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Abstract 

Today’s consumers seem to be targets of mass communication and difficult to reach as they 

are exposed to a lot of advertising through multiple channels. As a consequence of this the 

effects of advertising on people are decreasing. More and more companies find consumers 

hard to reach through traditional media. Therefore, companies are now investigating new 

channels for reaching consumers along with creative content.  

 

The purpose of this thesis is to investigate a new marketing discipline called viral marketing. 

Viral marketing is an electronic marketing strategy, which is based on the principles of word-

of-mouth marketing. The central element of this strategy is that it is received and sent by the 

consumers, which can make a viral campaign uncontrollable for a company. A viral campaign 

can be spread in two ways: either by having a positive or negative impact on the consumer. 

This thesis will examine viral campaigns and its effect on the companies’ brand and the 

individual consumer. There will be shed light on three different video-campaigns that went 

viral on Facebook. 

 

In relation to the above, viral marketing will in this paper be analyzed to determine if it can be 

used as a cultural branding tool. This cultural branding approach will be used to investigate 

whether these viral campaigns can contribute to the brand value and thereby create a higher 

identity value, which can make the consumers use the brand to express their own identity. 

This thesis is based on a social constructivist approach and qualitative methods. In order to 

answer the research question, there will be used qualitative interviews and a netnographic 

research on the three campaigns’ Facebook comments.  

 

The findings of the three case studies, qualitative interviews and netnographic research show 

that viral video campaigns can have a positive, negative or neutral effect on a company’s 

brand, depending on the attitudes of their customers, and the relationship between the videos’ 

message and their products. The effects of the viral video campaigns can change the 

consumer’s perception of the brand to the extent that they want to use the brand more, or not 

use it again after watching the viral videos. In addition, the findings also show that even 

though a viral campaign only receives positive feedback, it does not always lead to a positive 

effect on the brand. Based on the thesis analysis, it can be concluded that viral video 
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campaigns can be advantageously used to create a cultural brand, as consumers use these 

campaigns to express their own opinions and identity on Facebook.  

 

Finally, viral video campaigns can be used as a cultural branding tool, as it contributes to a 

brand’s cultural expression and has the potential to create a lot of publicity and to be used by 

consumers to extend their identity. Additionally, viral video campaigns will be used to extend 

consumers’ online identity and not their offline identity. However, the findings also show that 

the consumers are yet to be convinced fully in order to buy the company´s product and use the 

brand in their daily lives.	  
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1. Indledning 
Viral markedsføring, smitter det? Denne form for markedsføring er tidligere blevet 

sammenlignet med en virus, da den spreder sig ligeså hurtigt – hvis ikke hurtigere. Dens 

hurtige spredning forekommer takket været de sociale medier.  

Vi alle kender følelsen af at åbne vores newsfeed og møde det samme indhold flere gange, 

som er blevet delt af forskellige bekendte. Ofte vil man tænke, ”det er jeg også nødt til at se 

nu. Især for at kunne være med i samtalen, hvis det nu bliver bragt op” (respondent i 

specialet, Clara Rashid 19 år).  

 

Ofte ser forbrugerne noget sjovt eller spændende indhold på Facebook, tagger deres bedste 

venner, som også tagger deres bedste venner, og hermed har man sneboldeffekten, som viral 

markedsføring satser på. Det er en marketingstilgang, der primært foregår på de sociale 

medier, hvor den er baseret på forbrugernes eksisterende sociale netværk og internettets 

fordele.  

 

Flere og flere virksomheder oplever, at forbrugerne er svære at nå med traditionelle medier. 

Derfor vil dette speciale behandle denne forholdsvis nye marketingsdisciplin: Viral 

markedsføring. Denne tilgang kan blive sammenlignet med mund-til-mund kommunikation, 

hvor man eksempelvis som forbruger deler erfaringer og holdninger omkring en virksomhed 

og dens produkter. Dog argumenteres der for at den elektroniske form for mund til mund, 

spreder sig hurtigere og mere viralt.  

Flere praktiker og forskere har studeret viral markedsføring og lavet guides til hvordan man 

skaber det perfekte indhold, som kan formå at gå viralt (Treadaway et. al, 2012). Formålet 

med dette speciale, er dog at biddrage med en indsigt i hvorvidt denne viral effekt bliver 

anvendt af forbrugerne og hvilken effekt det har på et brand.  

 

Derfor vil viral markedsføring blive set i lyset af ikoniske brands, altså brands der har formået 

at skabe så høj en identitetsværdi, at forbrugerne vil benytte dem til at fortælle om deres egen 

identitet. Den kulturelle brandingstilgang vil være den primære i specialet, og den benyttes 

overordnet til at undersøge, hvordan viral markedsføring, herunder specifikt reklamevideoer, 

der går viralt, kan anvendes som et middel mod et ikonisk brand.  
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1.1 Problemfelt 

Mange virksomheder har formået at skabe en videokampagne, der er gået viral og har fået en 

kæmpe succes. Spørgsmålet i dette speciale er, hvorvidt denne virale effekt har en indflydelse 

på forbrugernes opfattelse af det pågældende brand. Derudover vil specialet også undersøge, 

hvorvidt disse virale video-kampagner kan blive anvendt som et middel til at skabe et 

kulturelt brand og på længere sigt et ikonisk brand. Der vil undersøges og analyseres, 

hvorvidt forbrugerne gør brug af disse virale video-kampagner til at fortælle om deres egen 

identitet. Dette leder mig frem til følgende problemformulering og underspørgsmål: 

1.2 Problemformulering 

Hvilken effekt har virale video-kampagner på et virksomhedsbrand, og kan disse 

virale video-kampagner med fordel anvendes til at skabe et kulturelt brand?  

 

For at besvare problemformuleringen er det nødvendigt at undersøge følgende 

underspørgsmål: 

1. Hvad er viral markedsføring, og hvilke fordele og ulemper er der? 

2. Hvordan skaber man et kulturelt brand? 

3. Hvilken effekt har virale kampagner på et virksomhedsbrand?  

4. Hvordan kan virale kampagner bruges som kulturelt brandingværktøj? 

1.3 Afgrænsning 

I udarbejdelse af specialet og dens problemstillinger er der en del afgrænsninger i forhold til 

teori, metode og empiri. Da specialet undersøger bestemte områder som kulturel branding og 

viral markedsføring, vil der være begrænsninger for, hvor mange forskellige aspekter 

specialet kan rumme. Jeg vil inddele specialets afgrænsninger i hhv. følgende Teoretiske, 

empiriske og metodiske afgrænsninger.  

 

Specialets hovedteorietiker er Douglas B. Holt som bliver inddraget i forbindelse med 

kulturel branding, og hvordan et kulturelt ikon skabes. Derved afgrænser jeg mig fra at 

inkludere hans teori omkring ”Red ocean vs. Blue oceans”. Teorien omhandler to markeder, 

hvor Red ocean er markeder, hvor der er stort overlap i funktionalitet mellem de udbudte 

produkter, og dermed begrænsede muligheder for at være innovative. I Blue oceans har man 

mulighed for at differentiere sig på ny teknologi og nye værdier (Holt & Cameron, 2010). 
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Denne teori ville være brugbar i forbindelse med en markedsanalyse af de tre cases’ 

markeder. Men dette har jeg valgt at afgrænse mig fra, da jeg har valgt kun at inddrage 

begreber og teori, som er relevante for besvarelsen af ovenstående problemformulering. I 

forbindelse med teoriafsnittet om viral markedsføring har der været en del afgrænsninger. 

Først og fremmest afgrænser specialet sig fra at præsentere historien og baggrunden for viral 

markedsførings opståen. Specialet fokuserer kun på en beskrivelse af viral markedsføring som 

fænomen og dens fordele og ulemper. Derved afgrænser jeg mig fra at analysere forskellige 

aspekter af begrebet, eksempelvis som spredningskanal. Begrundelsen for afgrænsningen 

ligger i specialets fokus, som ikke alene er viral markedsføring. Fordi begrebet i dette speciale 

bliver analyseret som et middel til at opnå et kulturelt brand, afgrænses andre aspekter af viral 

markedsføring.  

 

Der bliver gjort brug af den socialkonstruktivistiske tilgang gennem hele specialet. Dette gør 

at specialet afgrænser sig fra at gøre brug af en anden videnskabelig tilgang i forbindelse med 

indsamling af data. Andre tilgange kunne have bidraget til en bredere og mere nuanceret 

analyse samt give andre metoder til indsamling af empiri. Dette er blevet fravalgt i henhold til 

at kunne specificere og skabe kvalitativ dybde. Ved at forholde mig socialkonstruktivistisk 

bliver specialets analyse og konklusioner bygget op omkring respondenternes eget livssyn og 

opfattelse af de forskellige elementer. Derfor afgrænser specialet sig fra at finde et 

endegyldigt resultat, hvorimod det er mønstre og billeder der bliver analyseret. Derudover 

afgrænser specialet sig også fra at gøre brug af andre kvalitative undersøgelsesdesign, 

eksempelvis fokusgrupper, der kunne finde frem til samme mønstre.  

 

Specialet bygger på 3 forskellige kampagner, som er tilgængelige på forskellige online 

medier. For at konkretisere specialet og dens empiri har jeg valgt kun at fokusere på Facebook 

som kanal. Det er vigtigt at pointere, at en analyse af samtlige kanaler havde givet et mere 

nuanceret billede af kampagnerne. Det er dog fravalgt for at kunne gå mere i dybden med et 

enkelt medie. Grunden til at valget er faldet på Facebook, er fordi den primære aktivitet i alle 

tre kampagner har været på det medie. Da specialet omhandler tre specifikke cases, og 

dermed kan betegnes som et casestudy (Yin, 2014 s. 16), afgrænser det sig fra at analysere 

udefrakommende faktorer og andre cases. Dette vil blive uddybet i afsnit 3.1.  



	  

	  

9	  

1.4 Struktur   

 I dette afsnit præsenteres specialets struktur og en oversigt over de dele, der udgør 

besvarelsen af problemformuleringen. Desuden kan dette afsnit også fungere som en 

læsevejledning til læseren. Først og fremmest bliver der i starten af specialet præsenteret den 

videnskabelige metode, der vil blive anvendt igennem hele projektet. Der vil også fremgå 

hvilken betydning, det har for specialet. Derefter vil undersøgelsesdesignet blive beskrevet 

detaljeret, samt hvilke respondenter der har deltaget i undersøgelserne. 

 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen og dens tilhørende underspørgsmål, 

vil inddelingen tage afsæt i Blooms 3 taksonomiske stadier; redegørende, analyserende og 

diskuterende.  

DEL 1 vil være en redegørende beskrivelse af de vigtigste begreber inden for de to teorifelter, 

viral markedsføring og kulturel branding. I forbindelse med kulturel branding vil teoretiker 

Douglas B. Holt være i fokus. Her vil de begreber og den teori, som vil blive anvendt i 

analysen, blive præsenteret og forklaret. Derudover vil hans syn på viral markedsføring også 

inddrages. I beskrivelsen af viral markedsføring og dens ulemper og fordele vil der inddrages 

forskellige praktikeres definitioner og erfaringer.  

DEL 2 vil omhandle specialets underspørgsmål 3 &4, hvor empirien fra de kvalitative 

interviews og netnografien vil blive anvendt. Der vil først være en analyse af de tre video-

kampagner og deres effekt på de pågældende brands. Derefter vil teorier fra kulturel branding 

anvendes til at analysere kampagnernes kulturelle udtryk, og hvorvidt respondenterne 

benytter sig af disse til at beskrive deres egen identitet.  

DEL 3 indeholder en diskuterende opsamling over konklusionerne fra DEL 2, hvor der vil 

blive diskuteret, hvorvidt viral markedsføring kan anvendes som kulturel branding, og om det 

er vejen til et ikonisk brand. Desuden vil Holts syn på viral markedsføring også blive 

analyseret og diskuteret. I bilag 1 ses en oversigt over inddelingen. Specialet bliver rundet af 

med en diskussion over hele specialet, en konklusion og en perspektivering over mulige 

fremtidige projekter.  

