærke relationer til de faith-holders, de påpeger, de har. Her
er følgende citater fra kategoriseringerne Storytelling og Værdiarbejde medtaget for at vise,
hvordan LK positivt lader sig påvirke af responsen fra forbrugeren: ”(…)   jeg   har   et   eksempel   på,  
hvor vi lavede en ørering helt uden for kollektionen, hvor den blev lavet meget hurtigt, og så tog vi
lige et billede af den og lagde billedet op på Facebook, og det fik vi faktisk rigtig god respons på
(…).”317 ”(…)  og  når  vi  så  får  respons  tilbage  på  det,  det  er  jo  bare  mega  fedt.”318
Citatet er således et eksempel på, at LK ikke kun forholder sig til en passiv modtager, men finder
det interessant for begge parter at lytte til hinanden. Citatet er således også en påpegning af, at LK
ikke bevidst fravælger en mere modtagerorienteret tilgang til kommunikation, men som Mangold
& Faulds (2007) påpeger, mangler de en forståelse for, hvordan arbejdet angribes.319 Denne
tendens forstærkes af kategoriseringen Relationer, som er dominerende hos alle af vores
interviewede virksomheder.320
Vender vi tilbage til begyndelsen af dette afsnit, fremhævede vi Fournier og Averys kritik af
CRM-systemer, blandt andet med henblik på at kunne relatere til begreberne faith-holders og
315

Bilag 5, op.cit., pp. 6-7
Bilag 7, op,cit., p. 1
317
Bilag 4, op.cit., p. 4
318
Op.cit., p. 5
319
Mangold & Faulds, op.cit., p. 358
320
Bilag 8, op.cit.
316

Side | 100

hunters ved at pointere, at CRM-systemernes loyalitetsprogrammer eksempelvis kan være lige så
overfladiske og kortsigtede informationsgivere som hunters. Dette på baggrund af, at
købsmønstre eller lignende segmenteringsværktøjer ikke fortæller noget om den relation, de fire
interviewede virksomheder har med forbrugeren. Sådanne systemer har for virksomhederne
derfor svært ved at identificere, hvilke grunde forbrugeren har for ikke at fravælge brandet.
Sammenligner vi dette med den adfærd, de fire virksomheder udviser på Facebook, når de
eksempelvis udlodder konkurrencer, vurderer vi, at virksomhederne i sådan en situation vil have
svært ved at påpege, hvorfor forbrugerne liker, om brugerne har noget tilfælles, og hvilke værdier
de går op i. De vanskeliggør derfor managing for stakeholders, idet fokus her ikke er at samle
forbrugerne om fælles interesser, som vi ser det i joint stakes-modellen, jf. afsnit 4.7.1. Dette
aspekt kan vi ligeledes forholde til det, vi vurderede i afsnit 5.4, nemlig at værdiskabelsen er
socialt konstrueret og derfor ikke opstår som følge af produktet i sig selv.
Vi kan således argumentere for, at når virksomhederne ikke arbejder mere konstruktivt
med deres faith-holders, får de svært ved at identificere, hvad de kan gøre bedre for at kunne
optimere eller facilitere en værdiskabelse for deres faith-holders. Dermed fokuserer
virksomhederne ikke på nuværende tidspunkt nok på, hvordan de kan opbygge en legitimitet over
for forbrugeren. Derfor pointerer vi følgende med udgangspunkt i Fournier og Avery: “For
meaning, context is everything; with information, context is noise.”321
Citatet her finder vi relevant, fordi vi ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv på relationer
argumenterer for, at meningsskabelsen netop skal ses i lyset af konteksten, og her er det
væsentlige, at konteksten er foranderlig. Det hypermoderne samfund påvirker således
forbrugeren og får dermed betydning for de menneskelige handlinger – deraf motivet for
relationen. Sættes dette i sammenhæng med det Cova & Cova pointerer angående tribal
marketing er det endnu et belæg for, at de fire virksomheder interesserer sig for deres faithholders, eftersom dette perspektiv på relationer vil åbne virksomhedernes øjne op for et mere
menneskeligt syn på forbrugeren. Altså, hvad interesserer de sig for, på hvilken baggrund opstår
fællesskaberne og hvad kan virksomhederne gøre for at facilitere og støtte fællesskaberne samt
de relationer, forbrugerne danner med hinanden.
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Vi vurderer, at Fournier og Avery har ret i at betvivle relationsaspektet i CRM systemer. For
hvordan kan købsoplysninger om forbrugerne sige noget om de relationer forbrugerne skaber
med hinanden? Overfører vi dette til de steder, hvor de fire virksomheder tiltrækker hunters,
overskygger deres handlinger muligheden for at se, hvilke sociale bånd forbrugeren lader brandet
indgå i, og dermed også hvordan faith-holders skaber merværdi: “By failing to treat relationships
as dynamic works in process, companies walk away from rela- tionships that could generate
significant value.”322
Ovenstående er derfor et tydeligt eksempel på, at virksomhederne stadigvæk i deres handlinger
hænger fast i en meget afsenderdomineret kommunikation. Vi vil i det følgende fokusere på, de
steder hvor virksomhederne omtaler relationer med forbrugeren og gør sig tanker om
modtageren - forbrugeren.

5.7.2 Relationer: Funktionelle overfor emotionelle værdier
I dette afsnit vælger vi at lade unikke eksempler fra henholdsvis LK , PC og KZ repræsentere de
betydningsforskelle, vi fandt i forbindelse med begrebet relationer.
Med udgangspunkt i det Barnes udtrykker om de funktionelle værdier, inddrager vi her et citat fra
kategoriseringen Relationer, hvor LK italesætter en relation: ”(…)  vi  kan  sagtens  ringe  ud  til  rigtig  
mange kunder (forhandlere, red.) og bare høre, hvordan det gik på ferien, sådan nogle relationer
er  vi  nede  i,  og  det  gør  jo  også,  at  kunderne  synes,  at  det  er  sjovt  at  ringe  til  os,  og  siger  ’ej,  jeg  har  
den her kunde, som skal bruge den her ring på lørdag – kan  det  lade  sig  gøre?’  Og  selvfølgelig  kan  
det det, vi sender den i dag.”323
Med dette citat finder vi det relevant at diskutere, hvorvidt handlingen i citatet forholder sig til
relationsaspektet. Denne situation afspejler LK s kontakt med sine forhandlere, og eftersom de i
forvejen forventes at holde en professionel kontakt, er kontaktelementet her mere eller mindre
en selvfølge. Ser vi specifikt på, hvad de udtrykker om relationen, bliver der lagt fokus på en
uformel   og   afslappet   relation,   hvor   man   hjælper   hinanden.   Forholder   vi   dette   til   Barnes’  
funktionelle og emotionelle værdier, vurderer vi på baggrund af ovenstående citat, at den relation,
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som LK her udtrykker, er en følge af et sæt funktionelle værdier – tilgængelighed og hjælpsomhed.
Undersøger vi, om LK aktivt gør noget for at videreudvikle den relation, de har til forhandlerne
med forbrugerne, ser vi, at det ikke er tilfældet, ud over at LK tilbyder forbrugeren en god service.
Dette vurderer vi ud fra kategoriseringen Dialog, når forhandlerne kontakter LK: ”(…)  Jeg  tror,  vi  
har haft en fire fem stykker, der har kontaktet os den vej igennem og derefter selv har udtrykt tak
for god service, så på den måde har vi oplevet respons på Facebook.”324
På den ene side, kan dette ifølge Barnes være et eksempel på en funktionel værdi, hvor LK stiller
sig til rådighed og via en service lader kunden ønske et bestemt smykke. På den anden side
pointerer Fournier og Avery (2011) også, at forbrugere danner mange forskellige former for
relationer med brands.325 I dette tilfælde kan denne interaktion altså også være et eksempel på en
relation fra en kunde, som får opfyldt et behov. Ovennævnte citat vurderer vi alligevel som et
eksempel på en primær funktionel værdi, idet forbrugere i dag forventer, at de kan tage kontakt til
virksomhederne med et specifikt ønske, jf. afsnit 4.7.2. Vi kan ligeledes relatere dette eksempel til
det, vi diskuterede og analyserede angående co-creation, jf. afsnit 4.8 og 5.4.3, idet et sådant
kundetilpasset tiltag umiddelbart kan forstås som co-creation. Men som vi diskuterede i
teoriafsnittet med udgangspunkt i Prahalad og Ramaswamy (2004), udspiller co-creation sig ikke i:
“Customer as product manager or co-designing products and services,”326 eftersom disse tilfælde
er produkt- og serviceorienterede fra virksomhedens side.327 Dermed vurderer vi, at LK mangler en
forståelse for forbrugeren, samt hvordan relationer opstår i dag i forhold til en hypermoderne
forbruger, jf. afsnit 4.5.
Følgende citat er fra kategoriseringen Relationer,328 hvor PC udtrykker nogle tanker om den
forbruger,   hun   gerne   vil   tiltrække:   ”(…)   selvfølgelig   skal   man   være   en   professionel   virksomhed,  
men på den anden side, så er vi kvinder, og kvinder kan godt lide lidt snak og at være sammen og
sådan.  (…)  Og  der  tror  jeg  netop,  at  som  vi  snakker  om,  hvem  er  målgruppen,  det  er  rigtig  vigtigt  at  
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definere den. Og så kan det godt være, at man mister nogen, som synes, hold da kæft – hun
smører på, og det er måske, fordi de ikke er i målgruppen.”329
Med citatet påpeger vi, at den måde, PC omtaler målgruppen på, indeholder overvejelser om
mere end blot en segmenteringsopdelt målgruppe, hvor man eksempelvis indfanger en bestemt
aldersgruppe. Vi mener dermed at kunne argumentere for, at der, hvor PC pointerer, at  ”så  er  vi  
kvinder,   og   kvinder   kan   godt   lide   lidt   snak   og   sådan”, beskriver hun ubevidst nogle værdier.
Værdier, som hun aktivt vil kunne bruge i et forsøg på at facilitere en værdiskabelse for
forbrugeren. Sidste del af citatet er også et eksempel på, at PC forholder sig til, at det ikke er alle,
der vil finde værdierne relevante, og erkender dermed, at det også er i orden. På den måde kan vi
argumentere for, at hun ubevidst er klar over, at der ligger en værdi i de tætte relationer, og at
hun her kan tilbyde den del en unikhed og en nærhed ved at samle forbrugeren om et
kvindeunivers.
Vi vurderer, at det er en ubevidst overvejelse, eftersom hendes kommunikative adfærd på
Facebook-profilen afspejler en anden. Eksempelvis udloddede hun i december en julekalender,
hvor man, som forbruger, skulle like og dele dagens kalendergave for at deltage i konkurrencen.
Forholder vi denne handling til, hvad vi diskuterede i afsnittet Faith-holders overfor hunters, vil
denne handling resultere i begrænset, kortvarig værdi i forhold til, hvis hun havde engageret sine
fans på en anden måde, som kunne resultere i længerevarende emotionel værdi. I forhold til det
emotionelle aspekt i konkurrencer, vil vi kunne argumentere for, at i det tilfælde man vinder
konkurrencen, vil brugeren føle sig speciel et kort øjeblik. Eftersom det er en julekalender på 24
dage, må der være 24 brugere ud af PCs 8321 likers, der vinder. Dette resulterer altså i, at 24
brugere får en følelse af at være specielle eller i hvert fald heldige, hvorimod resten hurtigt
glemmer den store indsats, PC har lagt i konkurrencen. Ikke mindst en indsats af økonomisk værdi
for PC. Forholder vi dette regnestykke med, hvad hun udtrykker om likes og de reaktioner, hun får
fra forbrugerne generelt, finder vi belæg for, at hun i stedet bør fokusere på at identificere de
relationer, der rent faktisk findes: ”(…)  når  man  så  går  ind  og  tænker  sig  om,  så  er  det  meget  fra  
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den der lille skare af folk.330(…)  Ja,  for  man  (Pernille  Corydon,  red.)  vil  jo  gerne  sige tak, og ej, hvor
har du egentlig været god til at hjælpe os i gang.”331
Ifølge Fournier og Avery er det vigtigt, at virksomheder forstår den kontrakt, bestemte relationer
medfører, eftersom sådanne kontrakter etablerer normen for relationen, og hvad der forventes af
virksomhederne i situationen.332 Før man kan udtale sig om det behov eller den relation, brugerne
har til virksomhederne, kan virksomhederne starte med at se på, hvad forbrugerne engagerer sig i.
Fælles for de interviewede virksomheder er, at de alle får positive henvendelser på deres
Facebook-side, hvor der både bliver uddelt såkaldte   ”smileys” og ”hjerter”   (betegnelse   for   et  
hjerte: <3) fra forbrugernes side. Og fælles for alle fire er igen, at ingen af virksomhederne indgår i
samtalerne og tager imod rosen på Facebook, medmindre der er tale om en direkte henvendelse
fra en forbruger, eksempelvis angående en reklamation.
Ifølge Barnes argumenterer vi netop for, at dette aspekt af relationsdannelsen er vigtigt,
idet virksomhederne her skal erkende den reciprocitet, som vi omtalte i afsnit 4.7.2, hvor fokus er,
at virksomhederne viser, at brugerne er vigtige for virksomheden:333 ”Don’t throw money at me.
Show  me  I  matter  (…).”334
Hvis vi tager PC som eksempel igen, ville PC ved at anlægge et kvindeunivers afspejle nogle
værdier, som brugerne kan samle sig om. Kommentarerne på hendes Facebook-profil taget i
betragtning vurderer vi, at PC kunne være mere opmærksom på, om hendes faith-holders har
udviklet nogle af Fournier og Averys 18 brandrelationer. Dette med henblik på at kortlægge
værdigenerende relationer, men også i forhold til Cova & Covas tribal marketing – hvad binder
forbrugerne sammen? Eksempelvis kunne den lille skare, som altid følger PC og kommenterer på
hendes Facebook-profil, være udtryk for en best friend-relation, jf. afsnit 4.8.1. Er dette tilfældet,
vil det kræve af PC, at hun netop forstår kontrakten, og som Cova & Cova også pointerer,
værdierne der linker forbrugeren sammen.
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Det er således vigtigt, ifølge Barnes og Fournier & Avery, at skabe mening for forbrugerne,
som tager afsæt i det, forbrugeren interesserer sig for. Altså det, der linker forbrugerne sammen,
som vi også pointerede i temaet Web 2.0, jf. afsnit 5.4.
Vi lægger med udgangspunkt i det hypermoderne samfund vægt på en forbruger, som
blandt andet interesserer sig for autenticitet, økologi og nærhed. Derfor vil det være oplagt at
finde inspiration der. Barnes argumenterer yderligere for, at virksomheder ved hjælp af borrowed
meaning kan skabe mening og værdi for forbrugeren. Borrowed meaning kan være værdier
udtrykt gennem blandt andet medarbejdere, sponsorer eller talspersoner. 335 Til at belyse dette
aspekt af værdiskabelsen inddrager vi her KZ, idet de gennem årene har benyttet sig af forskellige
talspersoner: ”Hun  (Medina,  red.)  afspejler  også  en  del  af  det,  vi  vil  repræsentere,  her  eksempelvis  
musikuniverset.”336
I dette citat fra kategoriseringen Dialog udtrykker KZ værdier ved musikuniverset, som KZ føler
grundlæggende repræsenterer dem. Her også udtrykt i kategoriseringen Fagtermer og
personlighed: ”Ja, han (KZs grundlægger, red.) er en innovativ fyr, hvor det fra start af har været
hensigten at skille sig ud fra andre. Der er han nået et godt stykke vej. Der ligger en værdi i hans
navn, og de rollemodeller vi har valgt.”337
KZ udlever deres værdier igennem sangerinden Medina, og i dette tilfælde har de ladet Medina
repræsentere deres STORY-kollektion.338 Men eftersom KZ har en bred smykkeportefølje, vælger
de det, som Fournier & Avery kalder en porteføljestrategi. Det vil sige, at de tildeler forskellige
værdier til forskellige brands.339 Vi fremhæver derfor følgende citat fra KZ, idet de her italesætter
et værdiunivers, som deres andre smykker kan tiltrække, her fra kategoriseringen Relationer: ”(…)  
vi vil begynde at interessere os for Pinterest, og her tænker jeg, at det skal være et smykkested,
som ikke kommer til at hedde brandnavnet, men det skal være et sted, hvor man kan snakke om
smykker visuelt, og hvor det er sted, hvor man kan involvere folk, fordi det er så nemt lige at dele
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et billede.340 (…)  Her  har  vi  også  tænkt  på  en  styling-blog, men vi har engang imellem taget kontakt
til bloggere.341”  
Selvom dette er en fremtidsplan for KZ, ser vi allerede på hjemmesiden, hvordan de lægger vægt
på at fremhæve, at de har smykker til enhver smag. Eksempelvis de klassiske og udødelige, de
dristige og iøjnefaldende og de rå og edgy smykker.342 KZ har også fanebladet Dress up på deres
hjemmeside, hvor man selv kan sammensætte smykker og se dem med det samme på Medina.
Derved kommunikerer KZ med STORY-kollektionen og den brede smykkeportefølje værdier, som
kan danne forskellige relationer. Her repræsenterer Medina for det første et musikunivers, som vi
forbinder med råhed, men hun forbindes også med et feminint udtryk, som STORY forener i deres
smykker.   For   det   andet   lægger   KZ   med   deres   slogan   ”Addicted to Jewellery”   også   op   til   andre  
brugere, der er afhængige af smykker. Ser vi dette i forhold til Fournier & Averys relation
addictions,343 kan et argument for dannelsen af en sådan relation være på baggrund af KZ’s
dedikation til at tilbyde smykker af høj kvalitet og til enhver smag. Vi vurderer derfor, at KZ er
bevidste om værdiskabelsen – hvordan forbrugeren selv skaber en værdi på baggrund af det
materiale, KZ stiller til rådighed. Således tilbyder KZ emotionelle værdier til forbrugerne, hvormed
brandet således støtter og faciliterer relationen.
Som følge af det, KZ lægger op til med brugen af Medina, og ligeledes pointerer her:  ”(…)  
men det skal være et sted, hvor man kan snakke om smykker visuelt, og hvor det er sted, hvor man
kan involvere folk, fordi det  er  så  nemt  lige  at  dele  et  billede,(…)”344 argumenterer vi for, at KZ gør
sig tanker om værdien i relationer. Sammenholdt med, hvad vi belyste under Web 2.0, jf. afsnit
4.6, vurderer vi på baggrund af ovennævnte citat fra kategoriseringen Relationer, at KZ
interesserer sig for linket forbrugerne imellem og forsøger at støtte disse relationer. Her KZ’s fokus
på et visuelt smykkeunivers, hvor forbrugerne kan samle sig om noget andet end brandnavnet,
interessen  for  smykker:  ”(…)  her tænker jeg, at det skal være et smykkested, som ikke kommer til
at  hedde  brandnavnet(…)”345
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I citatet, igen fra kategoriseringen Relationer, fokuserer KZ på noget centralt set i forhold til Cova
& Covas latinske perspektiv på relationer, nemlig fællesskabet, idet det her ikke er brandet, som er
i centrum. KZ forholder sig altså til fællesskabet – det sociale, som det relevante. Vi fornemmer
derfor i ovennævnte citat, at KZ fremhæver det, som Cova & Cova pointerer ved et latinsk
perspektiv  på  relationer,  nemlig  at:  ”(…)  the link is more  important  than  the  thing  (…)”.346
Dette perspektiv finder vi som socialkonstruktivister særligt interessant, idet det sociale
aspekt i relationen fremhæves, og hvor forbrugeren genererer relationen ved at samle sig i
fællesskaber. Dette aspekt finder vi ligeledes relevant i forhold til det hypermoderne samfund,
idet forbrugeren her ikke afspejler sin identitet i brands, men i værdierne og fællesskaber, jf. afsnit
4.5.  Dermed  vurderer  vi,  at  når  KZ  taler  om  ”(…)  et  smykkested,  som  en  platform  for  samtale  om
smykker  (…)”347, forholder de sig til værdier, som den hypermoderne forbruger værdsætter og en
tilgang til relationen, der afspejler det latinske perspektiv, jf. afsnit 4.6.

