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Executive summery 

This thesis involves around connected marketing. Connected marketing have two different components 

viral and blog marketing. These two components are selected to highlight the use of marketing in a small 

and medium-sized business perspective. This thesis’ purpose is to help these companies to get started, with 

their marketing campaigns in either the viral or blog marketing perspective, with the help of direct 

guidelines and a framework hereof. 

This thesis begins by taking a look at different marketing purposes that could be interesting to point out 

when you use viral and blog marketing in a business. The primarily selected purposes are knowledge, sales, 

loyalty and brand. With the use of theory and relevant case studies, there will be discharged in an area 

where it could be interesting to collect more knowledge surrounding the individual marketing purposes. 

Furthermore is there a focus on the term, tone. This should be seen as a way to present your marketing 

way. The tone is highly valued, whereas several case studies have shown, that even big companies have 

had difficulties with their marketing campaigns, because of the choice of tone, have not had a good 

representing with the consumers. Therefore the different marketing purposes will be highlighted, for the 

purpose of the use of the tone, and based on the theoretical work behind the subject, there is chosen areas 

there could be interesting to be used in a marketing campaign.   

After the theoretical discussion, a theoretical framework is created, and multiple hypotheses combined 

with the framework, intend to be the foundation for assembling of qualitative data for the interviewed 

parties, via interviews with small and medium-sized businesses and consumers. The selected respondents 

are two small businesses that uses connected marketing in their campaigns, and three consumers who use 

viral videos and blogs in their daily living. The collected data from the respondents is compared with the 

framework, the hypotheses and the theory behind connected marketing, and here from leads to a specific 

framework and guidelines hereof. The guidelines should be seen as the main purpose of this thesis, with all 

the incorporated information about the use of viral and blog marketing in relation to small and medium-

sized businesses. The framework is more of a visual presentation, with a few keywords about the use of the 

tools. 

The retrieved guidelines in this thesis analysis of practice and theory are as following: 

Blogs 

• Focus on pictures. Hereof a lot of the visual presentations, of what your company wants marketed. 
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• Authentic stories. Tell true stories about your company, and its purpose. Look at the blog as an 

opportunity to tell the truth about your product, the good and the bad. 

• Involve the users. Focus on the persons who comments on the blog, and dialogue with them, as 

this will clearly increase consumers' perception of your blog. 

• Portfolio management of blogs using external links that verify your company product information.  

• Link only forward to serious blogs. Absolutely no use of blogs that primarily have a setup that is 

created to make money, this will fall back to your own blog. 

• Focus on the right fit, focus on what blogs you can use to enhance the credibility to your own 

business blog, but keep the focus on whether they represent an image you can vouch for. 

• Have focus on they add credibility to your blog through the use of external links, may 

simultaneously be moving the focus away from your own brand. 

Viral 

• Start by assessing your product, think about how much consumers are likely to be involved. 

• In general, the campaign should focus on communicating messages in a humorous tone. 

• Understand your marketing purposes, knowledge is clearly possible to increase, but have no 

expectations that a funny video will rate you higher loyalty from your customers. 

• Focus on sharing, incorporating always easy opportunities to share campaign. 

• Think of creating a series of campaigns, so there is more than one to choose from on the network. 

• If the your product belongs in a category of low involvement, you should not be focusing on high 

informative campaigns.  
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1.0 Indledning 

Connected marketing har i de seneste år været i kraftig vækst, som værende en måde hvorpå man 

formidler sit budskab via markedsføring. Måderne ved connected marketing er utallige, og der kommer 

konstant nye til i den store portefølje af redskaber, som ligger indenunder begrebet connected marketing 

(Marsden, 2007a). 

En af måderne som ligger under den overordnede paraply connected marketing, er viral markedsføring, og 

netop denne er én af de to måder der sættes fokus på i denne afhandling.  

 Mulighederne er nærmest ubegrænsede for viral markedsføring, da denne form for markedsføring bygger 

på evnen til at skabe videoer som kan sendes rundt via brugerne på nettet. Derved opnås en ubegrænset 

form for eksponering, der samtidigt kan holde omkostningerne nede, da man benytter sig af spredningen 

via brugerne selv. Herudover er mulighederne for at starte kampagner op langt nemmere, grundet de 

mange sociale medier der er til stede på nettet i dag.  Bl.a. kan kampagner igangsættes via sociale medier 

såsom; Facebook, Twitter og Youtube, hvilket netop gør det yderst simpelt og holder omkostningerne nede 

for virksomhederne (Corcoran, Marsden, Zorbach & Röthlingshöfer, 2007).  

Lave omkostninger og stor spredning er de store plusser ved brugen af viral markedsføring, men der er også 

komplikationer ved at arbejde med denne form for markedsføring.  Komplikationer kan opstå ved at de 

videoer der eksponeres på nettet, ikke opfattes på den tiltænkte måde, eller at de skaber spild i samfundet 

grundet en evt. kontroversiel måde at formulere budskabet på. Der er flere eks. på kampagner som har 

skabt store problemer, grundet den måde hvorpå de var udformet ikke faldt i god jord i samfundet og 

derved endte med at skabe problemer for den som havde lavet kampagnen.   

I Danmark er det mest markante tilfælde VisitDenmarks kampagne om Karen på 26 år, der ledte efter 

manden til hendes barn via en Youtube video. Kampagens store problem var dog, at folk opfattede 

kampagnen som værende troværdig historie om en enlig mor, og fik derfor stor sympati for Karen som ville 

genforenes med den udenlandske turist, der var far til hendes barn. Derfor skabte det enorm debat i 

samfundet, da man fandt udad at det var en viral markedsføringskampagne som havde til formål at sætte 

fokus på Danmark som feriemål. Kampagnen endte med at skabe store problemer for VisitDenmark, så 

selvom den havde fået kæmpe eksponering førte det ikke til noget positivt. Sagen endte med at den 

administrerende direktør Dorte Kiilerich, opsagde sin stilling i VisitDenmark (Lassen, 2009; Svanholm, 

2009). 

 Problemet med måderne som benyttes indenfor viral markedsføring, er at fokus på spredning tit skabes 

ved brugen af kontroversielle måder, hvorpå budskabet formidles i den enkelte kampagne. Derved skabes 

der et meget kontroversielt markedsføringsværktøj, da måden hvorpå spredning i stor skala opnås ved 
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brugen af meget stærke virkemidler. I artiklen af Henke (Henke 2011), undersøgte man bl.a. folks reaktion 

på virale kampagner for musikbands, som indeholdte chok eller afskys effekter. Målet var at finde frem til 

om modtageren ville sende videoen videre eller at se en koncert med bandet. Resultatet indikerede at folk 

med lav involvering var mere villige til at sende de virale videoer videre og deltage til koncerter, mens folk 

med høj involvering afstod fra begge dele. Dette er endnu en bekræftelse på at viral markedsføring nemt 

kan ende kontroversielt, og dermed måske være mere skadende end gavnligt for ens virksomhed eller 

formål.  

Blog Marketing er et andet markedsføringsværktøj i forbindelse med connected marketing, og konstant 

oprettes der nye blogs på internettet (Colliander & Dahlén, 2011). Blog marketing kan ses som flere 

forskellige ting, generelt kan virksomheder oprette deres egne blogs, hvori der skrives omkring områder 

indenfor den kontekst de agerer i, samt omkring deres konkrete services eller produkter. Herved kan 

virksomheden benytte deres blog til, at komme i kontakt med forbrugeren, og skabe tættere bånd til denne 

gennem en dybdegående dialog over bloggen (Li & Du, 2010). Undersøgelser ved blogs viser at, 

virksomheders egne blogs medfører skepsis overfor det som der berettes om på bloggen. Netop en 

undersøgelse af Bernoff (Bernoff, 2009), beviser at blogs fra virksomheder har et meget lavt tillidsindeks, 

hvilket må anses som værende et problem for virksomheder der ønsker at skabe dialog med kunderne via 

blogs. Generelt har blogs vist sig at være effektive hvis de fortæller sandheden (Yeomans, 2006). Problemer 

opstår ved blogs der ikke fortæller sandheden, som både L’Oréal koncernen og Coca Cola Company har 

oplevet, da de oprettede blogs med falske personer som forsøgte at give brandet en mere personlig 

karakter (Ibid.). Det vil sige at blogs oprettet af virksomheder kan være effektive hvis de fortæller 

sandheden, men tilliden til dem er lav, da forbrugerne mener at virksomhederne handler opportunistisk. 

Min afhandling tager netop sit udgangspunkt i overstående, idet jeg anser connected marketing som 

værende en yderst anvendelig måde at få formidlet sine budskaber på. Dog med forbehold for potentielle 

faldgrupper som kan have store konsekvenser for virksomhederne. Især anser jeg denne form for 

markedsføring anvendt i små eller helt nystartede virksomheder, hvor markedsføringsbudgetterne er 

ganske små eller ikkeeksisterende. Her er connected marketings platformen god, da den kan bruges uden 

store økonomiske kræfter.  

Men netop muligheden for fiasko og måden hvorpå denne form for markedsføringskampagner skabes, kan 

medføre katastrofale konsekvenser for en lille virksomhed uden de store muligheder for damage control, 

hvis skaden først er sket.  

Jeg mener derfor, at der er et behov for skabelsen af forskellige guidelines, der kan hjælpe med at mindske 

muligheden for problemer i en virksomhed som ønsker at implementerer connected marketing i deres 
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markedsføringskampagner. Afhandlingens omdrejningspunkt vil derved blive at skabe et framework, som 

kan give en begrundet feedback i forhold til hvilke måder og metoder der er bedst skabt til den konkrete 

markedsføring situation virksomheden befinder sig. 

Målgruppen for afhandlingen er små og mellemstore virksomheder. Denne form for virksomheder er valgt 

som udgangspunkt, da afhandlingens framework og guidelines klart vil være mest anvendelige for disse 

virksomhedsstørrelser. Med fokus på små og mellemstore virksomheder, rammes netop hele spektret fra 

enkeltmandsvirksomhed til virksomheder der reelt har en lille markedsføringsafdeling. Denne gruppe af 

virksomheder er interessante, da de måske ikke har markedsføringsuddannet personale, og ej heller har 

muligheden for at hente hjælp hos marketingsbureauer, grundet et minimalt budget. Derved kan det 

tænkes at beslutninger i disse virksomhedsstørrelser, tit bliver truffet ud fra en ikke velanalyseret ide, 

hvorved muligheden for fejl kan være stor i deres kampagner. Eksemplerne som nævnt tidligere på 

kampagner der slog fejl, var udarbejdet af bureauer der havde store budgetter og alligevel ikke formåede at 

ramme plet. Derved kan netop kampagner skabt af personer uden reelt baggrundsviden også vise sig at 

være dårlige til at opnå de ønskede resultater, og her vil nogle klare og overordnede guidelines udledt fra et 

framework være yderst anvendelige.  

2.0 Forskning indenfor området 

Research indenfor området connected marketing, mener jeg kan deles op i 3 forskellige strømninger. Den 

første strømning, som er den klart mest belyste, er vedrørende spredning, og fokus her har været at 

kortlægge hvordan man bedst muligt spreder budskaber via brugen af connected marketing, samt hvor 

hurtigt spredningen sker. Fokusset her er især evnen til matematisk at kunne opstille, hvorledes 

spredningen vil foregå når man først har sat en kampagne i værk. Området arbejder meget med 

netværksteori, da dette er forklarende for hvordan budskaber skifter hænder i en samlet kontekst. Flere 

forskellige personer har arbejdet med området indenfor spredning i forhold til især viral markedsføring, her 

kan bl.a. nævnes Van der Lans og Hinz (Van der Lans, Van Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2010; Hinz, 

Skiera, Barrot & Becker, 2011), som har belyst hvorledes spredning foregå, når kampagnerne er sat i værk, 

samt hvordan man kan bestemme den mest optimale måde at skabe spredning på fra starten af en 

kampagne. 

Den anden strømning er tonen selve kampagnerne er udarbejdet i, dette er generelt et område hvor der 

ikke er udarbejdet de store mængder materiale om på nuværende tidspunkt. Dog kan der nævnes Eckler og 

Bolls (Eckler & Bolls, 2011), som netop har belyst effekten af hvorledes tonen i en kampagne medfører 

forskellige holdninger til kampagnen. Ydermere har Brown, Bhadury og Pope (Brown, Bhadury & Pope, 

2010), set på hvor effektiv brugen af forskellige former for toner i kampagner er. Indenfor området blog 
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marketing er der skrevet om tone i form af brugen af storytelling til beskrivelsen af rejsemål (Tussyadiah & 

Fesenmaier, 2006). Dette område har klart mangler og giver derfor anledning til videre research. Selve 

ideen omkring at forstå tonen i en kampagne, må anses som værende essentiel for opstilling af guidelines 

med henblik på at mindske risikoen for fejl fortolkninger af kampagner.  

Den tredje strømning er hvorledes måden, altså hvilken kampagne eks. viral markedsføring i forhold til blog 

marketing, har indflydelse i forhold til hvor effektive de vil være for de overordnede marketingmål; 

kendskab, salg, loyalitet og brand. Dette område virker ikke til at være belyst på et videnskabeligt niveau, 

og derfor anser jeg det interessant at belyse. Måden er yderst essentiel at forstå, da der kan være meget 

stor forskel på hvilken markedsføringsmåde der er mest optimal at benytte. 

 Afhandlingen tager herved sit udgangspunkt i kombinationen af de to strømninger; tone og måde, altså 

evnen til at kombinere de to strømninger i forhold til marketingmålene. Fokus er derfor på selve indholdet i 

kampagnerne, samt om dette indhold, kombineret med kampagnemåden, har en samlet effekt for 

kampagnens succeskriterier. Guidelines for disse indhold samt formidlingsperspektiver kan anses som 

værende de kritiske, da de har muligheden for at skabe en kampagne der bidrager negativt til 

virksomhedens marketingsstrategi.  

3.0 Problemformulering 

Opstille guidelines samt framework som kan mindske risikoen for fiasko, samt negative strømninger i 

connected marketingskampagner for små og mellemstore virksomheder? 

Hjælpe spørgsmål: 

Hvorledes indvirker tonen, man vælger at kommunikerer med i ens kampagne, succeskriterier i forhold til 

det givne marketingmål (kendskab, salg, loyalitet og brand)? 

Hvilken kampagnemåde er den mest optimale med henblik på følgende marketingmål: kendskab, salg, 

loyalitet og brand? 

Hvilke kombinationer af tone og kampagnemåde er mest optimal? 
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4.0 Metode 

4.1 Videnskabsteori 

Med udgangspunkt i Saunders, Lewis og Thornhill, er hovedformålet at klarlægge hvilket 

videnskabsteoretisk paradigme som afhandlingen forankres i, samt hvordan valget af paradigme udmønter 

sig i selve løsningsmetoden (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007).  

Generelt skal der ses på afhandlingens hovedformål hvad det er der ønskes analyseret, samt hvordan 

tidligere research har været indenfor netop dette område. Selve området omkring tone og måde i 

markedsføringskampagner som bygger på connected marketing, er forholdsvis svagt belyst. Generelt 

mangler der data på området og flere forskellige studier bl.a. Eckler og Bolis (Eckler & Bolis, 2011) samt 

Brown, Bhadury og Pope (Brown, Bhadury & Pope, 2010) har ikke kombineret begge dele, men primært 

fokuseret på brugen af tone i kampagner.  

Udgangspunktet for hvorledes afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt skal være, benytter jeg Saunders, 

Lewis og Thornhills løg model (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007).  
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Modellen giver et godt udgangspunkt for konsekvenserne ved valg af filosofisk udgangspunkt, og hvilke 

research metoder der passer til filosofien. Derved styres afhandlingen perfekt i forhold til det der ønskes 

belyst, og det samlede overblik over researchs processen opnås. 

Selve formålet med at forstå hvorledes kampagner kan skabes bedst muligt via guidelines der tager højde 

for selve kommunikationsplatformen, altså eks. viral kontra blog markedsføring, kombineret med 

kommunikationens tone eks. sex, vold eller humor, medfører at det er fortolkninger der skal kigges på. 

Saunders, Lewis og Thornhills løg model giver derfor indgangsvinklen; interpretivism, hvilket giver 

muligheden for at fortolke de underliggende holdninger der er i forhold til den sociale opstillede kontekst.  

4.2 Valg af hypotetisk - deduktiv metode 

Opgavens udgangspunkt i interpretivism eller hermeneutikken, medfører hvilken tilgang der skal tages i 

forhold til valg af metode, til konklusion dragelse. Der kan opstilles tre forskellige måder: induktion, 

deduktion eller hypotetisk deduktion hvorpå, man kan drage konklusioner, den første er induktion. 

Induktion har til formål, at drage konklusioner ud fra brugen af mindre mængder af empirisk materiale, 

hvorved det efter mere research reelt kan ende i en ny teori (Andersen, 2003).  Den deduktive tilgang 

benyttes til at konkluderer ting ud fra generelle holdninger, og derved ud fra teorien kan forklare hvorfor 

visse ting er som de er i konteksten (Andersen, 2003).  

Den sidste tilgang er hypotese-deduktion, hvor konceptet er man opstiller hypoteser, som derefter 

efterprøves med henblik på bekræftelse (Popper, 1980). Afhandlingen tager netop sit udgangspunkt i først, 

at udlede hypoteser samt et teoretisk framework, på baggrund af den generelle teori indenfor områder, og 

derefter afprøve hypoteserne i form af det kvalitative data som indsamles via interview. Denne tilgang 

passer godt overens med valget af en hermeneutisk tilgang. Afhandlingen har dog ikke til formål, at opstille 

ny teori, men derimod udlede guidelines og framework som kan anvendes i en praktisk kontekst. 

Grundet den manglende empiriske viden om området, vil første skridt i forståelsen af hvilke mulige 

succeskriterier der kan opstilles for denne form for markedsføring, være forståelsen af hvorledes 

kampagner opfattes. Fortolkningerne har enorm betydning, da de netop kan indikerer om der et problem i 

forståelsen mellem dem som markedsfører og dem der modtager. Forståelsen for hvordan forbrugeren 

afkoder en interessant kampagne, kontra den måde som virksomheden eller anden markedsfører opstiller 

succeskriterier, kan anses som den grundlæggende forståelse for hvad der virker. Forskellige fortolkninger 

fra interessenter indenfor konteksten hvori connected marketing benyttes, vil give mulighed for at 

kombinerer de strømninger der stemmer overens mellem forskellige interessenter, til en mulig forklaring 

på hvad der kan være den ”korrekte” måde at opstille kampagner på.  
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Metodologien vil derfor være at undersøge forskellige interessenter indenfor området connected 

marketing, og metoden til løsning af dette vil mest naturligt være at bruge semistrukturerede interviews. 

De semistrukturerede interviews tager sit udgangspunkt i Kvale omkring opstilling af en interviewguide 

(Kvale, 2003), hvorved den bedst mulige metode opnås til frembringelsen af kvalitativt data til analyse. 

Semistrukturerede interviews anses som værende den bedste form for kvalitativ data indsamling, da 

muligheden for at styrer selve interviewprocessen kombineret med frihed til respondenten, vil give den 

mest brugbare data. Brugbarhed øges da man giver mulighed for respondenten til selv at påvirke 

interviewet, og netop dette er essentielt når det er fortolkninger der skal analyseres. 

 Analysens udgangspunkt vil være at forstå de forskellige indsamlede fortolkninger, og derudfra kombinere 

dem med den generelle teoretiske viden omkring connected marketing, til dannelsen af guidelines samt 

framework, som kan mindske muligheden for fiasko ved skabelsen af nye kampagner. Analysen vil derfor 

samle det generelle teoretiske vidensniveau, der er indenfor connected marketing, sammenholdt med 

fortolkninger omkring området fra den praktiske kontekst. Derved opstilles der guidelines som har en 

forankring i teorien, men som gøres praktisk anvendelige grundet de analyserede fortolkninger fra den 

praktiske kontekst. Styrken vil herved være en højere form for praktisk anvendelse, men samtidig have stor 

videnskabelig brugbarhed grundet forankringen i teori.  

4.3 Afgrænsning 

Kigges der på connected marketing generelt, er der tale om en meget bred vifte af forskellige 

markedsføringsmåder som dækker et bredt spektre af muligheder. Måder hvorpå man kan lave 

marketingskampagner, som bygger på connected marketing, kan deles op i både offline og online. Begrebet 

connected marketing som benyttes i bogen af (Marsden, 2007a), dækker over flere forskellige 

markedsføringsmåder. Måderne er forskellige da de bl.a. ikke tager udgangspunkt i samme kontekst, her 

tænkes i offline vs. online markedsføringsmåder. Generelt er fokus på den online kontekst mere relevant 

for min afhandling, da jeg anser at det gør afhandlingens færdige produkt mere anvendeligt, for mit valg af 

målgruppe, små og mellemstore virksomheder. Jeg har valgt at sætte mit fokus på blog og viral 

markedsføring, da begge disse måder tilhører den online kontekst. Ydermere findes disse måder nemmere 

at undersøge i forhold til andre mulige connected marketingsmåder, som eks. stealth marketing (Ferguson, 

2007). 