1.5 Case beskrivelser 

I dette afsnit vil jeg introducere de tre virale kampagner, som specialet vil undersøge. Der vil 

fremgå en kort beskrivelse af indholdet i videoerne, virksomhederne bag og kampagnernes 

spredning på sociale medier.  
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1.5.1 Momondo - The DNA Journey 

Momondo er et globalt rejsesite med en lang række af gratis tjenester, der giver forbrugerne 

mulighed for at planlægge deres næste rejse. Momondo er en virksomhed, som har anvendt 

viral markedsføring til at sprede deres budskab. Deres videoreklame ”The DNA Journey” er 

en del af deres overordnede vision, Letsopenourworld, om en mere åben og tolerant verden 

(web 1). I reklamevideoen bliver man præsenteret for en række personer, som fortæller om 

deres stærke tilhørsforhold til deres egen nationalitet og deres fordomme om andre 

nationaliteter. De får derefter udleveret et DNA-resultatark, som viser alle de nationaliteter, 

de er sammensat af, og får efterfølgende tilbudt en rejse til de respektive lande. 

Videoreklamen slutter med et citat ”An open world begins with an open mind” (web 2: min. 

5:10) Formålet med reklamen er, ifølge Momondo, at vise at mennesker har mere til fælles 

end de umiddelbart tror.  

 

Kampagnen blev set 6,3 millioner gange på 24 timer via Momondos egen Facebookside, 

hvilket gør den til en af de mest sete kampagner på sociale medier (web 3). Derudover blev 

kampagnen delt 600.000 gange og kommenteret af flere tusind (web 1). Alt i alt er den blevet 

set 27 millioner gange på deres Facebook side og 169.631 har tilmeldt sig konkurrencen om 

at få lavet deres egen DNA-Journey (web 1). Selvom kampagnen blev en viral succes, har den 

også stået overfor en del kritik i forbindelse med deres brug af skuespillere i videoen.  

1.5.2 Spies - Do it for Mom 

Spies er et dansk rejsebureau, der udbyder forskellige former for pakkerejser, herunder 

storbyferie, krydstogt og charterrejser (web 21). Spies har skabt en viral kampagne (Do it for 

Denmark), der består af tre forskellige reklamevideoer, som er blevet bygget op på princippet 

om at Danmark skal have fødselsraten op. Den første video blev udgivet i 2014 og har i 

skrivende stund 10.292.149 visninger på Youtube. Efterfølgende er der blevet lavet Do it for 

mom (2) og Do it forever (3) (web 4).  

 

Do it for Mom henvender sig til de kommende bedstemødre, der venter spændt på at få sig et 

barnebarn. Videoen viser ved brug af humor, hvordan man kan hjælpe sine børn til at have 

mere sex og dermed øge sandsynligheden for at få børn. Ifølge reklamevideoen gøres dette i 

forbindelse med et forældrekøb af en aktiv rejse til sine børn, da argumentet er at man har 

hyppigere sex med sin partner på en rejse end i hverdagslivet (web 5). Videoen blev en viral 
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succes; den har over 9 millioner visninger, og er blevet delt 21.195 gange via Spies’ egen 

Facebook-side (web 6). Derudover er videoen også vinderen af Danish Digital Awards 

”content creation” kategori (web 7). 

1.5.3 Bianco - Equal Pay Is Not Enough 

Bianco er et modebrand, som primært beskæftiger sig med sko til damer og herrer. Derudover 

tilbyder de også en linje af accessories (web 8). De offentliggjorde d. 22 jan 2017 en 

reklamevideo, Equal pay is not enough (web 9), som hurtigt skabte debat på de sociale 

medier. Videoen præsenterer argumenter for, hvorfor kvinder burde få mere i løn, og at 

ligeløn ikke er nok. Hovedargumentet var baseret på at kvinder bruger flere penge på tøj og 

sko, hvilket gør at de også burde få mere i løn. Reklamevideoen viser bl.a. en kvinde der 

sparker en kop kaffe i hovedet på en mand og en anden kvinde der tramper hårdt på en bil. 

Videoen er blevet set på Youtube over 200.000 gange (web 9). Derudover er kampagnen 

blevet kommenteret over 8.000 gange på Bianco’s Facebookside og delt 10.000 gange. 

Bianco er blevet kritiseret af mange, både på deres egen Facebookside og i medierne, for at 

være for sexistiske, fordummende og at de ødelægger kampen for ligeløn. Bianco svarer på 

næsten alle de kritiske kommentarer, og argumenterer for at hvis deres reklamevideo har 

skabt debat og dialog, så har den bidraget til noget godt i forhold til kvinders løn (web 10). 

2. Metode 
2.1 Videnskabsteoretisk position 

I dette afsnit introduceres specialets videnskabsteoretiske forståelsesramme: Den 

socialkonstruktivistiske position. Denne tilgang vil blive benyttet igennem hele specialet, 

både i forbindelse med empiri-indsamling, brug af teoretiker og i analysen. Det følgende 

afsnit vil forsøge at uddybe og konkretisere socialkonstruktivismen og dens essentielle 

elementer. Derudover vil jeg diskutere, hvilken betydning denne position har for specialet.  

2.2 Socialkonstruktivisme 

En af de essentielle elementer i socialkonstruktivismen er, at samfundsmæssige fænomener 

ikke er evige og uforanderlige, men derimod skabt via historiske og sociale processer 

(Fuglesang & Olsen, 2004 s. 349). Der lægges specielt vægt på at virkeligheden og verdenen 

er skabt af vores erkendelse af den. I denne tilgang anses det at ”al erkendelse er social 

konstrueret; hermed sigtes til, at vor erkendelse altid erhverves gennem kategorier eller 
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linser, som er et produkt af vores kulturelle og historiske placeringer” (Hansen & Sehested, 

2003, s. 99).  

 

Endvidere er det i vores daglige interaktion med hinanden, at vores viden og forståelse af 

verdenen bliver reproduceret. Derved er der nogle handlinger og meninger, der bliver opfattet 

som naturlige, hvor andre opfattes som socialt uacceptable. Desuden er objektiv viden ikke-

eksisterende i socialkonstruktivismen, der i stedet lægger vægt på erkendelsens sociale 

kontekst (Fuglesang & Olsen, 2004 s. 349, Hansen & Sehested, 2003, s. 99).  

 

Ved at forkaste muligheden for objektiv viden antager socialkonstruktivismen derfor en 

subjektiv tilgang til verden. Dette er væsentligt i dette specialets analyse, da et brands effekt 

afhænger af den værdi modtageren oplever. Endvidere skabes viden og den virale effekt 

igennem interaktionen mellem forbrugerne på sociale medier. Den subjektive tilgang og 

opfattelsen af en brand, er derfor essentielt i dette speciale. Denne subjektive tilgang medfører 

også, at der i socialkonstruktivismen ikke vil være et endegyldigt og definitiv svar, men kun 

vores erkendelse og viden om sociale fænomener og processer (Fuglesang & Olsen, 2004 s. 

349). For at anvende socialkonstruktivismen validt, vil min egen rolle blive diskuteret i afsnit 

2.4 og specialets generelle validitet i afsnit 3.9. 

 

Socialkonstruktivismen er blevet studeret af utallige filosoffer, hvilket gør det nødvendigt at 

indkredse den. Der er forskellige tilgange inden for denne position, som vil blive beskrevet i 

følgende afsnit.  

2.3 Typer af socialkonstruktivismen 

Den danske filosof Finn Collin (2003) har, på en mere systematisk måde end ovenstående, 

forsøgt at skelne mellem de forskellige typer af socialkonstruktivismen. Ifølge Collin er det 

nødvendigt at skelne mellem to grundlæggende distinktioner: Erkendelsesteoretisk 

(epistemologisk) og ontologisk variant. Erkendelsesteoretisk konstruktivisme går ud på at 

vores viden om virkeligheden er en konstruktion, hvorimod den ontologiske konstruktivisme 

argumenterer for at selve virkeligheden er en konstruktion (Collin, 2003 s. 23). Derudover er 

det også nødvendigt at skelne mellem den fysiske virkelighed (naturen) og den sociale 

virkelighed (samfundet). Dette resulterer i fire forskellige mulige socialkonstruktivismer, som 

er opsummeret i en figur (bilag 2).  
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Dette speciale vil tage udgangspunkt i viden om den sociale virkelighed som social 

konstruktion (felt 1B) (bilag 2). I dette felt har man ”ikke nogen forventning om, at der kunne 

gives et endegyldigt billede af mennesket eller samfund, som de er i sig selv, bl.a. fordi vi 

indser at samfundet og dermed samfundsindividerne udvikler sig i en historisk proces uden 

slutpunkt” (Collin, 2003, s. 28). Der opstår dermed ikke kun nye fænomener men også nye 

synsvinkler, hvoraf man kan beskrive mennesker og det givne samfund.  

 

Der kan i dette felt argumenteres for at ”hver generation må skrive sin historie om på ny” 

(Collin, 2003 s. 28). Denne historie er baseret på nye synsvinkler, som er skabt via nye 

erfaringer og nye problemer. Dette ligger også i tråd med andre discipliner som økonomi, 

sociologi og politologi, hvor der sker en udvikling løbende i takt med det samfund, de skal 

beskrive. Opsummerende kan det siges, at den viden vi som mennesker har om et givet 

fænomen, er konstrueret og dermed ikke blot en direkte afspejling af en uafhængig 

virkelighed.  Da denne tilgang inden for socialkonstruktivismen har en indflydelse på 

specialets udformning, vil jeg i næste afsnit gøre rede for hvilken betydning det har for 

specialet.  

2.4 Socialkonstruktivismens betydning for specialet 

Da dette speciale vil undersøge fænomener som brands og viral markedsføring, er denne 

tilgang oplagt. Disse to fænomener er netop med tiden blevet udviklet i sammenspil med 

kulturen og med afsæt i historien. Denne udvikling ligger i tråd med denne tilgang, i og med 

at fænomenerne ikke er naturgivne eller objektive. De er del af en løbende proces, som hele 

tiden influeres og udvikles. Disse to fænomener kan anses som en genstand for en 

forhandlingsproces. Derudover er det vigtigt at pointere, at specialet ikke vil undersøge 

brandet som helhed, men nærmere den relation og de omgivelser der findes til brandet. 

 

Derudover er socialkonstruktivismen også bestemmende for, hvordan man vil arbejde videre 

med den viden, man tilegner sig i forbindelse med dataindsamling. Den 

socialkonstruktivistiske grundantagelse, som beskrevet tidligere, vil danne basis for specialets 

dataindsamling. Denne indsamling vil være baseret på kvalitative interviews, hvor formålet er 

at forsøge at kortlægge respondenternes konstruktioner af et brand. På den måde vil jeg 

forsøge at undersøge og analysere hvilke konstruktivistiske mønstre der måtte findes.  
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Endvidere er det vigtigt at pointere at denne videnskabsteoretiske tilgang også vil have en 

indflydelse på specialets analyse og konklusion. Som tidligere nævnt er der i 

socialkonstruktivismen ikke et endegyldigt og definitiv svar, da min egen fortolkning altid vil 

have en indflydelse. For at imødekomme denne problemstilling vil jeg i specialet være så 

reflekterende som muligt i forbindelse med indsamling af viden og valg af teoretiker. Der 

eksisterer i denne tilgang forskellige kvalitetskriterier, som kan sikre kvaliteten af analysen. 

En af disse kriterier er refleksivitet, som kommer til at danne ramme for hele specialet. 

Refleksivitet kommer til at spille en væsentligt rolle i forbindelse med gennemgang af 

validitet og reliabilitet i forhold til vurdering af den indsamlede empiri. Endvidere vil teorier 

og den indsamlede empiri være genstand for naturlig refleksivitet og kritiske anskuelse.  

3. Undersøgelsesdesign   

Dette afsnit har til formål at beskrive specialets måde at undersøge problemformuleringen. 