5.8 En nærhedsdiskurs
Vi har i dette afsnit forholdt os til en diskurs, der sætter fokus på nærheden i relationerne. Når
relationer opstår, er det ikke længere med udgangspunkt i en identitetsskabende hensigt fra
forbrugerens side. Tværtimod lader forbrugeren sig tiltrække af emotionelle aspekter, som
kommer til udtryk i forbrug og interesser. Forbrugeren søger derfor brands, der imødekommer en
bestemt livsstil, hvor man samles om fælles interesser. Vi taler derfor om en nærhedsdiskurs, idet
forbrugeren efterspørger nærhed i sine brandrelationer og dermed sagt en dybere mening med
forbruget. Behovet for en dybere mening, ser vi eksempelvis der, hvor den hypermoderne
forbruger, fravælger situationsbestemte køb for i stedet at forbruge ud fra økologiske og
miljørigtige interesser. Denne nærhed bliver derfor ikke udtrykt i produktet eller brandet alene,
men i de links, der forbinder forbrugerne.

5.9 Delkonklusion
Vi har i ovenstående analyse, af virksomhedernes tilgang til faith-holders og relationer, set på
hvordan virksomhedernes adfærd på sociale medier ikke gør noget særligt for at dyrke deres faith346
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holders, og i den forbindelse opbygge længerevarende relationer. Derimod finder vi flere steder,
hvor virksomhederne gør sig tanker om forbrugeren, hvor især en viden om immaterielle værdier
synes at afspejle virksomhedernes forståelse af forbrugeren. På trods af disse tanker, finder vi
alligevel eksempler på, hvordan virksomheders virksomhedscentrerede tiltag spænder ben for
disse modtagerorienterede tanker. Eksempelvis så vi, hvordan likes på Facebook til dels bliver
anset som udtryk for virksomhedernes succes.
Set i forhold til det, vi påpeger om den hypermoderne forbruger, berører KZ, som den
eneste, en anden tilgang til relationer. Det er dér, hvor KZ forholder sig til en forbruger, der søger
mere end blot smykket, og derfor ser vi KZ som længere i processen, hvad angår erkendelse af,
hvad det er, der driver forbrugeren i dag.
Sidste afsnit, Identitet, følger op på, hvad vi i ovenstående analyser har pointeret angående
identitetsforståelsens gavnlige effekt på virksomhederne, når de netop skal arbejde med
værdiskabelse for forbrugerne, også med henblik på, hvordan de kan differentiere sig på
markedet.

5.10 Identitet
I vores empiri fandt vi flere steder, hvor virksomhederne udtrykker tanker om, hvem de gerne vil
være, og hvordan de gerne vil opleves.348 Tanken om værdier, formidling af historier,
brandnavnets betydning for identitet samt behovet for differentiering er alle elementer, som
virksomhederne forholder sig til på den ene eller den anden måde. Dette finder vi relevant at
belyse, eftersom en stærk profil kan skabe social kapital.
Især tanken om at skabe en profil er afgørende og spiller en stor rolle både i forbindelse
med kommunikation på sociale medier samt i udvælgelsen af salgssteder og kommunikationen
med disse. Selvom vi finder eksempler, hvor virksomhederne forholder sig til ovenstående,
eksisterer der alligevel en misforståelse af, hvad identitet og image er, forskellen på brand, vision,
mission, identitet, image og værdier. Vi ser dette som et udtryk for, at de fire virksomheder ikke
alle har ressourcer til at fokusere på sådanne strategiske overvejelser, idet salg og service er i
højsæde. Det fremgår af følgende citater, udtaget af kategoriseringerne Identitet og værdier, hvor
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der tales om strategiske overvejelser omkring identitet og værdier: ”Nej,   kun   at   vi   vil   være   den  
førende smykkeproducent af den slags, som vi producerer. Og så er det jo vores mål ikke? Så
mission, værdier og alt det der – den  er  rimelig  ens  hos  os.”349 ”Og  nej,  det  skal  der  ikke,  det  skal  
bare være   meget   enkelt,   for   det   er   det,   der   sådan   er   min   signatur.” 350 ”Vi   har   sådan   meget   den  
værdi, at vi skal være meget servicebetonede – vi skal virkelig hjælpe vores kunder, alt hvad vi
overhovedet  kan,  og  det  gør  vi.”351
Som det sidste citat bevidner, har virksomhederne en klar idé om, at service er en altafgørende
værdi. Når de bliver bedt om at sætte ord på brandet eller den ønskede identitet, tager de alle fat i
begrebet service. Under temaerne Sociale medier og Relationer tog vi netop fat på dette aspekt:
For er service en værdi, som forbrugeren har behov for at mærke? Og kan en sådan værdi være
med til at skabe en identitet, der er differentieret fra andre smykkebrands? Forventer den
hypermoderne forbruger ikke blot service som en del af købsoplevelsen – og ikke som noget
ekstraordinært værdifuldt? Det var jo netop dét vi så i afsnittet om Sociale medier.

5.10.1 Differentiering gennem værdier
I forbindelse med ovenstående fremhæver virksomhederne værdier som kvalitet, mode og
personlighed. Her udtrykker de, at værdierne udleves i virksomhederne og er med til at definere,
hvem de er, derfor identitetsskabende, hvilket udtrykkes i følgende citat fra kategoriseringen
Identitet: ”(…)   vi   er   jo   et   meget personligt brand, hvor jeg er meget opmærksom på at skrive –
’kærlig  hilsen  Erbs  &  Bjerke’.  Og  det  tror  jeg  egentlig  også,  folk  godt  kan  lide  (…).” 352 ”Men  det  er  
jo, at vi gerne vil lave super fede varer, som vi er sikre på, også er moderne, og til en pris, som man
kan  forholde  sig  til.”353 ”(…)  det,  vi  kan  leve  højt  på,  er,  at  vores  kvalitet  er  rigtig  god,  og  hvordan  
kan vi lige vise de ægte materialer.”354
Som det første citat antyder, har EB en forventning om, at ved at være personlige i skrevet
materiale, bliver brandet opfattet som personligt. Først og fremmest opfatter vi dette langt fra

349

Bilag 4, op.cit., p. 12
Bilag 5, op.cit., p. 7
351
Op.cit., p. 9
352
Bilag 7, op.cit., p. 2
353
Op.cit., p. 9
354
Bilag 6, op.cit., p. 3
350

Side | 110

virkeligheden, idet forbrugeren ikke nødvendigvis vil mærke dette. Samtidig træder
”personligheden”   i   brandet   ikke   frem,   idet   begrebet   personlighed ikke antyder selve
personligheden hos EB, som senere i interviewet viser sig. Citatet hertil er fra kategoriseringen
Identitet: ”Det er dyrere end H&M, men billigere end Pernille Corydon og de der. Så har det bare
mere kant, og er knapt så kikset, som det kan være andre steder.”355
Her forklarer EB netop, at kant og at være mindre kikset differentierer brandets identitet fra
andre, hvilket er den personlighed, som EB selv tillægger brandet. Denne tilgang til værdier som
identitetsskabende fandt vi hos alle de interviewede. En generel misforståelse af, hvad identitet
er,  og  hvordan  dette  kan  arbejdes  med  over  for  en  fortolkning  af,  at  ”overfladiske”  brugsværdier  
som service og personlighed kan differentiere identiteten fra andre og således skabe det image,
som virksomheden ønsker.
Personlighed og service er rigtignok styrende værdier i virksomhedernes daglige arbejde og
kontakt med forhandlere, men forbrugeren har ingen mulighed for at se dette, og derfor er disse
udlevede værdier ikke forbundet med det opfattede image. Overføres ovenstående på Hatch &
Schultz’ (2001) teori om identitet, image og kultur, kan de udlevede værdier herover ses som
kulturelementer i virksomheden. De udlevede værdier danner således virksomhedens kultur, og
her ses det første af flere huller (GAP): Den ønskede identitet (vision) udleves ikke, og der findes
således et hul mellem vision og kultur. Netop fordi forbrugerne ikke mærker disse udlevede
værdier, påvirker dette hul ikke nødvendigvis forbrugerens opfattelse af brandet. Alligevel findes
også et hul mellem den ønskede identitet (vision) og image. Vi vender tilbage til dette hul senere i
afsnittet, først behandles begrebet differentiering.
At differentiere sig fra andre brands kan være mange ting og kan gøres på mange måder.
Men én ting er gennemgående: Det opfattede image skal være tydeligt adskilt fra andre (lignende)
produkter. I de fire interviews er et begreb gennemgående: at passe sammen med, som her
udtrykt i kategoriseringen Identitet: ”Det  er  fordi,  jeg  synes,  det  passer  bedst  til  os.”356 ”(…)  men  
butikker,  hvor  vi  følte,  at  vi  kunne  passe  sammen  med  de  andre  mærker.” 357 ”som  et  supplement  til  
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Line   &   Jo   (smykkemærke,   red.)   eller   Pernille   Corydon,   lidt   billigere,   lidt   samme   stil.”358 ”Det   er  
vigtigt,  at  stilen  passer,  så  det  bliver  troværdigt.”359
Det sidste citat er fra KZ, som tidligere i interviewet netop erkender, at der på smykkemarkedet er
svære differentieringsproblemer.360 Derfor er det paradoksalt, at alle virksomheder bruger dette
begreb,  samtidig  med  at  de  beskriver  værdier,  som  er  ”gængse”  for  hele  branchen.  LK  udtrykker  
pinlighed over, at brandet befinder sig i butikker, hvor det ikke passer sammen med andre brands
eller selve butikkens udtryk. Det samme gør sig gældende for EB, som også behandler denne
”pinlighed”,  når  de vælger at søge væk fra butikker, som har brands, som hun ikke vil identificeres
med. En overvejelse kunne være, hvorvidt dette var nødvendigt, hvis EBs identitet og brand var
synligere – så ville nervøsiteten over ikke at passe ind i stedet være en fordel. Det er jo netop dét,
differentiering handler om – at adskille sig fra andre.
I interviewene finder vi altså eksempler på, hvordan virksomhederne identificerer steder
som knytter sig til deres identitet, men uden rigtigt at kunne udleve deres identitet. Vi finder
ligeledes steder, hvor deres adfærd ikke synes at omfatte disse overvejelser samt overvejelser om
differentieringsmuligheder. Derfor vælger vi at følge op på disse tendenser ved at supplere dem
med et undertema til Identitet, Product brand overfor corporate brand.