En anden essentiel begrænsning er valget af strømning som der beskæftiges med i afhandlingen. Med 

strømning skal der ses på hvad der kigges på i selve analysen, her er der lavet meget research på området 

indenfor spredning, og derfor fravælges dette område. Derimod sættes fokus på forståelsen af indholdet i 

selve kampagnen samt hvilke kampagnemåder, viral og blog, der har bedst effekt i forhold til den givne 

marketingssituation virksomheden står overfor at løse.  
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I forhold til indsamling af data via kvalitative interviews, foretages der en afgrænsning i forhold til hvilken 

aldersgruppe de interviewede er. Formålet med afgrænsningen er reelt at få kontakt til respondenter der 

benytter sig af internettet, samt har en interesse i de markedsføringsmåder, der bliver udøvet i denne 

kontekst. Ydermere er de to virksomheder som der interviewes medarbejdere fra, også producenter af 

produkter som henvender sig mere specifikt til en given aldersgruppe. Derfor sættes alders gruppen i 

intervallet 25-35 år, fordi denne gruppe anses som værende mest brugbar for videre analyse i mon 

afhandling. 

4.4 Reference metode 

I afhandlingen er det yderst essentielt, at der er fokus på referencerne, da sporing i forhold til de brugte 

referencer giver læseren er større mulighed for at validerer det skrevne. Derfor tages udgangspunkt i 

American Psychological Associations [APA], da denne reference metode er brugt i mange af de læste bøger 

og artikler, og derved giver det god mening, at bruge samme reference platform. Apa anses som værende, 

den reference metode der giver afhandlingen den bedste overskuelighed, samt bedste muligheder læser, at 

fremfinde originale kilder. 

4.5 Sekundærdata 

Det sekundærdata er brugt til skabelsen af afhandlingens problemformulering, da der netop i denne er 

taget udgangspunkt i sekundærdata i form af videnskabelige artikler, med henblik på kortlægning af 

strømninger indenfor connected marketing som mangler belysning. Ydermere er den brugt som 

udgangspunkt for skabelsen af de opstillede hypoteser, og derudfra er det kvalitative undersøgelses design 

udledt. Data stammer hovedsageligt fra bøger og videnskabelige artikler, men internettet har også været 

brugt i form af link til forskellige sider der omtaler connected marketing samt i form af henvisninger til 

kampagner der benyttes i afhandlingen. Den sekundærdata som stammer fra internet kilder, bruges dog 

mest til illustration i form af cases eller til visning af forskellige måder man kan bruge connected marketing.   

4.6 Primærdata 

Den primærdata der er blevet indsamlet via den kvalitative undersøgelses design, er primært blevet brugt i 

afhandlingen til, at udarbejde det samlede framework og guidelines som er afhandlingens samlede 

produkt.  

4.7 Kildekritik 

Kildekritik har til formål, at gennemgå de forskellige kilder der er benyttet i afhandlingen, og give en 

objektiv vurdering af deres objektivitet samt anvendelighed. Hovedparten af de kilder der benyttes i 

afhandlingen er videnskabelige artikler, disse er fremfundet via CBS biblioteks online databaser, og der har 

været fokus på at altid, at vælge ”Academic Journals”. Valget omkring brugen af Academic Journals er, at 
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artikler der ligger under denne betegnelse har gennemgået et peer review, hvilket indebærer at artiklerne 

har gennemgået meget nøje gennemgang af personer som arbejder indenfor sammen område, og har 

samme akademiske niveau. Derfor anses den viden der hentes fra artiklerne yderst troværdig, og med et 

meget højt niveau af objektivitet.  

Andre kilder som har ligget til grund for afhandlingen referencer er lærebøger, her er udvalgt bøger som 

normalt har været brugt i undervisningen på CBS, eller som har forfattere der er kendt indenfor det 

akademiske miljø, samt har udgivet flere videnskabelige artikler der har gennemgået peer review. 

Ydermere er flere af teorierne som der refereres til i bøgerne, anerkendte, og anset som værende faktuel 

viden indenfor området marketing. Dette medfører også, at der er en stor troværdighed ved referencerne 

til div. Bøger, og samtidigt et højt niveau af objektivitet. Enkelte steder refereres der til konkrete 

hjemmesider eller andre publikationer på nettet i form af div. Aviser. Når denne form for referencer 

benyttes, vælges der generelt aviser, som har et forholdsvis fair renomme eks. Politiken, Jyllandsposten og 

Berlingske Tidende. Men det er selvfølgelig klart, at kilder fra denne form for medier kan har et bias, da 

skribenten kan have en personlig agenda ved, at skrive artiklen som den skrives. Normalt ville denne form 

for kilder forsøgt bekræftet ved andre kilder der siger det samme, hvilke burde øge troværdigheden samt 

objektiviteten i forhold til det skrevne.  

Ellers bliver der normalt linket til hjemmesider, der har til formål, at beskrive noget om evt. en af de 

interviewede virksomheder, eller som har til formål at vise en kampagne. Denne form for kilder anses som 

værende troværdig da de ikke bruges til at underbygge eller konkluderer noget men derimod som eksplicit 

mulighed for læseren af afhandlingen til at se en given kampagne eller se den pågældende virksomheds 

hjemmeside.  

5.0 Fokus for framework 

Frameworket består af to forskellige måder som er udvalgt ud fra en lang række af forskellige connected 

marketingsmåder, som man kan benytte til at skabe kampagner på, viral markedsføring og blog marketing 

er de to udvalgte til fokus herom.  

5.1 Viral markedsføring 

Viral markedsføring blev første gang nævnt af Steve Jurvetson i 1996, da han beskrev den strategi Hotmail 

havde benyttet sig af, til at erhverve nye brugere af mail servicen. Ideen var at der i hver eneste udsendte 

mail var et link til at man kunne oprette en gratis mailkonto hos Hotmail, og samtidig en anbefaling fra 

personen som havde sendt mailen. Dette fortsatte således, at når nye brugere sendte mails til deres 
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bekendte fik de herved også beskeden omkring muligheden for at oprette en Hotmail, derved spredte 

denne reklame sig som en virus (Kaikati & Kaikati, 2004). 

Skal man nærmere en definition på hvad viral markedsføring er, kan man tage udgangspunkt i den 

definition der bliver givet af Golan og Zaidner (Golan & Zaidner, 2008), her beskrives viral markedsføring 

som værende et større framework af elektronisk worth-of-mouth kommunikation, som har til formål at 

skabe kommunikation omkring et brand imellem ligevægtige på nettet. Viral markedsføring kan derfor ses 

som værende muligheden for at sprede alle typer af marketingsbeskeder videre til andre, og som har 

potentiale for at sprede sig med ekspotentiel vækst (Kirby, 2007).  

En af platformene der bruges til skabelsen af virale kampagner, er virale videoer. Netop brugen af virale 

videoer giver god mening, hvis man ser på populariteten det at se videoer online har. Undersøgelser viser 

at 69 procent af alle voksne mennesker, har set videoer online (Purcell, 2010). Det er derfor yderst 

interessant for denne afhandling primær, at have sit fokus på brugen af virale videoer i forhold til en 

markedsførings kampagne. Frameworkets indhold af viral markedsføring skal derfor primært ses, som 

værende videomateriale der kan deles online med andre brugere. De mest kendte online platforme er 

Youtube, Twitter samt Facebook. 

5.2 Blog marketing 

En blog er en forkortelse for ordet weblog, og kan findes i to forskellige former, enten som en personligblog 

eller som en virksomhedsblog
1
. På bloggen kan man læse den enkelte bloggers onlinejournal, og normalt er 

der tale om refleksioner over emner, eller muligheden for at fortæller om ens konkrete holdning til ting der 

sker rundt omkring i verden.  Bloggen vil normalt være præsenteret i en kronologisk rækkefælge, og det vil 

være muligt for læseren af bloggen at kommentere på de indlæg bloggeren skriver (Maurya, 2011).  

Blog marketing skal derimod ses som evne til at benytte blogs, til at promote et brand, en virksomhed, et 

produkt eller en service. Dette kan normalt gøres gennem brugen af tre forskellige koncepter, 

virksomhedsblog, tredjepartsblog og falsk blog [flog]. Virksomhedsblog giver mulighed for en virksomhed til 

selv at promovere det de ønsker promoveret. Tredjepartsblog er personlige blogger som kan promoverer 

ens produkter, og samtidig har en høj popularitet online. Promoveringen kan foretages på flere forskellige 

måder, men en mulighed kan være at få bloggeren til at anmelde produkter der ønskes at sætte fokus på 

(Corcoran et al, 2007).   

Den sidste måde at benytte blog som marketingsredskab er brugen af flogs. Her udnytter man muligheden 

for at oprette en blog som ligner en personlig blog, og skriver positive kommentarer omkring ens brand, 

virksomhed eller produkt ect. (Corcoran et al, 2007). Denne måde er yderst kontroversiel, og kan meget let 

                                                        
1
 Bilag 1; Bilag 2 
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ende med at give bagslag. En prominent case er omkring Vichy, en del af L’Oréal Corporation, der oprettede 

en falsk blogger, Claire på deres virksomhedsblog, og fik hende til at promote en ny anti-age creme. Dette 

skabte store problemer i blogging verdenen, og er et bevis på at denne form for strategi ikke bør anvendes, 

hvis man vil være sikker på at det ikke skal give bagslag (Israel, 2005)  

Fordelene ved blogmarketing er utallige, og de mest klare er at man der gives mulighed for at give 

virksomheden et personligt touch. Ydermere har blogmarketing potentiale for at sprede sig med virale 

kræfter, da man bl.a. ved brugen af Rich Site Summery [RSS feed] kan modtage beskeder omkring nye 

indlæg på ens favorit blog (Corcoran et al, 2007). Andre muligheder er brugen af forskellige blogging 

netværk, fx Bloglovin hvor man får muligheden for at læse de blogs man følgers nyeste blogindlæg
2
.  

Blogs ses derfor som værende et spændende element, at opstille i frameworket, og derudfra udlede 

guidelines til, hvordan man bedst muligt kan benytte dem i sin markedsføring. 

 

5.2.1 Kritik af blogs - fan af blogger ikke af brand 

Et andet interessant fund indenfor området omkring brand er, at personer som følger bloggere online 

nærmest anser dem som værende deres personlige venner. Dette skal ses som værende, at folk leder efter 

bloggere som stemmer overens med ens samlede identitet, og derved nærmest anses disse bloggere som 

værende ens venner i den online kontekst. Artiklen som bearbejdede dette fandt faktisk et andet yderst 

interessant element ved undersøgelsen af folks binding til de blogs de læste. Netop dette viste at hvis den 

blogger som man læser knytter sig tæt til et brand, bliver læseren af bloggen også mere loyal overfor det 

givne brand. Derved kan der skabes et stærkere brand ved at linke til personlige bloggere, som er yderst 

involveret i ens brand (Colliander & Dahlén, 2011). Dette skal anses som værende interessant viden, hvis 

man som virksomhed ønsker at gøre brug af personlige bloggere, som markedsfører af ens produkter. 

Denne kontekst kan være spændende at have i tankerne, hvis bloggeren ikke er loyal overfor ens brand, 

hvad ville denne konstellation hermed medføre. Det vil derfor være spændende, at se om der er tegn på at 

denne form for loyalitet ændre sig i forhold til ens brand, hvis den pågældende blogger ikke er loyal overfor 

ens brand. 

 

Et vigtigt element, at have for øje når der arbejdes med blogs som en marketingsform er, at blog dog ikke 

har samme potentiale som ren worth-of-mouth, og derfor har blog selvfølgelig deres begrænsning som 

værende ens eneste marketingsmåder (Mack, Bolse & Pan, 2008).  

                                                        
2
 Bilag 3 
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Viral og blogmarketing er de primære elementer i frameworket, og de vil blive analyseret i forhold til 

forskellige marketingsformål. Formålene der udvælges er kendskab, salg, loyalitet og brand. Ydermere 

tages der udgangspunkt i kampagnens tone, der tidligere er nævnt som værende en yderst essentiel 

strømning for connected marketing, for skabelsen af brugbare guidelines.  

6.0 Teoretisk afsæt for framework 

Det teoretiske afsæt for afhandlingen, tager sit udgangspunkt i de forskellige teorier der er indenfor de 

forskellige opstillede formål: kendskab, salg, loyalitet samt brand. Formålet med afsnittet er en diskussion 

omkring de fire forskellige formål i forhold til de udvalgte connected markedstingmåder, hvorved der 

udledes hypoteser, med interessante spørgsmål. Hypoteserne bliver derved grundlaget for spørgedesignet, 

som har til formål, at indsamle data til den videre analyse og udledning af framework samt guidelines. 

Connected marketing bygger på flere forskellige teoretiskes perspektiver, og et af det mest essentielle er 

forståelsen for hvordan budskaber spredes, og hvilke personer der står bag spredningen.  

Grundlæggende teori vedrørende budskabers spredning, samt hvordan det sociale kontekst er opbygget 

kan primært afledes ved læsning af Granovetters artikel fra 1973 (Granovetter, 1973), som tager 

udgangspunkt i forståelsen af styrken ved svage bindinger.  

Forståelsen af binding er essentiel, da konceptet ved connected marketingsmåderne er at budskaberne skal 

spredes via forbrugeren selv. Forbrugerens forskellige bindinger i netværket er derfor essentielle, da det er 

dem der reelt kan afgøre hvor stort et spredningspotentiale der er i forhold til den enkelte forbruger 

(Marsden, 2007b). 

Interessen for svage bindinger skal ses grundet undersøgelser, der viser at jo højere styrken af bindinger er, 

jo mere ligner bindingerne hinanden (Berscheid & Walster, 1969). Netop viden omkring ensformighed i 

bindinger der er stærke, er vigtige at forstå når en kampagne skal spredes. Spredningen vil være yderst 

kompleks, hvis der kun spredes til bindinger som er stærke, da disse kun vil sprede videre til bindinger som 

ligner dem selv. Herved vil stor spredning kun kunne opnås, hvis der er et kæmpe fokus ved at sprede 

kampagner videre til samtlige stereotyper som har interesse for afsenderen af kampagnen. Kampagner 

markedsført igennem stærke bindinger vil derfor være yderst komplekse at få til at virke i en virkelig 

kontekst, grundet det enorme arbejde der skal ligges i at udvælge de rigtige gatekeepere til alle de 

forskellige typer man ønsker at nå ud til, med sit budskab. 

Netop denne viden gør Granovetters forskning endnu mere interessant, da den fremviser muligheden for at 

sprede budskaber via svage bindinger. Granovetters fokus er på hvordan viden spredes til forskellige 
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netværk, hvis stærke bindinger generelt ikke har evne til at skabe kontakt til andre end lignende relationer 

(Granovetter, 1973).  Undringen fra Granovetters forskning tager sit udgangspunkt ved at spredningen sker 

mellem ikke lignende netværk. Svage bindinger skal ses som personer der kender hinanden, men på 

hverken venskabeligt, interessemæssigt eller i sociale fællesskaber kender hinanden. Bindinger af denne 

type burde reelt, ud fra et logisk perspektiv, have forholdsvis lidt med hinanden at gøre, alligevel viser 

Granovetters forskning, at det er her hvor budskaber blevet spredt ud til flere netværk. Altså bliver 

informationerne imellem to netværk som er bundet sammen af stærke bindinger, formidlet til andre 

netværk via svage bindinger (ibid.).  

Denne viden giver connected marketing et enormt potentiale, da dette skaber muligheden for at sprede 

budskaber videre via personer der har store personlige netværker, da der i denne form for netværk 

generelt er mange personer som denne ikke har særligt stærke bindinger til. Derved bliver en af de vigtigste 

discipliner i skabelsen af spredning, fokus på hvilke gatekeepere der skal benyttes til at sætte spredningen i 

gang. Især Cakim (Cakim, 2007) har kortlagt dette ved at kigge på hvilke typer der ønskes at bruges, til at 

sætte succesfulde kampagner i gang, med henblik på spredningen. Generelt vælges der personer som har 

et kæmpe netværk, hvilket stemmer godt overens med de fundne resultater fra Granovetters forskning, da 

netop et stort netværk giver muligheden for mange svage bindinger. Mange svage bindinger giver derved 

muligheden for at kommer ud til en stor mængde netværk, og derved kan spredningen foregå i virus form. 

Spredningen kan ses som værende den generelle forståelse for hvorledes kampagner bevæger sig i 

konteksten, men hvilke generelle faktorer kan identificeres som værende essentielle for at kampagner 

interessere folk.  Viden omkring spredning er essentielt, da det er selve starten for en kampagne, og 

spredningen afgør hvor stort et givent potentiale en kampagne har. Fokus i denne afhandling ligger ikke i 

belysning af spredning, da der som tidligere belyst er meget research på området, og viden omkring 

spredning har nået et niveau hvor man er klar over hvad der virker. Derimod skal spredningen mere ses 

som en overordnet styring for de andre elementer i frameworket, der ønskes belyst i afhandlingen. 

Elementerne linker alle sammen tilbage til spredning, da det stadigvæk skal anses som værende essentielt 

at en kampagne spreder sig (Van der Lans, van Bruggen, Eliashberg & Wierenga, 2012). Ydermere giver 

viden omkring spredningen, også viden omkring visse elementer der bør være tilstedet når man ønsker at 

igangsætte en kampagne.  

Et vigtigt element at huske, er at en kampagne altid skal være nem for brugeren at dele med andre, dette 

kan gøres via forskellige metoder eks. muligheden for at dele den direkte på de sociale netværk eller med 

en ”send to friend buttom”.  Herved bliver det ikke et besværligt element for vedkommende der ønsker, at 

dele sin kampagne med andre i dennes netværk. Dette er et essentielt punkt at have med i guidelines til 

connected marketingsmåderne, da kampagner skal spredes (Van der Lans et al, 2012). 
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6.1 Kendskab 

Frameworket der ønskes udarbejdet skal derfor tage sit udgangspunkt forskellige marketingsmæssige 

formål. Et af de mest klare formål ved brugen af marketing er kendskab, med kendskab skal ses at 

forbrugeren kender til ens produkt eller firma. Kendskab er essentielt, da man reelt ikke vil være i stand til 

at sælge noget hvis ingen kender til det man ønsker at sælge. 

Med udgangspunkt i Attention-Interest-Desire-Action modellen [AIDA] skabes forståelsen for de forskellige 

elementer som en forbruger gennemløber, med henblik på at købe et produkt.  M. T Copeland fremviste 

AIDA modellen tilbage i 1925, og selvom modellen er ældre kan den stadigvæk bruges til en overordnet 

forståelse for elementer i processen for et produkt køb (Berg-Marketing, 2012). 

AIDA modellens forskellige elementer er Attention�Interest�Desire�Action. De indikere hvilke konkrete 

niveauer en forbruger skal igennem før han står overfor et decideret køb. Selve salgsprocessen vedrørende 

forskellen mellem involvering vil blive gennemgået i næste afsnit, så her er fokus på forståelsen af de 

forskellige elementer der opstilles i AIDA. 

Første del er Attention eller kendskab, altså at forbrugeren får kendskab til et produkt eller en ydelse. 

Næste punkt er Interest altså interesse, hvor forbrugeren opnår en interesse overfor produktet eller 

ydelsen. Desire skal ses som værende et ønske om at anskaffe produktet, til sidst Action, handling som er 

selve købet. AIDA modellen skal ses som en kommunikationsmodel der har til formål, at give indikationer 

på hvilke elementer der skal fokuseres på i de forskellige dele af købsprocessen. Generelt er det primært 

elementerne som kendskab og interesse der skal forstå i forhold til udledningen af guidelines, og helheden i 

forhold til salg. AIDA definerer vigtigheden ved, at have fokus på forståelsen for hvilke delprocesser der er, 

før forbrugeren står i en konkret købs situation. Det vigtigste er at forstå hvorledes de to 

markedsføringsmåder bedst kan benyttes, at skabe kendskab omkring ens virksomhed, produkter og 

ydelser.  Derfor er det især spændende, at se på hvordan de interviewede virksomheder har benyttet 

henholdsvis blog kontra viral markedsføring til skabelsen af kendskab til deres virksomhed, produkter og 

ydelser. 

6.1.1 Hypotese 

H1: Viral markedsføring er bedst til kendskab, grundet dens virale spredningspotentiale. 

6.2 Salg 

Salgsprocessen er et essentielt element at forstå når kampagner skal vurderes. Markedsføring kan have 

forskellige fokus områder, men et af de mest basale områder er skabelsen af kampagner med henblik på 

salg. Salgsprocessen forstås bedst, hvis der først kigges på hvilke faser en forbruger gennemgår når der skal 
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foretages et køb. Derudover kortlægges forbrugerens involvering, høj eller lav involvering i købsprocessen 

(Assael, 2004). 

Der er store forskelle på hvordan forbrugerens beslutningsproces er i de to forskellige involveringsniveauer. 

Ses der på lav involvering, er forbrugeren ikke involveret i selve beslutningsprocessen, og derfor er selve 

informationen om det give produkt lært ved tilfældighed. Selve tilfældigheden skal ses som forbrugerens 

manglende engagement i forhold til at samle konkret viden omkring produktet der ønskes at købes. 

Informationen man modtager om det givne produkt modtages via div. medier, og viden kan være grebet ud 

fra et kort reklame indslag eller anden sporadisk information man har opsnappet. Generelt vil der ikke være 

nogen form for evaluering af forskellige brands før køb, dog kan der ske en evaluering efter købet. Ved køb 

af lav involveringsprodukter, sætter forbrugeren ikke produktet overfor en vurdering i forhold til 

forbrugerens givne livsstil eller personlighed. Dette sker ikke fordi produkterne er af en således karakter 

hvor de ikke har nogen form for betydning i forhold til forbrugerens identitet, ej heller stemmer overens 

med forbrugerens værdier. Produkt valget bliver heller ikke foretaget ud fra indflydelse fra en konkret 

reference grupper, da produkterne ikke har en karakter som generelt vil medføre at de bliver 

sammenkoblet til gruppens konkrete normer og værdier (Assael, 2004).  