Der vil fremgå en præsentation af de metoder, som specialet vil anvende til fremskaffelse af 

empiri. Endvidere vil der både være en teoretisk præsentation, hvori relevante teoretikeres 

synspunkter indgår, og en praktisk forklaring af hver metode. Efterfølgende vil der være et 

afsnit med kritik af de pågældende metoder. Afsnittet vil munde ud i en præsentation af 

begreberne validitet og reliabilitet, som vil blive analyseret i henhold til dette speciales 

empiri-indsamling.  

3.1 Casestudie 

Dette speciale og dens problemstilling forsøger at analysere fænomener i en real-life kontekst. 

Derfor kan man argumentere for at der lægges op til et casestudie, da specialet er konstrueret 

omkring 3 forskellige cases.  

 

Et casestudy kan beskrives således: 

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon (the 

case) in depth and within is real world context, especially when the boundaries between 

phenomenon and context may not be clearly evident” (Yin, 2014 s. 16). 

 

Ved at gøre brug af en case kan man undersøge den viden der eksisterer om virkeligheden, og 

derved få et billede af virkeligheden. Yin skelner mellem to typer af casestudier: Et single 
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casestudie og et multipelt casestudie. Dette speciale forsøger at besvare problemstillingen ved 

at gøre brug af 3 forskellige cases, hvilket gør at det kan defineres som et multipelt 

casestudie.  

3.2 Primær og sekundær data 

I dette afsnit vil jeg præsentere specialets to metoder til fremskaffelse af empiri og 

argumentere for valgene bag disse. Derudover vil der også fremgå en kort diskussion af 

kritikpunkterne af disse metoder. Jeg vil gøre brug af den kvalitative metode, herunder 

kvalitative individuelle interviews, til at få en forståelse af forbrugeres opfattelse af viral 

markedsføring og dens effekt på et brand. Derudover vil jeg benytte denne metode til at 

belyse, hvorvidt forbrugerne mener at disse kampagner kan skabe et kulturelt brand, ved at 

spørge ind til hver kampagnes indhold og dens effekt.  

 

Som supplement til de kvalitative interviews har jeg valgt at gøre brug af netnografi som 

undersøgelsesmetode. Denne undersøgelse vil blive baseret på et observationsstudie af de tre 

udvalgte virale kampagners aktiviteter og respons på Facebook. Dette gøres for at forstå det 

miljø, som kampagnerne opererer i. Derudover anvendes den også for at studere forbrugernes 

og virksomhedens adfærd igennem deres online interaktion på Facebook. Begge metoder vil 

blive benyttet til indsamling af primær empiri til specialet, hvor den sekundære empiri vil 

bestå af de tre kampagnevideoer, sites, og artikler. I næste afsnit vil der fremgå en detaljeret 

beskrivelse og diskussion af hver metode. 

3.3 Det kvalitative interview 

Kvalitative interviews, som hører ind under den kvalitative metode, kan beskrives i 

bogstavelig forstand som ”en udveksling af synspunkter mellem to personer, der samtaler om 

et tema af fælles interesse” (Kvale, 1997 s. 27). Det vil sige at interviews kan være 

mangeartede og foregå på forskellige måder. Oftest foregår det mellem to personer ansigt til 

ansigt, men kan også forekomme over telefon eller internettet. Et forskningsinterview kan 

være organiseret mere eller mindre struktureret. Man taler generelt omkring tre former: 

Ustrukturerede, semistrukturerede og strukturerede interviews (Justesen, 2010, s. 54). Jeg har 

valgt at benytte mig af det semistrukturerede, som er defineret ved: 
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”Intervieweren arbejder med en interviewguide, hvor temaer og en række hovedspørgsmål er 

defineret på forhånd, men hvor der er plads til at afvige fra guiden i interviewsituationen, 

hvis interviewpersoner bringer uventede, men interessante emner på bane ” (Justensen, 2010; 

55). 

 

Dette er oplagt, da specialet har faste temarammer, der omhandler virale kampagner og 

kulturel branding, som konstant kan blive videreforklaret og uddybet. Derudover giver dette 

design også mulighed for ny viden og, derved får en dybere og bredere indsigt i respondenters 

tanker, samtidig med at man har en række udvalgte temaer man ønsker at uddybe.   

3.4 Respondenter 

Jeg har valgt at interviewe 6 personer i forskellige aldersgrupper. Af disse 6 personer vil der 

være en ligelig fordeling mellem kønnene. Dette er gjort for at kunne ramme så mange 

målgrupper som muligt. Det eneste kriterium der er blevet stillet til respondenterne, er at de er 

aktive hverdagsforbrugere af Facebook. Alle 3 kampagner vil blive analyseret ud fra deres 

spredning på Facebook, hvilket gør kriteriet nødvendigt. Endvidere vil de 3 kampagnevideoer 

blive vist til hver respondent inden interviewets begyndelse. For at kunne sammenligne 

kampagnerne, deres effekt og respondenternes svar, vil der blive stillet de samme spørgsmål 

til alle respondenter og ved alle kampagner. I bilag 3 ses en oversigt over de 6 respondenter. 

Her er det vigtigt at pointere, at respondenterne vil blive spurgt ind til deres opfattelse af 

virksomhederne og ikke deres brand. Selvom ordet brand er alment brugt, kan det have 

forskellige betydninger hos respondenterne. Derudover kan det også forekomme, at 

forbrugerne ikke kender til ordet brand. Derfor vil der i spørgsmålene til respondenterne blive 

brugt ordet virksomhed, når der er tale om en virksomhedsbrand. Dette har naturligvis sine 

konsekvenser, hvilket vil blive diskuteret i afsnit 6. 

 

Derudover vil alle interviews blive optaget på Iphone og vedlagt i en lydfil sammen med 

specialet. Da jeg gerne vil anvende respondenternes hovedsynspunkter og meninger omkring 

branding, kultur og effekten af viral markedsføring, har jeg valgt at gøre brug af 

analysemetoden meningskondensering (Kvale, 1997 s. 192). Det vil sige at interviewene ikke 

er transskriberet, men der er fundet de vigtigste og mest relevante pointer fra interviewene, 

som derefter er blevet formuleret til korte sætninger. Fordelen ved dette er, at der er mulighed 
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for at skabe et overblik over hvert interview samt muligheden for at skabe en forståelse 

imellem delene og helheden (Kvale, 1997 s. 192-193). 

 

Jeg har gjort dette ved at bruge stikord og skrive hele sætninger ned, hver gang jeg har lyttet 

til interviewene. Derudover er hvert interview blevet gennemlyttet flere gange, hvorefter de er 

blevet opdelt i afsnit. Der er dog centrale passager og svar i interviewene som er blevet 

transskriberet, dette er gjort med henblik på at kunne bruge direkte citater i specialet. 

Resuméet af hvert interview der indeholder de vigtigste passager kan findes i bilag 4.   

3.5 Kritik af det kvalitative interview 

Et af de kritikpunkter, det kvalitative interview tit møder, er at det ikke er videnskabeligt og 

tilstrækkeligt. Uanset om der kommer interessante resultater fra et kvalitativt interview, anses 

selve metoden ikke som værende en videnskabelig metode. Denne kritik forsøger Steinar 

Kvale at gøre op med, ved at argumentere for at definitionerne på videnskab kan være 

flertydige, derfor er kritikken afhængig af den form for videnskab som anvendes (Kvale, 

1997).  

3.6 Netnografi 

Netnografi er en ny kvalitativ metode som tilpasser etnografiske teknikker til et online 

samfund (Kozinets, 2002. s. 62). I denne metode eksisterer samme grundprincipper og 

egenskaber som etnografien, hvori forskellen ligger i at netnografien bruges online for at 

indsamle data om brugeradfærd.  

Netnografien kan beskrives yderligere som: 

 

”.. netnography uses the information that is publicly available in online forums to identify 

and understand the needs and decision influences of relevant online consumer groups.” 

(Kozinets, 2002 s. 62). 

 

Ud fra ovenstående citat ses det, at netnografi benytter sig af empiriske data, som allerede 

eksisterer på internettet, hvilket kan gøre det mindre ressourcekrævende end andre metode-

former. Endvidere er observation essentielt i denne metode, fordi forskeren holder sig på 

afstand, og blot observerer forbrugeres og virksomheders adfærd igennem deres online 

interaktion (Kozinets, 2002). Netnografien er specielt blevet populær og videnskabeligt 
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accepteret, da flere og flere forbrugere er en del af et online fællesskab. Kozinets 

argumenterer for, at forbrugere benytter sig af forskellige online medier til at dele ideer og 

interagere med andre forbrugere, da de ses som en mere objektiv informationskilde end 

virksomheder (Kozinets, 2002 s. 61). Dette er bl.a. fordi man som forbrugere ikke har et 

ønske om at sælge et produkt eller en service, i modsætning til virksomheder der opererer på 

internettet.  

 

Jeg har i dette speciale valgt at gøre brug af netnografi med det formål at observere 

forbrugernes reaktion på de tre virale kampagner og deres interaktion med hinanden. Der er 

flere grunde til, hvorfor denne metode er oplagt til at undersøge specialets problemstillinger. 

Først og fremmest er hele specialets fokus online, hvilket gør, at det er nødvendigt at have en 

metode, der undersøge forholdene på internettet. Derudover er virale kampagner bygget op 

omkring forbruger-til-forbruger-kommunikation på internettet, hvorfor kvalitative interviews 

alene ikke vil kunne indsamle data fra denne interaktion.  

3.7 Guide til netnografi 

Den netnografiske dataindsamling er baseret på observationer og indsamling af interaktioner 

på Facebook. Der er udelukkende blevet anvendt virksomhedernes egne sider og deres deling 

af videoen. Dataindsamlingen er både kommentarer på hver kampagne og delinger af selve 

videoerne, hvoraf 50 interaktioner er blevet indsamlet pr. kampagne. Spies’ og Momondos 

kampagne er begge blevet offentliggjort for over et år siden, derfor har det været vanskeligt at 

sætte et bestemt tidsinterval. Dette skyldes først og fremmest at Facebook selv filtrerer de 

forskellige kommentarer, således at det ikke er muligt at observere en bestemt tidsperiode. 

Derfor har observationen i dette speciale ikke haft et bestemt tidsinterval. Biancos kampagne 

blev offentliggjort januar 2017, hvilket gør at tidsintervallet har været januar til juni. 

Endvidere er det vigtigt at nævne, at der kun er indsamlet kommentarer og delinger, dvs. 

”tags”, hvor man som forbruger kun tagger sine venner, er blevet ekskluderet fra 

indsamlingen, da denne slags kommentarer ikke vil kunne bidrage til analysen. 

Dataindsamlingen er blevet sat ind i et excel-ark, for hver case. Dette er vedhæftet som et 

separat bilag.  
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3.8 Kritik af netnografi 

Da denne metode kun anvendes online, er det svært at analysere forbrugernes mimik, 

tonefald, kropssprog og andre fysiske forhold (Kozinets, 2002). Dette kan være en ulempe, da 

den manglende info om disse elementer kan skabe misforståelser i observationen af 

forbrugerne online. Ved brug af denne metode kan der også forekomme etiske overvejelser, 

da man som observatør ikke er fysisk tilstede, i modsætning til andre metoder hvori 

observationen er central. I dette speciale vil den netnografiske indsamling foregå på 

Facebook, hvor forbrugerne ikke er bevidst om, at deres kommentarer, delinger og generelle 

adfærd bliver observeret og analyseret. Spørgsmålet om etik rejser sig specielt her, da deres 

kommentarer vil blive benyttet uden deres tilladelse. Dog kan man argumentere for at 

Facebook, og dermed de virale kampagner, er et offentligt medie, hvilket gør at forbrugerne 

har været bevidst om, at deres kommentarer og delinger er offentlig tilgængelige, hvorfor en 

tilladelse ikke er nødvendig.  

3.9 Validitet og reliabilitet 

Dette speciale består, som tidligere nævnt, både af primær og sekundær data, derfor bliver 

specialets konklusion også baseret på den valgte empiri, hvorfor det er relevant at diskutere 

fremskaffelsen af denne ud fra to begreber; validitet og reliabilitet. Der vil fremgå en kort 

redegørelse af disse to fænomener, hvorefter specialets specifikt benyttede empiri vil blive 

vurderet.  