5.10.2 Product brand overfor corporate brand
Det er gældende for alle fire virksomheder, at de ikke besvarer spørgsmål om identitet med det,
de egentligt mener. Når samtalen handler om udtryk, image eller ønsket identitet, besvarer alle
virksomheder med eksempelvis produkt- eller designfordele, som vi finder i kategoriseringerne
Identitet og Værdiarbejde: ”Jamen,   altså   jeg  tror…   de   kan   jo   godt   lide   designet,   så   det  vil   jeg   da  
regne  med  eller  i  hvert  fald  håbe,  at  de  siger.” 361 ”De  flestes  idé  om  brandet, det er, at det er sådan
meget  enkelt  og  skandinavisk,  og  noget  man  kan  bruge  altid.”362 ”Altså  jeg  kunne  aldrig  finde  på  at  
ligge  mig  ind  i  (…)  sådan  en  eller  anden  som,  øhm,  det  er  svært  at  forklare.  Men  jeg  ved,  hvornår  
det er rigtigt. Altså Message (butik i DK, red.) er jo en rigtig fin kæde at få på, fordi de kan sælge
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varer. Men de har jo ikke det skarpeste udtryk, de har ikke den bedste profil. Men det gør jeg jo for
at   tjene   penge.”363 ”Vi   har   en   værdi   i,   at   vi   har   kvalitetssmykker,   og   at   de   skal   være fashionorienterede.”364
Således er det vores fortolkning, at disse virksomheder ikke ved, hvordan de skal eller kan
håndtere identitet. Ligeledes er det vores overbevisning, at de ikke skelner – måske fordi de ikke
formår det – deres produktfordele fra deres virksomhedsfordele. Overføres dette til et teoretisk
perspektiv, påpeger Christensen og Morsing netop i definitionen af dette, jf. afsnit 3.10, at nye
tendenser i samfundet betyder, at forbrugeren i stigende grad søger mod virksomheder med
etiske og moralske overvejelser. Dette kræver, at virksomhederne skifter fokus fra
produktorientering til virksomhedsorientering.
På sociale medier er denne tanke netop afgørende, idet virksomhederne på nuværende
tidspunkt bruger deres profiler som distributionskanaler for produktbranding, jf. afsnit 5.1. En
grund til dette kunne være, at virksomhederne netop ikke føler, at de besidder nogen
”virksomhedsånd”,  og  derfor  ikke  kan  vise  hverken  personlighed,  identitet  eller  værdier  på  disse  
medier. Vi mener derfor, at denne observerede manglende evne til at adskille produkt fra
virksomhed er af afgørende betydning for virksomhedernes evne til at agere på sociale medier i
fremtiden. For når den hypermoderne forbruger er mere aktiv, kræver involvering og har mere
magt, så kan sociale medier ikke betragtes som distributionskanaler for produktbranding.
Dermed ikke sagt, at corporate branding blot skal distribueres, og så er problemet løst.
Men gennem diskussionen af det hypermoderne samfund og de tendenser, som dermed gør sig
gældende for den hypermoderne forbruger, fandt vi netop frem til, at denne gerne vil involveres
mere og have indflydelse på virksomheders måde at være til på. Og måden at være på kan netop
være brandets corporate identity. Vi er således ikke overbeviste om, at en fast og forankret
identitet er den bedste løsning. I stedet er det tanken om, at forbrugeren via sociale medier kan
være med til at definere og udvikle brand og identitet gennem involvering. Cheney (2011) påpeger
netop denne tanke om identitetsarbejde i følgende citat: ”The  abilities  of  organizations  to  manage  
and control their own identities are, in other words, limited by both internal and external forces.
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Yet, the temptation to adopt integrated communication solutions in a hostile world is very strong.
(…)  But  can  organizations  really  manage  their  identities  this  way?”365
Cheney er ikke alene om at mene, at corporate identitet er flydende og ustabil, fordi den påvirkes
af både interne og eksterne faktorer som eksempelvis organisationens image, som konstant er i
forandring. De to begreber identitet og image er altså gensidigt afhængige størrelser, som ikke kan
eller skal adskilles. Sættes dette i en hypermoderne sammenhæng, er verden i dag mere turbulent
og usikker end nogensinde før, jf. afsnit 4.3.1. Virksomheder må være mere parate til konstant at
omstille sig, og forandringer er en del af hverdagen. Vi kan således argumentere for, at også
begreber som identitet og image må være fleksible og foranderlige i dag.
Alligevel beskrives identitet af mange teoretikere som noget, der kan ledes og styres, og det
kan derfor være svært for virksomheder med manglende strategiske ressourcer at navigere inden
for dette felt. Eksempelvis bygger hele den integrerede markedskommunikationstanke IMK på
ideen om, at en virksomhed må integrere al sin kommunikation.
Dette koncept strider imod tanken om både den post- og hypermoderne forbruger, idet
hele essensen her er, at forbrugeren er medskaber af alt indhold, og at virksomheden derfor ikke
længere er alene om denne magt. Denne dobbelthed på det teoretiske felt betyder, at
virksomheder i dag har svært ved at efterleve IMK, idet de her bør arbejde væk fra en monolitisk
brand-identitet. Vores interview taget i betragtning vurderer vi, at virksomhederne på nuværende
tidspunkt har svært ved at definere et entydigt corporate brand, og stiller således også
spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er en optimal løsning.

5.10.3 Corporate brand over for personen bag brandnavnet
Grundet størrelsen på virksomhederne har brandnavnet ofte en tæt relation til ejeren. Således ses
det i interviewene, at der foreligger forvirring omkring forholdet mellem person og brand. Som vi
så det i teorien om identitet, jf. afsnit 4.10 påpeger Hatch og Schultz (2001) problematikker i
forhold til dette: Når der opstår intern forvirring omkring brandets identitet, og således hvordan
denne udleves, er der risiko for, at et hul (gap) opstår – her imellem kultur og image. Som det
fremgår af følgende citat, har kulturen netop indvirkning på virksomhedens image. Citatet
365

Cheney et al., op.cit., p. 127

Side | 114

kommer fra kategoriseringen Fagtermer og personlighed: ”Mange af mine kunder har jo en
forestilling  om,  at  hun  er  sådan  en  rigtig  sød  dame  eller  pige.  (…)  Så  ja,  jeg  tror,  at  de  fornemmer,  
at der er en personlighed bag vores brand.”366 ”Ja, først havde jeg en profil, der hed Christina Erbs,
men nu har jeg valgt at kalde den Erbs & Bjerke, og så står mit navn under. Det betyder også, at
det er nemmere at finde, og det betyder, at jeg skal tænke lidt mere over, hvor privat det bliver
(…).”367 ”Der ligger en værdi i hans navn, og i de rollemodeller vi har valgt.”368
Stakeholder-forestillingen om, hvem personen bag er, betyder meget for virksomhederne, som
alle har en forestilling om, hvordan deres image er. Men de har svært ved at adskille den
personlighed, som de vil tillægge brandet, fra den personlighed, som rent faktisk er bag brandet.
Dermed ikke sagt at en adskillelse af disse er nødvendig, men det er vigtige overvejelser, idet
personen bag kan sætte en stopper for udviklingen af brandet: ”Så det var egentligt sådan fordi, at
det var meget personligt i starten. Og nu er det lige pludselig blevet lidt svært at finde ud af,
hvordan   det   personlige   skal   følge   med.   Men   navnet   var   jo   godt…   det   er   et   godt   navn,   kan   jeg  
mærke derude. Og det er så specielt et navn, at det ikke helt er mig, og det er også fornuftigt nok,
kan  man  sige.”369
Ses dette i en hypermoderne kontekst kan det være en fordel at lade den ægte personlighed bag
brandet stå frem – at trække værdier og dele af personligheden ud og tilføre det brandet. Den
hypermoderne forbruger søger netop nærhed, ægthed og relationer som belæg for at forbruge.
Forbrugeren stiller sig ikke længere tilfreds med overfladiske budskaber og produkter, men vil i
stigende grad have tilført ægte værdi, jf. afsnit 4.5. Denne   ægte   værdi   kan   i   PC’s   tilfælde   nemt  
tilføres, idet hendes idé om, hvordan brandet skal tage sig ud, allerede eksisterer i hendes
personlighed. Igen er det på nuværende tidspunkt uløselige problem, at PC ikke forstår, hvordan
dette arbejde skal udføres – og lader i stedet blot stå til.
Ser vi på de tre andre virksomheders udtalelser omkring dette tema fremgår det, at ikke
kun PC oplever problemer omkring brandnavnet overfor personen bag. Faktisk ses disse tendenser
i alle fire interview, dog i mindre grad hos LK, KZ og EB. Forsøges denne tendens hævet op på et
overordnet  niveau,  kan  virksomhedernes  manglende  forståelse  for  dette  ”hul”  have  betydning  for  
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den måde, den hypermoderne forbruger oplever disse på – den manglende ægthed og
gennemsigtighed fra virksomhedens side. Igen spiller også den hypermoderne forbrugers ønske
om   moralske   overvejelser   ind,   idet   disse   ”huller”   i   værste   tilfælde   kan   synes   som   løgne   fra  
virksomhedens side, hvormed den hypermoderne forbruger ifølge Fournier og Averys (2011)
tidsalder the age of critisim vil stille sig kritiske overfor en sådan opførsel.

5.11 Identitet og den hypermoderne forbruger
Ud fra ovenstående betragtning må det påpeges, at corporate branding igen tager en ny drejning,
idet det hypermoderne samfund nu indbefatter æstetiske, emotionelle og moralske faktorer, der
præger forbrugeren. Det vurderes således, at virksomhederne må forholde sig til disse faktorer i
deres arbejde med corporate branding. Her relaterer det æstetiske sig eksempelvis til
værdiuniverser, som virksomhederne kan bruge til at opbygge relationer til forbrugeren,370 som vi
så det i temaet Relationer, hvor moralske ses eksemplificeret ovenfor.
Ifølge Esmann & Esmann (2007) har opfattelsen af forbrugeren ændret sig markant de
seneste år. I deres artikel skriver  de:  ”Forbrugeren sidder ikke og venter på din kommunikation, og
han lever ikke for at købe dine produkter. Forbrugeren er først og fremmest menneske og i gang
med at leve sit liv.”371
Således er det deres overbevisning, at man før alt andet må erkende, at brands ikke er det
vigtigste i forbrugerens liv, men at disse kan have emotionel betydning i forbrugerens liv. Det er
derfor altafgørende at forstå, hvordan og hvorfor forbrugeren forbruger.372 Dette stemmer
samtidig godt overens med tanken om den hypermoderne forbrugers øgede magt i dag. Hvor
opfattelsen førhen var i retningen af, at virksomheder og brands skabte værdi for forbrugeren, er
det i dag nærmere således, at forbrugeren selv skaber denne værdi – eventuelt i interaktion med
virksomhed eller brand. I dette lys er det ikke en selvfølge, at et differentieret brand skaber værdi
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for forbrugeren. For brandet er ikke det vigtigste i forbrugerens liv, men kan fungere som stærke
relationer i det levede liv.373
Vi ser således et teoretisk incitament for, at behovet for emotionelle faktorer til stadighed
gør sig gældende i det hypermoderne samfund, ligesom vi så det i det postmoderne. Men hvorvidt
virksomhederne er opmærksomme på denne faktor, kan diskuteres. I interviewene med de fire
virksomheder fremgår et fokus på produktegenskaber frem for disse følelsesbetonede og
emotionelle faktorer. Eksempelvis påpeger LK i følgende citat, at hun vurderer forbrugerens
primære motivation for køb af LKs smykker som værende fleksibilitet, produkt-tilpasningen
(customized products) samt desig og farver, her fra kategoriseringen Værdiarbejde:   ”(…)   for det
første, noget af det der fanger dem, det er farverne,  (…)  de  kan  jo  godt  lide  designet.  (…)  Og  så  tror  
jeg  også,  at  mange  tænker,  at  det  er  så  fleksibelt.”374