Lav involvering står i stærk kontrast til høj involvering, hvori forbrugeren reelt selv opsøger konkret 

information omkring produktet, og derved involverer sig i selve beslutningsprocessen. Ved høj involvering 

er forbrugeren opsøgende i forhold til hvilke brands der er på markedet for det givne produkt, og de 

enkelte brands vil blive evalueret før et eventuelt køb. Der er her et stort fokus på at opnå den maksimale 

nytte ved købet af et givent produkt, og de enkelte brands vurderes ud fra adskillige forskellige attributter 

som kan anses som værende essentielle for den maksimale nytteværdi. Ydermere er der et stærkt link til 

forbrugeres personlighed og livsstil ved høj involvering, hvorved produkter vurderes ud fra om de kan passe 

ind i forbrugerens konkrete identitet samt om der overensstemmelse med forbrugerens værdier. Reference 

grupper vil generelt have en stor betydning for forbrugerens valg af produkt i kategorien høj involvering. 

Den høje betydning skal ses fordi høj involverings produkter generelt er dem som er med til dannelsen af 

referencegruppens image i form af normer og værdier. Da forbrugeren ved høj involvering inkorporere så 

mange forskellige attributter i selve vurderingen af en givent produkt, sætter det meget fokus på den 

markedsføring der anvendes ved produkter, der medfører en høj involveringsproces. Produkter der kan 

anses som tilhørende denne kategori, er normalt livsstilsprodukter samt produkter med en høj købspris. 

Eksempler kan være køb af ure, tøj, boligindretningsprodukter samt biler (Assael, 2004). 

 Konkret for denne afhandling er viden omkring involvering vigtig, i forhold til den givne kampagnes 

udformning. Kampagner der henvender sig til produkter i lavinvolverings gruppen bør ifølge teorien 

fokusere på passiv indlæring til forbrugeren, og derved fokuserer på meget korte og klare budskaber. 
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Budskaberne skal være yderst simplificeret, da forbrugeren ikke aktivt vil involverer sig i kampagnen, men 

derimod modtage kampagnen i en passiv tilstand. Hvorimod kampagner som er tilegnet produkter i høj 

involverings kategorien, skal være langt mere fokuseret på en forbruger som aktivt vil vurdere kampagnen 

på en lang række parametre. De klart vigtigste er dem som kan kobles til forbrugerens identitet og værdier, 

da disse vil indvirke stærk på valget af produkt (Assael, 2004).  Viden er også vigtig i forhold til spørgsmålet 

omkring hvilken af de to udvalgte måder, blog eller viral, der er bedst til at arbejde med i forhold til 

involvering. Ses der overvejende på måderne, bør viral være den ideelle måde som kan benyttes til 

skabelsen af kampagner til lav involveringsprodukter, dette begrundes ud fra den involvering som reelt er 

krævet fra forbrugerens side for at læse en blog. Blog marketing bør primært være rettet imod høj 

involvering, da meningen med en blog er at brugeren læser mere dybdegående materiale omkring 

produktet eller virksomheden eller bloggerens holdning til ting der sker rundt omkring i verdenen. Derfor 

burde kampagner der tager sit udgangspunkt i brugen af blog marketing ikke henvende sig til produkter 

som har en lav involveringsgrad fra forbrugerens side. Netop denne antagelse vil være interessant at belyse 

i forhold til, hvordan der reelt arbejdes med disse former for metoder i den praktiske kontekst. 

6.2.1 Hypoteser 

H2: Blog marketing kan ikke benyttes til produkter med lav involveringsgrad, da det kræver involvering fra 

forbrugerens side at læse en blog. 

H3: Direkte salg kan kun laves via blogs, fordi involveringen på en blog medfører man kan få forbrugeren 

ført over til en salgssituation. 

6.3 Online marketing 

Kigges der på blogs ses der flere forskellige former for tiltag som den enkelte blogger kan vælge at benytte 

sig af, i forhold til at reklamere for andre. Netop fordi man skaber muligheder for at tjene penge på at 

blogge, bør dette også overvejes i forhold til hvilken perception en blog med mange forskellige reklamer, fx 

bannere, skaber hos forbrugeren3. Herunder vil nogle af de mest benyttede metoder indenfor online 

marketing blive gennemgået, med henblik på forståelse hvad det er der bruges på markedet. 

6.3.1 Affiliate marketing 

Er et koncept som reelt går ud på, at man har forskellige affiliates der markedsfører ens produkter for en 

via deres hjemmeside, blog. Ideen er at sælgeren kun skal betale markedsføreren når der reelt foretages et 

salg, herved virksomheden slipper for høje markedsføringsomkostninger som ikke bidrager til noget, men 

får et produkt som kun koster penge ved salg. Der kan dog opsættes forskellige parametre som man betaler 

                                                        
3
 Bilag 4 
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for, en af delene kan være at man betaler for hver kunde som affiliaten sender videre til, en registrering 

eller for anden aktivitet som sælgeren finder værdifuld (Affiliate Marketing, 2012). 

En af de meget brugte måder til at belønne folk som annoncerer f.eks. via deres blog, er konceptet AdSense 

fra Google (Google, 2012), hvilket er en måde hvor man indsætter et link på ens siden, hvor Google kan 

afvikle deres forskellige AdSense reklamer. Herved betales personen som har annoncen for hvert eneste 

klik som der bliver foretaget på den givne reklame
4
.  

En anden udbyder af denne form for reklame typer er Partner-Ads (Partner-ads, 2012), hvilket også er en 

udbyder der arbejder med betaling via per klik. Alternativt kan der opsættes direkte link fra ens blog til en 

virksomhed, hvor betaling sker ved hvert salg som bliver foretaget af en bruger som benytter sig af dette 

link (Affiliate Marketing, 2012).  

6.3.2 Komplikationer i forhold til blog 

Generelt kan blogs have flere forskellige former for kampagner, nogle bruger slet ikke kampagner på deres 

blog, hvor andre blogs har exceptionelt mange kampagner på deres side. Forskellen skal klart ses i det 

motiv der kan lægge bag den givne blog, hvori en blog der ikke har nogle former for reklame indtægter 

måske kan anses som værende en person der har en agenda om at sprede dennes konkrete holdning, 

enten til generelle samfundsemner eller måske til anmeldelser af produkter. Hvorimod en blog der har 

store mængder af reklamer, måske kun er i ”blog” branchen for at tjene penge, og derved kan der muligvis 

fra brugeren side opstår problemer, når denne skal benytte den givne information som er til stede på 

bloggen. Generelt kunne man have en antagelse om at folk som læser om et produkt de er interesseret i, 

måske ville finde en blog hvor der ikke tydeligt er fokus på at tjene penge ved siden af, i form af reklamer, 

som værende mere troværdig end en blog hvis primære indhold er en række forskellige reklamer for andre 

produkter og tjeneste på nettet.  

Konkret fremstiller det spændende problemstillinger om denne form for marketing, reelt kan have en 

negativ indflydelse på hvordan personen der søger information på en blog opfatter denne.  

Reelt giver denne form for marketing anledning til overvejelser om dette kan sætte en blog i et dårligt lys, 

og vil derfor være interessant at belyse i forhold til skabelsen af framework og guidelines for bedre 

kampagner. 

6.3.3 Hypotese 

H4: Store mængder reklamer for andre virksomheder på en blog medfører lav troværdighed, da bloggen 

fremtræder som en profit orienteret side. 

                                                        
4
 Bilag 4 



25 

 

6.4 Tone 

Kampagnens tone har vist sig, især indenfor viral markedsføring, at have en effekt på hvorledes attitude 

dannelsen overfor ens brand er(Eckler & Boll, 2011). Ydermere har det igennem artiklen af Brown, Bhadury 

og Pope (Brown, Bhadury & Pope, 2010) vist, at attitude overfor selve kampagnen kan øges ved brugen af 

kampagner der fremviser vold i et humoristisk perspektiv. Ydermere viste fundne af Henkes artiklen 

(Henke, 2012), at der var forskel på hvordan en kampagne blev modtaget når indholdet var kodet med 

afskyelig chok effekt. Fundne indikerede forskel mellem højt og lavt involverede forbrugere. Der er derfor 

ingen tvivl om, at tonen spiller en essentiel rolle overfor modtagelsen af ens virale kampagner, hvilke gør 

denne del vigtig at belyse i forhold til frameworket.  

 

På blog området mangler der research omkring selve tonen, omkring hvilken tone der er bedst at benytte 

med henblik på læsning. Der er lavet research indenfor rejsebranchen, hvor blogging blev brugt til at 

beskrive rejsemål i form af personlig fortælling af en rejsehistorie. Fundne indikerede at der var potentiale i 

brugen af storytelling, til bedre at markedsføre rejsemål overfor kunder (Tussyadiah & Fesenmaier, 2008). 

Netop denne form for ide kunne måske være interessant at kigge på i forhold til frameworkets indhold, 

altså storytelling i blog og forståelsen for den generelle brug af tone i virale kampagner.  

 

Andre klare elementer som viser vigtigheden af fokus på tone i kampagnen, er ved at se på cases omkring 

meget succesfulde kampagner. En utrolig populær viral kampagne, var kampagnen ”Will it Blend”, som var 

en kampagne der blev skabt af blender firmaet Blendtec. Kampagnens formål var at vise forbrugeren, ved 

at blende en masse forskellige produkter, fx en Iphone, med deres blender, at der nærmest ingen grænse 

var for hvad den famøse blender kunne kværne. Kampagnen startede altid med cache frasen ”will it blend”, 

og sluttede af med at ejeren stod med et smil og sagde ”it blends”. Kampagnen er blevet reporteret til, at 

have øget salget med op imod 700 procent (Delightwave, 2012, Money, 2008, Marshall, 2008), og ved en 

simple søgning på Youtube ses det også tydeligt, at de forskellige videoer har haft mange millioner hits.  

 

Når man skaber en markedsføringskampagne er der flere forskellige elementer som er essentielle, for 

hvilken modtagelse den vil få hos forbrugeren. I opstilling af det teoretisk udledte framework er det derfor 

vigtigt at tonen som kampagnen er skrevet i, behandles som en vigtig del i forhold til skabelsen af 

guidelines til skabelsen af kampagner, i henholdsvis viral og blog marketingsperspektivet. Forskning 

omkring virale kampagner har vist, at kampagner som benytter sig af en humoristisk tone i selve 

kampagnen generelt klarer sig bedre en brugen af chok effekter (Eckler & Bolls, 2011).  Samtidigt er det 

som tidligere nævnt vist, at blogs der satser på sandheden generelt klarer sig bedre, men at problemet 

generelt for blogs er at forbrugernes tillid til blogs som er skabt af virksomheden selv, er lav (Bernoff, 2009; 
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Yeomans, 2006). Netop dette paradoks stiller store krav til hvordan man ønsker ens kampagne skal tage sin 

udformning, med henblik på størst mulig succesrate. 

Flere forskellige personer har behandlet hvorledes, man kan optimere ens kampagne på. En af de meget 

interessante anskuelser kommer fra Holt (Holt, 2004), hvori en lang række af store reklame kampagner 

over de sidste 50 år analyseres i forhold til hvad der har gjort dem populære. Holts begrundelser for 

kampagners succes er generelt, at de rammer en subkultur i samfundet som kan bruges til behandle en 

overliggende latent situation, der er i den samfundsmæssige kontekst. Holt har analyseret flere af de 

succesfulde kampagner gennem tiderne retrospektivt, og udleder heraf hvilke konkrete samfundsmæssige 

problemer de rammer og derved skaber en enorm debat og succes i samfundet. Holts analyse af Coca Colas 

populære reklame om ”buy the world a coke”, fortæller om hvordan det rammer en samfundsmæssige 

problemstilling, i dette tilfælde krig, og derved behandler dette igennem reklamen ved at lave en protest 

sang, som dog tager sit udgangspunkt i et produkt. Netop fordi reklamen rammer en latent problemstilling i 

samfundet og behandler denne på en autentisk måde konkluderer Holt at succesen ligger heri (Holt, 2004).  

Holts overordnede teoretiske afsæt er yderst spændende, og kunne være spændende at undersøge om der 

eventuelt tænkes i disse baner når der skal laves connected marketings kampagner, men samtidigt 

undersøge om forbrugerne gør sig disse overvejelser når de ser sådan en kampagne. Konkret vil det være 

muligt at undersøge om virksomhederne reelt tænker på hvilken kontekst det er de skal henvende sig til, 

når de udarbejder enten en viral eller en blog marketingskampagne. 

Tonen for kampagnen skal ses som hele den måde man vælger, at formulerer sin kampagne i, derfor kan et 

andet interessant element være at kigge på begrebet storytelling. Storytelling er en måde man kan vælge, 

at bruge til skabelse af et bedre brand (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2002).  

Storytelling kan deles op i fire forskellige elementer værende: Budskabet, konflikten, Rollefordelingen, samt 

handlingen. Elementerne skal bruges i skabelsen af en fortælling, som har til formål at gøre virksomhedens 

brand stærkere. Budskabet skal ses som værende det man ønsker, at koble til ens brand, da der ikke bare 

skal fortælles historie for historierne skyld. Altså en historie som har et klart grundlag med en fortælling af 

en historie som sætter fokus på ens brand. Generelt skal der ikke indkobles mere end et budskab i en 

historie, da det ellers vil blive en meget u fokuseret kampagne (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2002). 

Konflikten er et nødvendigt element at inkorporer i en kampagne, da en god historie skal have en konflikt, 

dette skal ses som værende det element der opstiller spænding i fortællingen. Reelt skal konflikten bruges i 

forhold til budskabet, da det er budskabet som skal være løsningen på konflikten (Fog, Budtz & Yakaboyl, 

2002) 
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Rollefordelingen er de personer der skal være inde i selve fortællingen, her kan tænkes på en helt som 

måske står overfor en konkret skurk, hvorved konflikten løses via ens konkrete budskab (Fog, Budtz & 

Yakaboylu 2002). 

Handlingen er selve historien, og her er det essentielt, at forstå hvordan denne opstilles, reelt skal 

handlingen sluttes af med at konflikten løses igennem det budskab man ønsker, at formidle. Selve 

handlingen kan ses som en kurve hvor man opbygger spænding for til sidst, at ende i klimakset for selve 

fortællingen, til sidst fader det hele ud, da klimakset er blevet udløst (Fog, Budtz & Yakaboylu, 2002). 

Flere forskellige kampagner har opnået succes igennem brugen af storytelling, og derved findes dette 

begreb spændende at inddrage, kombineret med Holts ideer. Netop disse to forskellige elementer kunne 

være spændende, at se i forhold til blog marketing, da bloggen giver en god platform at fortælle historier 

fra.  

6.4.1 Hypoteser 

H5: Virale Kampagner er bedst når de fokuserer på humor, da humor er den tone som forbrugeren helst vil 

kobles sammen med. 

H6: Storytelling er vigtige i skabelsen af en god blog, fordi skabelsen af en levende historie medfører større 

interesse fra forbrugeren. 

6.5 Loyalitet 

Loyalitet anses som værende et af kernekoncepterne, hvis man ønsker at opnå succes i online salg (Jingjun 

Xu, Benbasat & Cenfetelli, 2011), og primært har der været fokus på service som har været det bærende 

element for at opnå loyalitets fordele (Gefen, 2002; Reichheld & Sasser, 1990) 

Loyalitet kan defineres som den gentagende tilfredshed, en kunde eller dennes familie modtager ved at 

købe et produkt eller en service(Assael, 1990). Netop med udgangspunkt i denne vigtighed for online salg 

anses loyalitet som et yderst essentielt element at belyse i forhold til frameworket og guidelines. 

 Loyalitetskonceptet skildres generelt godt ved at tage udgangspunkt i Loyalty Ladder modellen 

(Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne, D 1991). 
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Ideen ved loyalty ladder er forståelsen af forskellige niveauer hvor forbrugeren til ens produkt befinder sig. 

Det laveste niveau er hvor forbrugeren endnu ikke har købt ens produkt, hvorimod det højeste niveau er 

hvor kunden er ambassadør/ partner for et produkt eller brand (Christopher, Payne & Ballantyne, 1991). 

 Loyalitet er essentiel hvis man ønsker at få vedvarende succes, da hele ens virksomheds grundlag bygger 

på salg, og vedvarende salg samt loyale kunder giver et mere stabilt grundlag at bygger sin virksomhed op 

på (Jingjun Xu, Benbasat & Cenfetelli, 2011).   

Det ultimative mål er at få kunderne op på ambassadør niveau, da dette kan anses som værende den 

optimale måde at sælge flere produkter på. Ambassadør niveauets vigtighed kan forklares ved den utrolig 

høje tillid forbrugerne har til folk de kender (Bernoff, 2009). Netop muligheden for at folk vælger at købe et 

produkt grundet anbefalinger fra en person i deres netværk, gør loyalitet til et meget stærk koncept at 

fokuserer på. En måde hvorpå man kan øge forbrugerens loyalitet er ved at fokuserer på skabelse af mere 

viden omkring ens brand, hvilket medfører større brand loyalitet fra forbrugerens side (Sinha, Ahuja & 

Medury, 2011). 

Netop med udgangspunkt i dette er essentielt at afprøve, hvordan dette vil fungere sat overfor de to 

udvalgte måder indenfor connected marketing.  

6.5.1 Loyalitet og blog marketing 

Generelt vil det ud fra et betræknings perspektiv være klart mest fordelagtigt, at fokusere på loyalitet i 

brugen af blog marketing. Dette begrundes med resultaterne fundet i artiklen af Sinha, Ahuja & Medury 

(Sinha, Ahuja & Medury, 2011) kombineret med evnen til at gøre virksomheder mere personlige igennem 

brugen af blog (Corcoran et al, 2007).  Blog marketing bliver derfor anset som værende et spændende 
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område, at undersøge, hvorledes forbrugerne danner loyalitet til dem, kombineret med hvilke tiltag de 

interviewede virksomheder tager i forhold til skabelsen af loyalitet.  

6.5.2 Loyalitetsprogrammer 

En meget benyttet måde hvorved man kan forøge loyaliteten overfor ens virksomhed, er igennem brugen 

af loyalitetsprogrammer. Loyalitetsprogrammer bruges i flere forskellige brancher, og er snart et normalt 

værktøj indenfor disse (Lewis, 2004). Lewis finder i hans artikel bevis på, at loyalitetsprogrammer kan have 

effekt overfor forbrugeren (Lewis, 2004).  Netop den store brug, af loyalitetsprogrammer i forskellige 

brancher, gør det interessant at vide om det er noget der bliver brugt af de interviewede virksomheder, 

eller om det er noget forbrugerne tænker over i deres brug af blog og virale markedsføringskampagner. 

6.5.3 Loyalitet og viral markedsføring 

Kigges der på virale markedsføring kampagner, ser jeg det som værende svært, at opbygge loyalitet overfor 

ens virksomhed, brand eller produkt. Dette vil derfor være interessant, at efterprøve i form, at undersøge 

om der er konkrete eksempler på forbrugere som opnår loyalitet igennem brugen af virale kampagner. 

6.5.4 Hypoteser 

H7: Blog marketing anses som værende den bedste måde at øge loyaliteten til forbrugeren, fordi brugere 

som allerede læser ens blog, har en større interesse i ens brand. 

H8: Kampagner med fokus på monetære fordele skaber loyalitet, da forbrugeren bliver interesseret i at 

købe igen. 

H9: Forbrugere anser dialog og involvering fra virksomhedsbloggen side som vigtige i skabelsen af loyalitet, 

fordi forbrugeren stræber efter indflydelse i forhold til virksomheden. 

H10: Virale kampagner er dårlige til loyalitetsskabelse, da de bruges som underholdning. 

6.6 Brand 

Ordet Brand har mange forklaringer men følgende citat af Ogilvy summere mange af de forskellige 

definitioner op. 

”A Brand is a complex symbol. It is the intangible sum of a product´s attributes, its name, packaging and 

price, it’s history, reputation, and the way it’s advertised. A brand is also defined by consumer´s impression 

of people who use is, as well as their own experience” (David Ogilvy).  

Indenfor området brand er der flere forskellige muligheder for, hvordan man kan arbejde med konceptet 

brand. En mulighed ville være at bruge Aakers Brand Equity Model (Aaker, 1991), men da Kapferers 
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identitets prisme (Kapferer, 1997), har forskellige elementer som passer godt ind i konceptet om at opstille 

guidelines for de to måder blog og viral markedsføring, har jeg valgt at benytte denne.  

 

Identitetsprismen består af seks forskellige aspekter, der tilsammen danner en fuldendt prisme. Ideen er at 

alle aspekterne tilsammen danner brandets samlede identitet, og hvis man er i stand til at kommunikerer 

alle aspekterne stærk ud vil man stå med et stærkt brand. De seks forskellige aspekter er delt op i 3 interne 

dele; personlighed, kultur og self image, kontra de 3 eksterne dele; fysik, forhold og refleksion.  Fysik og 

personlighed er aspekter som forholder sig til selve virksomheden, det billede som virksomheden skaber af 

sig selv, hvor forhold og kultur er det der danner forholdet imellem virksomheden og forbrugeren. 

Refleksion og self image er de aspekter der fokuserer på selve forbrugeren, ment at forbrugeren danner sig 

et billede af det pågældende brand via refleksionen af brandet kombineret med forbrugerens self image 

(Van Tongeren, 2008). 

I Kapferers model skal fysikken anses som værende det brandet kan, altså selve produktets egenskaber, og 

derudover hvor pålideligt produktet kan anses at være (Van Tongeren, 2008). Ses dette som muligt at 

forbedre via connected marketingsmåderne, kunne det være spændende at fokuserer på at skabe 

kampagner der er informative omkring produktegenskaber, samt at fokuserer på evt. kvalitetsfordele der 

kan tænkes at være ved virksomhedens produkter. 