 

Reliabilitet er et begreb, der udtrykker hvor pålidelig en undersøgelse er, det hænger sammen 

med repeterbarhed og reproducerbarhed. Det behandles ofte i spørgsmålet om, hvorvidt 

specialets resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere via de samme 

vilkår (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 271). Ved brug af kvalitative interviews er det svært at 

vurdere reliabiliteten, hvilket skyldes at kvalitative interviews sjældent tager samme form og 

derved ikke er ens hver gang, idet individers oplevelse af sig selv og verden er dynamisk. Dog 

kan reliabiliteten højnes ved at begge metoder er dokumenteret og vedhæftet som bilag i 

specialet.  

 

Validitet refererer til gyldigheden og selve sandheden ved et udsagn (Kvale & Brinkmann, 

2009). Endvidere stilles der spørgsmålstegn ved, hvorvidt en ”metode undersøger det, den 

har til formål at undersøge” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 272).  
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Ved vurdering af validiteten af den indsamlede data, spiller specialets videnskabelige position 

en stor rolle, da man med socialkonstruktivistiske briller vil mene, at jeg som interviewer vil 

påvirke respondenterne. Derudover vil man argumentere for at der findes flere sandheder, og 

den ene er ikke mere ”rigtig” end den anden (Fuglesang & Olsen 2004, s. 379). Dog kan man 

argumentere for at specialets validitet vil højnes, i og med at der interviewes flere end en 

person, der hver især bidrager med særlig empiri i forbindelse med specialets 

problemformulering (Lund, 1986 s. 194).  

Opsummerende kan man argumentere for, at i dette tilfælde vil validitets-begrebet ses ud fra 

socialkonstruktivismen, hvorfor interviewene ikke skal anses som endegyldige sandheder, 

men mere som respondenternes fortolkning af virkeligheden.  

4.	  Teori	  
I følgende afsnit vil jeg præsentere specialets hovedteorier og uddybe dem. Dette afsnit vil 

være todelt, hvor første del vil omhandle brandingsaspektet, hvor relevante hovedteoretikere 

vil blive gennemgået. Anden del vil have et mere praktisk fokus, der gennemgår relevante 

teorier indenfor viral marketing. Afslutningsvis vil jeg forholde mig kritisk til teorierne i 

forhold til, hvilke udfordringer det kan rejse i forbindelse med specialets problemstillinger. 

Denne kritik vil munde ud i en sammenligning og diskussion af kulturel branding og viral 

marketing. Desuden er de centrale begreber forklaret i begrebsafklaringen, som findes i bilag 

5.  

4.1 Brand 

Indenfor brand management er der utallige definitioner af et brand, afhængigt af hvilket 

perspektiv det er opfattet fra. Nogle vil opfatte brands som kun et logo/navn på en 

virksomhed, hvorimod andre vil tillægge det en højere værdi. Dette speciale vil som tidligere 

nævnt tage afsæt i forbrugeres erkendelse af et brand.  Den måde vi som forbruger opfatter et 

brand, er ikke nødvendigvis den måde, en virksomhed bag har tiltænkt det (Kornberger, 

2010). Det er svært at give et bud på et ”rigtigt” eller ”forkert” brand, da forståelse af et brand 

finder sted i ens egen viden og opfattelse. Derudover kan brands også blive set som en 

forlængelse af ens egen identitet, idet brands kan repræsentere værdier, hvilket er et udtryk til 

andre omkring sit indre, sande jeg (Kornberger, 2010). 
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4.2 Brand management 

I bogen brand management af Mogens Bjerre, Charlotte Knudtzen og Tilde Heding bliver der 

præsenteret et overblik over, hvordan branding og opfattelsen af brands igennem tiden har 

udviklet sig. De inddeler brandings-perspektiverne i to paradigmer, det positivistiske og det 

konstruktivistiske. Det positivistiske paradigme er præget af en ide om at brandet er ejet af 

virksomheden, som kan kontrollere kommunikation til passive modtagere og forbrugere, 

hvorimod det konstruktivistiske syn er baseret på, at værdien i et brand bliver skabt i 

interaktionen mellem virksomheden og en aktiv forbruger. Derfor arbejdes der med en tilgang 

hvor skabelsen af et brand, hverken er fuldstændigt hos afsenderen eller modtageren (Hedning 

et al. 2009 s. 10).  

 

Ud fra disse to paradigmer præsenteres syv forskellige tilgange til branding som har været 

oppe gennem tiden. Disse tilgange bliver opdelt i tre forskellige perioder, der hver har sit 

kendetegn: 1. afsender fokus (1985-1992), 2. modtager fokus (1993-1999) og 3. kultur og 

kontekst fokus (2000-2006) (Hedning et al. 2009 s. 12). I dette speciale vil jeg tage 

udgangspunkt i den kulturelle og kontekst-baserede tilgang, som er placeret inden for det 

konstruktivistiske paradigme. Denne tilgang har specielt fokus på samfundets og kulturens 

effekt på skabelsen af et brand. Denne tilgang er også i overensstemmelse med specialet 

videnskabsteoretiske ståsted. Derfor vil det kulturelle fokus på branding være det overordnede 

syn, som vil blive anvendt i hele projektet.  

4.3 Kulturelle ikoner 

I dette speciale vil jeg gøre brug af forskeren og tidligere professor på Harvard Business 

School, Douglas B. Holt. Han har i mange år arbejdet med kulturel branding og beskæftiger 

sig bl.a. med et brands identitet, ikoner og forskellige kulturer. I hans bog How Brands 

Become Icons fra 2004, fokuserer Holt sig på forholdet mellem brands og forbrugerne. Et 

centralt begreb i hans bog og teori er kulturelle ikoner (cultural icon), dette bliver benyttet til 

at beskrive brands eller fænomener som indeholder en stor portion af symbolsk betydning. 

Disse kulturelle ikoner kan være alt fra Nelson Mandela og Steve Jobs til virksomheder som 

Disney og Greenpeace. The Oxford English Dictionary definerer et kulturelt ikon som”A 

person or a thing regarded as representative symbol, especially of a culture or a movement; a 

person or an institution considered worthy of admiration or respect (Holt, 2004 s. 1)”. Med 

andre ord kan dette begreb ses som et eksemplarisk symbol, der repræsenterer vigtige ideer og 
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holdninger. Derfor argumenterer Holt for, at forbrugere identificerer sig stærkt med disse 

kulturelle ikoner, og at de er afhængige af de kulturelle ikoners værdi i deres eget hverdagsliv 

(Holt, 2004 s. 1). 

4.4 Markers 

Holts syn på branding adskiller sig fra andre brandingperspektiver, da han ikke mener at der 

opstår et brand, så snart en virksomhed har skabt et produkt, der har et logo, en unik 

indpakning, registreret varemærke eller andet design (Holt, 2004 s. 3). Holt argumenterer for 

at produktets historie har mere betydning end dets fysiske udformning. Dette beskriver Holt 

som markers, som bl.a. indeholder historier, anbefalinger og oplevelser. Endvidere kan de 

give et brand et bestemt kendetegn. For at skabe et succesfuldt brand er det vigtigt, at disse 

markers er mere fyldte, end de er tomme (Holt, 2004 s. 3). I processen for at skabe et stærkt 

brand, er det ikke kun det psykologiske aspekt, der tæller, men nærmere en fusion af de 

ovennævnte faktorer, således at de til sidst bliver almene sandheder i samfundet. Disse 

almene sandheder er konstruerede sandheder, hvilket også er i tråd med specialets 

videnskabsteoretiske syn.  

4.5 Identitetsværdi og Ikoniske brands 

Holt argumenterer for at forbrugere værdsætter brands lige så meget for hvad de tilbyder, som 

hvad de symboliserer. Brands som Coke, Nike og Jack Daniel’s brand stories bliver tit 

værdsat for deres identitetsværdi (identity value). De brands, forbrugerne finder interessante, 

er oftest dem, de kan identificere sig med og som er med til at skabe deres person.  

 

Som det ses i bilag 6, er ikoniske brands en blanding af henholdsvist Identity brands og 

Cultural Icons. Ifølge Holt bliver de brands, som er mest succesfulde, til ikoniske brands 

(Holt, 2004, s. 4). Disse brands ”provide extraordinary identity value because they address 

the collective anxieties and desires of a nation” (Holt, 2004, s.6). Det ses, at disse brands er 

bygget op på længsler fra en hel nation, men som tit bliver anset som personlige for en 

forbruger. Studier indenfor forbrugeridentitet viser dog, at længsler for at opbygge egen 

identitet tit er delt med en stor del af samme befolkning (Holt, 2004, s.6). 

4.6 Cultural expression 

Udover at benytte Holt i forbindelse med et mere socio-kulturelt felt, vil han også blive 

inddraget til at belyse et mere psykologisk felt inden for den kulturelle branding. Douglas B. 
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Holt har i samarbejde med Douglas Cameron skrevet bogen ”Cultural strategy” i 2010 som 

også vil fungere som hovedteori i specialet.  

Forfatterne fokuserer på den forståelse af den kulturelle brand som efterlader et indtryk hos 

forbrugerne, ”A cultural innovation is a brand that delivers cultural expression” (Holt & 

Cameron, 2010 s. 173). Det vil sige at kulturel innovation er et brand, der er succesfuldt, fordi 

det opnår en god blanding og sammenspil i sit kulturelle udtryk. Det essentielle ved kulturelle 

udtryk er deres rolle i at skabe værdi for forbrugerne. Kulturelle udtryk kan blive 

sammenlignet med kompasser, da de er med til at organisere forbrugernes forståelse af verden 

og dirigere deres retning. Derudover argumenterer Holt og Cameron også for at forbrugerne 

tager det kulturelle udtryk til overvejelse, når de køber et produkt, da de på den måde 

tilrettelægger deres identitet efter det gældende brand (Holt & Cameron, 2010 s. 173). Et 

kulturelt udtryk består af 3 bestanddele – kulturelle koder, myter og ideologi. 

4.6.1 Ideologi 

En ideologi er et point of view bag brandets kulturelle udtryk, det kan nærmere beskrives som 

grundlaget for et brand. Forfatterne argumenterer for, at vi som mennesker har en del 

ideologier, som får os til at fungere i vores sociale liv. Stærke brands indeholder en ideologi, 

som er central i forhold til produktet. Derudover er det vigtigt at nævne, at ideologier ikke er 

udtryk, men koncepter. Disse koncepter kommer til udtryk via myter og kulturelle koder.  

4.6.2 Myter 

Ifølge Holt og Cameron er en myte en fortælling, der understøtter et brands ideologi. Den 

fortæller forbrugerne om ideologien, hvilket gør at det er vigtigt at myten er konstrueret med 

det mest passende og overbevisende indhold. På den måde bliver ideologien let forståelig 

igennem myter, hvorimod ideologien ikke vil give mening hvis det kun var et koncept (Holt 

& Cameron, 2010 s. 175). Opsummerende ses det, at den rette ideologi er gengivet via myter 

som er sammensat af de rigtige kulturelle koder.  

4.6.3 Kulturelle koder 

Kulturelle koder giver forbrugerne mulighed for at let at opleve og forstå meningen bag 

brandet. For at få et succesfuldt kulturelt udtryk er det vigtigt, at det er en kombination af de 

mest optimale kulturelle koder. Essentielt ved disse kulturelle koder er, at de består af 

elementer som har en bestemt kulturel betydning i en historisk kontekst (Holt & Cameron, 

2010). 
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4.6.4 Kulturelt design 

Det sidste skridt i Holt og Cameron’s teori om kulturel innovation er den værdi, der udledes 

af strategien. Kulturel innovation genererer tre former for værdi for forbrugerne 1. symbolic 

value, hvor det kulturelle udtryk sætter de vigtigste værdier af livet i fokus, derfor kan 

forbrugerne bruge disse værdier i deres hverdagsliv (Holt & Cameron, 2010 s. 190). 2. Social 

value skabes, når det kulturelle udtryk genererer værdier inden for køn, klasseforskelle, 

etnicitet etc. Disse sociale værdier kan bruges af en forbruger til at udtrykke sit tilhørsforhold 

til andre (Holt & Cameron, 2010 s. 190). 3. Funktionel value er når et kulturelt udtryk 

genererer både symbolsk og social value, hvor forbrugerne har en tendens til tro at brandet 

leverer bedre funktionalitet og har en højere kvalitet. Det kulturelle udtryk har derfor stor 

indflydelse på, hvordan forbrugerne opfatter brandets produkter og service (Holt & Cameron, 

2010 s. 191). 