5.11.1 Genbrug, rollemodeller og ”kiksethed”
Gennem interviewene fremkommer det, at der hos virksomhederne er lagt i støbeskeen til
arbejdet med emotionelle, moralske og/eller æstetiske faktorer, men at arbejdet blot ikke er
færdiggjort. Vi finder det derfor nødvendigt at belyse virksomhedernes egne værdiforestillinger
set i forhold til tanken om den hypermoderne forbruger.
I interviewet med LK pointeres det, at det der differentierer virksomheden fra andre er, at
de producerer alle smykker i Danmark og fra bunden. Ligeledes ligger de stor værdi i at genbruge
materialer, således at så lidt som muligt går til spilde.
Overfører vi denne tanke i et teoretisk perspektiv, ser vi, at den hypermoderne forbruger
netop tilgodeser virksomheder, som tænker længere og dybere end blot profit, jf. afsnit 4.3.2.
Dette kan virke paradoksalt i et samfund præget af økonomisk krise. Omvendt kan moralismen
ligeledes tolkes som et modsvar til det postmoderne overforbrug, hvor etik og social ansvarlighed
bliver en måde at tage afstand fra dette på. Som behandlet i den teoretiske diskussion befinder sig
her netop et af de omtalte paradokser: Virksomheden viser gennem handlinger, at de tager
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afstand fra postmoderne tendenser som overforbrug. Men hverken forbruger eller virksomhed er
interesserede i, at forbruget stopper.
Et andet vigtigt fænomen fundet i interviewet med LK er, at der trods manglende direkte
italesættelse af identitet faktisk findes en bestemt kvinde, som sættes i relief, nemlig Danefækvinden, her i kategoriseringen Identitet: ”(…)   damen   på   barsel   eller i hvert fald med et eller to
børn, og så griner vi lidt af, at det ofte er med Danefæ regnjakken, Ilse Jacobsen gummistøvler og
en  Grünbag  genbrugstaske,  så  har  de  vores  stjerner  på,  det  er  helt  sikkert.”375
Som LK udtrykker det, er det dog ikke en personlighed, man bevidst har tillagt brandet – faktisk
grines der lidt af denne kvinde. Det er en tanke   værdigt,   hvorvidt   denne   ”brand-rolle”   i   stedet  
burde udnyttes, idet der netop kunne ligge et potentiale i at skabe et værdiunivers omkring denne
kvinde. En forbruger, som lever sit liv, men hvor relationen til LK netop skaber værdi i det levede
liv. Fournier (1998) pointerer, at: ”Consumers  do  not  choose  brands,  they  choose  lives.”376
Og det har Danefæ-kvinden gjort. Hun lever sit liv, hvori specifikke og stærke brands indgår
som en del af. Hun formår således at gøre LK til en del af sit liv ved at opretholde en relation hertil
– en relation, som også burde arbejdes med fra LKs side. Ser vi i stedet på KZ, er identitetsarbejdet
godt i gang, når virksomheden vælger at benytte sig af rollemodeller, der skal signalere deres
værdier gennem en kendt personlighed, som vi også så det i kapitlet Relationer. Således forsøger
KZ at skabe et værdiunivers, hvor forbrugeren kan interagere med og fortolke brandet i eget liv.
Hermed har Esmann & Esmanns ovenstående forslag en position i praksis.
Hos EB spiller råhed og kant en tydelig rolle i både produkter og medarbejdere, og der gøres
meget ud af at adskille sig fra andre produkter i det talte. Men når EB forsøger at beskrive deres
tilgang, fremgår det, at en differentiering ikke finder sted. Vi kan som forskere godt se, at
produkterne afspejler den ønskede kant og råhed, men andre dele af promotionmixet følger ikke
dette udtryk. Eksempelvis opfatter vi ikke logoet eller sprogvalget i den eksterne kommunikation
som en del af dette:
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Vi vælger ikke at gå dybere ind i en tekst- og billedanalyse af dette materiale, men medtager det
blot som eksempler på, at EBs visuelle image ikke nødvendigvis afspejler den rå og kantede
ønskede identitet. Således er der, som vi så det tidligere, ifølge Hatch & Schultz et hul imellem
ønsket identitet og image, som der bør arbejdes med og alternativt lukkes for at skabe en mere
stringent differentieringsstrategi og synlig sammenhæng udadtil – et stærkere corporate brand, jf.
afsnit 4.10.
Hos PC skinner det skandinaviske udtryk og enkelthed igennem i produkterne. PC er selv
meget  bevidst  om  at  lave  smykker  til  ”kvinden,  som  ikke  normalt  går  med  smykker”,377 og hun har
således en klar idé om brandets udtryk. Det er PCs fornemmelse, at dette udtryk ikke fornemmes
hos hverken forhandlere eller forbrugere, og i stedet for at være uformel og hyggelig bliver
udtrykket  en  ”morrolle”  - meget formel og anvisende. Ifølge Hatch & Schultz betegnes også dette
som et hul mellem ønsket identitet og image, idet PCs egne ideer om, hvordan hun ønsker, at
brandet og herunder identiteten skal være, ikke stemmer overens med det billede, som
omverdenen har af dette.
Schultz, Antorini og Csaba (2005) behandler et paradoks inden for branding, nemlig
hvorvidt brands i dag faktisk skal og kan styres af virksomheden selv, og hvor meget der rent
faktisk tilhører forbrugeren.378 Ifølge forfatterne må virksomheden spørge sig selv om, hvilke
forbrugere hun ønsker at have kontakt med, hvad disse forbrugere forventer af PC, samt hvorvidt
PC formår at kommunikere den ønskede identitet ud til disse.379 Disse spørgsmål taget i
betragtning er PC godt på vej, idet hun netop allerede mærker en forventning fra forbrugerne om
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at være mere til stede på sociale medier, ligesom hun har en fornemmelse af, hvem hun gerne vil i
kontakt med – nemlig kvinden, som ikke normalt ville gå med smykker.
Men  kan  man  sige  at  have  ”lukket  hullet”  ved  blot  at  have  overvejet disse spørgsmål? Her
stiller vi os kritiske. For dette hul skal, set i et hypermoderne perspektiv, lukkes i relationen mellem
virksomhed og forbruger og er således ikke noget, der kan styres og kontrolleres. Hatch, Antorini
og Csaba har denne overvejelse med og argumenterer for, at man må finde en balance mellem
kontrol og fleksibilitet, og at arbejdet med kontrol af huller i sidste ende kan være øjenåbner for
inddragelse af forbrugeren.
Vi argumenterer for, at PC allerede har gjort sig overvejelser om det problematiske hul, og
hvordan dette kan arbejdes med. Hun har netop set, at nogle stakeholdere – eksempelvis
leverandører og forhandlere, ikke opfatter hendes corporate brand, som hun selv gør, og hun er
villig til at ændre kurs, således at disses forståelse og opfattelse arbejder sammen med hendes
egen – den ønskede identitet over for image. Ligeledes er det vores opfattelse, at PC netop agerer
efter retningslinjerne for dette paradoks, idet hun er villig til at lade brandet være fleksibelt og
lade stakeholdere fortolke og definere brandet, her fra kategoriseringen værdiarbejde: ”Det  er  det  
der med at turde vise, hvem jeg er. Fordi det kan jeg mærke, jeg har nogle rigtig, rigtig dygtige
agenter og sælgere, og der er mange af dem, når de så møder mig, som opfører sig sådan helt
mærkeligt over for mig. Og det er slet ikke, som jeg ønsker det, slet ikke. Så jeg kunne sagtens give
noget mere af mig selv, og det ville gøre forskellen. Jeg fornemmer, når jeg kommer rundt, at folk
tror, at jeg er sådan en businesstype (griner højlydt). Og så møder de sådan en gammel flippertype
som mig – for  det  er  jeg  jo  i  grunden  ikke.”380
Således argumenterer vi for, at PC besidder forståelsen for vigtigheden af en kommunikeret
identitet, og at hun ligeledes er villig til at skabe denne i samarbejde med hendes stakeholdere.
Med analysen af dette tema på plads er vi nu klar til at hæve fortolkningerne op på et højere
niveau og sætte ord på den diskurs, som vi mener, findes i samfundet i dag.
På baggrund af ovenstående vurdering af virksomhedernes evne til at skabe overblik og
sammenhæng med udgangspunkt i æstetiske, emotionelle eller moralske faktorer vurderer vi, at
der findes en uudnyttet mulighed hos de fire cases i arbejdet med identitet og brand.
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5.11 Usikkerhedsdiskurs
Identitet og værdier er diffuse begreber, som ikke synes at have nogen fast kerne. Eller har de?
Dette er en central diskussion, der afhænger af det enkelte menneskes verdensbillede eksistentialistisk eller essentialistisk. Det eksistentialistiske billede mener ikke, at menneskelige
handlinger eller værdier kan forudsiges, og dermed tager denne tilgang afstand fra den
essentialistiske, som netop mener, at menneskelige handlinger kan forklares ud fra begreber som
arv, miljø og biologiske egenskaber. Således kan identitet opfattes som en fleksibel størrelse, som
tilpasses og forandres i forskellige sociale relationer og sammenhænge.
Sættes dette aspekt i et større perspektiv, kan det socialkonstruktivistiske paradigme siges
at have ligheder med den eksistentialistiske tanke, idet socialkonstruktivismen netop tager afstand
fra positivistiske idealer som realisme og essens. Så i en post- eller hypermoderne verden hvor
sociale netværk og relationer er styrende for forbrugeren, hvorfor tilser nogle virksomheder så til
stadighed verden med essentialistiske øjne? Måske fordi den fragmenterede identitetstanke synes
uoverskuelig, og at magtesløshed   bliver   den   eneste   ”løsning”?   En   magtesløshed,   som   igen   går  
tilbage til det hypermoderne samfund, hvor netop intet længere er gyldigt, sikkert eller fastlagt.
Som ordlyden hentyder i ovenstående, vurderer vi, at der er tale om en usikkerhedsdiskurs.
En diskurs, som går langt ud over identitetsbegrebet, men som netop har indflydelse på dette. For
hvad søger dette fragmenterede, eksistentialistiske, krævende individ, når det forbruger? For det
forbruger stadig. Ja, tiderne skifter, kriser kommer og går, og trends og tendenser forandres. Men
forbruget ophører ikke.

5.12 Delkonklusion
I analysen af dette tema er vi nået frem til, at arbejdet med sociale medier kræver en dybere
forståelse for brand og identitet, herunder forskellen på produkt- og corporate branding. Vi så her,
at virksomhederne ikke skelner imellem – og til dels faktisk ikke forstår forskellen på disse
begreber. Ligeledes så vi, at selve identitetsarbejdet synes svært for virksomhederne, idet de ikke
kunne adskille funktionelle brugsværdier fra faktiske brand-værdier. Vi belyste derfor vigtigheden
i, at virksomhederne indser, at arbejdet med identitet kan gøre det nemmere at skabe en relation
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på sociale medier. Ligeledes at sociale medier netop kan være en platform, hvorpå involvering og
interaktion finder sted.
Helt generelt for de fire cases er det, at de alle har en intern ide om, hvordan deres
identitet er eller skal være, men denne kommer ikke til udtryk. De formår ikke at differentiere sig
fra andre brands, idet ovennævnte værdiarbejde ikke udføres og værdier som service og
personlighed bliver  ”gængse”. Men det er jo ikke sådanne værdier, der skaber differentiering, og
de kan være svære at formidle på sociale medier. Der skal altså først og fremmest arbejdes med
identitet, men omvendt ikke ud fra ideen om en fastlagt og forankret identitet.
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6 Resultater
Tanken om det hypermoderne samfund har fungeret som en paraply for vores
problemformulering, som vi har behandlet ud fra vores fremkomne empiritemaer, hvor hensigten
har været at belyse de fire virksomheders tilgang til sociale medier. Derfor vælger vi i dette afsnit
at brede paraplyen ud for at overskueliggøre vores analyseresultater med henblik på at vurdere
vores antagelse om det hypermoderne samfund. Til sidst i afsnittet vil vi med udgangspunkt i
resultaterne præsentere vores situationsbestemte forslag til virksomhederne.
Vi har fra start antaget, at det hypermoderne samfund er et samfund i bevægelse, hvor
værdier som nærhed og kvalitet frem for kvantitet får betydning for forbrugeren. På den anden
side pointerer vi også, at vi lever i en brydningstid mellem et postmoderne og et hypermoderne
samfund, som begge er karakteriseret ved, at forbrugere har et større medieforbrug, som blandt
andet får betydning for virksomhederne. Vores interview med de fire virksomheder har bekræftet
disse antagelser. Virksomhedernes måde at tilgå den hypermoderne forbruger må således
udspringe af de forhold, som netop her gør sig gældende:

6.1 Den hypermoderne forbruger


Medieforbruget. Her oplever virksomhederne, at de sociale medier, for deres
vedkommende Facebook, er et sted, hvor de får feedback fra forbrugerne, og de oplever i
stigende grad forbrugerens ønske og forventning om at blive hørt. Virksomhederne
anerkender den magtfulde forbruger i den forstand, at de vedkender sig de sociale medier
som et åbent forum. Men som analysen også fokuserede på, kan der være forskel på
erkendelsen og selve det at arbejde konstruktivt med forbrugeren.
”Man  gør  det  jo  (indtræder  på  Facebook,  red.),  fordi  alt  andet  ville  være  underligt  ikke  at  
gøre   det   (…).”381 Vi vurderer ud fra citatet, at argumentet for tilstedeværelse på sociale
medier, i dette tilfælde Facebook, er styret af forbrugeren, og det er dermed udtryk for en
accept af forbrugerens behov for kontakt. Den hypermoderne forbrugers behov for
autenticitet og gennemsigtighed afspejles derfor i virksomhedernes villighed til at være
der, hvor forbrugeren er.
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Behovet for selvtilfredsstillelse og nære relationer. Som præsenteret i teoriafsnittet om
den hypermoderne forbruger ser vi, hvordan behovet for selvtilfredsstillelse er et
afgørende punkt, som adskiller sig fra den postmoderne selviscenesættende forbruger.
Som en fortsættelse af ovenstående fornemmer virksomhederne, hvordan nyere
informationsteknologi har betydning for, hvordan forbrugeren i stigende grad bliver
modstandsdygtig over for manipulation. Dette kommer eksempelvis til udtryk, hvor KZ
igennem deres velgørenheds-armbåndsgruppe oplever, hvordan forbrugeren stiller krav til
KZs gennemsigtighed ved at stille sig kritisk over for denne velgørenhedstanke. I denne
handling møder KZ i højere grad en forbruger med behov for indre tilfredsstillelse, frem for
den mere postmoderne selviscenesættende forbruger. KZ får derved en fornemmelse af
den hypermoderne forbrugers værdier, her hvordan fællesskabet vægtes højere end
produktet. På den måde kan vi se, at tanker, som er tilknyttet den hypermoderne
forbruger, ikke er fremmede for virksomhederne, her især KZ.



Kvalitet frem for kvantitet. Vi ser i de foregående eksempler, at virksomhederne flere
steder forholder sig til, at forbrugerne er præget af indadvendte orienteringer frem for
udelukkende at være selviscenesættende. Vi ser altså steder, hvor virksomhederne
mærker forbrugerens fokus på immaterielle værdier over for de mere materielle værdier.
Eksempelvis i tilfældet hvor Danefæ-kvinden, kvindeuniverset eller smykkeuniverset
danner udgangspunkter for immaterielle værdidannelser for forbrugeren. Dette ser vi som
eksempler på, at virksomhederne fornemmer den hypermoderne forbrugers værdsættelse
af værdien bag produktet eller brandet. Men som analysen påpeger, er det stadigvæk ikke
altid bevidste handlinger, idet virksomhederne ofte tiltrækker forbrugeren med nemme
tilbud.



Mere end blot et produkt. Ovennævnte indadvendte orienteringer kommer til udtryk, hvor
virksomhederne kommer til kort i forhold til at kunne definere noget specifikt for
forbrugerne. Dette skal ses i lyset af, at den hypermoderne forbruger i højere grad
efterspørger transparens, hvori forbrugeren oplever virksomhedernes etiske og moralske
målsætninger. Som allerede nævnt forholder virksomhederne sig til elementer af den
hypermoderne forbruger, men når det kommer til at tilbyde forbrugeren noget andet end
et
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virksomhederne forholder sig til deres identitet, uden at der er tale om en essentialistisk
forståelse af identiteten, som vi så det i usikkerhedsdiskursen. Identitetsforståelse skal her
ses i sammenhæng med, hvad Lipovetsky påpeger om det hypermoderne samfund: et
samfund i bevægelse, som er flydende og fragmenteret.
Ovenstående punkter er således ekspliciterede resultater af virksomhedernes kontakt med den
hypermoderne forbruger på sociale medier. Vi anser derfor, at hypotesens første del om den
hypermoderne forbruger for bekræftet, når ovennævnte netop er eksempler på virksomhedernes
erfaringer med denne forbruger. Disse forhold får således betydning for virksomhedernes ageren i
fremtiden. Hvorledes hypotesens anden del kan bekræftes, belyser vi i det følgende ved at
fremhæve resultaterne fra analysens fire hovedtemaer med tanke på en hypermoderne forbruger.

6.2 Sociale medier
I dette tema fokuseres på steder, hvor virksomhederne er afsenderorienterede i deres tilgang til
den hypermoderne forbruger. Facebook som en distributionskanal afspejler virksomheders
umiddelbare adfærd, hvor klassiske promotionstiltag som reklamer og promovering af produkter
dominerer. Omvendt er tanker om ønsker og usikkerhed eksempler på, at virksomhederne
forholder sig til forbrugeren, som vi også påpeger i ovenstående punkt, medieforbruget. Resultatet
af dette afsnit bliver, at virksomhederne må tænke på, hvordan de kan kommunikere med en aktiv
forbruger, som drives af interessefællesskaber.
Analysen viser os også, at de fire virksomheder fornemmer en forbruger, der efterspørger
mere dybde i kommunikationen, og en værdiudveksling i form af menneskelige relationer.
Alligevel ser vi ikke, at virksomhederne bringer disse refleksioner i spil. Resultatet af denne analyse
viser ligeledes, at KZ og EB gør sig overvejelser om andre sociale medier, der tillader en anden
form for interaktivitet end Facebook. Det er henholdsvis det visuelle forum Pinterest og den
visuelle mobile platform Instagram. Denne søgen efter andre medier ser vi som nysgerrigheden
for at aktivere forbrugerens behov for involvering, men også som et tegn på, at virksomhederne vil
efterkomme den hypermoderne forbrugers krav på autenticitet og gennemsigtighed.
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Dette punkt skal ses i forhold til den hypermoderne forbrugers fokus på det introverte
forbrug og den troværdighed, som forbrugeren tillægger sociale medier i opsøgningen af viden og
erfaringer om et brand.382
Dette leder os naturligt videre til et andet vigtigt resultat fra denne analyse, som gør sig
gældende hos alle fire virksomheder. Deres handlinger bærer præg af at være overvejende
reaktive, hvilket betyder, at de reagerer på Facebooks bandwagon-effekt,383 og vi ser derfor et
behov for viden inden for området sociale medier. Her med tanke på en hypermoderne forbruger.
Medieforbruget taget i betragtning sættes her resultatets første fokuspunkt:


Fællesskab mellem forbrugere skaber troværdighed og social kapital om et brand. Brug
derfor sociale medier som redskab til at involvere og engagere forbrugeren.

6.3 Web 2.0
Resultatet af denne analyse viste, at selvom virksomhederne opfanger en forbruger, som gerne vil
i dialog og engageres, er vejen dertil noget broget. Ofte er ideen om dialog forbeholdt
virksomheden og forbrugeren imellem, men vores teoretiske perspektiv på web 2.0 viser, at
virksomhederne må sørge for, at dialog er noget, der også opstår forbrugerne imellem. Her fandt
vi, at KZ var de eneste, som direkte udtrykte sig om dialog i den forstand, at de nævner et muligt
tiltag med Pinterest som platform for dialog og interessefællesskaber.
Interviewene belyste således, at hvor virksomhederne tror, de engagerer forbrugeren – her
co-kreerer, fandt vi igen et afsender- og dermed virksomhedscentreret engagement. Vi pointerer
dermed de uudnyttede muligheder, eksempelvis hvad angår Prahalad og Ramaswamys arbejde
med co-creation, som i høj grad indbefatter tanker om en hypermoderne forbruger.
Analysen viste også, at storytelling kan være et interessant strategisk værktøj for
virksomhederne, idet de hver især udtrykker potentialer for deling af historier, også med henblik
på at skabe autenticitet og troværdighed om deres respektive virksomhed. Vi vurderer her, at et
arbejde med storytelling må tilpasses den hypermoderne forbrugers magt på de sociale medier.
382
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Dette med henblik på, hvordan værdierne og fortællingerne bør opstå i konstruktionen med
forbrugeren og dermed ikke som et færdigt produkt fra virksomhedernes side. Med udgangspunkt
i Fournier og Averys tidsaldre fandt vi således ud af, at involveringen og engagementet er
altafgørende. Det er altså ikke længere nok at kommunikere værdier, historier eller identiteter på
sociale medier. Hermed opstår resultatets andet fokuspunkt:


Lad forbrugeren skabe sin egen unikke oplevelse eller fortælling af eller om et brand. På
den måde kan forbrugeren co-creere i egen kontekst.