Refleksion skal ses som forbrugerens perception af brandet, dette kan anses som værende et nøglepunkt i 

kampagnerne, da det netop er her man har muligheden for at påvirke forbrugerens attitude i forhold til 

produktet. Essentielt er at have overvejet hvilken generel positionering ens kampagne medfører ens 

produkt eller virksomhed som resultat for brandet. Sammenhæng mellem produktets egenskaber og dets 
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refleksion er vigtig, da uoverensstemmelse mellem disse parametre kan medfører fatale fejl i forhold til 

brand identitet (Kapferer, 1997). 

Modellens overordnede perspektiv er også forståelsen af at der er en afsender og en modtager af det 

budskab som ens samlede brand identitet skaber.  Altså at fysikken samt personligheden skaber det billede, 

man som virksomhed udsender som ens brand, kontra forbrugeren som danner et billede via refleksionen 

og self image. Det er essentielt, at forstå hvilken overordnet identitet man udsender som brand, da denne 

skal stemme overens med det som forbrugeren modtager (Van Tongeren, 2008). Forholdet skal ses som 

forholdet der er imellem ens brand og forbrugeren, det kan ses som en sikkerhed, da et højt niveau, 

medfører loyalitet hos den givne forbruger, og kan reelt ses som værende loyalitets opbygning og er derfor 

belyst i hypoteserne vedrørende loyalitet.   

Personligheden omhandler den personlighed brandet reelt repræsenterer, altså muligheden for at se et 

brand som en et væsen der er i konstant udvikling. Personligheden er yderst essentielt, da det er et aspekt 

hvor selve virksomhedens billede dannes kombineret med fysikken. Kulturen skal ses som den interne 

kultur der er i virksomheden, altså hvilken kultur der er i virksomheden i form af interne værdier, reelt kan 

kulturen ses som brandets energi. Self image er delen som er relateret til forbrugeren, og hvilke self image 

denne ønsker at have, altså er det vigtigt at self image skal stemme overens med det samlede brand image. 

Brand imaget bliver dannet ved samtlige aspekter, og forbrugeren vil kun være interesseret i det 

pågældende band hvis dette stemmer overens med dennes eget self image. Derfor er dette fit yderst 

essentielt, da tanken omkring skabelsen af det totale image bliver vigtigt i forhold til at få forbrugere som 

er interesseret i ens brand (Van Tongeren, 2008).  

Reelt skal dette totale image ses i forhold til det tidligere nævnte omkring involveringsgrad, hvor folk der er 

højt involveret i en produktet gennemløber en kompleks beslutningsproces. Beslutningsprocessen 

involverer netop de opstillede elementer i self image, og det image som det pågældende brand har (Assael, 

2004). 

Interessen vedrørende opbyggelsen af ens brand, ligger derfor i hvilken af de to måder viral kontra blog 

marketing som kan anses at være bedst til at opbygge sit brand ved. Ydermere bør fokus ligge på hvilken 

tone selve kampagnen bør udarbejdes i med henblik på mest optimal udnyttelse af viden omkring et brand 

skabelse.  

6.6.1 Brand fit i forhold til andre blogs 

Kapferers brand identitets model, har været undersøgt med henblik på, at se om modellen kan bruges til 

bedre at forstå hvilke Brand ex tensioner der bliver lettere accepteret af forbrugerne af brandet (Viot, 

2011). Fundne i Viots artikel bekræfter, at modellen kan bruges til at bedre forstå, hvilke brand 
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ekstensioner der nemmere kan accepteres af forbrugeren, og giver derved muligheden for, at man fra 

starten af bedre kan forstå hvad en ekstension vil medfører.  

I denne afhandling tænkes der reelt ikke i Brand ekstensioner, som værende muligheden for at gå ind i en 

anden produkt grupper, men derimod tænkes der i ens Brand kan kobles sammen med andre i form af 

eksponering på personlige blogs. Mulighederne ved blog er, at man kan linke til andres blog som evt. 

anmelder ens produkt, og herved sættes ens produkt sammen med en anden kontekst (Corcoran et al, 

2007).  Da en af de udvalgte virksomheder arbejder med tøj er det reelt muligt, at man kan blive sat 

sammen med både andre produkter samt en anden person. En af mulighederne kunne være, at man 

linkede til en blogger som fremviste ens produkter evt. i et dagens outfit blog post. Dette eksempel har 

Sofies blog ”LookLab”
5
 , hvor der uploades forskellige outfits som hun finder interessante. Netop denne 

form for eksponering ser jeg, som værende en situation, hvor man reelt sætter sit Brand i en ny kontekst. 

Det vigtige her er netop at have forståelsen overfor, hvad dette kan medfører, hvis man gennemgå de 

forskellige elementer i Identitetsprismen, da man jo reelt kan blive sat sammen med noget som ikke 

stemmer overens med ens overordnede image. 

Konceptet omkring, hvordan ens brand repræsenteres ved link til andre, fremstiller et spændende 

spørgsmål, fordi det vil være essentielt, at se hvad forbrugerne reelt tænker over når de ser et brand sat 

sammen med andre. Eller hvis brandet vælger en kampagnemåde som ligger langt væk fra den måde som 

deres generelle image foreskriver.  

Studier viser at virale kampagner med forskellige former for toner, kan medfører anderledes attitude 

overfor ens brand. Det blev fundet at kampagner med en behagelig emotionel tone var det som medførte 

den klart bedste attitude overfor ens brand, og en koaktiv emotionel tone var det andet bedste valg, men 

en ubehagelig tone faktisk var den med mindst effekt overfor skabelsen af bedre attitude overfor ens brand 

(Eckler & Boll, 2011). Hvilket reelt indikerer at kampagnen har en indvirkning på hvordan det samlede 

brand image opfattes af forbrugerne når der arbejdes med virale videoer. Det samme kan tænkes at være 

gældende, hvis brandet sammensættes med blogs som måske ikke stemmer overens med det pågældende 

brandimage. Flere komplikationer overfor at linke til ens produkt kan være at loyaliteten som forbrugeren 

opbygger ikke er til ens brand men derimod til bloggen.  

6.6.2 Hypoteser 

H11: Brand identiteten kan øges ved et stærkt fokus på image på ens blog, idet bloggen skaber et brand 

univers. 
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H12: Ens brand image bliver påvirket af dem man er linket sammen med, fordi ens brand bliver en helhed 

af alt hvad det sættes sammen med. 

6.7 Troværdighed 

Troværdigheden bliver ikke inkorporeret i frameworket som en konkret del, men derimod er det et 

interessant område, at have med som en underbyggende faktor når framework og guidelines skal udledes. 

Konkret tager troværdighed sit udgangspunkt i, at virksomhedsblog skaber værdi for virksomheden hvis de 

fokuserer på sandheden (Yeomans, 2006). Men derimod har virksomhedsblog det problem, at det faktisk er 

et af de medier vi har allermindst troværdighed til (Bernoff, 2009). Netop muligheden for, at få opnå store 

fordele ved, at have en virksomhedsblog, medfører at det bør være et fokus område, men problemet er 

hvis forbrugeren ikke har tiltro til dette. Derfor anses det essentielt i afhandlingen at belyse 

troværdigheden i forhold til brugen af virksomhedsblog kontra læsning af personlige blogs. 

6.7.1 Hypotese 

H13: Troværdigheden kan øges på virksomhedsblog der linker til personlige blogs, idet den personlige 

bloggers højere troværdighed perspektiveres over på virksomheden. 

6.8 Samlet framework 

Frameworket nedenfor er det samlede redskab, der er udledt af den overstående diskussion omkring 

essentielle elementer der ønskes belyst i forhold til de opstillede måder at markedsfører på. Højre kolonne 

fortæller om hvilket formål der er for den givne kampagne, og her er punkterne som tidligere diskuteret 

kendskab, salg, loyalitet samt brand udvalgt som de mest essentielle. Konkret er ideen at disse punkter skal 

være bærende for den videre analyse, da de skal kryds analyseres i forhold til de forskellige måder som er 

opstillet, nemlig viral og blog. Formålet med matricen er at de enkelte celler skal danne ramme for en 

analyse, der giver specifikke guidelines der skal tages til efterretning, når man ønsker at arbejde med 

connected marketing i en given situation. De opstillede hypoteser for hvert af de enkelte marketingsformål, 

danner grundlag for interviewguiden, der herved skal give data til analysen af de enkelte celler i 

frameworket.  

I matricen er der også opstillet en ekstra celle i forhold til den givne marketingsmåde, denne celle kaldes for 

tone. Ideen bag denne er at få yderligere input omkring hvilke elementer der kan benyttes, til at skabe 

succesfulde kampagner. Tone skal ses som et elementer der går igen i alle cellerne, da der vil blive taget 

højde for netop denne faktor i forhold til samtlige omstillede formål i frameworket. Outputtet efter 

revidering via data fra mine interviews skulle gerne være et framework, der leverer klare guidelines i 

forhold til samtlige af de opstille formål kontra den givne måde man ønsker at formidle det på. 
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Guidelinerne vil både tage udgangspunkt i, hvorfor den givne måde evt. er god til det enkelte formål, samt 

hvilke overvejelser man skal gøre sig i forhold til at linke den sammen med andre aspekter. Guidelinerne vil 

også tage højde for hvilket niveau af involvering man skal forholde sig til, da dette er yderst essentielt at 

have i mente, når der skal skabes succesfulde kampagner. Ydermere vil guidelinerne komme med generelle 

ideer til hvilken tone kampagne bør antage i forhold til det givne formål. 

 

 Måden Måden 

Formålet Viral Tone Blog tone 

Kendskab     

Salg     

Loyalitet     

Brand     

 

7.0 Beskrivelse af respondenter 

Det samlede antal respondenter var fem, og alle var udvalgt grundet deres interesse for området, samt via 

det opstillede alderskriterium 25-35 år
6
. 

8.0 Beskrivelse af virksomheder 

Med henblik på indsamlingen af kvalitativt data til afhandlingens skabelse af framework samt guidelines, 

foretages der interview med to forskellige virksomheder som benytter sig af connected marketing måder i 

deres marketingsmix. Virksomhederne er små, henholdsvis eget af to person, og den anden er 

enkeltmandsvirksomhed. Netop denne udvælgelse er essentiel, da det er denne type af virksomheder som 

er fokus for afhandlingens endelige resultat.  
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8.1 The Baand 

Den ene virksomhed der interviewes er tøjmærket The Baand. The Baand er en lille virksomhed, der er 

startet af Julie Villumsen og Stine Bauer Boskov, der i juli 2009 dannede mærket The Baand. Deres 

inspiration til dannelsen af tøjmærket, kom efter en tur til Peru i april 2009, hvor de stiftede bekendtskab, 

med en leverandør af bomuld som havde en exceptionel høj kvalitet. Med udgangspunkt i denne kvalitets 

bomuld besluttede Julie og Stine at skabe en kollektion som de kalder Womans Basics. Denne kollektion 

skal ses som værende tøj man benytter sammen med andre dele i sin garderobe, altså eks. bluser, T-shirts 

og nederdele.  The Baand er for nyligt også begyndt at skabe en mindre kollektion til mænd i form af T-

shirts med print. Fra The Baand foretages der interview med Julie Villumsen, da hun er den af de to der 

primært tager sig af updates på deres blog, og derfor har input som kan være essentielt for afhandlingens 

data indsamling (The Baand, 2012). 

8.2 Phoapps 

Den anden virksomhed er Phoapps. Dette er en enkeltmandsvirksomhed som ejes af Morten Paarup. 

Morten har grundet sin store erfaring indenfor it, skabt Phoapps med henblik på udgivelsen af forskellige 

applikationer til mobilmarkedet. Det første lancerede produkt var appen Socialphone, der har til formål at 

samle forskellige sociale tjenester i et (LinkedIn, Facebook samt Twitter). Ydermere arbejdes der på apps 

som har til formål at hjælpe brugeren med at få ryddet op i sin adressebogs kontakter. Phoapps udgiver 

sine apps til Apple platforme og sælger disse via Apples online salgskanal appstore (Phoapps, 2012). 

Marketingskanalerne som morten har arbejdet med, har primært været via brugen af viralt materiale i form 

af video materiale der omhandler hvad appen kan
7
, samt etablering af Phoapps egen blog

8
. Morten 

interviewes med henblik på indsamling af viden omkring blogging samt viralt materiale i form af videoer. 

9.0 Spørgedesign 

9.1 Undersøgelsesdesignets opbyggelse 

Undersøgelsesdesignet der benyttes til afhandlingens interviewundersøgelse, bygger på opstillet praksis fra 

Kvales Interview bog (Kvale, 2003). Hvorved der opstilles syv forskellige stadier, der er essentielle at belyse 

med henblik på et brugbart interview, samt med henblik på brugen af afledt data i analysen. Første 

konkrete punkt er tematiseringen, hvorved det essentielle er at opstille hvad det er som 

undersøgelsesdesignet har til formål at belyse (Ibid.). Formålet for interviewundersøgelsen er, at få 

indsamlet data, der kan besvare de opstillede hypoteser, herved kan der opstilles et samlet framework, og 
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udledes konkrete guidelines for brugen af connected marketingsmåder i små og mellemstore 

virksomheder. 

9.2 Design 

Næste stadie i Kvales guide til det kvalitative interview er selve designet, og her skal selve konceptet for 

undersøgelsen beskrives. Udgangspunktet i selve designet, starten med, at fremfinde, hvilke interessenter 

der kunne være interessante at interviewe i forhold til afhandlingens problemformulering. Udgangspunktet 

her er netop i små og mellemstore virksomheder, da disse er fokus for guidelinerne, og derved fandtes det 

naturligt, at udvælge små virksomheder som netop benytter sig af denne form for markedsføring. 

Andre interessenter kunne være, at have interviewet forskellige marketingsbureauer indenfor området, 

men denne tilgang blev fravalgt, da guidelinerne netop skal henvende sig til små virksomheder, der kan 

have svært ved at søge professionel hjælp. Derfor ansås denne form for input, som værende mindre 

essentiel, da det var mere interessant at have en forbrugervinkel på det hele. Hvorfor den sidste gruppe af 

interessenter der blev valgt, var respondenter som benytter sig af de forskellige måder på nettet. Konkret 

blev fokus i interviewne med respondenterne dog afholdt i et mainstream fokus, altså hvor der ikke var 

fokus på kampagner og blogs som var lavet af små og mellemstore virksomheder. Dette valg blev taget 

fordi interview processen ville blive for konstrueret, hvis fokus havde været denne form for virksomheders 

kampagner. Dette begrundes med at der ville være problemer reelle eks. da flere respondenter nok ville 

have svært ved at identificeres, og ydermere ville samtale blive låst grundet respondentens konstante 

forhold til at skulle evalurere om virksomheden opfyldte kriteriet. Ydermere kunne der ikke præsenteres 

materiale for de enkelte respondenter, da fokus var på fortolkninger af strømninger der netop kunne 

udledes ud fra de givne interviews. 

Næste element i Kvales tilgang til et undersøgelses design er i forhold til valget af hvor mange respondenter 

der skal udvælges, da formålet med undersøgelse er at fortolke forskellige strømninger indenfor de to 

interessent grupper, valgtes fokus på et mindre antal af respondenter. Dette begrundes med udgangspunkt 

i, at der ikke skal foretages statistisk validering af resultaterne, men derimod fortolkes på de interviews der 

blev indsamlet. Det samlede respondent antal blev derfor fastsat ved fem, to fra de udvalgte virksomheder, 

og tre som brugte connected marketingsmåder. 

Måden at interviewe på var semistrukturerede dybdeinterviews. Denne form blev valgt, da det var selve 

dialogen i interviewet der skulle være i fokus. Den udarbejdede interviewguide tog udgangspunkt i de 

forskellige opstillede hypoteser, og der blev opsat forskellige spørgsmål som kunne afdækkes disse i guiden. 

Guiden
9
 var opdelt i de forskellige områder der er i det opstillede framework, altså kendskab, salg, loyalitet, 
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brand samt tone. Herunder var hypoteserne for de forskellige afsnit inkorporeret, og derved kunne der 

indsamles det data, der skal bruges til analysen. Selve guiden skal dog mere ses som værende et 

rammeværktøj, da fokus ikke var på at få svaret på alle spørgsmålene i spørgeguiden, men mere på selve 

dialogen der foregik i interviewet. Dialogen skulle netop danne basis for data, der var egnet i forhold til 

fortolkning.  

En andet punkt er interviewenes varighed, her var der fra starten af afsat 45 min til hvert interview. Det 

viste sig dog ved selve interviewprocessen, at dette tal var for højt i forhold til den længde interviewene 

blev. Faktisk var der kun et enkelt interview som opnåede denne længde, da respondenten her havde langt 

mere at berette om.  

Det tredje stadie i Kvales guide til interviewundersøgelse er selve interviewene, som alle blev optaget på 

Iphone, og senere er brændt over på cd-rom, og vedlagt opgaven i elektronisk form. 

Det fjerde stadie i Kvales guide til interviewundersøgelse er transskribering, der blev taget et valg om ikke 

at transskriberer de forskellige interviews, da antallet gjorde det muligt stadig at bevare overblikket ved 

aflytning af disse. Ydermere blev valget taget men henblik på besparelse af tid, da denne i forhold til 

afhandlingen var en knap ressource. Fravalget af transskribering er ikke i overensstemmelse med Kvales 

forskrifter for, hvordan den bedste interviewundersøgelse foretages, og dette er også blevet behandlet i 

forhold i afsnittet omkring validitet, reliabilitet samt generaliserbarhed.  

Det femte stadie er analyse som sammen med det sjette, som er verificeringen, og det syvende som er 

rapporteringen vil alle blive gennemgået senere i afhandlingen i deres respektive afsnit.   

10.0 Afrapportering af resultater for respondenter 

Formålet med afsnittet er at få dannet et overblik, over hvilke resultater der er blevet fundet igennem den 

data der er blevet indsamlet, via de foretagne interviews
10

. Selve datarapporteringen vil blive gennemgået 

for de forskellige dele af formålene opstillet i frameworket, heraf kendskab, salg, loyalitet og brand. 

Herudover vil tone blive indskrevet som en del af behandlingen af de forskellige punkter. Generelt vil 

datarapporteringen blive fremstillet som et resume af de forskellige respondenters svar, og der vil blive 

fremsat enkelte citater som mere eksplicit kan fremhæve elementer i resumeet. Herved dannes der en 

kontinuerlig gennemgang af materialet, og derefter vil data fundet via interviewene, blive brugt til at 

besvare samt give en begrundet diskussion af de opstillede hypoteser. Herefter udvælges data fra 

interviewene samt den teoretisk diskuterede viden, at blive benyttet samlet i forhold til frameworkets dele, 

og derefter kan frameworket udfyldes, og guidelines opstilles på baggrund af praktik viden og teori. Denne 
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sammenkobling, medfører en god balance, da det kvalitative data ikke bliver den alt afgørende 

generalisering. 

10.1 Kendskab 

Citat vedr. kendskab til virksomheder.  

Maja:” .. ser jeg inde på deres hjemmeside først, hvem de er, hvad de laver, hvad de gør”
11

 

Citat vedr. kendskab til virale videoer. 

 Jesper:” Jeg synes faktisk det der er sværest at skelne imellem, er om det er en viral kampagne eller det er 

ikke en viral kampagne”
12

 

Citat vedr. tonen i virale videoer. 

Maja:” For det første skal de være sjove… jeg skal dø af grin over dem
13

” 

Det overvejende svar på hvordan respondenterne opnår kendskab til produkter, er ved at søge på nettet 

efter et givent produkt, og derfra finde information om forskellige produkter der er til stede på markedet. 

Kendes produktet allerede, starter de fleste med at gå til det konkrete firmas hjemmeside, hvorfra de 

henter yderligere information om produktet. Flere af respondenterne benyttede sig af, at se virale videoer 

der blev delt af venner/ bekendte på sociale medier. Mest essentielt for respondenterne var at den givne 

kampagne var sjov. Alle tre respondenter havde sjov som ønske for en viral video. En enkelt kunne dog også 

lide at kampagner indeholdte overraskelses momenter, da dette fandtes utroligt spændende. En af de mere 

interessante observationer, var at en af respondenterne faktisk tit var i tvivl om det var en viral kampagne 

eller en virkelig begivenhed der blev set. Altså blev tvivlen skabt fra starten af kampagnen, da han ofte var i 

tvivl om det var en kampagne for et produkt, eller om det reelt var en virkelig begivenhed. Derved satte det 

sig lidt imod de andre respondenter, som hovedsageligt var ligeglade med om man kunne se om der var 

tale om en marketingskampagne, eller en virkelig begivenhed så længe kampagnen reelt havde et 

underholdning element.  

Overordnet kan man sige at viden omkring et firma, tit blev fundet ved at der blev søgt på nettet efter en 

given produktkategori, hvorved der måske blev fundet blogs som netop omtalte det givne produkt. Ellers 

havde man måske fra en anden marketingskanal fået informationer omkring et givent brand, og derved gik 

man ind på firmaet hjemmeside og læste mere generel information omkring produktet.  De virale videoer 

skabte normalt kendskab ved at man evt. så dem linket via venner på Facebook eller Twitter, hvorved de 
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fleste havde en interesse hvis kampagnerne var sjove. Herved kunne der skabes et link til at høre om et 

produkt, og derefter tage teten til at søge videre på nettet efter firmaets hjemmeside eller på blogs der evt. 

anmeldte produkterne.  

10.2 Køb 

Citat vedrørende brugen af blogs til at vurdere køb. 