4.7 Holt’s syn på viral markedsføring 

Holt beskriver tre forskellige brandingtilgange, som er de primære tilgange indenfor branding 

og markedsføringsverdenen. De tre tilgange er følgende: Mind-share branding, emotionel 

branding og viral branding. Det er en af disse tilgange eller en kombination, som 

virksomheder benytter sig af til at opbygge et brand. 

 

Holt beskriver viral markedsføring som en tilgang, hvor det er forbrugerne og ikke selve 

virksomheden, der har den store magt i forhold til at skabe og styrke et brand. Det er nemlig 

ikke forholdet mellem forbruger og brandet som er i fokus, men nærmere kommunikationen 

mellem forbrugere og forbrugere. Derudover pointerer Holt også, at viral markedsføring kan 

være svær at kontrollere. Holt kritiserer netop denne problemstilling, da han mener at brands, 

der er skabt igennem viral markedsføring, højst sandsynligt er authorless. Problematikken 

opstår i at virksomheden overdrager kontrollen af brandet til forbrugerne. Dette medfører at 

forbrugeren som videresender/deler indholdet, bliver set som author i stedet for 

virksomheden. Da kulturel branding primært beskæftiger sig med forbrugernes identificering 

med brandet, er viral markedsførings authorless tilgang ikke den mest optimale til at skabe et 

kulturelt brand (Holt, 2004). 

 

Et andet kritikpunkt er, at succeskriteriet for viral markedsføring er at så længe 

historien/indholdet bliver genfortalt igen og igen, så er kommunikationen effektiv. Holt mener 
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tværtimod at det er vigtigere hvad forbrugerne husker af indholdet og hvorledes de benytter 

sig af de symbolske værdier i hverdagslivet,  

 

”The problem with the viral model is that assumes that any communication is good as long as 

it’s retold. Much more important, however, is what people remember and use symbolically in 

their everyday lives. (Holt, 2004, s 35)” 

 

Opsummerende kan man sige, at Holt mener at den virale tilgang ikke kan skabe kulturelle og 

ikoniske brands, da denne tilgang ikke fokuserer på at brandet skal spille en aktiv rolle i selve 

kommunikation og dermed også i forbrugernes hverdagsliv.  

4.8 Kritik af Holts teori 

Holt baserer hele sin teori om brands på det kulturelle aspekt, hvilket kan gøre at det kan være 

komplekst at skulle forholde sig til et netværk, hvor hverken afsender eller modtager er herre 

over processen. Ifølge Holt bliver et brand skabt i et kulturelt netværk, som bliver influeret 

både af afsender og modtager samt samfundets historie og kultur. Derfor kan man 

argumentere for, at en af svaghederne ved Holts anskuelse af et brand er kompleksiteten. Den 

komplekse måde at betragte et brand på i et kulturelt netværk kan komme til at forvirre den 

oprindelige intention med et brand. Endvidere er Holts teori baseret på en analyse af 6 

amerikanske brands og det amerikanske marked generelt. Derfor kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, om teorien er anvendelig og mulig at generalisere på andre markeder og 

brands.  

Derudover kan der stilles spørgsmålstegn ved Holts syn på viral markedsføring og hvorvidt 

det kan bruges til at skabe et kulturelt brand. I Holts teori er det nemlig essentielt at forstå 

samfundet og kulturens tendenser, hvilket de virale kampagner er en del af. Holts tilgang til 

myter kan også kritiseres, da disse myter kan opfattes forskelligt og derfor være flertydige. Da 

disse myter er skabt af virksomheden, er det ikke ensbetydende med at modtageren opfatter 

myten som intenderet.  

4.9 Viral markedsføring 

Formålet med følgende teoriafsnit er at præsentere og konkretisere begrebet viral 

markedsføring, hvor der i samme afsnit også vil fremgå forskellige definitioner. Afsnittet vil 

munde ud i en diskussion af fordele og ulemper ved denne marketingsdisciplin. 



	  

	  

26	  

4.9.1 Hvad er viral markedsføring? 

I takt med den teknologiske udvikling samt opståen af sociale medier, er det blevet meget 

nemmere for forbrugere at dele brandoplevelser med hinanden, hvilket gør at forbrugerne har 

fået en mere aktiv rolle i virksomheders markedsføring. Dette har medført at virksomheder er 

begyndt at skabe mere kreativt indhold, som de ønsker at forbrugere kan dele med hinanden 

på forskellige online medier. Denne form for markedsføring kaldes viral markedsføring, som 

er karakteriseret ved at forbrugeren frivilligt videresender/deler virksomheders indhold til sit 

online netværk.  

Viral markedsføring gør brug af forbrugernes eksisterende sociale netværker til at sprede et 

budskab, der er pakket ind i eksempelvis en video. Der er mange forskellige metoder til at 

udføre viral markedsføring, men som udgangspunkt er det virksomheden, som motiverer 

deres forbrugere til at videresende budskaber til deres eget online netværk.  

 

Viral markedsføring bliver tit sammenlignet med Word-of-Mouth, hvilket gør det nødvendigt 

at tydeliggøre forskellene for at kunne besvare specialet første problemstilling om ”Hvad er 

viral markedsføring?”. Der er mange grundprincipper i viral markedsføring og word-of-

mouth marketing som er ens. Derfor stilles der tit spørgsmålstegn ved, hvorvidt viral 

markedsføring er en gammel metode på et nyt medie eller om det er et helt nyt teoretisk felt.  

 

Eksempelvis udtrykker Russel Goldsmith, at viral markedsføring ikke er noget nyt teoretisk 

felt:”It’s simply word-of-mouth marketing via a digital platform, be that email, SMS or 

whatever new digital technology you are using (..) the main difference being it can spread, 

across the world, both instantly and exponentially” (Goldsmith, 2002, s. 3). Her argumenterer 

Goldsmith for, at hovedforskellen ligger i spredningen, det vil sige at de online medier har 

taget word of mouth til et højere niveau af effektivitet. Derudover mener han, at det er de 

samme grundprincipper der er i spil, dog bare på et andet medie.  

 

Suzanne Beckmann og Simon Bell har i rapporten ”Viral marketing = word-of-mouth on the 

internet?” foretaget en sammenligning de to felter. De argumenterer for at der er langt større 

forskelle mellem de to felter end ovenstående citat antyder. De 5 opstillede hovedforskelle 

kan ses i nedenstående figur.  
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 Word-of-Mouth Viral Marketing 

Speed • Moderate • High 

Nature of copy • High verbal, low visual • Low verbal, high visual 

Control over copy/execution • Relatively low 

• Consumers’ story telling can 

lead to modifications of 

experience 

• Relatively high 

• Copy remains unchanged as 

message is propagated 

Social/situational influence • Receiver more likely to attend 

within dyadic communication 

• Allows for both information 

pull and push 

• Less pressure on receiver to 

attend to the message 

• Information push only 

• No personal interaction 

Domain of application • Unlimited reach • Reach limited to people with 

Internet access 

 

Tabel 1 – Differences between word of mouth and viral marketing (Beckmann & Bell, 2001, 

s.2) 

 

Opsummerende ses det at de to felter både har ligheder og forskelle. Det er ikke hensigten at 

gennemgå punkterne og diskutere diverse ligheder og forskelle, men blot  at tydeliggøre de 

forskellige tilgange, syn og opfattelser af viral markedsføring. I efterfølgende afsnit vil jeg 

præsentere forskellige definitioner på begrebet.  

4.9.2 Definitioner på viral markedsføring 

I dette afsnit vil jeg diskutere forskellige definitioner for at kunne beskrive, hvordan viral 

markedsføring vil blive opfattet i dette speciale.  

 

Definition 1: 

Den første definition kommer fra Esther Dyson (1999), som er journalist og teknologiblogger. 

Hun mener at deling af indhold er en bevidst handling, da afsenderen selv opnår en fordel ved 

at sprede budskabet. Et eksempel på dette kunne være Skype, som ikke har en værdi, hvis 

andre ikke benyttede sig af det. Derfor har forbrugerne er større incitament til at videresende 
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et budskab, da de netop får noget ud af det – hvis deres netværk også er forbrugere af et givet 

produkt eller service: 

 

”Viral marketing, as I define it, is where the original user gets a benefit from the spread of 

whatever is being marketed” 

(web 11). 

Definition 2: 

En lidt nyere og bredere definition ses hos Ralph F. Wilson (2012) (web 12) som definerer 

viral markedsføring som: 

 

“Viral marketing describes any strategy that encourages individuals to pass on a marketing 

message to others, creating the potential for exponential growth in the message’s exposure 

and influence (...) Off the Internet, viral marketing has been referred to as “word-of-mouth” 

(...) But on the Internet, for better or worse, it’s called viral marketing” (web 12). 

 

Han fokuserer mere på processen, og hvorvidt det virale budskab spredes. Dog er det vigtigt 

at pointere her, at denne definition også kunne omhandle word of mouth, i og med at den ikke 

behandler den digitale dimension. Derudover ses det, at Wilson mener at viral markedsføring 

ikke er et nyt teoretisk felt, men nærmere word of mouth på internettet.  

 

Definition 3: 

Sally Whittle (2002) (web 13) mener at viral markedsføring er en strategi, hvori virksomheder 

motiverer forbrugerne til at sprede deres kommercielle budskab online. Hendes definition 

lyder således: 

  

”A growing number of companies is realising that the most effective way to market products 

electronically is to persuade consumers to pass on the corporate message for them. It’s called 

viral marketing” (web 13). 

 

Opsummerende ses det, at der er forskellige syn og definitioner på viral markedsføring, men 

at der er nogle grundprincipper, der går igen. Det er videreførelsen af et budskab igennem 

social interaktivitet, som er det centrale i begrebet. Derudover kan virksomheder opfordre 
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deres forbrugere til at dele/videresende et budskab, men nogle gange kan budskabet i sig selv 

også motivere forbrugerne til at dele/videresende. I og med at det er et meget nyt felt, findes 

der et hav af definitioner og opfattelser af begrebet, hvilket gør det svært at udvælge en enkelt 

definition. Derfor vil jeg på baggrund af ovenstående afsnit og definitioner udlede følgende 

definition af viral markedsføring for specialet: 

 

”Viral marketing er en markedsføringsform, hvori budskabet og det kreative indhold er det 

afgørende for videreførelsen i et social netværk. Strategien foregår online, hvor der er fokus 

på at motivere forbrugerne til at videresende et produkt eller et budskab.” 

 

I denne definition er der fokus på det kreative indhold og budskabet, som skal forsøge at 

motivere forbrugerne til at sende eller dele indholdet.  

Alle tre kampagner har en kreativt vinkel i henholdsvis deres budskab og tema samt visuelle 

fremstilling, hvilket gør ovenstående definition brugbar. Endvidere er der også fokus på, 

hvorvidt den kreative vinkel og budskabet har en effekt på forbrugerne, således at de vil 

videresende indholdet.   

4.10 Typer af viral markedsføring 

Viral markedsføring findes i mange former. Inden for denne marketingdisciplin skelner man 

mellem to former, hhv. Advertinment og Infomercials.  

4.10.1 Advertinment  

Denne form er en blanding af underholdning og reklame, hvor man prøver at fange 

målgruppen ved at gøre brug af forskellige underholdningsfaktorer som spil, quizzer, gåder 

osv. I denne form bliver forbrugeren både underholdt og udsat for reklamepåvirkning på 

samme tid.  