6.4 Relationer
Resultaterne fra dette tema er foretaget med udgangspunkt i ovennævnte temaer, forstået på den
måde, at virksomhedernes adfærd på sociale medier og tilgang til en forbrugerorienteret
involvering og dialog afspejler virksomhedernes relationer med forbrugeren. Vi ser, at
virksomhederne famler i blinde på grund af det foranderlige mediebillede, hvor forbrugeren er i
centrum, og hvor manglen på faste referencepunkter påvirker virksomhedernes evne til at
orientere sig. Virksomhedernes omgang med forbrugerrelationer viser os, at de ikke er bevidste
om de krav, den hypermoderne forbruger stiller, her særligt med henblik på forbrugerens magt til
selv at bestemme relationen.
Analysen viste, at de ægte interesser ligger i de faith-holders, som virksomhederne kan
identificere, og ved at arbejde konstruktivt med sine faith-holders vil virksomhederne i højere grad
være i stand til at tilskrive sig social kapital. Dette resultat beror på, hvad vi pointerede angående
virksomhedernes evne til at samle forbrugeren om værdier og interesser, og ikke hvordan de via
produktbaserede konkurrencer tiltrækker forbrugeren. Vi ser dette som endnu et argument for, at
virksomhederne ikke helt forstår den hypermoderne forbrugers evne til selv at opsøge den
information og de fællesskaber, denne identificerer sig med.
Et andet vigtigt resultat fra denne analyse skal ses med udgangspunkt i et
socialkonstruktivistisk syn på konteksten som en vigtig instans for virksomhederne. Medtager
virksomhederne ikke konteksten, her det foranderlige samfund, ser virksomhederne ikke
forbrugeren, og de vil dermed have svært ved at gøre sig interessante eller til andet end blot
neutrale kommunikatører. Dette giver specialet sit tredje og næstsidste fokuspunkt:
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Faith-holders er som ambassadører for et brand: beskyt dem som de beskytter brandet.
Denne relation er dobbeltsidet og virksomheden må forstå relationens kontrakt.

6.5 Identitet
Resultatet af dette tema viser, at der hos virksomhederne findes et hul imellem den udlevede
identitet og den ønskede identitet. Og som analyserne fra de ovenstående temaer også viser, gør
dette hul sig gældende de steder, hvor virksomhederne medtænker aspekter, som angår den
hypermoderne forbruger. Helt præcist de steder, hvor handlingen ikke afspejler tankerne.
Resultatet af denne mangel på strategiske overvejelser omkring virksomhedernes identitet og
værdier bliver dermed også en hindring for virksomhederne i deres differentiering på markedet.
Dette medfører eksempelvis, at virksomhederne har svært ved at udtrykke konkrete værdier og
differentieringsfaktorer, hvilket gør, at de ikke tænker på, hvordan de kommunikerer deres
corporate brand, men kun et product brand. Et fokus på produktbranding imødekommer dog ikke
den hypermoderne forbrugers behov for at opsøge virksomheder med moralske og etiske
overvejelser.
Med analysen så vi derfor på, hvordan virksomheder med tanke på den hypermoderne
forbruger kan imødekomme dette spændingsfelt, der umiddelbart ligger i en definition af et
corporate brand og en corporate identity. Spændingsfeltet, som vi ser det, gør altså, at identiteten
og corporate brands ikke anses som statiske størrelser, men som foranderlige.
Resultatet af denne analyse har derfor betydning for virksomhedernes strategiske arbejde
med deres kommunikation, og her kan konsekvensen af at have få ressourcer lede til en
nedprioritering af det strategiske arbejde. Derfor er et vigtigt resultat fra denne analyse, at
virksomhederne er villige til at prioritere forbrugeren, men mangler ideer og strategiske
”værktøjer”  til  at  favne  dette. Sidste fokuspunkt for resultaterne bliver således:


Overvej strategiske valg i forhold til et corporate brand. Men husk: et brand opstår først i
mødet med forbrugeren.
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7 Forslag
Vi er nu fremme ved forslagskapitlet, hvor vi præsenterer vores situationsbestemte forslag til
virksomhederne. Vores forslag tager udgangspunkt i ovenstående resultater.

7.1 Forslag I: Digterens  sved  vedkommer  læseren…        
Selvom den hypermoderne forbruger selv opsøger virksomhederne på de sociale medier og
dermed tilskrives mere magt, betyder det ikke, at virksomhederne blot skal agere som neutrale
kommunikatører. Tværtimod skal de se dem selv som entreprenører. Dette på baggrund af, at
virksomhederne på samme måde som forbrugeren konstruerer deres individuelle virkelighed. Så
ved at indtage entreprenør-ånden venter virksomhederne ikke passivt på forbrugeren, men
forsøger at møde forbrugeren ved at støtte op om forbrugerens interesser, således vil chancen for
at skabe en merværdi i forbrugerens fællesskab være større.
Entreprenør-rollen skal derfor være opsøgende, udfordrende og identificerbar. Begrebet
”identificerbar”  konnoterer  ikke  en  fast  formuleret  kerne  i  form  af  en  identitet,  men  skal  fungere  
som en strategi – et udgangspunkt, som er tilpasset med tanke på omverdenen. Hvis ikke
virksomhederne formulerer deres egen strategi, bliver de blot en del af en andens, hvilket vi netop
påpeger om de fire virksomheders adfærd på og tilgang til sociale medier, idet de alle opfatter
forummet på Facebook som en gratis afsenderorienteret markedsføringskanal.
Psykolog  og  fremtidsforsker  Thomas  Geuken  siger  om  dette:  ”Man plejer at sige, at en digters sved
ikke angår læseren. I den nye tidsalder er det digterens sved, der gør kommunikationen
vedkommende.”384
Citatet her opfanger altså det, vi gerne vil pointere over for virksomhederne: I stedet for
virksomhedernes nuværende brug af Facebook som et reaktivt svar på forbrugerens behov, skal
virksomhederne være visionære og skabe interessefællesskaber sammen med forbrugeren. Vi
mener dermed, at virksomhederne skal forholde sig mere kritiske angående det pågældende
sociale medies kunnen.

384

Bilag 10 - Kommunikation på kanten
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Facebook er et medie, der tillader en afsender at sende et budskab ud til alle sine
fans/followers. Facebook er dermed fra start et medie, hvor brugerne ikke kan skabe andet
indhold end statusopdateringer og kommentarer, og er derfor et meget tekstbaseret socialt
medie. Det er derfor nemt for virksomhederne at falde i en triviel rutinepræget brug af Facebook
med opdateringer, nyheder og konkurrencer. Derfor forslår vi, at virksomhederne fokuserer på de
værdier, som vi ser i det visuelle medie Instagram:

7.1.1 ”A  picture  is  worth  a  thousand  words”
Instagrams fokusområder er som følger:


Platform for interessefællesskaber



Brugergenereret indhold



Fokus på brugerens relationer og fortællinger

Med Instagram dannes der mulighed for at visualisere et interessefællesskab på tværs af
landegrænser, og her er et brugergenererende indhold i fokus. Instagram henvender sig dermed til
den hypermoderne forbrugers behov for involvering og selvtilfredsstillelse, idet forbrugeren her er
med til at skabe en autentisk profil af brandet. Instagram er således et medie, som i højere grad
end Facebook tillader virksomhederne at stille deres brand til rådighed. Instagram giver således
virksomhederne mulighed for at udvide deres sociale kapital. Resultatet af en sådan interaktion vil
give virksomhederne et tættere indblik i de relationer, forbrugeren danner ud fra det,
virksomhederne tilbyder. Dette får også betydning for, at virksomhederne senere kan blive ved
med at udfordre deres entreprenør-rolle, idet de med forbrugeren i tankerne kan se, hvad de
efterspørger. Med udgangspunkt i ovenstående foreslår vi, at virksomhederne ser i retningen af
dette sociale visuelle medie.

7.3 Forslag II: Forbrugernes fortællinger af #brandet
Det gælder altså om at sætte forbrugernes fortolkning i centrum. Set ud fra et perspektiv på
forbrugeren som hypermoderne, ser vi, at virksomhederne ser på linket – det, der binder
forbrugerne sammen. En hensigtsmæssig Instagram-profil for virksomhederne er derfor ikke en,
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som opfattes som endnu et rum for produktmarkedsføring. I stedet er det brugerne, der skal frem
i lyset.
Mærsk385 har fået stor ros for deres brugerengagerende brug af Instagram, idet Mærsk
opfordrer følgere til at tage billeder af alt Mærsk-relateret i hele verden med hashtagget386
#meaersk. På den måde formår Mærsk at skabe en visuel profil med hjælp fra deres følgere
verden over.
Som vi pointerede i strategien   ”I am, where you are”, jf. afsnit 4.6, er tribal marketing i
forbindelse med relationer et eksempel på, at det i en hypermoderne sammenhæng ikke længere
er brandet, der er i centrum, men fællesskabet brugerne imellem. Derfor foreslår vi i stedet, at når
virksomhederne bruger Instagram, skal de opfordre brugerne til at skabe en visuel fortælling, hvor
brandet opstår i form af ét af mange hashtags - værdiord.
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Maersk, den danske containervirksomhed, http://www.maersk.com
Et hashtag bruges på Twitter og Instagram til enten at forbinde et tweet eller et billede med en lokation, en
hændelse, følelser, produkter, et bestemt instagramfilter.
386
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Billedet her er et eksempel på en bruger, som netop bruger hashtags til at forbinde sig med andre
brugere på Instagram, som relaterer til hendes fortælling, hvori converse-skoen indgår sammen
med en masse andre værdiord, som #art, #love, #me og #awesome. Set i forhold til, hvad vi
pointerer angående det latinske perspektiv på relationer, er ovennævnte billede et eksempel på,
hvordan forbrugeren danner relationer uden for brandet på Instagram. Her bliver converse-skoen
en del af et fællesskab og repræsenterer en værdi hos forbrugeren, som linker denne forbruger
sammen med 43 andre brugere, der ”synes  godt  om”  brugerens  billede.  Samtidig  er  brugeren  en  
del af et fællesskab (tribe) sammen med 11287387 andre #converseallstar-relaterede billeder på
Instagram.
Ved hjælp af visuelle udtryk formår brugeren at skabe en visuel fortælling, som andre
brugere relaterer sig til. Det er således et medie, som forbinder den hypermoderne forbrugers
behov for simpel og hurtig kommunikation, som foregår i realtid, på tværs af landegrænser. Vi ser
derfor Instagram som et medie, der samler folk om interesser, som bliver formidlet visuelt. Det er
personligt og på samme tid et sted, hvor brugere forbindes i online fællesskaber, idet brugere ved
hjælp af hashtags søger fællesskabet. Fællesskabssøgningen finder vi netop relevant hos den
hypermoderne forbruger, og den kan anses som det, der netop er katalysator for, at linket
tillægges stor betydning.
Vores opfordring til virksomhederne er derfor, at de kan bruge Instagram som platform
med tanke på at facilitere værdiskabelse gennem interesser. Virksomhederne kan derved
kommunikere visuelt og bruge hashtags til at lade brugere finde virksomheden, men også finde
andre brugere med samme interesser. Her vender vi tilbage til det, vi advokerede for i
ovenstående afsnit om digterens sved: At virksomhederne med tanke på omverdenen
repræsenterer nogle værdier – en strategi, men lader det være op til brugeren selv, hvordan disse
defineres og bruges.

387

Dette tal er fra d. 5/1/2013 set på Instagram.
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7.4 Forslag III: Outcome i stedet for output
Overordnet lægger ovenstående forslag op til, at virksomhederne – uanset størrelsen - ser deres
kommunikation efter i sømmene, også med fokus på deres Return on investment.388
Analyseresultaterne viste, at virksomhederne bruger mange ressourcer på at tiltrække
forbrugeren ved hjælp af promoveringsværktøjer. Virksomhedernes fokus har derfor, set ud fra en
kommunikationssammenhæng, været på deres output – hvor mange likes har de/hvor mange likes
giver dette smykke? Output repræsenterer altså her en værdiløs faktor, netop på baggrund af,
hvad vi analyserede angående værdien af et like på Facebook, jf. afsnit 5.7.1. Med udgangspunkt i
analyseresultaterne og i den hypermoderne forbruger argumenterer vi derfor for, at
virksomhederne i stedet fokuserer på deres outcome, hvorfor de netop bør se på de mennesker,
de gerne vil have i tale.
Outcome-delen består altså i et mere modtagerorienteret perspektiv, idet virksomhederne
må målrette deres tiltag mod modtageren for også at være sikker på, at deres tiltag er
hensigtsmæssige og bliver forstået. Ud fra et økonomisk perspektiv er et fokus på outcome
således også af større betydning end output-tanken. Ved at flytte fokus på outcome vil
virksomhederne kunne arbejde mere konkret på at få forbrugeren i tale. Dermed ser vi også
hvordan outcome-tanken binder ovenstående forslag sammen, idet disse forslag støtter op om
den modtagerorienterede tilgang til kommunikation, som virksomhederne i fremtiden bør arbejde
mere konkret hen imod.

7.5 ”Hva’  gør  vi  nu,  lille  du?”
Vi fortsætter ikke i Kim Larsens fodspor, men afslutter som sidste led i udformningen af resultater
og forslag, med at visualisere de nøgleord som fremkom af ovenstående, med henblik på at
pointere dynamikken i de perspektiver, som forslagene tager udgangspunkt i. Vi har altså, trods
vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt, valgt at udforme en model. Det er vigtigt at pointere
at modellen ikke skal opfattes som en statisk og ufleksibel løsning på virksomhedernes problemer
med at implementere sociale medier i deres kommunikation. Det er således ikke et ønske om at
388

ROI er et begreb, der dækker over effektiviteten af en indsats. I dette tilfælde en kommunikativ indsats.
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kunne udtale sig generelt om virkeligheden og ej heller at servere en færdigarbejdet løsning til
hele smykkebranchen, men blot et udgangspunkt for dette arbejde.
Nøgleordene skal ikke ses som konstanter, men derimod som flydende, dynamiske
størrelser, der ændres over tid. Hermed er der fokus på kompleksiteten, når vi bevæger os væk fra
ideen om standardiserede forslag og i stedet tager højde for det dynamiske aspekt i forslagene: De
sociale processer er udgangspunktet for meningsskabelsen.

Som det altafgørende tager denne model udgangspunkt i den enkelte virksomheds tilgang til og
arbejde med kommunikation. Således er modellen ligeså meget et pejlemærke for, hvordan en
virksomhed bør tænke om kommunikation, jf. afsnittet om outcome overfor output. Som det
midterste i cirklen demonstrerer, må arbejdet, når først forståelsen for feltet og samfundet i dag
er til stede, konstant omhandle værdiskabelsen mellem forbrugere samt mellem forbrugere og
virksomhed. Og nøgleordene i modellen kan netop facilitere dette arbejde. Virksomheden kan
træde ind i cirklen ethvert sted, og arbejde med netop det udgangspunkt, som de finder relevant i
den situation, som de befinder sig i. De ni nøgleord danner til sammen det færdige indtryk af
analysens resultater. Således stammer de ni nøgleord fra temaerne i analysen, hvorunder det
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enkelte ord behandles. Således står modellen ikke alene, men må sammentænkes med både
analyse, resultater og ovennævnte forslag.
Pilene illustrerer den dynamiske bevægelse som konstant finder sted mellem de enkelte
nøgleord. For som det fremkom af analyse samt resultater og forslag, hænger de enkelte dele
naturligt sammen, og kan således ikke skilles ad i sekvenser, da de i sidste ende er et resultat af
det hypermoderne (og til tider stadig postmoderne) samfund. I stedet må arbejdet ses som et
holistisk arbejde med sociale processer, hvorunder enkeltdelene er afhængige af hinanden i
opnåelsen af den bedst mulige implementering af sociale medier i kommunikationen.
Ovenstående resultats- og forslagsafsnit fungerer som specialets endelige besvarelse af
problemformuleringen, idet vi her definerer, hvordan de fire virksomheder kan arbejde med
sociale medier i deres kommunikationsportefølje.