Kasper: ”Jeg købte sådan en usb hub til mi computer og der var jeg inde og læse hvad der var godt og hvad 

der var skidt”.
14

 

Citat vedr. brugen af personlige blogs til produktvurdering. 

Jesper:” Et godt eksempel er Goretex.. fordi jeg godt ville have en jakke når jeg var ude og løbe, og der 

brugte jeg først Goretexs egen hjemmeside for at sætte mig ind i funktionaliteten af Goretex eller 

teknologien bag det, og så bagefter fordi man kan sige at troværdigheden til Goretex måske er 100 procent 

fordi du er inde på deres hjemmeside, fabrikatens hjemmeside.. bagefter har jeg brugt blogs, hvor man så 

læser andre mennesker holdning til Goretex.”
15

 

Citat vedr. troværdighed på blogs, i forbindelse med reklamer. 

Kasper:” Fordi du kan også typisk se hvorvidt en blog er seriøs eller ej på nogle af de her bannere, hvis der 

altid står ”tillykke du er nummer en million” så er det nok noget man ikke vil ind på.”
16

 

Citat vedr. produkt vurdering. 

Maja: ”De vigtigste punkter, altså det her med at de selv har afprøvet eller testet dem, og kommer med 

deres 100 procent ærlige mening. Det sætter jeg rigtigt højt.”
17

 

Spændende resultater er hvorledes folk anskaffer sig viden omkring eventuelle produkter, de ønsker at få 

viden omkring. Her kan blogs benyttes til dannelsen af overblik over et givent produkt. Søgen efter viden på 

nettet bliver derfor både en disciplin, hvor man bruger det pågældende produkts hjemmeside til at få 

specifikations information, men derimod peger flere af resultaterne imod at forbrugeren bruger blogs til at 

få information omkring det givne produkt i en konkret købssituation. Flere af respondenterne valgte at 

bruge flere forskellige blogs til at få denne form for viden omkring et produkt man evt. ønskede at købe, og 

især læsning af kommentarerne til et opslag på en blog, blev brugt. Kommentarerne blev især brugt til at 
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validerer den viden som der blev blogget om, altså en evne til at se om andre personer der finder viden 

omkring det givne produkt, er enige med hvad der bliver skrevet fra bloggerens side.  

De fleste af respondenterne fandt det interessant at benytte personligt skrevne blogs, når der skulle 

indsamles information vedrørende omkring et givent produkt. Begrundelsen var at troværdigheden for 

personligt skrevne blogs var højere, grundet den manglende involvering i firmaet som producerede 

produktet. Personlige blogs blev især valgt ud fra om deres generelle udseende virkede til at være seriøst, 

en af respondenterne kom ind på, at blogs der havde store mængder af banner reklamer ikke virkede 

troværdige, og derfor blev fravalgt når man ønskede viden omkring et produkt.  

Firmaets måde at fremstille deres produkter på, hvis de havde deres egen blog, var yderst vigtig i forhold til 

hvordan respondenterne opfattede bloggens værdi overfor bedømmelse af produktet. Generelt ville der 

være højere troværdighed, hvis man på det pågældende firmas blog refererede til andre der havde anmeldt 

produktet, og hvis man fremviste masser af fotos som viste hvordan produktet kunne anvendes i 

dagligdagen.  

En af respondenterne så gerne at virksomheden valgte at sige hvis produktet havde visse mangler, altså at 

man fremstillede et så ærligt som overhoved muligt billede, af hvordan produktet fungerede. Samme 

holdning var der overfor produkter på blogs skrevet af private personer, her var det især vigtigt at 

produktet blev fremvist på en måde, hvorved man virkelig kunne se anvendelses mulighederne, og generelt 

var det en fordel hvis produktet blev anmeldt yderst seriøst. En respondent fandt det yderst vigtigt, at den 

pågældende blog brugte flotte visuelle præsentationer, da dette skabte et bedre billede af hvordan man 

arbejdede på bloggen. 

Generelt tænkte de fleste ikke så meget i, om der på bloggen var direkte links til muligheden for at købe 

produktet, dog kunne det være en feature som kunne gøre købsprocessen lidt nemmere. Enkelte ville dog 

være mistroiske overfor ideen om at en personlig blog linkede til et direkte køb af det anmeldte produkt, og 

derved ville troværdigheden for det på bloggen præsenterede materiale falde. En respondent mente ikke 

det var af særlig stor betydning, da selve købet nemt kunne foretages ved at søge på nettet efter produktet 

var evalueret på bloggen, eller bare gå ind på virksomhedens hjemmeside med henblik på at købe. 

 En anden var faktisk ikke så interesseret i at købe produktet online, og ville derfor hellere bruge blogs på 

nettet, som en mulighed for at danne sig et overblik over hvor godt produktet fungerede, hvorefter købet 

ville bliver foretaget i den almindelige detailhandel. Faktisk var der ingen af respondenterne der havde 

været i stand til at købe produkter direkte igennem links fra de virale videoer. Ydermere blev virale videoer 

ikke brugt til vurdering af produktegenskaber omkring køb. Enkelte kom dog ind på, at hvis man gentagne 

gange havde set en video kunne der måske medfører køb. 
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10.3 Loyalitet 

Citat vedr. loyalitet bonus. 

Maja: ”Det kunne være meget fedt hvis det altså var en firma hjemmeside du var inde på, hvor de havde 

blogget at hvis du købte indenfor den her periode, så skulle du bare lige linke det her i webshoppen f.eks., så 

får du 20 procent rabat, det er meget fedt!” – ”Rasmus: men sådan har du ikke prøvet?” - Maja: ”nej”
18

 

Generelt var der ikke nogen som havde oplevet af de fik nogen former for monetære belønninger ved at 

benytte sig af den samme blog igen og igen, men derimod fik de belønning i at bloggen havde dannet det 

image som helt klart, kunne give dem en større sikkerhed for det læste materiale. Flere ville faktisk se 

mistroisk på personlige blogs som tilbød rabatter på produkter som de anmeldte, ved at man evt. skulle 

registrer data omkring en selv på den givne blog. Man anså det bedre, at man efter sin evaluering af 

produktet kunne gå ud og søge på nettet efter den bedst mulige købspris for det ønskede produkt. Primært 

var loyaliteten øget, med henblik på at man kunne blive ved med at få interessant viden omkring et 

spændende emne, i mange af respondenternes tilfælde var deres primære brug af blogs til dybde læsning, 

når det var vedrørende hobbyer som de havde evt. sport, spil, bagning. Her fandt bl.a. en af 

respondenterne en blog omkring bagning utrolig spændende, grundet den flotte visuelle præsentation, 

samt blog indlæg og opskrifter som respondenten fandt yderst spændende. 

Samme tendens var heller ikke til stede i virale videoer, hvor der heller ikke var nogen af de adspurgte 

respondenter der havde oplevet muligheden for rabatter på produkter, kampagnerne reklamerede for, ved 

at se det gentagne gange. Loyalitet overfor kampagnerne, kunne ses hvis man havde et enkelt brand, som 

man syntes, skabte kampagner der var yderst interessante. En havde bl.a. fuldt en række af kampagner fra 

produktet Old Spice, fordi disse var sjove og derved var det interessant at følge kampagner af samme type. 

En anden respondent benyttede sig af funktionen på Youtube, der giver muligheden for at se relaterede 

videoer, derved kunne hun se flere videoer som evt. kunne være i hendes interesse. Herved skabte det ikke 

et loyalitets link til selve siden, men derimod et link til at se andre kampagner der havde en lignede 

opbygning.  

10.4 Brand 

Kigges der på de forskellige udsagn var der ikke et generelt fokus på at man så videoer fra brands man 

kendte, videoer blev normalt set fordi de opfyldte de ønsker som brugeren af videoerne ønskede. I de 

flestes tilfælde var hovedinteressen at videoerne skulle være sjove og give et godt grin. Generelt tænkte 

man heller ikke så meget i, om kampagnen stemte overens med det generelle image man havde af det 

pågældende brand. Igen var fokus på at kampagnen leverede det man ønskede, kun hvis det var 
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fuldstændig modsigende, eller brugte effekter som var stærk kontroversielle kunne det ændre holdningen 

til kampagnen. Generelt virkede det til at det mere var bloggeren generelt, end selve de brands der evt. 

blev anmeldt på den givne blog, der var hovedinteressen, og på virksomhedsblogs var interessen mest til 

stede, hvis de kunne give meget objektiv information samt præsentationer af produkterne i daglige 

brugssituationer.  

11.0 Afrapportering af resultater fra virksomheder 

Citat vedrørende den succes Phoapps har haft ved at bruge viral videoer sammen med blogs. 

Morten:”… hvilket er ret højt taget i betragtning af Microsoft har siddet på Socialphone, på af de rent 

faktisk lavede telefon der hed Kin for nogle år siden, som var en kæmpe stor satsning. Den floppede så i 

forhold til deres forventning til den, men de nåede at sælge flere millioner af den og der er blevet skrevet 

rigtig mange artikler om den og Socialphone har slået den ved den strategi jeg har valgt.
19

” 

Morten: ”Men i forhold til at sende video ud, f.eks. fordi der sender du ud til blogs igen: ”nu der ny version, 

se hvad den kan!” - dét giver noget.”
20

 

11.1 Kendskab 

Citat vedr. kendskab ved blogs. 

Morten: ”Den (red. bloggen) har til formål at promoverer produktet... det vil sige jeg har primært lavet den 

for at opbygge en højere ranking på Google.”21 

Citat vedrørende kendskab igennem andre bloggere. 

Julie: Vi har nok alligevel linket til nogle blogs, for vi har nemlig sendt noget tøj ud til dem der har rigtig 

mange følgere22 

Citat vedrørende vigtigheden af det første billede man ligger ind på sin blog. 

Julie: ”det er hvis det første billede der bliver vist når vi laver bloggen, vi er jo med i noget der hedder 

bloglovin, hvor folk har valgt ud forskellige blogs de ønsker at følge, og der kommer altid lige et første 

billede op der og hvis det spændende ud så er der flere der går ind og læser videre derfra”
23
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Der var meget klar forskel på hvordan man arbejdede i de to forskellige virksomheder, med brugen af 

connected marketing som platform, for skabelse af kendskab af ens produkter. Generelt havde de to 

virksomheder klart forskelligt fokus. Phoapps bruger metoder med henblik på at øge kendskabet til appen 

Socialphone, ved at have fokus på højere rating på Googles søgeresultater, altså var det primære mål, at 

marketingskampagnerne skulle skabes med henblik på en større rating på Google. Problemet for Phoapps 

var at appen Socialphone, allerede var et udtryk der var blevet brugt af Microsoft, da de forsøgte at lancere 

en ny type telefon, der havde til formål at være banebrydende indenfor brugen af sociale medier. Netop 

dette gjorde at skabelsen af en høj rating på Google for navnet Socialphone, kunne anses som værende en 

udfordring. Phoapps arbejdede både med brugen af blog samt brugen af virale videoer. Disse videoer tog 

udgangspunkt i at det produkt han producerede, skulle bruges på enten Iphone eller Ipad platformen. 

Herved var ideen at videoerne skulle fremstå i en lækker billede kvalitet, Phoapps mente havde et godt fit i 

forhold til den profil Apples generelle produkter har på markedet. Videoerne var af yderst informativ art, og 

havde fokus på at gennemgå de forskellige elementer som appen kunne behandle. Phoapps havde en 

hjemmeside, hvorpå der var adgang til en blog, dennes primære formål var, at der kunne uploades nye 

tiltag vedrørende appen, i form af nye opdateringer eller pressemeddelelser, om kommende features der 

ville blive implementeret.  

Kendskab i den anden virksomhed The Baand, blev hovedsageligt skabt igennem blogs, samt via deres 

deltagelse på tøjmesser, hvor der blev skabt kontakt til ønskede sælgere af deres tøj. Bloggen som The 

Baand benyttede, var en blog der var tilgang til via deres egen hjemmeside, og man kunne følge dem på 

enten Facebook eller Twitter, og derved få de nyeste informationer omkring tøjet og virksomheden. Deres 

blog er med i blognetværket Bloglovin, og der igennem blev eksponeringen større grundet adgangen til et 

større netværk af blogbrugere. På deres blog, linkede de nogle gange til andre kendte mode bloggere, som 

havde skrevet et indlæg omkring deres tøj, eller et link til magasiner og blade som evt. havde brugt deres 

tøj i en eller anden form for sammenhæng. Ydermere havde de klart fokus på, at det første billede som 

man lagde ind på ens blog var det bedste, da dette var det som folk fik af se på div. Sociale medier. 

11.2 Salg 

Citat vedrørende muligheden for at købe via bloggen 

Julie: ”Men nu har vi sat et link ind på bloggen direkte til webshoppen”
24

 

Salget for de to virksomheder var bygget op på forskellige måder, Phoapps solgte deres apps igennem 

Apples egen markedsplads, Appstore. Derved var der ikke en egentlig mulighed for at sælge apps direkte på 

hjemmesiden, da et af kravene til at sælge apps til som et appleprodukt, er at man uploader dem i Apples 
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appstore. Herved er både bloggen samt videoerne ude som markedsføringsmateriale, og har til formål at 

skabe viden omkring produktet, og derefter må forbrugeren selv købe produktet via deres bærbare enhed 

enten Iphone, Ipad, eller Ipod.  

For The Baand var der tænkt på flere forskellige salgskanaler, deres blog linker til deres salgsagenter hvor 

flere af dem sælger produkter online. Deres sidste nye tiltag var implementeringen af en webshop på deres 

hjemmeside, og denne var der netop link til via deres blog, og flere tiltag i forhold til at informere om 

muligheden for at købe alle deres produkter online via deres eget setup. Herved har de skabt et direkte link 

imellem brugen af deres blog, og skabelsen af en mulighed for forbrugeren til at købe deres produkter. 

Deres videomateriale var skabt sammen med et musikband, og dette havde ikke et direkte formål om at 

blive linket til deres blog eller til salg, men derimod fokus på at skabe en forbindelse mellem deres brand og 

dette musikband. Faktisk var teorien bag projektet, at en stor del af deres produkter har prints som alle 

indeholder nogle forskellige figurer, som de så har valgt at indsætte i en musikvideo, hvor de forskellige 

figurer fra deres T-shirts bruges som bandet. Herved var det tænkt at The Baand skulle have et kendetegn i 

form af deres figurer fra deres tøj, opstilles som et band der spiller musik. Videoens formål er, at den både 

kan bruges af musikbandet til promovering af deres musik, samt som viral video for The Baand til at skabe 

øget kendskab om deres brand. 

11.3 Loyalitet 

Citat vedrørende dialog med kunderne 

Julie:” Altså vi elsker at høre folks feedback, og vi kan også rigtig gode lide at skrive sammen med 

kunden”
25

. 

Citat vedrørende kunders mulighed for at vinde præmier ved at promovere The Baand 

Julie: ”Der har vi i lang tid siden vi fik 500 likes, der har vi sagt at når vi når 1000 likes så trækker vi lod om 

dem der likes på vores facebook, så kan de vinde en fuld kollektion”
26

 

Phoapps havde ikke direkte tiltag, der kunne forbindes med loyalitets tiltag via deres virale videoer samt 

deres blog. Muligheden på bloggen var, at man kunne se omkring opdateringer som vil blive udsendt, samt 

muligheden for at se om der kommer nye produkter fra Phoapps. Folk som valgte at se alle deres videoer 

fik ikke nogen former for økonomisk gevinst ved det, og folk der benyttede sig af bloggen fik heller ikke 

nogen former for særlige privilegeret ved at være faste brugere. Phoapps modtog meget store mængder 

ideer til forbedringer eller fejlrapporteringer via folk som brugte bloggen, men her var det overordnede 
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fokus selvfølgelig at rette evt. alvorlige fejl, men derimod ikke at indgå i en dybere dialog med forbrugeren, 

grundet den enorme mængde data som kom ind. 

Hos The Baand har man valgt at inkorporerer flere forskellige elementer som måske vil kunne øge 

loyaliteten hos forbrugerne. The Baand vil gerne i dialog med kunderne, og skriver gerne sammen med 

kunder som har ideer, hvorved kunden involveres i forhold til selve deres blog.  Et af koncepterne er at se 

hvilke dele af deres blog som brugene kommenterer mest på. Hovedsageligt har The Baand fokuseret på at 

fortælle en generel historie om deres produkt. Bloggens opbygning er reelt at fortælle The Baands historie, 

ment på den måde at man ligger en masse forskellige fotos ind af forskellige tiltag som The Baand har 

foretaget. Det er alt fra møde med deres producent af tøjet i Peru til billeder fra flere forskellige events som 

de har deltaget eller været med til at afholde. En af de observationer som de havde gjort sig var at der 

generelt var flest personer som kommenterede på billeder som fremstillede deres mærke på en high end 

fashion måde, altså billedserier hvori man har fokus på at lave professionelle billeder der ligner noget som 

nogle af de allerstørste modedesignere benytter sig af, når de skal fremvise deres tøj. Derimod havde deres 

billeder omkring fortællingen af deres historie eller forskellige oplevelser som man har haft i 

virksomhedens historie ikke den store interesse for folk at kommenterer på. Før de startede The Baand, 

som reelt er et remake af deres gamle brand Zenz, brugte de primært deres blog til at fortælle om deres 

meget kraftige fokus på miljøet og deres fokus på at producerer økologisk tøj. Dette gav meget dårligt 

respons, da de fandt udad at folk der interesserede sig for deres tøj, ikke havde interesse i at høre 

fordømmende ting omkring andet tøjmærke, der ikke producerede efter de mest økologiske hensigter. 

Derfor har temaet for The Baand mere været at de fokuserer på positive oplevelser, i form at linke til 

artikler eller andre tøj skribenter, der har skrevet omkring positive ting ved enten The Baand eller omkring 

generel produktion af økologiskmode tøj. Dette føler de klart, har været med til at skabe en bedre debat 

med deres brugere, og de har klart fået flere followers af deres blog og hjemmeside end de havde med 

fordømmelsesmetoden. 

Et af deres loyalitets momenter skabes igennem forskellige konkurrencer, der opsættes på deres blog eller 

hjemmeside. Den sidste de har lavet handlede om at like deres side på Facebook, med henblik på at når de 

nåede 1.000 likes, ville der blive trukket lod omkring en hel kollektion af deres tøj. Igen ville den 

overordnede ide så være, at de ville tage billeder af denne event, hvor vinderen får overrakt tøjet, og 

herefter lægge det ind på bloggen, som en del af deres samlede historie.  

11.4 Brand 

Citat vedrørende hvor interessen fra forbrugeren er størst, i forhold til det der ligges ud på ens blog. 
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Julie:” Jo, faktisk er det sådan lidt over i det lidt mere fashionagtig, altså lidt modeartigt spændende 

stylingmæssigt.., så synes jeg der er flest der kigger på det, end hvis vi har været nede i Peru og har en 

masse billeder derfra!”
27

 

Citat vedrørende fortællinger omkring hvad deres brand gør. 

Julie:” Vi er fx nede i Peru, som vi jo er en til to gange om året, og besøge vores fabrikker og agenter. Så har 

vi på bloggen vist en masse billeder derfra, og fortalt når vi er ude og besøge fabrikkerne, og taget billeder 

af hvem det er der står og laver tingene, så folk kan se det. For vi vil rigtig gerne give folk muligheden for at 

følge med og se hvad der sker bag om firmaet.”28 

Tiltag for brandimage, har for Phoapps været afledt i at få spredt bedst mulig viden rundt om Socialphone, 

især her er der brugt andre bloggeres input. De andre blogs har været brugt til at anmelde produktet 

Socialphone, og derved blogge videre omkring brugbarheden af produktet, og netop denne form for omtale 

har været essentiel i opbygningen af et brand som bliver fundet når man søger efter Socialphone på nettet. 

Herved er den løbende omtale fra andre bloggere med til at skabe en høj rating på Googles søgemaskiner, 

og derved et stærkt kendskab, men også mulighed for at opbygge et brand. 

Det hovedsagelige fokus hos The Baand er at opbygge en klar historie om deres brand, både i form af 

kontinuerligt at fortælle alle de ting de foretager sig, samt at eksponerer det igennem deres blog. Ydermere 

har de igennem virale kanaler begyndt at opbygge et nyt univers, i form af deres musikvideo. Her vil 

fortællingen gå på at skabe en forbindelse imellem et virkeligt musikband, og så deres figurer fra deres T-

shirts.  

12.0 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed af data 

12.1 Validitet 

Validiteten behandles sammen med reliabiliteten og generaliserbarheden i samme afsnit, dette gøres med 

udgangspunkt i at det er normalen at validere data indenfor disse tre områder (Kvale, 2003). 

”Validiteten defineres tit ved følgende spørgsmål: Måler vi det, vi tror, vi måler?” (Kerlinger, 1979, s. 138). 

Dette vil medføre at alt kvalitativ forskning reelt ikke er valid, medmindre vi kan sætte tal på alle 

resultaterne (Kvale, 2003).  

”I hvilket omfang vore observationer faktisk afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os for” 

(Pervin, 1984). Udledt af ovenstående citat af Pervin, kan kvalitative undersøgelser reelt godt bruges til at 
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skabe gyldige beviser (Kvale, 2003). Med udgangspunkt i disse betegnelser kigges der på om afhandlingens 

undersøgelse reelt undersøger det som den har til formål. 