En af fordelene ved denne form for markedsføring er at man som virksomhed rammer sin 

målgruppe i et åbent og afslappet humør, da man gør brug af underholdning til at fange dem. 

Derudover er formålet at forbrugerne nyder underholdningen og derfor vender tilbage samt 

anbefaler det til andre (Ellegaard & Lundsgaard, 2002 s. 123). 

4.10.2 Infomercials  

Denne type af viral markedsføring tager afsæt i informationsformidling. Virksomheder gør 

brug af informationer til at øge viden om enten produkter eller service hos deres målgruppe. 
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Dette kan eksempelvis være et nyhedsbrev, en e-bog eller en hvilken som helst anden form 

for formidling af information. Infomercials kan være med til at opbygge vidensniveauet hos 

målgruppen, samtidigt med at virksomheden positionerer sig som ekspert på området 

(Ellegaard & Lundsgaard, 2002 s. 125). 

4.11 Fordele og ulemper ved viral markedsføring 

Dette afsnit har til formål at præsenterer og diskutere fordelene og ulemperne ved viral 

markedsføring. Dette gøres for at bidrage til en dybere forståelse af viral markedsføring. Det 

er dog vigtigt at pointere at mange af fordelene kan optræde som ulemper og omvendt. Derfor 

har jeg opstillet nogle punkter, som vil fungere både som fordele og barrierer. Endvidere har 

jeg valgt at fokusere på de mest centrale aspekter, i og med at der kan opstilles en uendelig 

række af fordele og ulemper.  

4.11.1 Budget 

Viral markedsføring kan være et billigere alternativ til de mere traditionelle 

marketingaktiviteter, da viral markedsføring er mere omkostningseffektiv. Dette skyldes at 

internettet som medie er næsten gratis at benytte, derfor skal virksomheder ikke bruge mange 

penge på at booke en kanal som eks. annoncer ved metrostationer (Kirby et al.  2006). Det er 

dog vigtigt at nævne at omkostningerne afhænger af, hvilket viralt produkt der produceres.   

 

Endvidere har virale kampagner også en længere levetid, de kan nemlig godt ”leve videre” 

efter det tidspunkt de er sat til at slutte. I modsætning står traditionelle kampagner, der kun 

bliver vist det tidspunkt man som virksomhed har betalt for (Kirby et al.  2006 s. 92). Derfor 

kan der argumenteres for at hvis indholdet i en viral kampagne er godt, så vil den leve længe 

efter kampagnen er slut, da man altid kan se kampagnen via internettet. Afslutningsvis kan 

man argumentere for at det er op til hver enkelt virksomhed, hvor meget de ønsker at bruge på 

deres virale kampagne.  

4.11.2 Forbrugeren i centrum 

Troværdighed er en af de største fordele ved at bruge viral markedsføring. Man har som 

forbrugere en tendens til at stole mere på ens netværk end virksomhederne. Da virale 

kampagner tit modtages igennem ens venner og bekendte, har det en tendens til at virke mere 

troværdigt (Griffin, 2002),”… many brands are finally realising that the most powerful 
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selling of products and ideas takes place not marketer to consumer but consumer to 

consumer” (Kirby et al.  2006 s. 92). 

 

Der er dog en risiko ved at troværdigheden falder, da flere og flere virksomheder anvender 

virale kampagner til at sprede deres budskaber, hvilket kan gøre at det kan opfattes som spam. 

Der er derfor også en ulempe i at forbrugerne kan modtage information, de ikke ønsker og 

derfor kan reagere negativt (Fattah, 2000). 

 

Udover at troværdigheden stiger ved brug af virale kampagner, er det også nemt og hurtigt at 

komme i kontakt med en stor del af sin målgruppe på en gang. Rækkevidden er central for 

virale kampagner, da forbrugerne har mulighed for at videresende indholdet med det samme 

til en stor målgruppe. Spredningen ved viral marketing er derudover også hurtigere end ved 

andre marketingsformer (Perry og Whitaker, 2002). Dette kan dog også være en ulempe i 

tilfælde af at kampagnen går en negativ retning, hvilket gør at den negative omtale også 

spredes hurtigt. Man kan argumentere for at folk fortæller deres dårlige erfaringer til en større 

gruppe, end deres gode erfaringer, ”Give a person a good experience and he will tell 6 

people. Give him a bad experience and he will tell everyone he meets” (Salzman et al., 2003). 

4.11.3 Kontrol 

Et af de meget omdiskuterede aspekter ved både internettet og viral markedsføring er kontrol.  

Virksomheder forsøger at tilrettelægge og tilpasse deres virale kampagner til bestemte 

segmenter og målgrupper, inden de lanceres. Men det er nærmest umuligt for virksomhederne 

at have kontrol over deres kampagner og hvem der modtager dem, når de først er ude på nettet 

og går viralt. Det faktum at forbrugerne har mulighed for at kopiere, linke og manipulere 

indholdet, er virksomhederne nødt til at acceptere (Dinesen, 2008). Endvidere kan kontrol 

også være en barriere, hvis kampagnen får negativ omtale, og forbrugerne reagerer negativt 

igennem kommunikationen på nettet, hvilket kan være ukontrollerbart for virksomheden. 

Dette er bl.a. på grund af den hurtige spredning på internettet (Perry & Whitaker, 2002) og at 

negativ erfaring spreder sig hurtigere (Salzan et. al., 2003). Desuden er det svært at 

kontrollere information, der allerede har spredt sig på nettet, da det oftest er synligt for en stor 

gruppe mennesker (Treadaway et. al., 2012).  
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Der kan dog også nævnes et positivt element ved kontrol af det virale budskab: Da virale 

kampagner tit har en stor rækkevidde, kan det ende hos en målgruppe som ikke var med i den 

oprindelige plan. Dette kan være positivt hvis disse nye, som der ikke var tænkt på før, er 

interessante for virksomheden. 

4.11.4 Effektmåling 

En anden yderligere fordel ved viral markedsføring er, at muligheden for at måle den 

konkrete spredning og effekt er nem og hurtig. Endvidere er det også nemt at indsamle 

information omkring hvilke personer, der har valgt at sprede budskabet. Dette kan lade sig 

gøre da man bruger internettet og tit sociale medier, hvor der er forskellige teknikker til at se 

antallet af besøgende, delinger, views, kommentarer etc. På den måde er det nemt for en 

virksomhed at vurdere, om kampagnen har været en succes eller ej (Kirby et al.  2006 s. 92). 

Selvom en kampagne er gået viralt og er blevet en stor succes, giver det ingen indikation om, 

hvorvidt dette har haft en påvirkning på selve brandet. Derfor vil dette speciale analysere 

effekten af de tre valgte video-reklamer, der alle har tilfælles at de gik viralt på Facebook.  

 

Opsummerende kan man sige, at viral markedsføring har, som alle andre former for 

marketing, fordele og ulemper. Det er ikke hensigten med specialet alene at analysere og 

diskutere viral markedsføring som fænomen, men nærmere som et middel eller en strategi til 

at opnå et kulturelt brand.  

4.12 Kritik af viral markedsføring 

Viral markedsføring er en af de nyere discipliner, hvilket gør at det meste teori er baseret på 

praktiske erfaringer omkring emnet. Da et af specialets fokuser er viral markedsføring, har det 

naturligvis været nødvendigt at inddrage en forståelse af fænomenet. Dette er gjort på 

baggrund af forskellige praktikeres forståelse af viral markedsføring. Derfor er den 

præsenterede viden i ovenstående afsnit baseret på praktikernes egne konkrete erfaringer. 

Selvom deres erfaringer er relevante og kan bruges i dette speciale, er det vigtigt at 

understrege, at der ikke er de samme kvalitetskrav til praktikerne sammenlignet med 

videnskabelige forskere. De nævnte praktikere i ovenstående afsnit præsenterer en mere 

”How to”-litteratur omkring feltet. Opsummerende kan det siges at man kan kritisere de 

enkelte påstande, da de er svære at vurdere ud fra et validitetskriterium.  
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5. Analyse 
Før specialets analyse påbegyndes, vil der være en præsentation af resultaterne fra den 

netnografiske undersøgelse. Disse resultater vil blive anvendt kontinuerligt i begge 

delanalyser, til at besvare specialets problemformulering. Desuden vil de blive anvendt som et 

supplement til respondenternes besvarelser fra de kvalitative interviews. Derefter vil der i 

første analysedel fremgå en besvarelse af problemstilling 1 og 2, hvor der primært vil være 

fokus på virale kampagner og deres effekt. I analysedel 2 vil problemstilling 3 og 4 blive 

besvaret ved at analysere sammenkoblingen mellem virale kampagner og kulturel branding. 

Begge analysedele vil blive opsamlet med en delkonklusion.  

5. 1 Resultater fra den netnografiske undersøgelse 

5.1.1 Forbrugernes reaktioner på de tre videokampagner 

For at kunne analysere forbrugernes reaktioner på kampagnerne har jeg valgt at inddele deres 

kommentarer/interaktioner i følgende 3 kategorier: Positive, negative og andet. Dette gøres 

for derefter at kunne få et overblik og analysere forbrugernes overordnede reaktioner på hver 

kampagnevideo.  

 

De positive kommentar er karakteriseret som når forbrugerne udtrykker glæde, tilfredshed 

eller direkte støtter op omkring videoen. Et eksempel på en positiv kommentar ses på 

nedenstående screenshot: 

 
Screenshot 1: reaktion på The DNA Journey 

De negative kommentarer er karakteriseret som kommentarer hvor forbrugerne er uenige med 

budskabet, videoernes fremstilling eller generelt udtrykker utilfredshed med kampagnen.  I 

nedenstående screenshot ses et eksempel på en negativ kommentar: 
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Screnshoot 2: Forbrugeres reaktion på WomenNeedMore video 

 

Kommentarer, der hører ind under andet-kategorien, er primært kommentarer der hverken er 

negative eller positive. Derudover kan det også være kommentarer hvor forbrugerne stiller et 

spørgsmål, enten til virksomheden bag eller som en opfordring til andre forbrugere, der har 

kommenteret. I nedenstående screenshots er der eksempler på kommentar der hører ind under 

andet kategorien.  

 

 
 

 

For at kunne få et overblik over forbrugernes reaktioner og deres generelle attitude for hver 

kampagne, har jeg opstillet et cirkeldiagram, der viser procentdelen af hver kategori. Disse 

reaktioner og procentdele er et udtryk for de mønstre, der gør sig gældende på de sociale 

medier. Det er en samling af hver persons subjektive opfattelse af kampagnerne, som de har 

valgt at udtrykke på Facebook. Nedenstående ses en oversigt over forbrugernes reaktioner for 

hver kampagne: 



	  

	  

35	  

 

Forbrugernes reaktion: Momondo  

 

 
 

Forbrugernes reaktion: Spies 
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Forbrugernes reaktion: Bianco 

 
 

5.2 Analysedel 1 

Den første analysedel vil omhandle virale kampagner og hvilken effekt, de har på en 

virksomhed. Analysen vil være en besvarelse af det tredje underspørgsmål: Hvilken effekt har 

virale kampagner på et virksomhedsbrand?. 

Afsnittet vil lægge ud med en kort analyse af, hvilken type viral markedsføring hver case kan 

defineres som, hvorefter de 6 respondenters svar og ovenstående resultater vil blive anvendt 

til at undersøge effekten af de tre kampagner. Analysen vil munde ud i en diskussion af 

resultaterne.  

5.3 Infomercials vs. advertiment  

For at kunne analysere de tre virale kampagner er det nødvendigt at undersøge og definere 

hvilken slags viral kampagne, der er tale om. Dette er nødvendigt for at forstå hvilke 

karakteristikas, der er gennemgående i hver video-reklame, samt hvilke elementer de er 

opbygget omkring. Dette vil bidrage med en indsigt i reklamernes budskab, formål og effekt 

på forbrugerne.  