7.6 Analytisk generalisering ud fra specialets resultater
Vi er nu nået til det punkt, hvormed vi må afgøre, hvorvidt dette speciales resultater kan siges at
kunne generaliseres. Vi udformer hermed en analytisk generalisering efter begrebet assertorisk
logik, nævnt i indledningen.
Som vi så det i resultatafsnittet, senere udbygget i forslagene, ser vi det som en
altafgørende faktor for de fire virksomheders ageren på sociale medier, at disse opnår en
forståelse for begrebet hypermoderne. Ligeledes at deres overordnede forståelse for
kommunikation bevæger sig fra transmissionstanken til interaktionstanken. Dette argument
dokumenteres igennem analysen, hvor det flere gange fremgår, at virksomhederne opfatter
sociale medier som en distributionskanal, hvorpå de kan udsende budskaber om produkter.
Ligeledes dokumenteres dette teoretisk, idet eksempelvis feltet Web 2.0 netop dikterer et nyt syn
på (hypermoderne) forbrugere.
Vi mener, at der her er grobund for en analytisk generalisering. For det er ikke kun de fire
undersøgte virksomheder, som agerer på denne måde på sociale medier – det gør flere af
smykkebranchens micro og små virksomheder, ligesom også andre branchers micro og små
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virksomheder gør det.389 Således ser vi, at en stor del af micro og små virksomheder generelt har
en upassende tilgang hertil. Omvendt finder vi intet belæg for at kunne generalisere på
mellemstore og store virksomheder i Danmark. Dette både grundet det faktum, at vi ser, at nogle
virksomheder allerede har succes på sociale medier, men ligeledes fordi vi ikke har dokumentation
for, at vores resultater vil kunne fungere i denne kontekst.
Set i forhold til de situationsbestemte forslag, samt de fire punkter fra resultatet,
argumenterer vi for, at en analytisk generalisering kan finde sted til resten af branchens micro og
små virksomheder, der indgår under de valgte homogenitetsfaktorer, jf. afsnit 3.4.1. Dette ud fra
følgende dokumentation: Virksomheder som på punkter ligner de fire, som vi har undersøgt, vil
med stor sandsynlighed opleve problemer som disse. Vi så i de fire interviews mange
problemstillinger gå igen, hvorfor vi kan antage, at disse vil gå igen i andre virksomheder. Igen kan
denne tanke overføres på andre branchers micro og små virksomheder, som på punkter ligner de
belyste, efter samme argumentation som ovenfor. Ligeledes er det ikke utænkeligt at nogle
mellemstore og store virksomheder vil finde materialet brugbart, men vi har i specialet intet
belæg for dette, hvorfor en generalisering ikke kan finde sted.
Med ovenstående analytiske generaliseringer – til micro og små virksomheder i og udenfor
smykkebranchen,   har   vi   nu   besvaret   problemformuleringens   generaliserende   del   ”Hvordan kan
micro  og  små  smykkevirksomheder(…)”  hvor  ikke  kun  de  fire  undersøgte virksomheder belyses.
Således er det nu på tide at samle op på samt diskutere specialets resultater set i et
overordnet metodisk optik. Derfor følger her en diskussion af specialets evne til at besvare
problemformuleringen på bedst mulige måde.
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I et netnogragisk studie på Facebook ses det, at virksomheder som Rabinovich, Anne Black, Izabel Camille, Julie
Sandlau og Binggeli alle bruger Facebook som distribueringskanal af deres produkter og presseomtale.
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Kapitel 8:
- Diskussion
Side | 139

8 Diskussion
Følgende kapitel er en diskussion, der skal samle op på tre tråde: metode, teori og proces. Denne
diskussion er særdeles vigtig for nærværende speciale, idet kombinationen af en delvis eksplorativ
arbejdsproces, blandingen af den overordnede teorisøgende metode samt den teoritestende
metode til besvarelse af problemformulering har stor betydning for specialets resultater.
Kapitlet er opstillet således, at metodeovervejelser og kritiske vurderinger af disse danner
skelettet via tre overordnede holdepunkter: den metodemæssige tilgang det er at gå
hermeneutisk til værks, processen i at kombinere teoritestende og –søgende metoder samt det
teoretiske valg af at lade specialet styre af en hypotese. Under hvert afsnit forekommer en
diskussion samt vurdering af, hvorvidt det enkelte tema har haft indflydelse på metode, teori og
proces af positiv karakter.
Således munder dette kapitel ud i en vurdering af, hvorvidt valgte metode, proces og
dermed teori har været det optimale for dette speciale. Som det fremgår af denne introduktion,
vil kapitlet tage sig ud som en tredeling, men delene skal samtidigt ses i forlængelse af hinanden –
som én helhedsvurdering. De tre afsnit danner således hvert en hjørnesten for den samlede
vurdering af valg foretaget i dette speciale, som modellen nedenfor demonstrerer.
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8.1 Metode: Den videnskabsteoretiske indgangsvinkel sat i perspektiv
Som det fremgår af specialet, har dette været styret af en overordnet hermeneutisk tilgang, hvor
især forforståelser, forståelseshorisonter og den hermeneutiske cirkel har haft afgørende
betydning for specialets udfoldelse og arbejdsproces. En overordnet tilgang, som fokuserer på, at
vores forståelseshorisonter gennem hele processen udvides, og ny viden kommer til. Dette
arbejde kan ses som en spiral, hvori ny viden konstant fører til nye udfordringer og veje at gå – en
proces, som fortsætter i al evighed. I vores søgen efter ny viden, bevæger vi os således konstant i
en vekslen mellem del og helhed – som den hermeneutiske cirkel påpeger det, og denne
bevægelse er af afgørende betydning for specialets resultater, idet læringen og dermed den nye
viden, som skal besvare specialets problemformulering, netop opstår i denne konstante
spiralbevægelse. Delen over for helheden beskriver flere forskellige tilgange, blandt andet delen,
den udvalgte teori, overfor helheden, det teoretiske felt, det enkelte interview over for mængden
af interviewmateriale. Men når nu dette hermeneutiske valg har så afgørende betydning, kunne vi
så have valgt andre tilgange, som kunne have fået andre resultater frem?
Umiddelbart er svaret ja. For det hermeneutiske videnskabsteoretiske ideal er ikke det
eneste, vi kunne have valgt. I arbejdsprocessen bevægede vi os flygtigt forbi både
fænomenologien samt den kritiske realisme, dengang i et forsøg på at finde et udgangspunkt, som
kunne danne rammen for specialets løsning. Og der var helt klare fordele at se i begge tilgange:
Den fænomenologiske variant tillod os at se på fænomener som de er. At gå fordomsfrit til værks
og bestemme samt beskrive fænomeners natur. Ligesom ovenstående opfatter den kritiske
realisme også en ekstern virkelighed. Fordelene her var, at vi ved at bygge oven på vores
eksisterende viden og udvikle teoretiske retninger kunne have nærmet os denne eksterne
virkelighed, hvilket jo netop ville have kunnet give os muligheden for at nærme os en fast metode,
som virksomhederne kunne benytte sig af i arbejdet med sociale medier. Disse tilgange ville have
gjort vores arbejdsproces nemmere, idet vi kunne have tillagt os en variant, der definerer
sandhedsbegrebet i en form, hvor den mest overbevisende løsning er sandheden. Samtidig
indeholder sidstnævnte ligeledes en holdning til viden og virkelighed som begreber, der er
foranderlige og kontekstafhængige, hvilket vi fandt passende. Så hvorfor ikke vælge en af disse?
Som en naturlig del af dette speciale indgår vores subjektive (som forskere og forfattere)
opfattelse af verden – vores verdensbilleder. To verdensbilleder, som begge beror på, at
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fænomener ikke kan studeres til fulde, idet virkeligheden om et fænomen først opstår i den
sociale relation mellem mennesker. Således er det vores generelle antagelse, at det enkelte individ
ser på fænomener og verden på forskellig måde. Allerede i denne opfattelse bevæger vi os væk fra
ovennævnte tilgange. For hvis et menneskes verdensbillede er unikt, hvordan skal vi så kunne
definere og beskrive én sandhed/virkelighed?
Dette

er

grunden

til

valget

af

det

overordnede

videnskabsteoretiske

ideal:

socialkonstruktivisme. For som det fremgår i specialet, har vi netop valgt at tillægge det
hermeneutiske perspektiv en socialkonstruktivistisk vinkel. Dette muliggør i bredere forstand
vores arbejde med at finde frem til en bedre løsning af implementeringen af sociale medier for
micro og små virksomheder i dag. Dette valg kan synes paradoksalt: Socialkonstruktivismen
påpeger jo netop, at der ikke findes én løsning (virkelighed), men at virkeligheder skabes i sociale
relationer og er således en menneskelig konstruktion og ikke (i hvert fald ikke nødvendigvis) en
fælles betegnelse.390 For nærværende speciale har dette alligevel en helt central plads. Det har på
intet tidspunkt været specialets mål at skabe en fuldbyrdet statisk metode for, hvordan micro og
små virksomheder i Danmark kan gribe arbejdet på sociale medier an. Havde dette været vores
mål, havde en tilgang i nærheden af det positivistiske videnskabsideal fungeret bedre.
Vores overbevisning er tværtimod, at vi med specialet kan deltage i virksomhedernes
formulering af en virkelighed - en virkelighed, som er enestående for hver eneste virksomhed.
Derfor har det resultatorienterede fokus fra start været at skabe situationsbestemte forslag, som
virksomhederne kan indarbejde i deres sociale virkelighed. Således er svaret fra før alligevel ikke
så sikkert endda. For kombinationen af de to videnskabsteoretiske indgangsvinkler er nødvendig
for vores besvarelse af problemformuleringen, og vores vurdering er, at denne ikke kunne have
været anderledes problemformuleringen taget i betragtning.
Vender vi tilbage til udgangspunktet og den hermeneutiske cirkel, finder vi ligeledes en
altafgørende fordel i brugen af netop denne tilgang i forhold til vores teoretiske valg: en bred
teoretisk vinkel. Bredde forstået på den måde at vi, ved at arbejde i cirkelbevægelser og konstant
veksle mellem del og helhed, løbende kan tilføre viden, og herunder dække et nyopstået
teoribehov, når dette opstår. Som det fremgår, har denne måde at tilgå arbejdet på betydning for

390

Fuglsang & Olsen, op.cit., pp. 252-253
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alle trekantens hjørner. Igen må vi spørge os selv, hvorvidt en anden metode kunne have fungeret
i arbejdet med problemløsningen?
Nærværende speciale har en gennemgående bred teoretisk vinkel, og vi er igennem
fremstillingen kommet omkring flere forskellige teoretiske emner. Disse med udgangspunkt i
henholdsvis hypotesens grundlag samt de empirisk baserede valg af sekundær teori. Det er
således en overvejelse værdigt, hvorvidt vi kunne have valgt at favne knap så bredt og i stedet
beskæftige os med udelukkende ét teoretisk felt. Den eksplorative arbejdsproces for dette
speciale gør, at vi på forhånd ikke var fuldstændigt bevidste om, hvilke teoretiske retninger der
skulle behandles. Da denne proces anses for nødvendig for nærværende speciale, kunne et
teoretisk udvalgt felt have gjort, at vi forudindtaget havde draget konklusioner, der ikke ville være
fyldestgørende i forhold til specialets problemformulering. Vi benytter netop denne tilgang og
proces i et forsøg på at opnå ny viden og erfaring, der gør det muligt for os at fremstille
situationsbestemte forslag til virksomhederne. Det er således vores vurdering, at et eventuelt valg
i retningen af en skarpere teoretisk profil for specialet ikke ville have kunnet besvare
problemformuleringen tilfredsstillende.