Gyldigheden for undersøgelsen stammer fra de mangler der er i teorien i forhold til forståelsen for, hvordan 

man bedst, fra små og mellemstore virksomheder, kan arbejder med disse markedsføringsmåder indenfor 

connected marketing. Dette er begrundet ved mangler i de undersøgelser der allerede er foretaget, og hvor 

især manglerne indenfor området blog marketing er begrænsede. Derfor anses selve gyldigheden for 

afhandlingen at være høj, da den tager sit udgangspunkt i forståelsen af hvilke undersøgelser samt teorier 

der er på markedet i dag, og har til formål at komme med input i forhold til dette.   

Ses der på undersøgelses metoden der er valgt til fremskaffelsen af resultaterne, arbejdes der med 

semistruktureret dybde interviews. Denne metode er valgt da den har sin styrke i forhold til afhandlingens 

forankring i interprevismen. Interprevismen er valgt med udgangspunkt i Saunders løg model (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2007), og dybdeinterviews er en naturlig del af processen til fremskaffelse af data der 

skal fortolkes. Fortolkningerne bygger på en spørgeguide som tager udgangspunkt i teoretisk udledte 

hypoteser, der opnås derfor høj validitet, grundet deres forankring i valideret teori. Ses der på 

afhandlingens generelle niveau af validitet anses det som værende højt, da både undersøgelses metoden 

har til formål, at undersøge det afhandlingen har til formål, samtidigt med at den teoretiske forankring 

giver en høj gyldighed. 

12.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten skal ses som forskningsresultaternes konsistens (Kvale, 2003), og derfor har reliabiliteten især 

fokus på ledende spørgsmål. Spørgeguiden er opstillet ud fra disse anvisninger omkring spørgedesign, og 

der opstilles som udgangspunkt ikke ledende spørgsmål. Da teknikken dog er semistruktureret dybde 

interviews bliver spørgeguiden mere brugt som en guideline, til hvilke områder der skal undersøges. Derfor 

kan det ikke udelukkes, at der er ledende spørgsmål, og grundet min egen forholdsvis begrænsede rutine 

indenfor interviewundersøgelser, kan det være elementer der vil trække reliabiliteten ned. Et andet 

element er at interviewene ikke er transskriberede, og derved er det klare overblik over de forskellige 

spørgesekvenser, ikke tilstedet. Dette kan igen være element som kan have en negativ effekt på den 

overordnede reliabilitet, men efter flere afspilninger af interviewene, virker det umiddelbart ikke til, at der 

er de store mængder af ledende spørgsmål, hvilket klart taler for en god reliabilitet i afhandlingen.  Selve 

interviewformen og måden de blev afholdt på, vil gøre det svært at teste om samme resultater ville blive 

opnået igen, hvis samme respondenter blev interviewet, dette kan forklares ved at de semistrukturerede 

interviews havde en dialog form, der derved kan være svær at genskabe. Sammenfattes reliabiliteten for 

afhandlingen, anses den overordnende som værende acceptabel. 
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12.3 Generaliserbarhed 

Generaliserbarheden skal ses som evnen til at generaliserer de fundne resultater, og kan deles op i tre 

forskellige former; naturalistisk, statistisk og analytisk generaliserbarhed (Kvale, 2003). Afhandlingens 

generaliserbarhed kan ikke ligges under det naturalistiske perspektiv, da dette primært har med tavs viden 

at gøre. Ydermere er der ikke grundlag for statistisk generaliserbarhed, da dette ville kræve at de 

interviewede respondenter blev tilfældigt udvalgt (Kvale, 2003). De udvalgte respondenter er derfor ikke 

udvalgt tilfældigt, da fokus har været på at udvælge personer med interessen indenfor området connected 

marketing, og ydermere er der valgt virksomheder som arbejder med måderne indenfor connected 

marketing. Der tages derfor udgangspunkt i den analytiske generaliserbarhed, og jeg har haft stort fokus på 

at forholde mig kritisk til de udtalelser, de enkelte respondenter har givet. Resultaterne er primært blevet 

valgt, hvis der har været sammenhæng mellem flere respondenters udtalelser, og der er fokus på at 

respondenten skal have givet en meget klar indikation på at det er dennes mening. Elementer der taler ned 

for generaliserbarheden er antallet af respondenter. Der blev interviewet to virksomheder, og tre 

respondenter som havde interesse indenfor connected marketing. Generaliserbarheden kunne dog øges 

ved at have flere respondenter, men igen skal det huskes, at der aldrig vil blive tale om statistisk 

generaliserbarhed, da respondenterne ikke vil være tilfældigt udvalgt. I forhold til resultaterne er der heller 

ikke noget der anses som værende den sande viden, der fortolkes derimod på det, de forskellige 

respondenter svarer, og med udgangspunkt i teorien opstilles der guidelines som derved bygger på mere 

end bare udsagnet fra respondenten.  

Stemmer både det teoretiske og respondentens udsagn overens indikerer det reelt høj generaliserbarhed, 

da der herved er mere data til grund for generaliseringen.  Men da der er tale om personer som 

interesserer sig for området connected marketing, og virksomhederne er udvalgt fordi de benytter sig af 

måderne indenfor for dette område, anses generaliserbarheden som værende acceptabel. Ydermere 

opstilles der i perspektiveringen for afhandlingen forslag til områder, der kan være spændende at 

undersøge, og få bekræftet via brug af statistiske metoder. 

13.0 Fundne resultaters indvirkning på teorien 

Ideen er at samle de af rapporterede resultater og stille dem overfor de opstillede hypoteser, herved 

dannes grundlag for diskussion omkring hvad denne afhandlingens resultater bidrager med af viden. 

Konkret kan de samlede resultater benyttes til at opstille frameworket, samt at komme med generelle 

guidelines, til hvordan man i små og mellemstore virksomheder bedst muligt kan optimere brugen af 

connected marketing i forskellige formåls situationer.  
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13.1 Frameworket praktiske implikationer 

Afsnittet har til formål at klarlægge de guidelines der kan opstilles for hvert af de enkelte bokse i 

frameworket, med henblik på en mere overskuelig proces i forhold til små og mellem store virksomheders 

arbejde, med denne form for connected marketingsmåder. Hver boks i frameworkets matrice vil blive 

gennemgået i større dybde, og til sidst vil der blive indsat keywords i selve matricen, med henblik på 

simplificering af guidelinerne.  Reelt vil matricen blive udfyldt med baggrund i både de praktiske 

observationer i forhold til interview kombineret med den teoretiske viden. Herved tages der en diskussion 

af teorien i forhold til det praktiske, hvorved frameworket kan opstilles. Selve frameworket udledes først 

efter besvarelsen af de opstillede hypoteser, da denne kombination af gennemgang af de enkelte celler i 

frameworket kombineret med den viden der indsamles via hypoteserne danner grundlag for både 

framework og guidelines. Konkret vil frameworket være baseret på diskussionen af de enkelte celler, men 

da både framework samt guidelines skal ses som et samlet værktøj vil de først blive udledt efter de 

essentielle besvarelser fra hypoteserne.  

Et af de mere vigtige områder der bør diskuteres i forhold til frameworket, er hvilken form for 

involveringsgrad, det produkt man ønsker at udarbejde kampagner til, ligger på. Under interviewene blev 

det meget klart, at de to produkter, som de virksomheder jeg interviewede, producerede, medførte klart 

anderledes tilgange til måden man skabte sine marketingstiltag på. Apps markedet har klare kendetegn på 

at være et yderst lav involveringsmarked, og derfor var tiltagene der blev brugt i forhold til dette marked, 

klart mere fokuseret på at skabe kendskab til produktet. Og meget af det kendskab blev målt i form af, hvor 

højt man var placeret på Googles søgemaskiner når man søgte på appens navnet. Denne tilgang skal nok 

ses i baglyset af hvad en app reelt går ud på. Apps er mini programmer, der sælges til at hjælpe brugeren 

med enkelte opgaver på deres smartphone, Ipad eller anden form for tablet pc. Prisen på apps kan variere 

meget, men den app som Phoapps solgte havde en pris på 6 kr. Netop prisen kan være en indikator på 

hvilken involveringsgrad forbrugeren ligger i et køb af et givent produkt, da prisen, jo højere den er, 

medfører en større risiko for forbrugeren.  De 6 kr. indikerer ingen form for risiko, og da man opererer på et 

marked hvor der er flere millioner af forskellige apps, bliver forbrugerens mulighed for komplet indsigt 

mere vanskelig, og derved træffes beslutninger nok mere som med produkter af lav involveringsgrad. 

Ud fra ovenstående, giver det netop mening at der sættes fokus ind på skabelsen af kendskab til ens 

produkt, da et større kendskab kan være det der medfører produkt salg. Googles søgeliste virker til at være 

en god indikator på hvor stort et kendskab der er skabt eller kan skabes for ens produkt, da det er den 

absolut mest brugte søgemaskine på nettet, og derved nemt kan være en forbrugers første tilgangsvinkel til 

søgen efter viden eller et konkret produkt.  
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Et anden fordel der også gjorde sig gældende for salget af apps var, at de bliver solgt til Apple produkter, er 

det ikke muligt selv at sælge ens produkt i en webshop eller på anden måde distribuerer ens produkt til 

forbrugeren direkte. Produktet skal sælges igennem Apples egen kanal App Store, og herved mister man en 

del af muligheden for at lave loyalitets programmer, da måden hvorpå man kan give forbrugere 

muligheden for, at prøve ens produkt gratis er ganske besværlig og vil derfor ikke være mulig når ens salg 

ligger i tusindvis af apps. 

Ses der på salget af tøj er der klart en mere bred strategi, i forhold til at skabe loyalitet samt brandværdi. 

Primært fordi The Baand er et tøjmærke, der fokuserer på at skabe økologiske og bæredygtige produkter. 

Herved ligger der et naturligt højere involvering niveau, og prisen på deres tøj ligger også i en kategori, 

hvori forbrugere måske vil tænke mere over deres køb. Den klare forskel imellem de to parter, der blev 

interviewet, var nemlig at involveringsgraden skabte en forskellig tilgang til hvad det var som var essentielt 

at fokuserer på i forhold til marketingskampagner, igennem brugen af connected marketing. Derfor er en af 

de vigtigste antagelser som brugeren af dette framework skal gøre sig, at afklarer hvad grad af involvering 

forbrugeren ligger i et køb af ens produkt. Dette valg er yderst essentielt, da det er grundlaget for hvilke 

performance indikatorer man evt. kan bruge på at evaluerer ens kampagner, men ydermere er det med til 

at sikre det rette fit i forhold til kampagne indhold fra starten af.  

13.2 Virale kampagner i forhold til kendskab 

Virale kampagner er ud fra deres formål, generelt en god måde at skabe kendskab omkring sit brand på. 

Fundene omkring virale medier, virker faktisk til at passe overens med de fund som artiklen af Brown m. fl. 

Fra 2010, kom frem til. Nemlig at en humoristisk tilgang til kampagner dog i artiklen kombineret med vold, 

klart er den som findes mest interessant fra forbrugerens side. Kigges der på de to interviewede 

virksomheder, virker det også klart at Phoapps meget stilrene og informative video omkring hvilke 

funktioner der er til rådighed i appen, har mangler i forhold til skabelsen af konkret viralt materiale. Kigges 

der på antal Youtube visninger, ses det også at videoerne fra Phoapps generelt har et meget lavt antal 

visninger, hvilket kan være en indikator på, hvor populært den evt. kan være at dele på sociale medier. 

Phoapps havde også haft i overvejelserne at lave en mere humoristisk video omkring appen, og ses der 

både på researchen der har været indenfor feltet samt på fundene i denne afhandling, virker det klart til at 

være den rigtige vej at gå. 

Vigtige forholdsregler kan dog være, at man fra starten af i en kampagne vælger at gøre opmærksom på at 

der er tale om en marketingskampagne, så forbrugeren reelt ved hvad det er der bliver fremvist. Da 

problemet ligger at overraskelsesmomentet, ifølge denne undersøgelses samt casen vedrørende Karen fra 

VisitDenmark kampagnen havde det ikke en positiv effekt. Formålet med kampagner til kendskab, bør 
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derfor være at fokuserer på en kampagne der klart har til formål at være sjov, samtidigt med at den klart 

fortæller at det er en kampagne og informerer om hvilket firma der står bag.  

13.3 Virale kampagner i forhold til salg 

Muligheden for at foretage salg via virale kampagner virker meget sparsomme, og der var heller ikke nogen 

af de adspurgte respondenter, som havde oplevet en mulighed for at købe produkter direkte via den virale 

kampagne. De fleste ville også være stærkt skeptiske overfor, kampagner som reelt lagde op til et direkte 

salg, det anses derfor som værende et område, hvor virale kampagner ikke har den styrke som kan få 

forbrugeren til at direkte købe.  Direkte salg er måske ikke en konkret mulighed, men phoapps havde haft 

succes med at sende kampagner rundt til blogs, og casen omkring ”Will It Blend”, fortæller klart, at det bør 

være en mulighed at øge ens salg igennem virale kampagner. 

13.4 Virale kampagner i forhold til loyalitet 

Kigges der på tiltag i virale kampagner som kunne være med til at fremme loyaliteten, og her tænkes især 

på muligheden for at belønne forbrugere som er gentagne købere eller brugere af produktet, i form af 

loyalitets programmer. De adspurgte i interviewene oplevede ingen former for loyalitets tiltag, der kunne 

være med til at give dem økonomiske fordele, ved at købe virksomhedens produkter der blev fremvist i 

deres kampagner. Men reelt skal der måske her kigges på hvilken form for loyalitet der kan opnås. Loyalitet 

i forhold til genkøb af produkter, må anses som værende yderst vanskeligt at opnå via virale kampagner. 

Men loyalitet overfor den enkelte kampagne er måske en mulighed, altså er loyaliteten man opbygger 

overfor kampagnen som virksomheden udsender. En enkelt respondent fremhævede netop, at han så en 

stribe af kampagner fra en virksomhed, og delte dem i sociale medier, men reelt havde han ingen interesse 

for at købe produkterne som virksomheden producerede. Implikationerne ved dette fund er ret 

kontroversielle, da de ikke indikerer at kampagnerne skaber meget andet end kendskab, og dette kendskab 

reelt ikke har muligheden for at udmønte sig i et konkret salg. Loyaliteten bliver derved et begreb der 

dækker over loyaliteten til kampagnen, og interessen bliver derfor fjernet fra det konkrete produkt. 

Der skal måske til at tænkes mere i at skabe kampagner, der inkorporer det sjove budskab, men har et klart 

formål med at ramme det segment der reelt er interesseret i at købe det givne produkt, da kampagnen 

nemt kan ende som underholdning, af personer som ingen form for interesse har i de produkter man 

producerer.  

13.5 Virale kampagner i forhold til brand 

Tager man udgangspunkt i Kapferers model identitetsprismen (Kapferer, 1997), er der igen ikke mange af 

elementerne, der er mulige at inkorporer igennem virale videoer. Det er dog yderst interessant, at de fleste 

respondenter i interviewundersøgelsen fandt det ligegyldigt om kampagnen stemte overens, med det 
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image man havde af det pågældende Brand. Identiteten var i form af de fysiske brandegenskaber, der ifølge 

Kapferer blevet prøvet at inkorporerer i en kampagne. Dette var gjort med henblik på at fremstille en 

informativ video, som havde fokus på at virke utrolig lækker og matche op imod den platform den var skabt 

til, med henblik på apps salg. Netop denne form for kampagne har, hvis man kigger på visningsgenerering, 

ikke skabt kæmpe succes, og det virker derfor igen at det mest essentielle på viral video markedet at man 

fokuserer på sjove videoer og ikke på en ekstension af ens brand. 

13.6 Blog marketing i forhold til kendskab 

Blog marketing virker reelt måske ikke som det mest oplagte sted at starte, med henblik på skabelsen af 

større kendskab til ens virksomhed. Dog viste interviewene, at flere faktisk stiftede bekendtskab med 

virksomheder igennem blog. Mulighederne ved at dele på enten Facebook eller Twitter samt blognetværk 

så som Bloglovin, gør det muligt at sprede blogs på viralt niveau. Herved kan blogs blive brugt som et 

stærkt middel med henblik på skabelsen af kendskab. Fokus skal derfor også være på forståelsen af hvad 

der bliver vist på eks. bloglovin, og herfor er det vigtigt, at tænke over hvilke billeder man f.eks. starter med 

at uploade til ens blog.  Faktisk havde begge de interviewede virksomheder primært fokus på brugen af bog 

i forhold til deres marketingsmix, og Phoapps havde enormt succes med at få deres pressemeddelelser 

samt produktanmeldelser foretaget på andre personlige blogs, og derved øge deres primære mål i form af 

øget rating på Google søgninger. Fokus ved brugen af blog marketing som et marketingsredskab der skaber 

øget kendskab, skal ligger på at se blogging som et porteføljeredskab. Altså bliver man mere en manager af 

et blog portefølje, end bare en virksomhed der igennem sin egen personlige blog sørger for at skabe det 

samlede kendskab. Faktisk viste resultater, bakket op af fundne omkring lav tillid til virksomhedsblogs 

(Berhoff, 2009) at forbrugerne generelt ikke har særlig stor tiltro til det virksomheder skriver på deres egen 

blog. Herved bliver det endnu mere vigtigt, at være i stand til at styre et portefølje af blogs, da man skaber 

muligheden for at øges ens troværdighed. 

13.7 Blog marketing i forhold til salg 

Mulighederne for salg igennem blog marketing, er generelt mulige hvis man arbejder med en virksomheds 

blog. Her kan den nemt linkes direkte op til ens hjemmeside, hvori man kan handle de produkter der evt. 

behandles på bloggen. En af de interviewede virksomheder havde netop fået opsat en webshop på deres 

hjemmeside, og linkede kraftigt til denne fra deres blog, men på nuværende tidspunkt havde de ikke fået 

sat målinger op på, hvor stor deres eventuelle konverteringsrater er fra deres blog til webshoppen. 

Målinger på netop dette var dog klart et fokus område, og essentielt i bestemmelsen af hvor meget deres 

forskellige indslag på bloggen, ville medføre til direkte salg. Fra forbrugerens side var der faktisk 

bekymringer overfor muligheden for køb af produkter direkte fra personlige blogs, dette skyldes at 

muligheden for salg ville mindske troværdigheden for den blogger som anmeldte produkter. Direkte salg 
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bør derfor anses som værende mest fordelagtigt at tilbyde via ens egen virksomhedsblog, da denne i 

forvejen er linket sammen med virksomhedens hjemmeside, og derved ikke vil opleve tab af troværdighed 

grundet en salgsmulighed. Hvorimod at få andre bloggere, der anmelder ens produkter, til at linke direkte 

til ens shop er en dårlig ide, da det hurtigt kan medfører at anmeldelsen bliver taget mindre seriøst, og 

derved ikke har den ønskede effekt. 

13.8 Blog marketing i forhold loyalitet 

Loyalitetsdelen var igen et område hvor, hvis man følger det teoretiske afsæt burde der tænkes i få 

forbrugeren løftet op af loyalty ladder, der skabes ambassadører for ens brand. Ambassadørerne vil skabe 

det stærkes mulige salgsredskab, da de er gode til at erhverve nye kunder via worth of mouth, og samtidigt 

sikre man sig konstant salg til ens loyale kunder.  

En af måderne man tit kan bruge til at øge loyaliteten, er iværksættelse af diverse loyalitets programmer, 

hvor man giver forbrugeren fordele ved genkøb. Efter interviewene fremgik det at forbrugerne generelt 

ikke havde oplevet monetære fordel, ved at være fast bruger af den samme blog, og der var heller ingen 

der havde fået oplevelsen af at blive inddraget i skabelsen af nye produkter, eller på anden vis nye tiltag fra 

en virksomhed.  Fra virksomhedernes side var der heller ikke noget tiltag, som kunne ses som værende 

loyalitets fremmende i forhold til køb af deres produkter.  

Det vigtige er selvfølgelig igen at se at loyaliteten skal ses på to forskellige niveauer. Første niveau er 

loyalitet til selve produktet, som nok må anses som værende i mindre fokus ved de interviewede 

virksomheder i denne afhandling. Kontra loyalitet overfor selve bloggen. Netop dette er spændende, hvis 

der er tale om en personligt skrevet blog, er muligheden for at være loyal af et produkt jo selvfølgelig ikke 

mulig, men her bliver forbrugeren mere loyal overfor det som der skrives på bloggen. Dermed kan der jo 

tænkes at være en sammenhæng imellem øget loyalitet overfor blog indlæggene, og samtidigt en opbygget 

troværdighed overfor køb som man ønsker at foretage. Denne loyalitet skal igen ses som mulig at udnytte 

igennem ideen om, at man som virksomhed skal tænke i styringen af en portefølje af blogs. 

Styringen skal ses som evnen til at linke populære blogs med mange followers som skriver fornuftige indlæg 

omkring ens produkter. Anmeldelserne kan man skaffe sig ved at evt. sende prøver på ens produkter til 

bloggere som er ledende på område, og så linke til det hvis responsen er positiv. Dermed øger man ens 

egen troværdighed i form af, at inddragelse af andre meninger om ens produkter, og derved skabes der en 

reference til ens egen blog i form af andre mere kendte personlige bloggere. 