 

Momondo – The DNA Journey 

Ifølge Momondo har The DNA Journey til formål at vise, at mennesker har mere til fælles end 

de umiddelbart tror. Dette ville kunne karakteriseres som en Informerical, da de forsøger at 

øge vidensniveauet i forbindelse med mangfoldighed i deres målgruppe. Derudover forsøger 

de også at positionere sig som ekspert på rejseområdet via The DNA Journey. Dette gør de 
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ved at vise, at jo mere man rejser, jo mere åben og mangfoldig har man tendens til at være. 

Dette ses bl.a. i deres kampagnesite, hvor de skriver følgende: ”76% fortæller, at det at rejse 

har fået dem til at se mere positivt på forskelle og mangfoldighed” (web 14). 

 

Selvom kampagnen kan karakteriseres som en infomercial, ses der også træk fra en 

advertinment. Deres virale video er nemlig kombineret med en konkurrence, hvori man kan 

vinde sin egen DNA-Journey. Dette gør at forbrugeren ser både et underholdningselement og 

bliver samtidig udsat for reklamepåvirkning. Endvidere bliver der i video-reklamen brugt 

filmiske virkemidler, eksempelvis som musik og emotionelle udtryk. Dette gør at kampagnen 

kan opfattes som underholdende. Det ses dog at der ikke var en klar holdning i 

respondenternes svar, om hvilken delkategori reklamen tilhørte. De fleste af respondenterne 

anså reklamevideoen som værende mest informativ, men på samme tid underholdende. Dette 

ses bl.a. i interviewet med Benjamin og Clara: ” Jeg synes den med Momondo er meget 

informativ, jeg synes ikke den er underholdende i forhold til den er komisk eller sjov, men den 

er underholdende på den måde at man gerne vil se den” (respondent 1: Benjamin, 26 år). 

Endvidere: ”Den med Momondo, er både underholdende og informativ, fordi de forsøger at 

nedbryde fordomme, men den var mere underholdende, der var jo ikke nogle fakta” 

(respondent 6: Clara, 19 år). Hvorimod andre kun ser den som informativ: ” Momondo’en 

giver stof til eftertanke, så den er helt klart mere informativ” (respondent 4: Jørgen, 55 år). 

 

Alt i alt kan Momondos kampagne, The DNA-Journey, ses som en infomercial med 

underholdningselementer. Det er tydeligt, at den har givet information som har givet 

respondenterne stof til eftertanke, samtidigt med at de er blevet underholdt. Derudover 

forsøger de med statistikker og videnformidling at gøre deres forbrugere mere open-minded 

og dermed bidrage til mangfoldigheden. For at frembringe dette budskab, gør de bl.a. brug af 

filmiske virkemidler til at frembringe kampagnens budskab, som bidrager til 

underholdningen.  

 

Spies - Do it for Mom 

En af de primære elementer i Spies’ kampagnevideo er humor. Dette var der også stor 

enighed om hos specialets respondenter. De fleste syntes at videoen var sjov, bl.a. fordi ”… 

den tager lidt pis på problemstillingen” (respondent 3: Signe, 25 år). 
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Selvom der er en klar holdning om at videoen er humoristisk, er der stadig information i 

videoen. Et eksempel på informationsdeling i videoen er, at Spies viser statistikker omkring 

fødselsrater i Danmark. Dette bliver understøttet ved følgende udsagn: ”I Spies’ video var der 

mere informativ viden i forbindelse med hvor mange børn der bliver produceret etc.” 

(respondent 6: Clara, 19 år).  

 

Dette kan blive karakteriseret som informationsformidling, hvor Spies gør brug af 

information omkring et samfundsproblem til at øge viden omkring deres egen service 

(Ellegard & Lundsgreen s. 125). Der hersker dog en usikkerhed blandt respondenterne om, 

hvorvidt dette er sandt eller bliver brugt til at understøtte humoren i videoen. Benjamin 

udtaler således: ”Den med Spies er ret underholdende, fordi den er meget sjov, men jeg ved 

ikke hvorvidt den er informativ, jeg er ikke helt sikker på om jeg tror på nogle af de ting de 

siger i videoen.” (respondent 1: Benjamin, 26 år).  

 

Dog mener de fleste respondenter, at Do it for mom hører til underholdningskategorien. Til 

spørgsmålet om hvorvidt de synes videoen var underholdende eller informativ, blev der 

svaret, ”Spies var underholdende” (respondent 3: Signe, 25 år). 

 

Derudover ses det også, at de elementer kampagnen er bygget på, drejer sig om 

underholdning: ”Den løser problemstillingen virkelig humoristisk. Den spiller på sex, 

sommer og genkendelighed” (respondent 2: Tille, 43 år). Endvidere kan man i 

reklamevideoen se, at Spies gør brug af humor kontinuerligt i reklamevideoen, eksempelvis: 

”Forældrekøb – Send dit barn på en aktiv ferie og få et barnebarn” (web 5: min 1:32). Her 

forsøger de at gøre brug af humoren i selve opfordringen til køb af rejser til ens børnebørn.  

 

Ovenstående analyse og argumenter viser, at Spies’ reklamevideo kan karakteriseres som en 

Advertinment. Den er bygget op omkring humor, og den giver respondenterne et godt grin, 

hvorfor de fleste opfatter den som humoristisk. Endvidere kan der argumenteres for at der er 

træk fra en infomercial, da Spies gør brug af informationsformidling til at støtte deres 

budskab. Dette er dog i en lav grad, og bliver primært brugt til at understøtte humoren.  
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Bianco – Equal Pay Is Not Enough 

I modsætning til de to ovenstående kampagner har Bianco mødt en del kritik efter lanceringen 

af deres kampagnevideo. Deres kampagne er blevet opfattet som sexistisk, fordummende og 

ødelæggende for kampen for ligeløn (web 15). Denne kritik imødekommer Bianco ved at 

forklare: ”kampagnens dynamik er, at den skulle underholde og samtidig skabe debat gennem 

et humoristisk take på ligeløn” (web 15). De forklarer yderligere, at formålet med kampagnen 

har været at sætte fokus på ligeløn igennem humor. De mener at de selv har formået at lave en 

kampagne, der lever op til dette, og at de mange kommentarer er en del af dialogen (web 15).  

 

I reklamevideoen bliver der nævnt en del udsagn, som argumenterer for, hvorfor kvinder skal 

have mere i løn. De benytter sig ikke af konkret information som statistikker, men nærmere 

hverdagseksempler der viser forskellen blandt kvinder og mænd. Et eksempel på dette er, at 

der i videoen bliver sagt:”Should we seriously get less paid than someone who applies 

bodylotion to his face” (web 9: min 0:48).  

 

Selvom videoen var baseret på humor og uden konkret information om ligelønskampen, så 

mente Benjamin at ”Den med Bianco er faktisk informativ synes jeg, selvom den også er lidt 

underholdende, i form af den er sjov og har nogle sjove klips i den” (respondent 1: Benjamin, 

26 år). Derimod mente to respondenter at reklamen var underholdende, men på en negativ 

måde (respondent 3 og 5). Yderligere kan der være tvivl om, hvorvidt de præsenterede ”fakta” 

er korrekte i reklamevideoen: ”I forhold til Bianco, synes jeg slet ikke der var noget info. 

Faktaene var ikke korrekte. Den var underholdende, da de bruger mange filmiske 

virkemidler” (Respondent 6: Clara, 19 år). 

 

Opsummerende kan man argumentere for at Biancos reklame primært hører til advertiment 

kategorien. Ifølge dem selv forsøger de at ramme deres målgruppe ved at gøre brug af humor 

og ironi. Derudover ses der flere underholdningselementer end informationsformidling, 

selvom de gør brug af en samfundsmæssig problemstilling. Dette er også tydeligt i 

respondenternes svar, der primært mener at reklamen er underholdende, selvom de mener den 

er negativ. Dette kommer bl.a. til udtryk i at humoren og ironien bliver opfattet, men at de 

ikke finder den morsom. Derudover hersker der også tvivl om hvorvidt deres informationer i 

videoen er korrekte.  
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5.4 Effekten af de tre kampagner 

For at kunne analysere effekten af de tre kampagner, vil der i denne delanalyse blive set 

nærmere på følgende aspekter: Troværdighed, kundeattitude, kontrol og effektmåling. Disse 

parametre er valgt, da de først og fremmest er centrale for viral markedsføring, dernæst fordi 

hvert parameter indeholder både fordele og ulemper. Derved kan de samlet give en indsigt i 

forbrugernes konstruktioner af kampagnerne og dermed give et samlet billede af hver 

kampagnes effekt.  

5.4.1 Forbruger til forbruger kommunikation  

Som tidligere nævnt er troværdighed et af de vigtigste aspekter i brugen af viral 

markedsføring. Ifølge Kirkeby et al. ligger det stærke værktøj i kommunikationen fra 

forbrugere til forbrugere. Dette kan bl.a. skyldes. at modtageren af indholdet ikke vil opfatte 

det som et salgstilbud, når det er ens egne venner og bekendte der deler det (Kirby et al., 

2006). Alle respondenterne er enig i ovenstående, Benjamin udtaler følgende svar på 

spørgsmålet omhandlende forskellen mellem når ens egne venner deler en reklame på 

Facebook vs. en virksomhed der deler en reklame: ”… jeg er mere tilbøjelig til at se de her 

videoer hvis det er mine venner som deler dem. Da jeg ved at de ikke vil sælge mig noget og 

de vil dele det fordi de selv synes om det. … igen, hvis det er en virksomhed som deler det, vil 

jeg umiddelbart tænke at det er et salgstrick.” (respondent 1: Benjamin, 26 år). Derudover 

forklarer respondent 4 også, at han ikke følger virksomheder på Facebook, så hvis han ser en 

ikke-sponsoreret reklame er det udelukkende fordi hans venner har delt den: ”Jeg har set 

Momondo’en fordi mine venner har delt den” (respondent 4: Jørgen, 55 år). Denne øgning af 

troværdigheden, medføre også at rækkevidden er stigende, når forbrugerne er mere tilbøjelige 

til at dele og tagge hinanden på en reklame.  

 

Derudover går ”fælles interesser” igen hos interviewene med respondenterne. De 

argumenterer for at hvis deres venner deler noget, så vil de højst sandsynligt også kunne lide 

indholdet, hvilket gør at de ser reklamen: 

”Ja, helt klart. Jeg har jo samme interesser som mine venner, så vil helt klart se den hvis jeg 

blev tagget. Især når det bliver delt så meget, så tænker jeg wauw, det er jeg også nød til at se 

nu. Især for at kunne være med i samtalen, hvis det nu bliver bragt op” (respondent 6: Clara, 

19 år). 
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På baggrund af den kvalitative undersøgelse viser resultaterne, at forbrugerne i højere grad vil 

se en af disse tre videoer, hvis deres venner har delt dem. Det er først og fremmest fordi 

forbrugerne stoler mere på deres bekendte end på virksomheder. Derfor er de mere åbne for 

den information deres venner og bekendte deler med dem (Griffin, 2002, 152). Derudover ses 

der et klart billede blandt respondenternes konstruktioner, at fællesinteresser er en af de 

primære grunde til de i højere grad vil se en reklame deres venner har delt end hvis en 

virksomhed havde gjort det. Desuden ses der ingen tegn på at video-reklamerne kan blive 

opfattet som spam, som ellers er en risiko ved viral markedsføring (fattah, 2000).  

5.4.2 Kundeattitude 

En viral kampagnes effekt på et virksomhedsbrand kan både være positiv og negativ. Dette 

gør det nødvendigt at analysere kundeattituden for hver kampagne som er baseret på hver 

respondentens overordnede konstruktioner af videoerne, samt det billede der tegner sig i 

online-kommentarerne på Facebook.  

 

Momondos The DNA Journey har 66% kommentarer, der er blevet karakteriseret som 

positive. Derfor ses det tydeligt at kundeattituden primært har været positivt. I disse 66% 

findes der nemlig alle de kommentarer og delinger hvor forbrugerne udviser kærlighed, 

loyalitet, tilfredshed og påskønnelse af virksomheden. Herunder er der en del forbrugere, der 

gør brug af forskellige hashtags for at udtrykke deres tilfredshed og andre der direkte skriver 

at de vil være en del af dette (bilag 7: screenshot 1 og 2).  