8.2 Proces: Teoritestende og teorisøgende tilgang og disses betydning for
resultaterne
Som første led i en procesdiskussion finder vi det på sin plads at diskutere den teoritestende
strategi. Denne strategi har haft til formål at gøre det muligt at teste, hvorvidt vores
forudindtagede ideer om grundlæggende vigtige teoretiske elementer holder stik. Hypotesens to
dele er opstået ud fra vores (som forskere og kommunikationsstuderende) forforståelser og
begrebsverden. Den er således skabt i et hermeneutisk perspektiv, idet vi bevidst lader disse
påvirke valget at teoretisk grundlag. Det medtagne teoretiske grundlag, som følger den
hypermoderne tankegang med udgangspunkt i sociale medier, web 2.0, relationer og co-creation,
har gennem fortolkningen af interviewmaterialet vist sig at være passende. Belægget for dette er,
at interviewene faktisk alle behandler dele af disse teoretiske emner – flere steder dog ubevidst
fra virksomhedernes side.
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Det er vores vurdering, at hypotesevalget har været med til at skærpe denne undersøgelses
fokus. Et fokus på manglende teoretisk viden omkring problemfeltet, et fokus på en
samfundsbetegnelse, der har afgørende betydning for specialets resultater samt overordnet et
fokus på at teste, hvorvidt disse er gældende. Dette fordi vi ser, at det essentielle i en hypotese er,
at muligheder holdes åbne, så længe der ikke endegyldigt er skabt konsensus om, hvordan tingene
egentligt forholder sig. Dette udsagn passer på dette speciale: vi fastlægger os hypotesen uden at
lukke øjnene for, at denne muligvis ikke dækker hele det teoretiske grundlag. Så hvad er facit?
Vi vurderede allerede tidligt i dette speciale, at hypotesens to dele er gyldige for
nærværende speciale. En vurdering, der netop bygger på en teoretisk diskussion af begreberne
’postmoderne’   over   for   ’hypermoderne’   samt   via   redegørelse   for   og   diskussion   af   teoretiske  
begreber, der føres herindunder. Alligevel opstår ny viden senere i processen i forbindelse med
interviewene. Her lærer vi, at også andre aspekter har indflydelse på den måde, hvorpå
virksomheder griber arbejdet med sociale medier an. Dermed falder hypotesen ikke til jorden,
men vi erkender blot, at denne ikke dækker det fulde teoretiske grundlag for specialet, hvilket
grundet den eksplorative proces ikke har været hensigten.
Det er således processen, der nødvendiggør kombinationen af at gå teoritestende og –
søgende til værks, idet vi netop i det søgende perspektiv søger efter nye teoretiske
indgangsvinkler i interviewene. Et eksempel på vigtigheden af denne kombination fremgår af
afsnit 4.10 og 4.11 om identitetsteori samt faith-holders. Dette afsnit er tilført via det
teorisøgende perspektiv, idet interviewene i høj grad fokuserede på virksomheders identitet,
image og brand som svævende og udefinerede begreber. Således er dette et bevis på, at den til
tider rodede og eksplorative proces virkede efter hensigten, da den gjorde os opmærksomme på
et felt, som vi ellers ikke ville have været kommet omkring. Et felt, som i høj grad viste sig at være
afgørende   for   de   fire   cases’   tilgang   til   sociale   medier   – eller mangel på samme. Vi vurderer
dermed, at kombinationen af det teoritestende og –søgende perspektiv har været afgørende for
resultatet og dermed besvarelsen af problemformuleringen.
I opstarten af dette speciale diskuterede vi, hvorvidt Grounded Theory kunne have været
en brugbar metode til løsning af dette speciales problemformulering. Denne metode beskrives
som en konstant bevægelse mellem empirisk og teoretisk arbejde, hvor informanterne er
subjekter, der kommunikerer deres historier eller indtryk til forskeren, der er ansvarlig for at skabe
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teorien og tilføre sin egen endelige fortolkning af et givet fænomen. Metodens systematiske
tilgang fremmer potentialet for vurdering, generalisering og sammenligning af resultater. Det kan
således diskuteres, hvorvidt denne tilgang kunne have tilført specialet nye og anderledes vinkler
på problemformuleringen og løsningen af denne. Først og fremmest skal det nævnes, at denne
tilgang har fordele set i forhold til at belyse et felt, som ikke tidligere er særligt belyst som
eksempelvis micro eller små virksomheders ageren på sociale medier. Derudover findes der
fordele i, at metoden går til et fænomen med en undersøgende og nysgerrig tilgang i et forsøg på
at opnå forståelse omkring dette fænomen.
Når disse fordele er nævnt, er det vigtigt at påpege, at vi vurderer denne metode som til
tider statisk med et stort fokus på systematik. Dette forhold spiller ikke godt sammen med tanken
om socialkonstruktivisme, idet statiske modeller og metoder ikke kan siges at opfange og
medtænke de sociale relationer, hvori virkeligheder skabes. Yderligere ligger der en afstandtagen
fra den filosofiske hermeneutik i denne metode. For ved at antage at processen og dermed
arbejdet starter på et nulpunkt, ligges der samtidig en afstandtagen fra begrebet forforståelse. Et
begreb, som netop danner grundlag for dette speciale.
Vi mener ikke, at det vil være muligt, ej heller værdifuldt, at forsøge at fralægge sig disse
forforståelser i arbejdet med at udvikle ny viden. Således har vores tilgang til arbejdet i stedet
været et kompromis af at teste eksisterende viden og udvikle nye vinkler herpå.
Som det fremgår af dette afsnit, er det vores vurdering, at valget af hypotesen bevidner om
vores forforståelser og den begrebsverden, vi kommer fra, og at denne har fungeret som et fokus
for dette speciale. Vi vil aldrig kunne sige os fri af disse forforståelser, og den filosofiske
hermeneutik argumenterer netop for, at disse ikke kun er uundgåelige, men faktisk værdifulde. Vi
er enige i denne vurdering. Hypotesen har givet specialet sit særlige præg og tilfører ny viden til
feltet om sociale medier, idet disse sættes i en hypermoderne kontekst.
Som sidste del af denne diskussion finder vi det relevant at tage vores valg af slutningsform
op til overvejelse. Dette grundet det faktum, at valget af den abduktive slutningsform betyder, at
vi ikke har tilladt os at generalisere ud fra vores resultater, hvilket får betydning for besvarelsen af
problemformuleringen. Dette forstået på den måde, at vi for at kunne besvare denne til fulde skal
finde frem til resultater, hvormed danske micro og små smykkevirksomheder kan implementere
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sociale medier i deres kommunikation. Ved at fralægge os den induktive slutningsform kan vi ikke
ud fra vores studerede enkelttilfælde generalisere over branchen og andre brancher, selvom dette
kunne have været fordelagtigt. Grunden til denne afstand fra den induktive tilgang er, at vi ikke
finder denne brugbar i forbindelse med vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt. For hvordan
skal situationsbestemte forslag udformet til og i samarbejde med de fire cases kunne overføres til
andre ikke-studerede virksomheder og med sikkerhed være succesfulde? Vi mener ikke, at en
sådan generalisering kan finde sted, hvorfor vi har måttet benytte os af en anden slutningsform –
abduktion. I indledningen har vi allerede argumenteret for dette valg, hvorfor vi her blot vil
diskutere brugbarheden af begrebet analytisk generalisering som et alternativ til den induktive
generalisering. I vores multicasestudie har vi via analysen set på ligheder og forskelle på de fire
virksomheders nuværende tilgang til sociale medier. Ligeledes har vi belyst arbejdsgangen, de
værdier, der ligger til grund for deres eksistens, samt deres tilgang til forbrugeren. I dette arbejde
er fremkommet både fordele og faldgruber, men som det fremgår i resultatafsnittet ovenfor,
findes der på flere områder store ligheder mellem de fire virksomheders forståelse for
ovenstående emner. Når vi således analytisk har generaliseret ud fra dette materiale, er det ud fra
en assertorisk logik.391
Vi argumenterer således for situationsbestemte generaliseringer foretaget med
udgangspunkt i analyseresultaterne uden at påstå, at dette ikke kunne være anderledes. Således
fungerer denne form for generalisering som et dokumenteret fællestræk, som ikke nødvendigvis
af alle vil kunne betragtes som et sådant. Ved fra start at fastlægge os på brugen af dette begreb,
fravalgte vi i samme åndedrag et singlecase studie, idet vi ved udelukkende at kigge på én
virksomhed, ikke ville kunne sammenligne forskelle og ligheder på samme vis, som det her gør sig
gældende. Vi mener således ikke, at antallet af cases har afgørende betydning for specialets evne
til statistisk generalisering,392 men påpeger blot, at sammenligningerne har haft stor betydning for
den analytiske generalisering foretaget i resultatafsnittet ovenfor, jf. afsnit 7.6.

391
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Kvale & Brinkmann, op.cit., p. 289
Ibid.
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8.3 Teori og empiri: betydning for resultaterne
Som sidste led i diskussionsafsnittet vælger vi her at tage vores valg af teori op. Dette for at
vurdere, hvorvidt den valgte teori har fungeret optimalt set i et metodisk, resultatmæssigt samt
processuelt perspektiv. Som det fremgår af indledningen, jf. afsnit 3.1, har den teorisøgende
tilgang og eksplorative metode tilladt os at tilføre brugbar teori undervejs. Derfor vælger vi ikke at
diskutere det samlede teoretiske udgangspunkt, men i stedet at fokusere på enkelte teoriers
brugbarhed og evne til at dække området. Ligeledes sættes teorivalget op imod
socialkonstruktivismen som en vurdering af den samlede teoretiske tilgang til et felt.
Ser vi først på Lipovetskys begreb det hypermoderne samfund, har et fremstående
spørgsmål her været, hvorvidt dette begreb kan betegnes som sigende for et helt samfund. Ser vi
nøgternt på feltet, har Lipovetsky beskæftiget sig med dette begreb i den forstand, at han mener,
at samfundet i dag allerede er hypermoderne og har været det i en årrække. 393 Således er det en
vigtig diskussion, hvorvidt dette er reelt. En teoretisk diskussion af dette spørgsmål findes allerede
i afsnit 4.1. Denne diskussion tager netop udgangspunkt i Lipovetskys teori. Alligevel har vi valgt at
tilføre andre teoretikeres syn på steder, hvor vi argumenterer for, at disse beskriver
hypermoderne tendenser. Således er dette vores vurdering, at eksempelvis Holt og Giddens
tænker i hypermoderne baner, men uden eksplicit at sige det. Vi er således klar over, at vi ved
denne sammenligning har tillagt forfattere meninger, som ikke nødvendigvis lægger sig helt op ad
Lipovetsky. Så hvorfor er de medtaget? Vi vurderer, at de teoretiske aspekter, som tilføres via
andre forfattere, er nødvendige for at kunne teste hypotesens første del. Vi har netop behov for at
belyse det hypermoderne samfund på flere måder, hvilket ikke er muligt udelukkende med
Lipovetskys teori.
Begrebet sociale medier er et teoretisk felt i udvikling, hvorfor det udvalgte teori ligeledes
er det nyeste på området. Således sikrer vi os, at de anvendte forfatteres vinkler på sociale medier
hører den nyeste forskning til. Vi vurderer dette som en fordel for specialets teoretiske ballast,
idet den nyeste viden i dette tilfælde spiller godt sammen med ideen om det hypermoderne
samfund. Ligeledes har vi i den teoretiske diskussion samlet en palet af forskellige forfatteres
tilgange, som udgør det teori, som vi finder brugbart for nærværende speciales
problemformulering. Alligevel finder vi det relevant at diskutere, hvorvidt andre teoretiske
393

Lipovetskys definition af det hypermoderne samfund påpeger tendenser i den sidste del af det 20. århundrede.
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tilgange på sociale medier kunne have været brugbare. Vi kunne have kortlagt fænomenet sociale
medier ud fra sociologen Manuel Castells’   begreb,   Netværkssamfundet.394 Men med specialets
praktiske vinkel og det hypermoderne samfund som referenceramme synes det irrelevant at tage
udgangspunkt i netværkssamfundets oprindelse, eftersom vores fokus er på, hvordan følgerne af
netværkssamfundet har indflydelse på forbrugeren i dag. Vi kunne også have valgt at forholde os
mere konkret til teorier om eksempelvis Facebook, men eftersom dette medie allerede er
undersøgt af mange andre, i henholdsvis specialer og andet litteratur, finder vi det mere
interessant at undersøge brugen af sociale medier set ud fra en praktisk vinkel. Vores fravalg af
ovenstående emner er således også foretaget ud fra et syn på virksomhedskommunikation, hvor
en ekspliciteret netværks- og mediekortlægning ikke findes relevant i forhold til specialets
problemstilling.
Med ovenstående diskussion som belæg vurderer vi således, at teorien om sociale medier
er dækkende og brugbar for dette speciale, idet disse beskæftiger sig med det dynamiske,
foranderlige og sociale aspekt ved sociale medier og ikke fungerer som en vurdering af mediets
stedfortræder for internettet eller massemedier.
Ser vi i stedet på feltet relationer og herunder begrebet co-creation, findes her langt mere
teori. Således har valget af teori inden for dette emne været en udvælgelse af teoretikere, der
ligger op ad den socialkonstruktivistiske tankegang. Ligeledes er nyeste teorier medtaget grundet
deres tanker på web 2.0 og således sociale medier. Ser vi på det samlede teoretiske udgangspunkt
for emnet relationer, placerer vi os ifølge Cova & Cova (2002) inden for det latinske perspektiv,
hvor fokus er på det resocialiserede individ. Således er vores udgangspunkt, at værdien i et
produkt er underordnet – det er det sociale link mellem forbrugere, der skaber værdi. Vi tillægger
os således et forbrugerorienteret perspektiv, hvori det er forbrugeren, der skaber relationen – ikke
virksomhederne. I overførslen af begreberne til de fire cases har vi dog måttet sande, at
forståelsen nærmer sig det angelsaksiske perspektiv, hvor fokus er på individer som dele af
segmenter, og hvor brands har en rolle i selvdefineringen.395 Således passer valgte teori ikke på
det empiriske materiale. Alligevel kan det diskuteres, hvorvidt teorien faktisk er  ”forkert  udvalgt”,  
for vores forforståelser, begrebsverden og dermed hypotesen har jo afgjort, at denne valgte
394
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M.  Castell  introducerede  begrebet  i  sin  bog  ”The  rise  of  the  network  society”.
Cova & Cova, op.cit., pp. 595-602
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tilgang er af vigtig karakter for resultaterne. Analysen af temaet Relationer er således præget af
den dobbelthed, der ses i, at virksomhederne faktisk ikke deler vores overbevisning i forhold til,
hvordan relationer skal forstås og udvikles i en hypermoderne kontekst. Vores vurdering af dette
dilemma ses i resultaterne: Vi vælger her at indlægge et forslag, der skal give virksomhederne en
bedre forståelse for vigtigheden af denne tilgang til relationer. Således – trods manglende
sammenhæng mellem teori og empiri – forener vi alligevel de to i resultaterne. Vi vurderer
således, at valgte teori om relationer er nødvendig set i et hypermoderne perspektiv, men at
virksomhedernes tilgang til dette felt har haft stor indflydelse på vores resultater.
I forlængelse af denne vurdering bør vores empiriske tilgang ligeledes diskuteres og
vurderes, da det empiriske belæg er af stor betydning for resultaterne af dette speciale. Vores valg
af fire cases til kvalitative interviews er første fase af denne diskussion. For i hvor høj grad ville de
fire udførte interviews have givet samme resultater, hvis andre cases var valgt? Og underforstået:
Har vores tilgang til interviews (her med tanke på interviewguide, valg af emner og spørgsmål) haft
afgørende betydning for de resultater, som efterfølgende er fremkommet? Svaret på begge
spørgsmål er ja. For det første mener vi grundlæggende, at alle kvalitative undersøgelser kan give
forskellige resultater – alt efter øjnene, der ser. Således tilslutter vi os netop den filosofiske
hermeneutik og anerkender vores indflydelse på de fundne resultater. Hvorvidt resultaterne ville
have været af helt anden form, hvis andre cases var valgt, finder vi aldrig ud af. Men er det i
virkeligheden relevant for netop denne undersøgelse?
For det første benytter vi os af et multicasestudie frem for et singlecasestudie. Dette netop
for at sikre, at vi ser flere vinkler på de undersøgte fænomener. Dernæst må det påpeges, at vi
gennem processen har været opmærksomme på feltets mætningspunkt. Dette betyder, at vi har
søgt efter forskelle hos vores cases, og at i takt med at flere ligheder opstår, tegnes et billede af, at
vi har mættet feltet. Således er det vores processuelle erfaringer gennem de fire interviews, der
tegner et billede af, hvornår mætningsgraden er nået. Dette besvarer underspørgsmålet: Ja, vi har
i vores udformning af spørgsmål såvel som spørgeteknik og begrebsverden afgørende indflydelse
på de data, der kommer ud af det. Og således har vi ligeledes indflydelse på både fortolkning og
resultater i sidste ende. Men igen er dette grundet vores tilslutning til den filosofiske hermeneutik,
idet vi accepterer og anerkender, at vores fortolkning, forforståelser og livssyn influerer på vores
arbejde. Det er således en præmis for specialet, at vi vedkender os vores indflydelse. Vi har med
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denne tilgang skabt unikke resultater, som via metodisk gennemsigtighed kan gøres om af andre
forskere, men som ikke med sikkerhed vil opnå samme resultat.
Hæves den teoretiske diskussion op på et højere niveau, ser vi generelt på teorier og
modeller med socialkonstruktivistiske (kritiske) øjne. Der findes nemlig her et statisk aspekt, som
vi må forholde os kritisk til. Teorier og modeller har for specialet været brugbare redskaber til at
analysere og se på fænomener. Vi forholder os dog kritiske til tanken om at individers
verdensbilleder og sociale virkeligheder kan sættes i statiske kasser. Således har det været vores
intention gennem hele denne proces at forsøge, så vidt muligt, ikke at bruge teori og modeller
som forenklede sandheder, der definerer bestemte fænomener korrekt. For hvad er korrekt?
Virkeligt? Sandt? Det er netop begreber, som vi via socialkonstruktivismen og hermeneutikken
tager afstand fra. Alligevel nødvendiggør vores problemformulering, at vi forholder os til teorier og
metoder. I vores arbejde på at finde en måde, hvorpå virksomheder kan implementere sociale
medier i deres kommunikation, er det således også med et statisk aspekt. Der er risiko for, at
løsningen  vil  blive  en  model,  som  virksomhederne  så  kan  ”puttes  ind  i”.  
For at undgå dette har vi, som det fremgår af resultatafsnittet, valgt at lade vores resultat
være en sammenfatning af forslag, som virksomhederne kan indarbejde i deres givne
virkeligheder. Som nævnt tidligere situationsbestemte forslag, som kan og vil forandres over tid.
Disse forslag skal dermed ikke ses som en checkliste med statiske løsninger, men som et
supplement til arbejdet med sociale medier i micro og små smykkevirksomheder i Danmark.