Loyalitetsmulighederne kan selvfølgelig, på ens egen blog, evt. skabes ved at prøve at igangsætte loyalitets 

programmer, hvilket ville være en naturlig del når man har en webshop. Det vigtige er dog at tage 

udgangspunkt i de fundne resultater, om at forbrugeren klart finder blogs der er autentiske og har fokus på 
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at præsentere deres produkter så virkeligt som overhoved muligt. Derved skal der også tænkes i at 

informationer, som evt. skal opgives for at opnå muligheden for skabelse af online loyalitets programmer, 

skal holdes på et minimum og fremstå som kun det absolut nødvendige. Vigtigst er at se ens loyalitet til ens 

virksomhed blog, som værende en loyalitet overfor forbrugere som er interesserede i det man skriver om, 

og derfor fortsætte med at holde bloggen i en stil, der ikke begynder at lede tankerne for meget hen på 

salgsorienteret materiale. Fælles for alle respondenter er, at de klart foretrak blogs som ikke havde fokus 

på salget, men mere fokus på at forklare alt om et produkt, hobby eller en anden form for ytring omkring 

en interesse. Faktisk er det en spændende observation, at to af respondenterne fravalgte blogs 

indeholdende en stor mængde af online reklamer. Hvilket igen bør være et klart fokus når man skal styre 

hvilke blog man ønsker at henvise til, via ens egen virksomhedsblog eller hjemmeside. Her skal fokus klart 

være på sider som fremstår uden brugen af banner reklamer, da dette klart igennem interviewene virker til 

at have en negativ effekt, i forhold til hvor stor en troværdighed den pågældende blog kan opnå.  

13.9 Blog marketing i forhold til brand 

Brandimaget er netop essentiel at have i fokus på en blog, da der her klart vil kunne fokuseres på 

opbyggelse af en brand identitet. Identiteten kan skabes via brugen af bloggen som en dagbog for ens 

brand, og der kan bruges storytelling til at skabes en dynamisk sammensmeltning imellem billeder og 

oplevelser i virksomheden. Tages der udgangspunkt i Kapferers identitetsprisme, kan der arbejdes på alle 3 

af de eksterne perspektiver, netop The Baand havde meget fokus på at fortælle en samlet historie om deres 

brand, lige fra hvor tøjet blev produceret, til modeshows og andre events som de har deltaget i. Denne 

tilgang til ens blog, er absolut brugbar med henblik på opbyggelsen af ens brand identitet, da man her 

beskriver brandet fysisk, i form af de keywords, virksomheden står inde for. Igen kan brugen af at linke til 

andre bloggere, være brugbar til at højne troværdigheden for sit brand.  

Ydermere er det især selve refleksionen som de arbejder på, i form af fortællingen af en historie, der er 

med til at danne en generel forståelse for hvad brandet har stået for over længere tid. Her var der som sagt 

ikke rigtig nogen der havde oplevet at der blev gjort noget på blog for at højne loyaliteten overfor 

produkter, men derimod ligger loyaliteten overfor selve bloggen. Men denne loyalitet kan sagtens ses som 

en del af virksomhedens samlede brand identitet, da det er muligt at få forbrugeren loyal overfor ens blog, 

og med en samlet forståelse for hvad der er sket igennem virksomhedens levetid skabes der også en 

relation imellem forbrugeren og virksomheden.  

Essentielle punkter her er dog, at der klart skal skabes fokus på hvordan man kan måle denne form for 

relations styrke. Et muligt punkt ville være at have fokus på, hvem der kommenterer på ens blogindlæg, og 

se om der generelt er områder, hvor flere brugere kommenterer. I The Baands tilfælde var det højst 

mærkværdigt, at der hvor de fik flest kommentarer på deres indlæg, var når de viste billeder fra 
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photoshoots som fremstillede brandet som værende high fashion. Dette skal stilles til kontrast, at deres 

brand reelt har til formål, at lave meget miljøbevist basismode, med fokus på høj kvalitets materialer som 

er økologiske. Denne observation kan være yders essentiel i forhold til forståelsen, af hvilken identitet 

forbrugeren måske ønsker ens brand skal forfølge, og derved kan det være at der skal være mere fokus på 

områder man måske anså som værende ligegyldige for de segmenter, man mente at betjene. Ydermere kan 

det reelt ses som værende et spændingsfelt imellem, hvad man selv ønsker ens brand skal være og hvad 

forbrugeren måske ønsker det skal være. Kigges der på at flere havde fokus på high fashion, kunne der 

måske tænkes i, at selvom man forsøger at fremhæve en profil med fokus på økologi, gør den pris man 

sætter på ens tøj måske, at forbrugerne reelt og vil se det som værende et high fashion mode brand.  

Denne form for respons er et meget stærk marketingsværktøj, da man faktisk konstant kan få feedback på 

ens brand identitet i form af løbende kommentarer fra brugere af ens blog. Så skabelsen af en dialog med 

brugerne kan klart være at foretrække, da det netop gør dette værktøj endnu stærkere, ved højere antal 

respondenter.  

14.0 Besvarelse på hypoteser 

De opstillede hypoteser i afhandlingen, vil herunder bliver enten forkastet eller bekræftet i forhold til den 

kvalitative dataindsamling der er foretaget. Men vigtigheden er her forståelsen for, at det er kvalitativt data 

der ligger til grundlag for hypotesernes besvarelse, og derved bliver bekræftelse mere en diskussion 

omkring de fortolkede strømninger der udledes af interviewene. Hypoteserne kan ikke bekræftes statistisk, 

og er derfor kun indikationer på hvad de enkelte respondenter har svaret. Reelt diskuteres den enkelte 

hypotese i forhold til andre elementer, der falder inden under det den har til formål at belyse. Denne 

diskussion er vigtig især ved forkastelse, da denne diskussion kan bruges til udledning af guidelines. 

Hypoteserne skal ses som værende hjælpende i forhold til den konkrete skabelse af frameworket, samt de 

udledte guidelines. 

14.1 H1 

Viral markedsføring er bedst til kendskab, grundet dens virale spredningspotentiale. 

Der var ingen klare beviser på, viral markedsføring var bedst til skabelsen af kendskab, faktisk havde begge 

interviewede virksomheder ringe effekt af deres virale kampagner. Ses der på måden som Phoapps, havde 

arbejdet, var det faktisk ved brugen af blog deres største kendskab var opnået, og deres store succes med 

at få positioneret deres navn højt på Googles søgemaskine, var primært op noget igennem brugen af blog 

indlæg. The Baand, havde kun lige skabt deres virale video, og derfor kan der reelt ikke bekræftes om 

denne ville være god til at skabe opmærksomhed, grundet dens manglende tid på markedet. Ses der på 
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inputtet fra brugerne af kampagner, har virale videoer en evne til at skabe kendskab, da flere brugere 

fortalte om kampagner de havde set igennem sociale medier, kampagnerne var for henholdsvis Berlitz samt 

Old Spice. Generelt var der tale om kampagner for produkter, som reelt ingen interesse havde for de to 

forbrugere, og derved blev kendskab til de pågældende virksomheder reelt frembragt via virale videoer. Ses 

der overordnet kan H1 ikke bekræftes med, de fundne data i denne afhandling, og da den ene af de to 

havde klart bedre resultater med blog marketing, må hypotesen afvises. Men igen skal forbehold for 

hypotesen tages i, at virksomhederne der interviewes er små og mellemstore, og deres kampagner er ikke 

optimeret i forhold til spredning. 

14.2 H2 

Blog marketing kan ikke benyttes til produkter med lav involveringsgrad, da det kræver involvering fra 

forbrugerens side at læse en blog. 

Generelt var der ingen af brugerne som nævnte, at de læste blogs der kunne betegnes som værende lav 

involveringsprodukter, og derved kan hypotesen jo reelt bekræftes. Samtidigt bekræftede The Baands 

primære brug af blog til markedsføring, at denne platform primært egner sig til, at markedsfører produkter 

med høj involveringsgrad. Men igen kan der henvises til case, hvor Phoapps har haft succes med brugen, af 

blog marketing i forhold til skabelsen af succesfulde kampagner. Måske skal dette mere ses i måde hvorpå 

blog marketingskampagnens succes er opnået, da ideen bag kampagnen var, at man postede 

pressemeddelelser på Phoapps egen blog, og herefter var der et netværk af andre blogs som spredte denne 

besked via div. sociale medier. Hypotesen kan derfor anses som værende rimelig sandsynlig, da alle 

respondenter i undersøgelsen, med undtagelsen af interviewet med Phoapps, bekræftede denne.    

14.3 H3 

Direkte salg kan kun laves via blogs, fordi involveringen på en blog medfører man kan få forbrugeren ført 

over til en salgssituation. 

Vedrørende hypotesen omkring direkte salg kun kan foregå via blogs, er svarene delte. Generelt var der 

flere af de interviewede brugere som reelt ikke havde oplevet muligheden for direkte salg. The Baand 

havde til gengæld klare links fra deres blog over til deres ny opstartede webshop. Men desværre havde de 

ikke på nuværende tidspunkt, opsat muligheden for at måle hvor mange konverteringer de havde fra deres 

blog over til deres webshop. Men generelt var der flere af brugerne, som anså det at der var direkte links til 

salg via en blog som et problematisk koncept, da de reelt hellere ville opsøge information på bloggen, og 

derfra selv opsøge salget på virksomhedens hjemmeside. Dette skal dog ses i perspektivet, at brugerne af 

blogs primært læste personlige blogs, og derfor anså det som værende formidlingen mellem en personlig 

bloggers evt. anmeldelse af et produkt, og derfra muligheden for, at købe det direkte. Ingen af de 
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adspurgte havde oplevet virale kampagner som linkede til salg. Derfor anses hypotesen som værende sand, 

da der reelt kun blev givet eksempler på blogs der linkede til salg.   

14.4 H4 

Store mængder reklamer for andre virksomheder på en blog medfører lav troværdighed, da bloggen 

fremtræder som en profit orienteret side. 

Konkret blev denne hypotese bekræftet, da der var klare tegn på, at store mængder reklamer på en blog 

ikke blev anset som værende gavnende for troværdigheden. Mest klart var svaret fra en respondent, som 

gav til kende, at sider med store mængder reklamer, nok ikke var nogen man ønskede at være inde på. 

Dette giver jo klart muligheder i forhold til forståelsen for hvilke blogs der i forbrugerens perspektiv anses 

som værende respektable.  

14.5 H5 

Virale Kampagner er bedst når de fokuserer på humor, da humor er den tone som forbrugeren helst vil 

kobles sammen med. 

Samtlige adspurgte brugere bekræftede at virale videoer skulle være humoristiske, kun en enkelt bruger 

anså en blanding af humor og chok som værende interessant, og derfor bekræftes hypotesen som værende 

sand. 

14.6 H6 

Storytelling er vigtige i skabelsen af en god blog, fordi skabelsen af en levende historie medfører større 

interesse fra forbrugeren. 

Generelt var der ikke entydighed om hvad respondenterne fandt interessant ved læsning af blogs. Nogle 

anså fokus på fakta som værende meget essentielt i udvælgelse af blog, dette skal ses i perspektivet af 

denne bruger generelt benyttede personligt skrevne blog som muligheden for, at indhente data omkring 

køb der skulle foretages, konkret havde respondenten brugt blog til indsamling af data omkring forskellige 

biler, da der skulle indkøbes en ny bil. Men indsamling af data herfra blev foretaget på en måde, hvor flere 

forskellige blogs blev brugt til at danne sig et overordnet billede. En anden respondent havde mere fokus 

på, at bloggen havde gode visuelle præsentation, og samtidigt måtte det gerne være autentiske historier i 

form af præsentation af forskellige brugssituationer når der blev præsenteret produkter. 

Af virksomhederne havde The Baand meget fokus på, at fortælle deres konkrete historie, og lagde store 

mængder billedmateriale op, der viste forskellige situationer som det oplevede med deres tøjmærke, alt fra 

photoshoots til forskellige events de deltog i. Men interessant var faktisk, at The Baand oplevede større 

interesse for deres billeder og historier som de uploadede der havde fokus på high-end fashion 
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photoshoots. Konkret skal det ses i forhold til The Baands beskrivelse som værende et tøjmærke der 

fokuserer på økologiske materiale, der bliver produceret under politiske korrekte forhold. Flere af deres 

uploadede billeder viser faktisk, hvor de får produceret deres tøj i Peru, men denne form for billeder fik 

ikke de store responser fra folk som fulgte deres blog. Reelt kan dette sættes i perspektiv i forhold til 

Kapferers identitetsprisme, da der kan tænkes at være en forskellig opfattelse af hvad forbrugeren af The 

Baand ser som brandets identitet, kontra den identitet som The Baand selv prøver at have fokus på. 

Generelt kan hypotesen ikke bekræftes som værende sand, da der var flere forskellige input overfor hvad 

en blog skulle indeholde. 

14.7 H7 

Blog marketing anses som værende den bedste måde at øge loyaliteten til forbrugeren, fordi brugere som 

allerede læser ens blog, har en større interesse i ens brand. 

Problematikken ved denne hypotese var, at det klart mest var personlige blogs som respondenterne læste, 

derved blev det svært, at bekræfte om blog marketing er bedst til at øge brand loyaliteten. Men flere af 

brugerne brugte faktisk personlige blogs fast, hvilket indikerer en loyalitet overfor den givne blogger. Dette 

er interessant, hvis man tager den enkelte blogger, som værende et brand fordi her virker det klart til, at 

loyaliteten kan øges igennem bloggen. 

14.8 H8 

Kampagner med fokus på monetære fordele skaber loyalitet, da forbrugeren bliver interesseret i at købe 

igen. 

Ingen af de to valgte virksomheder benyttede sig af monetære fordele, i deres connected 

marketingsmåder, og derfor var der intet input til hypotesen fra deres vinkel. De adspurgte respondenter 

havde generelt heller ikke oplevet, at få nogle former for monetære fordele ved brugen af blogs eller i 

virale kampagner. To af respondenterne ville faktisk se, med skepsis på modtagelsen af monetære fordele, 

da man anså det som værende et problem, at virksomheden ønskede, at betale sine brugere der brugte 

deres blog, og i virale kampagner var der reelt et tillidsproblem til modtagelsen af monetære fordele. Dette 

tog sit udgangspunkt i, at man ville anse sådanne kampagner som værende et evt. forsøg på svindel. Derfor 

må hypotesen forkastes, da der ikke var nogen af de adspurgte respondenter som gav et svar der 

indikerede klare fordele ved brugen af online loyalitets programmer. 

14.9 H9 

Forbrugere anser dialog og involvering fra virksomhedsbloggen side som vigtige i skabelsen af loyalitet, 

fordi forbrugeren stræber efter indflydelse i forhold til virksomheden. 
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Flere anså det som positivt, hvis virksomheden tog kontakt til en, og inddrog en i selve 

beslutningsprocessen omkring nye produkter ideer og ect. Faktisk var dette et område som gjorde, at deres 

holdning i forhold til virksomhedsbloggen blev forbedret. Hvorfor denne hypotese bekræftes. 

14.10 H10 

Virale kampagner er dårlige til loyalitetsskabelse, da de bruges som underholdning. 

Alle de adspurgte respondenter brugte primært virale kampagner som underholdning, faktisk blev det 

indikeret fra en af respondenterne, at Youtube gjorde det muligt at se relaterede videoer, hvis man først 

havde set en video. Ydermere havde to af respondenterne set virale videoer, de anså som værende sjove, 

men produktet der var i kampagnen havde absolut ingen form for interesse. Netop dette bekræfter 

hypotesen, da det indikerer at respondenter ser virale videoer for underholdningens skyld. Faktisk kan 

brugen af Youtube relaterede videoer bruges til at finde andre virale videoer, som ikke nødvendigvis har 

noget med den første videos brand, virksomhed, produkt, eller ydelse at gøre. Derfor må virale kampagner 

anses som værende dårlige til skabelsen af loyalitet, hvis der primære brugsformål for modtageren er at få 

en sjov oplevelse. 

14.11 H11 

Brand identiteten kan øges ved et stærkt fokus på image på ens blog, idet bloggen skaber et brand univers. 

The Baand havde som sagt oplevet, at selvom deres primære fokus var på at skabe en historisk fortælling, 

om hvad deres tøjmærke oplever, var der meget stor forskel på hvilke indlæg på bloggen folk meldte 

tilbage på. Her blev det faktisk fundet, at det som der blev meldt tilbage på var indlæg som faktisk ikke var 

en stor del af deres brand. Ydermere havde The Baand i starten prøvet at postulerer meget markante 

holdninger ud, i form af at de tog afstand fra brands der ikke fulgte deres normer i form af produktion af 

økologisk tøj. Dette havde skabt ufattelig mange dårlige oplevelser, og da dette var gjort for nogle år 

tilbage, valgte de at skifte brand navn, med henblik på at komme væk fra dette markante image. 

Respondenterne havde meget fokus på, at virksomhedsblog brugte deres fokus på skabelse af meget ærlige 

indlæg. En af respondenterne mente faktisk, at en virksomhed kunne få mere interesse fra hans side, hvis 

de var villige til også, at skrive dårlige ting om deres produkter på bloggen. Konkret kan hypotesen ses som 

værende sand, da der helt sikkert kan skabes en reaktion i forhold til den attitude forbrugeren har overfor 

ens brand via bloggen. Men konkret er det ikke sikkert, det image man selv kommunikerer ud er det som 

forbrugeren forbinder med brandet, hvilket klart bør være i ens overvejelser. 
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14.12 H12 

Ens brand image bliver påvirket af dem man er linket sammen med, fordi ens brand bliver en helhed af alt 

hvad det sættes sammen med. 

Phoapps produkt blev linket sammen med utallige forskellige blogs, da dette var en del af deres 

overordnede strategi for blog marketing, hvilket havde giver appen Socialphone stor succes i form af 

positionering i forhold til søgeoptimering. Dette modbeviser reelt, at ens brand bliver koblet sammen med 

alt som det eksponeres med. The Baand valgte kun, at linke til blogs de mente havde samme stil som dem, 

da de ikke ville sættes sammen med folk der ikke stod for deres egne værdier. 

14.13 H13 

Troværdigheden kan øges på virksomhedsblog der linker til personlige blogs, idet den personlige bloggers 

højere troværdighed perspektiveres over på virksomheden. 

Alle respondenterne havde opfattelsen, at virksomhedsblog kunne øge deres troværdighed, hvis de valgte 

at linke til andre blogs. Derfor kan denne hypotese antages at være sand. 

15.0 Guidelines 

Konkrete guidelines for små og mellemstore virksomheder ved brugen af connected marketingsmåderne 

blog og viral.  

Frameworket giver reelle ideer til hvornår de enkelte måder er bedst samt hvilken tone der bør vælges. 

Guidelines har til formål, at beskrive lidt mere om hvad man bør tænke på ved skabelsen af kampagner. 

Af de to valgte måder virker bloggen klart til, at være den som har den bedste brugbarhed når man skal 

starte op. Derfor bør en blog være det mest essentielle marketingsværktøj, at opstille fra starten af når man 

ønsker at påbegynde sin markedsføring.  

15.1 Blogs 

Blogs bør tage følgende punkter til overvejelse, i små og mellemstore virksomheder: 

• Fokus på billeder. Masser af visuelle præsentationer af det, der ønskes markedsført. 

• Autentiske fortællinger. Fortæl historier om hvad din virksomhed handler om, men hav fokus på, at 

fortælle sandfærdige historier. Se bloggen som en mulighed for at snakke om dine produkter på 

både godt og ondt. 
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• Inddrag brugerne. Hav fokus på hvilke personer der kommenterer, og gå gerne i dialog med dem, 

da dette klart vil øge forbrugeres image af din blog. 

• Portefølje management af blogs. Brug eksterne links som bekræfter dine beretninger om dine 

produkter eller ydelser. 

• Link kun til seriøse blogs. Absolut ingen brug af blogs der primært har et setup der er skabt til at 

tjene penge, dette vil falde tilbage til din egen blog. 

• Fokus på det rette fit, fokuser på hvilke blogs du kan bruge til at øge troværdigheden overfor din 

egen virksomhedsblog, men hav fokus på om de repræsenterer et image du selv kan stå indenfor. 

• Have fokus på at selvom de øger troværdigheden til din blog igennem brugen af eksterne links, kan 

det samtidigt også være du flytter fokus væk fra dit eget brand. 

15.2 Viral 

Ved brugen af virale kampagner i små og mellemstore virksomheder bør følgende overvejes: 

• Start med at vurderer dit produkt, tænk over hvor meget forbrugeren kan tænkes at være 

involveret. 

• Generelt bør kampagnen have fokus på at formidle budskaber i en humoristisk tone. 

• Forstå dit markedsføringsformål, kendskab er klart muligt at øge, men hav ikke forventninger om 

en sjov video vil give dig bedre loyalitet fra dine kunder. 

• Brug virale videoer sammen med blogs, da dette giver den bedste virkning. 

• Fokus på deling, inkorporer altid nemme muligheder for at dele kampagnen. 

• Evt. tænk i skabelsen af en stribe af kampagner, så der er mere end en tilstede på nettet. 

• Hvis dit produkt tilhører en kategori af lav involveringsgrad, så skal du ikke lave meget informative 

kampagner. 

• Få din kampagne linket sammen med din bog, hvis du har interesse for andet end kendskab. 
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15.3 Framework 

 

 Måden Måden 

Formålet Viral Tone Blog Tone 

Kendskab God.  Humoristisk God Autentisk, linket 

sammen med andre 

blogs 

Salg Acceptabelt i kom-

bination med blogs  

Humoristisk God, hvis den er 

linket sammen med 

webshop 

Selvkritisk holdning 

loyalitet Ikke konkret beviser 

for effekten 

Derfor ingen tone God Fokus på dialog med 

forbrugeren 

Brand Kan øge kendskabet 

til dit brand 

Humoristisk God Brand identitet 

forståelse. Vigtigt at 

vide hvad du selv 

sender, kontra den 

forbrugeren ønsker 

at modtage 

 

16.0 Konklusion 

Afhandlingens drejningspunkt vedrørende brugen af connected marketingsmåder, har opstillet en række 

spændende observationer som her vil blive gennemgået. Konkret har der være på forståelsen for hvilke 

overordnede elementer der skal tages højde for man ønsker, at arbejde med connected marketing i små og 

mellemstore virksomheder. 

Konkret har fokus været at kigge på de forskellige markedsformål som en kampagne kan tænkes at have og, 

med udgangspunkt i formålet, skabe en dybere forståelse for hvad der virker til at kunne være gode 

virkemidler. Det hele er udledt via brugen af kvalitativdata, der stammer fra brugere som benytter sig af 

blog og viral markedsføring. Men samtidigt data som er indhentet fra små virksomheder som benytter sig 

af denne form i deres daglige virke. Ydermere har en bred indsamling af viden i form af teori og resultater 

fra anden forskning kombineret med enkelte cases omkring virksomheder der har haft succes med denne 

form for måder skabt grundlag for de fortolkninger som opstiller et framework og de endelig forslag til 

guidelines.  
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Essentielle punkter fra guidelinerne er fokus på, hvordan man bedst kan skabe en kampagne med succes 

indenfor de fire opstillede formål; kendskab, salg, loyalitet og brand, og med henblik på forståelsen for 

hvordan en kampagnes tone kan have indflydelse på disse konkrete punkter. Et framework er blevet 

opstillet først i en ren teoretisk form, hvor de forskellige marketingsformål dannede grundlag for hvad 

frameworket skulle indeholde, men samtidigt blev katalysatoren for de forskellige formål i form af tone 

opstillet som et element der altid skulle vurderes i forhold til den givne kampagne måde kontra det givne 

marketingsformål. Frameworket er brugt som en eksplicit forklarings form, da denne visuelt præsenterer 

hvad det er der ønskes, at lave guidelines for. Guidelinerne blev herefter opstillet som værende de endelige 

forslag til hvilke områder, der skulle overvejes samt hvordan der skulle tænkes i forhold til brugen af denne 

type kampagner.  

Flere observationer er interessante at opsummerer, et af de mere klart belyste punkter blev, hvorledes der 

blev skildret imellem henholdsvis brugen af virksomhedsblog kontra brugen af personligblogs. Der blev 

observeret klare holdninger fra forbrugernes side om, at virksomhedsblog generelt var et medie man havde 

forholdsvis lidt tiltro til. Reelt var tiltroen kun noget der kunne bekræftes, hvis den information man læste 

om på den pågældende virksomhedsblog blev bekræftet anden steds fra. Dette var interessant, da netop 

brugen af virksomhedsblogs, har vist sig at denne form for markedsføring er en god måde at fortælle om 

ens virksomhed på. Grundet mulighederne ved brugen af virksomhedsblog fremstiller afhandlingen i en af 

guidelinerne, at virksomheder bør tænke i brugen af deres egen blog som muligheden for at styre et 

portefølje af blogs. Netop portefølje styringen af blog giver muligheden for at højne troværdigheden af ens 

pågældende blog og derved opnå en større troværdighed overfor ens virksomhed samt brand. Ydermere 

bliver det muligt, at opnå store mængder af kendskab, da dette kan genereres gennem brugen af det 

potentielt store netværk af andre blogs. Mulighederne virker derfor som værende enorme, hvis man har 

mulighed for at forstå det sande potentiale af denne form for kommunikativ styring.  

Konkret skal styringen ses i kontrast til, at forbrugerne reelt også vurderer de blogs der linkes til, via sin 

egen virksomhedsblog, og derved skal forståelsen for denne komplekse situation forstås i sin helhed. 

Konkret er det vigtigt, at forstå hvilket produkt man har med at gøre, da der kom indikationer på at 

involveringen i forhold til ens produkt er et essentielt element at forstå. Produkter som har en høj 

involveringsgrad er produkter som klart kan kobles sammen med ens overordnede brand, hvorved der skal 

være fokus på hvilke andre blogs man linkes sammen med. Dette skal ses som værende essentiel viden, når 

man ønsker at styre den overordnede portefølje, for et produkt der har høj involveringsgrad fra 

forbrugerens side. Ydermere er det vigtigt, at forstå hvilket image man udsender til forbrugeren, 

kombineret med det forbrugeren reelt finder interessant. Da en uoverensstemmelse på dette områder 
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kunne medføre, at man faktisk skaber et langt mindre brugbart marketingsværktøj i form af ens egen 

virksomhedsblog.  

På område omkring brugen af virale videoer blev der fundet elementer, der allerede havde været belyst i 

en vis grad i forskellige artikler. Mest essentielt var forståelsen for, at virale kampagner altid skal have en 

humoristisk vinkel, derudover må de gerne være informative, da dette kan være brugbar information for 

forbrugeren. Men vigtigt er igen forståelsen for, at et stort kendskab, via mange visninger, måske ikke altid 

medfører større salg, da ens produkt måske reelt ikke kan ses som værende interessant for forbrugeren. 

Reelt var der mange indikationer på, at forbrugerne primært havde fokus på brugen af virale kampagner til 

underholdning. 

Et andet interessant område, er hvor der både var indikationer fra de interviewede men også fra generelle 

cases på, at kampagner klart skal udmelde at det er kampagner. Dette bør meldes ud, også selvom der var 

indikationer på at de ikke spillede nogen rolle for visse forbrugere, men det handler om at forstå faren ved 

at det falder tilbage på en selv. 

Reelt gav afhandlingens fortolkninger indikationer på, at blog marketing er den mest effektive måde, at 

starte sin brug af connected marketing op på i små og mellemstore virksomheder. Flere forskellige fordele 

kan nævnes, men mest essentielt er, at man kan skabe et stort kendskab via denne form for markedsføring. 

Samtidig når man først har udvalgt sig et netværk af andre blogs der kan linkes til, vil denne form for 

markedsføring klart have muligheder for at påvirke ens virksomhed positivt, ved alle de opstillede 

marketingsformål. Der kræver dog et stærk fokus på overordnet styring, samt fokus på megen dialog og 

opmærksomhed i forhold til det der skrives af kommentarer på ens blog, samt på andre blog man linker til. 

Derfor er det vigtigt, at have en forståelse for, at det ikke er en nem opgave at opbygge blog marketing 

med stort potentiale for succes. 

17.0 Perspektivering 

De fundne resultater, indikerer at der ting som bør overvejes når man igangsætter kampagner indenfor 

connected marketingsområdet, og de giver anledning til interessante områder hvor mere research kan 

foretages. Mest essentielt vil være at foretage researchen på en langt større skala, hvor der tages højde for 

flere faktorer som ikke rigtigt har været muligt at inkorporer i denne afhandling. Fokus på hvilken branche 

samt hvilke produkter der ønskes markedsført vil klart være interessant, da man herved kan få skildret 

hvorledes involveringsgraden i forhold til det enkelte produkt spiller ind, i sammenhold med kampagnernes 

udformning.  
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Empirien bør være af en større skala, da denne afhandlings hovedområde har været fokus på tolkningen af 

forskellige strømninger der ses hos små og mellemstore virksomheder, samt forbrugere som benytter sig af 

denne form for medier i deres online aktiviteter. Den større skala kan opnås ved at indsamle data via 

kvantitative spørgeskemaer, hvor fokus skal være på branche inddeling, og der skal fra starten af udvælges 

produkter der klart er forskellige i forhold til involveringsgraden fra forbrugerens side. Netop den større 

indsamling af data vil danne grundlag for en langt mere nuanceret analyse, hvor muligheden for at 

klarlægge en mere grundlæggende og testet guideline, samt hvilke faktorer der kan skabe succes.  De 

relevante guidelines vil kunne udledes via brugen af statistiske analyser, hvorved klare indikatorer på 

succes vil være mulige at identificere, samt en test af om afhandlingens fundne strømninger kan verificeres.   

Et af de klart mest interessante områder at fokusere videre på, er loyalitet i forhold til enten brand eller 

blogs. Problematikken ligger i at blog marketing arbejder indenfor flere forskellige områder, både 

virksomhed og personlige blogs. Mulighederne er mange i forhold til måden man vælger at designe ens 

kampagner på. Reelt kan man vælge at sende store mængder af prøver rundt til forskellige bloggere, og 

derved få flere forskellige anmeldelser fra bloggere selv, men problematikken i forhold til ens produkt er at 

det ikke nødvendigvis opbygger den ønskede brandimage. Brandimaget kan opbygges igennem 

virksomhedens egen blog, men på en personlig blog kan man måske få en god anmeldelse blandt mange 

andre bloggere, hvilket kan medfører salg og øget troværdighed overfor positive egenskaber ens produkt 

har. Det ville være utroligt spændende at kigge på hvorledes forbrugerens loyalitet ligger og hvordan 

brandimaget øges. Netop muligheden ved, at få populære bloggere til at anmelde ens produkter, er vigtigt i 

forhold til skabelsen af troværdighed, og muligheden for at linke til positive anmeldelser fra disse bloggere 

virker til at have en effekt på virksomhedens overordnede troværdighed. Det kunne her være interessant at 

belyse hvilke konsekvenser det kan have, at man vælger at linke til andre ”brands” i form af den personlige 

blogger. Herved skabes der et link til en anden udbyder af information omkring ens brand, og da det ikke er 

sikkert at der altid vil komme positiv respons fra denne blog, er det en stor chance at tabe for de små til 

mellemstore virksomheder.  

Ydermere kan det være, at brandet kun bliver nævnt en enkelt gang på bloggen, hvilket måske kunne virke 

som om det hele bare var et betalt indlæg. Dette kunne tænkes at nedsætte den overordnede 

troværdighed for brandet. Netop spørgsmålet omkring hvorvidt brandimaget opbygges ved brugen af 

andre blogindlæg i forhold til den udvalgte markedsføringen er vigtig, da der reelt kan stå en situation, hvor 

alt information der dannes på andre blogs end virksomhedens egen reelt kun giver den pågældende blog 

loyalitet og mere brandimage.  

Sidste spændende spørgsmål som denne afhandling ligger op til er i forhold til, online troværdighed. Denne 

del af troværdighed skal ses i forhold til personlige blog. Interessen ligger i forståelsen af hvad der kan være 
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med til at opbygge en online status, der medfører en stor troværdighed.  Afhandlingens fundne resultater 

indikerer, at folk har skepsis overfor blogs der har et layout der indikerer, at de er skabt med henblik på 

indtjening i form af reklame indtægter. Interessen for videre research ville være et komplet billede af, 

hvilke faktorer der kan anses som værende essentielle med henblik på øget online troværdighed. 

Kvantitativ dataanalyse af forskellige blogs troværdighed fra forbrugeren side, set i forhold til bloggens 

indhold af markedsføringsmateriale i forhold til andre virksomheder. Herved kan der dannes 

krydsreferencer i forhold til eventuelt forskellige produktkategorier, i forhold til skabelsen af øget online 

troværdighed. Denne viden vil være essentiel med henblik på ideen omkring styringen af et blogportefølje 

fra et virksomhedsperspektiv, og gøre udvælgelsen af hvilke blogs der kan være interessante for en at 

benytte, som eksterne anmeldere. Følgende punkter ville være yderst interessant viden at arbejde videre 

med, og vil reelt være en ekstension på denne afhandlings strømninger. Muligheden for mere verificerede 

data, ville kun medfører en endnu større anvendelighed i forhold til små og mellemstore virksomheders 

arbejde med connected marketings måderne, viral og blog marketing. 
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18.0 Bilag 

 

Bilag 1 

Personlig blog. 
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Bilag 2 

Virksomhedsblog. 
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Bilag 3 

Skærmprint fra bloglovin.com, hvor der er mulighed for at følge flere forskellige blogs, og derved få større 

overblik over de blogs som man er interesseret i.  
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Bilag 4 

Eks. på AdSense reklamer fra www.goal.com 
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Bilag 5 

Dagens outfit på Sofies blog. 
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Bilag 6 

Interviewede personer. 

Morten Paarup 

Ejer af virksomheden Phoapps, der producere appen sociale phone 

Alder: 28 

Interesser: It og film samt sociale medier 

 

Julie Villumsen 

Medstifter og ejer af The Baand, som producerer en kollektion af forskelligt basics tøj 

Alder: 33 

Interesser: Mode og sociale medier 

 

Jesper Rasmussen 

Studerende Birmingham University International Business 

Alder 26 

Interesser: Computerspil og fodbold blogs 

 

Maja Ravn Jensen  

Studerende Ergoterapeut 

Alder 27 

Interesser: bagning, Mode, træning 

 

Kasper Pedersen  
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HR Partner I Imerco 

Alder 28 

Interesser: Fodbold, Computerspil  
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Bilag 7 

Bilag vedrørende forskellige virale videoer brugt i afhandlingen 

Blentec Will It Blend 

http://www.youtube.com/watch?v=fLreo24WYeQ 

Karen VisitDenmark 

http://www.youtube.com/watch?v=F8Seo5j_mNU 

Berlitz, nævnt af en af respondenterne 

http://www.youtube.com/watch?v=sk9ukdMkN2c 

Old Spice, nævnt af en af respondenterne 

http://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE 

Phoapps videoer 

http://www.youtube.com/watch?v=hqkf_s-RJWI&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=Op-HwS-JHD0&feature=plcp 

The Baand video med musik bandet Hay Hay 

http://www.youtube.com/watch?v=Op-HwS-JHD0&feature=plcp 
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Bilag 8 

Spørgeguide med henblik på virksomheder 

Starts spørgsmål: 

Hvad laver jeres virksomhed? 

Hvad er din konkrete stilling i denne? 

Hvilke forudsætninger har du for denne form for opgaver? 

Kendskab 

H1: Viral markedsføring er bedst til kendskab, grundet dens virale spredningspotentiale. 

Spørgsmålene 

Hvilke kampagner typer bytter i jer af når der er fokus på at få skabt kendskab til jeres Brand? 

Bruger i blog mediet til at promoverer produktet? 

Bruger i virale kampagner til at få gjort opmærksomhed omkring jeres eksistens? 

Salg 

H2: Blog marketing kan ikke benyttes til produkter med lav involveringsgrad, da det kræver involvering 

fra forbrugerens side at læse en blog. 

H3: Direkte salg kan kun laves via blogs, fordi involveringen på en blog medfører man kan få forbrugeren 

ført over til en salgssituation. 

Spørgsmålene 

Bliver forbrugeren involveret i en proces på jeres blog? 

Hvordan definerer i succes for en kampagne? 

Hvilke typer kampagner har haft størst succes? 

Tone 

H5: Virale Kampagner er bedst når de fokuserer på humor, da humor er den tone som forbrugeren helst 

vil kobles sammen med. 
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H6: Storytelling er vigtige i skabelsen af en god blog, fordi skabelsen af en levende historie medfører 

større interesse fra forbrugeren. 

Spørgsmålene 

Hvilke former for materiale er der tilgængelig på jeres blog? 

Hvorfor er valget af denne form for materiale taget? 

Har i prøvet at benytte forskellige måder at fremvise materialet på jeres på blog? 

Hvilket fokus er der i jeres virale kampagner? 

Loyalitet 

H7: Blog marketing anses som værende den bedste måde at øge loyaliteten til forbrugeren, fordi brugere 

som allerede læser ens blog, har en større interesse i ens brand. 

H8: Kampagner med fokus på monetære fordele skaber loyalitet, da forbrugeren bliver interesseret i at 

købe igen. 

H9: Forbrugere anser dialog og involvering fra virksomhedsbloggen side som vigtige i skabelsen af 

loyalitet, fordi forbrugeren stræber efter indflydelse i forhold til virksomheden. 

H10: Virale kampagner er dårlige til loyalitetsskabelse, da de bruges som underholdning. 

Spørgsmålene 

Hvilke formål har jeres blog? 

Gives der fordele til forbrugere som er aktive spredere af jeres budskaber? 

Skaber i dialog med brugerne på jeres blog? 

Brand 

H11: Brand identiteten kan øges ved et stærkt fokus på image på ens blog, idet bloggen skaber et brand 

univers. 

H12: Ens brand image bliver påvirket af dem man er linket sammen med, fordi ens brand bliver en helhed 

af alt hvad det sættes sammen med. 

Spørgsmål 
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Tænker i en samlet profil, når der lavers kampagner? 

Forbindes i med andre blog eller kampagner via jeres blog? 

Tænker i over hvordan jeres virale kampagner er lavet? 

Hvilke incitamenter benytter i for at få andre online medier til at skrive om jeres brand? 

Troværdighed 

H13: Troværdigheden kan øges på virksomhedsblog der linker til personlige blogs, idet den personlige 

bloggers højere troværdighed perspektiveres over på virksomheden. 

Spørgsmålene 

Linker i til andre blog på jeres blog? 

Spørgeguide til forbrugere af connected marketingskampagner 

Kendskab 

H1: Viral markedsføring er bedst til kendskab, grundet dens virale spredningspotentiale. 

Spørgsmålene 

Hvordan finder du generelt information fra virksomheder på nettet? 

Finder du blogs spændende? 

Hvilke typer blog finder du mest interessante? 

Salg 

H2: Blog marketing kan ikke benyttes til produkter med lav involveringsgrad, da det kræver involvering 

fra forbrugerens side at læse en blog. 

H3: Direkte salg kan kun laves via blogs, fordi involveringen på en blog medfører man kan få forbrugeren 

ført over til en salgssituation. 

Spørgsmålene 

Ser du et problem ved blogs som er skrevet af firmaer? 

Finder du information om produkter på firmaets egen blog troværdigt? 
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Hvilke tiltag samt elementer kan få dig til at se informationer på firma blogs mere troværdige? 

Hvilke elementer mener du kan øge troværdigheden når det er et firma der skriver deres egen blog? 

Er det vigtigt der er direkte adgang til køb af produkter på blogs? 

Hvad får dig til at kommenterer på en blog? 

Køber du produkter du læser om på blogs? 

Hvilke faktorer vil du anses som værende de mest essentielle for, at du køber produkter der er præsenteret 

på en blog? 

Hvilke produkter finder du det mest interessant at læse om på blogs? 

Hvilke typer produkter finder du video materiale mest interessant fra? Og hvorfor? 

Online Marketing 

H4: Store mængder reklamer for andre virksomheder på en blog medfører lav troværdighed, da bloggen 

fremtræder som en profit orienteret side. 

Spørgsmålene 

Finder du information om produkter på firmaets egen blog troværdigt? 

Hvilke tiltag samt elementer kan få dig til at se informationer på firma blogs mere troværdige? 

Hvilke elementer mener du kan øge troværdigheden når det er et firma der skriver deres egen blog? 

Tone 

H5: Virale Kampagner er bedst når de fokuserer på humor, da humor er den tone som forbrugeren helst 

vil kobles sammen med. 

H6: Storytelling er vigtige i skabelsen af en god blog, fordi skabelsen af en levende historie medfører 

større interesse fra forbrugeren. 

Spørgsmålene 

Hvilke typer blog finder du mest interessante? 

Hvilke typer af virale kampagner finder du interessante? 
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Hvad får dig til at dele en kampagne med andre`? 

Tænker du over hvilke kampagner du evt. fortæller andre om eller måske deler via sociale netværk? 

Hvis ja, hvilke personlige forbehold er der for dig med hvad du deler med andre? 

Hvilken form for indhold i en video kampagne interesserer dig mest? 

Hvilke elementer finder du spændende på personligt skrevet blogs? 

Hvilke elementer finder du spændende på firma blogs? 

Loyalitet 

H7: Blog marketing anses som værende den bedste måde at øge loyaliteten til forbrugeren, fordi brugere 

som allerede læser ens blog, har en større interesse i ens brand. 

H8: Kampagner med fokus på monetære fordele skaber loyalitet, da forbrugeren bliver interesseret i at 

købe igen. 

H9: Forbrugere anser dialog og involvering fra virksomhedsbloggen side som vigtige i skabelsen af 

loyalitet, fordi forbrugeren stræber efter indflydelse i forhold til virksomheden. 

H10: Virale kampagner er dårlige til loyalitetsskabelse, da de bruges som underholdning. 

Spørgsmålene 

Får du nogen former for personlige goder ved at læse og bruge forskellige blogs? 

Ville personlige fordele være interessante for dig i form af mere brug af blogs? 

Giver virale kampagner dig lysten til at købe produkter? 

Finder du det let at kommer fra at se en kampagne til køb? 

Modtager du personlige fordele ved brugen af virale kampagner? 

Brand 

H11: Brand identiteten kan øges ved et stærkt fokus på image på ens blog, idet bloggen skaber et brand 

univers. 

H12: Ens brand image bliver påvirket af dem man er linket sammen med, fordi ens brand bliver en helhed 

af alt hvad det sættes sammen med. 
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Spørgsmålene 

Er det vigtigt at et brand altid vælger kampagner som repræsentere dem? 

Tænker du over måder hvorpå materialet i kampagnen bliver fremstillet, kontra hvilket produkt det er der 

bliver promoveret i kampagnen? 

Er der generelle kampagner fra firmaer som du altid vælger at se? 

Er der typer af produkter hvor viralt videomateriale ikke får dig til at se det? 

Hvilke blogs finder du mest interessante blogs som er skrevet af personer eller blogs som er skrevet af 

firmaer? 

Ser du et problem ved blogs som er skrevet af firmaer? 

Hvilke elementer finder du mest vigtige er til stede på en firma blog, hvis den skal være interessant? 

Sammen kobler du de videoer du ser på nettet, med din generelle opfattelse af hvad det givne brand står 

for? 

Troværdighed  

H13: Troværdigheden kan øges på virksomhedsblog der linker til personlige blogs, idet den personlige 

bloggers højere troværdighed perspektiveres over på virksomheden. 

Spørgsmålene 

Finder du information om produkter på firmaets egen blog troværdigt? 
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Bilag 9 

Lydfil af interviews vedlagt på CD-ROM  
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