8.4 Samlet vurdering
Som det fremgår af ovenstående diskussion, har alle beslutninger omkring metode, teori og proces
indflydelse på hinanden – som en trekant, der er afhængig af tre hjørner for at eksistere. Således
har vores fokus på processen som eksplorativ og til tider rodet betydet, at dette speciale netop er
skabt efter de hermeneutiske og socialkonstruktivistiske retningslinjer: Vi lærer og skaber ny viden
i spiraler, men læringen sker først der, hvor vi som forskere indgår i en relation med de
interviewede og skaber udvidede forståelseshorisonter, der gør det muligt for os at fortolke
handlinger og holdninger i en tekst. Virkeligheden er således dér, hvor ny viden opstår i sociale
relationer.
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Den valgte metode, afspejlet i specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, muliggør
således præcis denne læring: Den virkelighed og viden vi skaber i dette speciale, er ikke
nødvendigvis den samme, som andre forskere eller praktikere vil se, når de læser dette. Men dette
er netop ikke den afgørende faktor. Det afgørende for dette speciale er, at resultaterne er opstået
som virkeligheder i relationen mellem mennesker. I relationer, som har udviklet sig over tid, i takt
med at forforståelser og forståelser sættes i bevægelse, horisonter udvides, ny viden og teori
tilføres undervejs i en arbejdsproces med udgangspunkt i en åben og eksplorativ tilgang til emnet.
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Kapitel 9:
- Konklusion
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9 Konklusion
Denne konklusion opdeles i to dele – metodiske konklusioner og konklusioner på specialets
resultater. Opdelingen betyder ikke, at de to ikke influerer på hinanden, men er blot gjort for
overskuelighedens skyld.

9.1 Metodiske konklusioner
Den metodiske konklusion tager sig ud som en spiral, idet vi starter bredt og gennem afsnittet
bevæger os tættere på enkeltdele. Således hænger alle konklusioner angiveligt sammen, men
præsenteres enkeltvis.
Via diskussionen ovenfor vurderede vi, at kombinationen af de to videnskabsteoretiske
udgangspunkter er nødvendig set i forhold til specialets problemformulering. Vi konkluderer
derfor, at denne kombination gør os i stand til at besvare problemformuleringen, idet vi
fremkommer med situationsbestemte forslag til løsning af problemet. Forslagene er på en gang
praktisk håndgribelige samt teoretisk forankrede, og denne kombination betyder for
virksomhederne, at de kan indføre forslagene i deres egne sociale virkeligheder.
I diskussionen belyste vi ligeledes forholdet mellem arbejdsproces og tilgang, og især den
teorisøgende og -testede tilgang og præmis blev her diskuteret. Tilgangen og processen herunder
er netop medtænkt for at kunne opnå ny viden og erfaring, hvilken gør det muligt for os at skabe
de ovennævnte situationsbestemte forslag. Derfor kan vi herudfra konkludere to ting:
Problemformuleringen ville ikke kunne være blevet besvaret tilstrækkeligt uden denne
kombination. Det konkluderes derfor også, at hypotesen (som den teoritestende præmis) har
skærpet denne undersøgelses fokus, da den bevidner om vores forforståelser og den
begrebsverden, vi kommer fra, men samtidig udfordrer vores teoretiske tilgang.
Som sætningen bevidner om, fylder den filosofiske hermeneutik meget i dette speciale,
hvorfor også konklusionerne er præget af dette syn, idet vi accepterer og anerkender, at vores
fortolkning, forforståelser og livssyn influerer på vores arbejde. Det er således en præmis for
specialet, og vi ser dette som en styrkelse af specialets resultater. Vi kan herfra konkludere, at vi
med denne tilgang har skabt unikke resultater, som via metodisk gennemsigtighed kan gøres om
af andre forskere, men som ikke med sikkerhed vil opnå samme resultat.
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Sidst men ikke mindst konkluderes på valget af multicasestudie samt slutningsformen
abduktion. Valget af casestudie-formen har betydet, at statiske generaliseringer i dette speciale
ikke er muligt. Men det er ligeledes vores konklusion, at trods anden tilgang til studiet, er statistisk
generalisering ikke en mulighed i et socialkonstruktivistisk øjemed. I stedet har casestudiet givet
os mulighed for at udforme generaliseringer efter en assertorisk logik, hvilket konkluderes som
værende en brugbar metode for dette speciale, idet denne tanke ligger til grund for forslag og
model i afsnit 7.5. Det er således konklusionen, at antallet af cases ikke har været af afgørende
betydning for evnen til generalisering – det har derimod evnen til at sammenligne og finde
forskelle i de udvalgte cases.
Således er de metodiske konklusioner nu afsluttet, og vi er klar med dette speciales sidste
konklusioner – de resultatmæssige, som for selve besvarelsen af problemformuleringen, er de
afgørende.

9.2 Resultatmæssige konklusioner
Vi kan via den teoretiske konklusion samt fra tendenser set i analysen konkludere, at specialets to
hypotesedele kan bekræftes. Således er det en præmis for nærværende resultater, at disse ses i et
hypermoderne perspektiv. Det er dog ligeledes en væsentlig konklusion, at med indtrædelsen i et
hypermoderne samfund, forsvinder postmoderne tendenser ikke som en sky for solen. Vi
konkluderer, at vi i dag lever i en brydningstid, hvorfor det forekommer naturligt, at postmoderne
tendenser til stadighed spiller ind for den hypermoderne forbruger. Vi konkluderer derfor
ligeledes, at den postmoderne tilgang til forbrugeren, som et aktivt og kritisk individ stadig er
gældende, endda endnu mere i et hypermoderne perspektiv.
Denne præmis har således haft afgørende betydning for specialets endelige resultat –
hvilken vi så opsamlet i modellen i afsnit 7.5. Ud fra modellen er det muligt at konkludere følgende
tre ting:
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Virksomheder, som vil arbejde med sociale medier, må udvide og nytænke deres forståelse for
samfundet og begrebet kommunikation. Forståelsen må således nærme sig ideen om det
hypermoderne samfund, og således indeholde en anerkendelse af den hypermoderne forbruger
som aktiv, kritisk, medskabende og ikke mindst introvert.
I resultats- og forslagsafsnittene så vi, at tanken om den hypermoderne forbruger havde
indflydelse på flere instanser, herunder et ændret medieforbrug, hvor forbrugeren forventer at
blive hørt på sociale medier. Således så vi den aktive, kritiske og magtfulde forbruger træde frem,
samt virksomhedernes villighed til at være der, hvor forbrugeren er. Ydermere kan det
konkluderes, at det introverte forbrug findes blandt forbrugerne i dag, idet vi netop så
forbrugernes ønske om autenticitet og gennemsigtighed omkring KZs velgørenhed. Således
fremkom endnu en vigtig konklusion – det postmoderne behov for selviscenesættelse erstattes af
det hypermoderne behov for indadvendt tilfredsstillelse.
Denne første resultatsmæssige konklusion er således et udtryk for de resultater, som
fremkom af vores analyse. Ligeledes underbygges de af den teoretiske diskussion, hvori denne
antagelse ligeledes sås. Sidst men ikke mindst viste vores empiriske materiale netop en manglende
forståelse for dette. Vi antager således at dette er et udtryk for, at manglende forståelse betyder
manglende handling. Således findes her specialets første analytiske generalisering som en
overordnet konklusion på dettes resultater.
Ydermere konkluderes det, at en behandling af samt forståelse for de ni nøgleords betydning må
være tilstede, for at virksomhederne skal kunne arbejde på den bedst mulige måde på sociale
medier.
De ni nøgleord fra modellen er et samlet udtryk for de tendenser og (til dels manglende)
handlinger vi så i analysen. De konkrete forslag tog udgangspunkt i resultaterne, og vi
konkluderede på fire afgørende punkter. Angående det overordnede tema Sociale medier
konkluderer vi, at virksomhederne skal overveje, hvorledes de kan og vil kommunikere med den
aktive forbruger, for hvem interessefællesskaber er drivkraften i relationer. Det er således den
altafgørende konklusion, at virksomhederne må formå at engagere og involvere forbrugeren i alle
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virksomhedens processer – og således efterkomme den hypermoderne forbrugers krav på
autenticitet og gennemsigtighed. Dette så vi ligeledes udtrykt i en social-tilstedeværelsesdiskurs.
Fra temaet Web 2.0 konkluderes, at engagement og involvering er to afgørende begreber i
arbejdet med implementering af sociale medier i kommunikation, da den hypermoderne
forbruger ikke længere stilles ved massemedierede budskaber, men selv vil være medskaber af
egen virkelighed og dermed brands. Dette fremkom ligeledes af hypervalg-diskursen, som opstod
her. Ligeledes fandt vi en vigtig konklusion i opfattelsen af, at dialogen er vigtigst forbrugerne
imellem. Vi så også, at begrebet co-creation fortjente en højere placering på virksomhedernes
rangliste, idet begrebet ofte blev misfortolket som værende dét at skabe brugergenererede
produkter. Også historiefortælling for virksomhederne fyldte meget i det nuværende arbejde.
Således konkluderer vi, at storytelling er en stor del af den hypermoderne forbrugers tilgang til
social medier, idet de her netop kan udfolde egne historier, dette værende både i forhold til
identitet, liv og de brands som her indgår, som vi så det i afsnit 7.3 med brandet Converse.
Vi konkluderer i forhold til temaet Relationer, at virksomhederne her mangler en forståelse
for begrebet – herunder den hypermoderne forbrugers krav. Eksempelvis krav om interesse- og
værdifællesskaber konkluderes som værende udenfor virksomhedernes horisont. Ligeledes så vi at
det foranderlige mediebillede, hvor forbrugeren er i centrum, og hvor manglen på faste
referencepunkter påvirkede virksomhedernes evne til at agere. Således konkluderes det ligeledes
fra temaet, at faith-holders må tillægges større værdi, idet disse er værdifulde set i forhold til
hunters. Det er i relationen med disse virksomhederne kan skabe social kapital.
Dette er derfor en vigtig konklusion, idet vi med udgangspunkt i Cova & Covas
angelsaksiske og latinske perspektiver på relationer pointerede, at selvom vi vurderer, at
virksomhederne bør dyrke deres faith-holders, er det ikke med henblik på opfylde det
angelsaksiske perspektiv. Tværtimod konkluderer vi, at den hypermoderne ånd lægger op til det
latinske  perspektiv,  hvor  ”the link is more important than the thing,”396 Vi konkluderer dermed, at
en nærhedsdiskurs er at finde i det hypermoderne samfund – et behov for relationer mellem
mennesker, ikke mellem virksomhed og forbruger.
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Cova & Cova, op.cit., p. 604
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I forhold til det sidste tema Identitet er det vores overordnede konklusion, at
virksomhederne ikke forstår at benytte begreber som corporate identity og corporate branding.
Således får tilgangen til sociale medier et udelukkende produktorienteret fokus, hvori der ikke er
plads til den aktive, kritiske og magtfulde forbruger – den hypermoderne forbruger. For denne
forbruger opsøger netop relationer og fællesskaber, hvori etiske og moralske overvejelser indgår
som en del af virksomhedens værdier. Det er vores konklusion, at denne manglende forståelse for
identitetens betydning gør, at virksomhedernes nuværende ageren på sociale medier er
overfladisk og ikke-relationsskabende. Dette så vi også i den fundne usikkerhedsdiskurs, hvor
virksomhederne sås som magtesløse instanser i en hektisk verden. En anden vigtig konklusion
herfra var, at arbejdet med identitet ikke må blive statisk, men at forståelsen for begrebet bør
være, at denne er en flydende, dynamisk og fleksibel størrelse, som skal defineres i samspil med
stakeholdere som eksempelvis forbrugere.
Som sidste overordnede konklusion påpeger vi, at virksomhederne må forstå samt agere ud fra
det faktum, at verden er foranderlig. Således ændrer det globale samt lokale samfund sig over tid,
som man ser det med tendenser og trends. Vi kalder dette begreb for konteksten, og mener
hermed, at virksomhederne må være fleksible, dynamiske og forandringsparate for at kunne
arbejde succesfuldt med sociale medier som en del af deres kommunikation.
Instagram blev for dette speciale det konkrete forslag til virksomhederne, idet
entreprenørrollen her er til at gå til: Vi så at virksomhederne her er opsøgende, udfordrende og
identificerbare for forbrugeren. Således indarbejdes resultaterne i forslagene, og vi konkluderer at
det visuelle medie Instagram kan være et godt udgangspunkt, når de skal tilgå sociale medier på
bedst mulige måde.
Vi vurderede her, at det reaktive aspekt som vi så på Facebook-profilerne, vil opløses og i
stedet fungere som visuelle fællesskaber med forbrugeren. Vores overordnede konklusion er
således, at brugen af Instagram skal være den handling, der får virksomhederne væk fra den
traditionelle markedsføringstilgang, som lige nu fylder deres profiler på Facebook op. I stedet
konkluderer vi, at brugerne skal have lov at fortælle deres historier via visuelle udtryk, hvor
brandet netop kan facilitere denne historie. Dette som udgangspunkt for en stærk relation
forbrugerne i mellem – i et fællesskab om et passioneret brand.
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Ved at lade forbrugeren diktere relationen og aktiviteten på sociale medier, placerer
virksomhederne sig i baggrunden. Dette er netop evnen til at være fleksible og dynamiske, idet
disse på den måde må ændre sig, når forbrugeren ændrer kurs. Som vi så det i analysen,
benævner vi dette som en ny social-tilstedeværelsesdiskurs, og konkluderer at denne vil være
naturligt at finde hos virksomheder, som benytter sig af ovenstående tilgang til arbejdet på sociale
medier. Med konklusionen på kontekstens betydning i modellen er cirklen nu fuldendt, og en
perspektivering kan finde sted.
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Kapitel 10:
- Perspektivering
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10 Perspektivering
På baggrund af specialets resultater og konklusion vil vi her reflektere over, hvordan vores
situationsbestemte forslag, med tanke på en hypermoderne forbruger, påvirker andre aspekter af
virksomhedskommunikation i dag.
I den ånd finder vi det også interessant at reflektere over bloggeres popularitet i et
kommercielt perspektiv. Vi påpeger, at virksomhederne fornemmer en hypermoderne forbrugers
krav til nærhed og kvalitet i forbruget, og at forbruget i dag cirkulerer om interesser og
indadvendte værdier. Men hvordan kommer det så til udtryk, når virksomheder begynder at
implementere bloggere i deres kommunikationsstrategier?
På blogs drejer samtalen sig om det, der interesserer den enkelte, men tiltrækker på
samme tid andre, der også deler nogle af de samme interesser. Det er et forum, hvor man som
læser er i øjenhøjde med bloggeren, og de andre læsere. Man deler interesser og informationer
med ”rigtige” personer – personer som én selv. Der er rum for personlige detaljer, som giver blogmediet en jordnærhed, hvor livet ikke er et glansbillede, men en sammensat collage af historier fra
det virkelige liv med dagligdagsproblemer, opture og nedture.
Værdier som autenticitet og gennemsigtighed træder umiddelbart frem på blogs. Men
spørgsmålet er om disse bevares, når virksomheder indblander sig på dette medie? Kan den
hypermoderne forbruger lave modreaktioner på den umiddelbare succes blog-mediet
repræsenterer? Bliver bloggerens agenda med virksomhederne i ryggen falsk med tiden – en
hårfin balance mellem dét, vi pointerer med afsenderorienteret push marketing, og det vi
advokerer for, når vi påpeger virksomhedernes fokus på modtageren – pull marketing.397
Vi finder dette aspekt relevant at reflektere over med henblik på, at virksomhederne hele
tiden må forholde sig til det dynamiske aspekt ved mediernes kunnen og forbrugerens
foranderlige behov. Det er derfor en evaluerende vinkel på sociale medier, vi ønsker at belyse til
det mundtlige forsvar.
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