 

Udover dette kan man under kategorien andet (26%) finde kommentarer der drejer sig om 

selve DNA-testen. Flere forbrugere ønsker selv at få taget denne DNA-test (bilag 7: 

screenshot 3 og 4). Selvom disse kommentarer er blevet kategoriseret som ”andet”, da de ikke 

har nogen direkte positiv eller negativ holdning til videoen, kan man argumentere for at disse 

kan være med til at promovere Momondo’s budskab. De opfordrer nemlig andre til at få lavet 

en DNA-test, som man kan få via Momondo’s konkurrence.  

 

Disse resultater bliver også understøttet af respondenternes svar, som primært var positive. 

Eksempelvis udtaler Clara: ”.. jeg synes videoen er rigtigt god, fordi den fanger så godt.” 

(respondent 6: Clara, 19 år). Det er specielt videoens tema, racisme og mangfoldighed, der 

rammer respondenterne og gør dem mere positiv indstillet på reklamen: ”..derudover kører de 
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på at være multikulturelt og generelt etnicitet, hvilket er meget relevant i mine øjne. Så de 

fangede mig også pga. emnet (….) den rammer en meget dybt ved at tage disse emner op.” 

(respondent 2: Tille, 43 år). 

 

Ud fra de kvalitative interviews ses der en generel positiv opfattelse af Momondos The DNA 

Journey. Dog ses det i begge undersøgelser at enkelte mener, at den er for staget, dette ses 

tydeligt i screenshot 5, bilag 7.  Endvidere: ”.. i Momondo videoen, tænkte jeg om det var 

skuespillere de havde brugt, fordi det virkede ærlig talt ikke som folk fra gaden.” (respondent 

4: Jørgen, 55 år). Opsummerende kan det dog konkluderes, at den generelle kundeattitude og 

opfattelse af The DNA journey har været positiv med få undtagelser.  

 

I forhold til Do it for mom-videoen er 66% af kommentarerne positive, hvor der ikke er nogen 

negative kommentarer at finde overhovedet. Dog er der 34% som hører inden under ”andet”-

kategorien. I sidstnævnte kategori ses forskellige kommentarer omhandlende den danske 

humor, reklamens indhold, spørgsmål om de danske fødegange etc. Der er, i modsætning til 

The DNA Journeys 8% negative kommentarer, ingen under Spies’ video.  

 

Det ses også at der er en positiv holdning til videoen blandt respondenterne: De havde bl.a. 

følgende holdning: ”Spies-videoen var sjov og den havde humor. Den kan appellere til ret 

mange, fordi humor er noget vi alle har. Den var også god, fordi den talte om Danmark og 

sammenholdet” (respondent 6: Clara, 19 år). Endvidere: ”…Spies, den synes jeg er ret sjov, 

den tager lidt pis på problemstillingen (respondent 3: Signe, 25 år). 

 

I modsætning til den netnografiske undersøgelse var der enkelte negative kommentarer blandt 

respondenterne. Disse kommentarer bundede i, at videoen måske kunne være for stødende for 

nogen, og at den var for plat i budskabet (bilag 4.5 og 4.4). Opsummerende kan det dog 

konkluderes at opfattelsen og den generelle kundeattitude overfor Do it for Mom er positiv.  

 

Som tidligere nævnt har Equal pay is not enough, i modsætning til de to ovenstående videoer, 

fået meget kritik. Dette ses både i medierne, resultaterne fra den netnografiske undersøgelse 

samt blandt respondenterne. Der er 67% af kommentarerne på deres Facebookside som er 

blevet karakteriseret som negative. Iblandt disse kommentarer ses der en del meget stærke 
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reaktioner, hvor folk opfordrer til at boykotte Bianco, sviner dem til eller blot udtrykker deres 

voldsomme utilfredshed med videoen (bilag 7, screenshot 6 & 7).  

 

Derudover ses der også utilfredshed blandt respondenterne. Videoen bliver bl.a. kritiseret for 

dens budskab om at ligeløn ikke er nok, og at kvinder bliver fremstillet som aggressive. De 

udtaler følgende: ”Bianco’s video kunne jeg ikke så godt lide. De fremstiller kvinder som 

grådige” (respondent 3: Signe, 25 år). Endvidere: ”Bianco reklamen, synes jeg ikke var så 

god, fordi de snakker om at lighed ikke er nok. Men hvad er så equal for dem, hvis det ikke er 

nok?” (respondent: 5, Diako, 21 år). 

 

Trods den massive kritik er der 21% af kommentarerne, der er positive. Iblandt disse 

kommentarer er der mange forbrugere der synes videoen er sjov og enig i budskabet om at 

”Women Need More”. Dette er Tille også enig i og udtaler følgende: ”Det er en god reklame 

(….) de har en god pointe og jeg bliver ikke ramt på mit køn” (respondent 2: Tille, 43 år). 

 

Opsummerende kan man konkludere ud fra de to undersøgelser at Equal pay is not enough, 

har en overordnet negativ kundeattitude. Dette kommer både til udtryk i at over halvdelen af 

de online kommentarer er negative. Desuden ses der også negative konstruktioner og 

opfattelser af kampagnevideoen blandt respondenterne. Endvidere er det vigtigt at pointere, at 

mange at de negative kommentarer og konstruktioner også langer ud efter Bianco som 

virksomhed og ikke kun reklamevideoen (bilag 7: screenshot 6). 

5.4.3 Mangel på kontrol – positiv eller negativ effekt? 

Som tidligere nævnt i teoriafsnittet forsøger virksomheder at tilrettelægge deres kampagner til 

bestemte målgrupper. De tre virksomheder bag video-kampagnerne har også forsøgt at ramme 

en bestemt målgruppe. Dette er dog ikke altid tilfældet, da man med virale kampagner tit kan 

miste kontrollen når den lanceres. Denne ukontrollerbarhed kan både have en positiv og 

negativ effekt på en virksomhed, som vil blive uddybet i dette afsnit.  

 

Som tidligere nævnt fik Equal pay is not Enough-kampagnen meget kritik så snart den blev 

lanceret på Facebook i januar 2017. Selvom de med denne video ønskede at skabe en heftig 

debat der kunne booste awareness i deres målgruppe, var de stadig overrasket over udfaldet. 

De udtaler at de vil tage denne heftige kritik til efterretning (web 15). Derudover ses det også 
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at de besvarer alle kommentarer på Facebook, både positive og negative. På den måde 

forsøger de at genskabe kontrollen ved at argumentere for deres formål med kampagnen 

(bilag 7, screenshot 8:).  

 

I modsætning til ovenstående kom manglen på kontrol Spies og Momondo til gode. Spies’ 

kampagne henvender sig primært til det danske marked, da den netop opfordrer danskerne til 

at føde flere børn. Derudover sælger Spies kun rejser til det danske marked. Trods dette har 

deres trilogi-kampagner, herunder do it for mom, fået temmelig meget international omtale 

(web 16). Det internationale marked har ikke været den intenderede målgruppe for Spies’ 

kampagne, men det kan have en positiv effekt da ”…når noget bliver en historie i udlandet, 

synes danskerne, det er lidt sjovt” udtaler Eva Lundgreen, head of marketing i Spies rejser 

(web 16). Der kan derfor argumenteres for at når deres kampagne går internationalt, så får den 

endnu mere opmærksomhed i Danmark. På den måde kan den manglede kontrol over 

målgruppen have en positiv effekt på den intenderede målgruppe.  

 

I forlængelse af dette ses det også at Momondos The DNA Journeys ukontrollerbarhed har 

haft en positiv effekt. Momondo har over 1,5 milioner følgere på deres Facebook-side, dog 

har det langt fra været givet at den ville nå så bredt ud som den gjorde (web 3). Derudover 

forklarer Per Christiansen, global chef for marketing og kommunikation hos Momondo, at der 

næsten ikke er blevet brugt penge på reklameplads, men at spredningen næsten er sket 

organisk (web 3). Derfor kan man argumentere for at denne lack of kontrol på en viral 

kampagne som The DNA Journey har haft en positiv effekt, da rækkevidden har været større 

end forventet.  

5.4.4 Effektmåling 

Specialets tre cases har til fælles at de alle er gået viralt på de sociale medier. Som nævnt og 

forklaret i case-beskrivelsen er alle tre blevet delt, liket, set og kommenteret utrolig mange 

gange. Disse konkrete tal kan bruges til at måle selve spredningen af en viral kampagne, hvor 

man med den ovenstående netnografiske undersøgelse kan analysere selve kundeattituden og 

den generelle opfattelse af kampagnerne. Dette viser dog ikke om kampagnerne har haft en 

reel indflydelse og effekt på selve opfattelsen af virksomhederne bag. Derfor er det 

nødvendigt at undersøge, hvilken effekt disse virale kampagner har haft, uanset om det har 

været en succes eller fiasko. I ovenstående analyse kan man tydeligt se en klar attitude for 
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hver kampagne, trods dette er der delte meninger blandt respondenterne om hvorvidt 

kampagnerne har ændret deres opfattelse af virksomhederne.  

 

The DNA Journey har fanget respondenterne med dens budskab om bl.a. at nedbryde 

fordomme og at vi alle er en stor familie. Alle respondenterne er enige i ovenstående budskab, 

hvilket gør at de er positivt stemt for videoens budskab (bilag 4). Derudover ses det også at de 

mener at budskabet er i tråd med virksomheden generelt og dens service/produkter: ”… med 

Momondo kunne jeg mærke at jeg fik respekt for dem, fordi budskabet var ”bring together” 

som jeg synes er i tråd med deres virksomhed.” (respondent 2, Tille, 43 år).  

Dog bliver der argumenteret for at budskabet er så stærkt, at man tænkte mere på budskabet 

og ikke forbandt det med virksomheden. Endvidere argumenteres der også for, at selv om 

budskabet er godt, så er fremstillingen alt for staget og følelsesladet, hvilket kan have en 

negativ effekt, ”Budskabet er godt, men det kunne godt blive vist på en ikke så følelsesladet 

måde” (respondent 3: Signe, 25 år). 

 

Trods ovenstående kritikpunkter ses det at The DNA Journey forholdsvist har ændret 

respondenternes opfattelse af Momondo som virksomhed: ”Jeg er blevet mere positivt stemt 

med Momondo, fordi jeg synes det er så fedt et emne og kampagnen er så gennemført. … jeg 

vil helt klart bruge Momondo mere” (respondent 1: Benjamin, 26 år). I forlængelse af 

ovenstående udtaler respondent 6: ”.. i forhold til Momondo, og det med racisme, det påvirker 

mig rigtigt positivt (…) jeg vil helt klart bruge Momondo mere, nu hvor de har fået mig over 

på deres side agtigt.” (respondent 6, Clara, 19 år). Endvidere: ”jeg har opfattet Momondo 

mere positivt, fordi de har faktisk lavet en reklame som har vækket nogle specielle følelser i 

mig, på en positiv måde” (respondent 5, Diako, 21 år). 

 

Opsummerende ses det at The DNA Journey har haft en positiv effekt på Momondo. Først og 

fremmest har kampagnen haft meget stor spredning både nationalt og internationalt på de 

sociale medier, herunder Facebook. Efterfølgende ses det i resultaterne fra den netnografiske 

undersøgelse og analysen af kundeattituden, at forbrugerne primært har haft en positiv 

holdning til kampagnen. Det er primært budskabet samt det at videoen er gennemført, der 

præger forbrugernes holdning. Endvidere ses det også at flere vil gøre mere brug af Momondo 
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og generelt er mere positivt stemt for virksomheden. Der er enkelte undtagelser, som vil blive 

diskuteret i efterfølgende i afsnit 5.5. 

 

Do it for mom havde i den netnografiske undersøgelse ingen negative kommentarer. Dette gør 

sig også gældende blandt respondenternes konstruktioner af kampagnen. Spies blev tidligere i 

afsnit 5.3 karakteriseret som en Advertinment. Dette kommer især til udtryk i både de online 

kommentarer og respondenternes svar om at kampagnen fanger forbrugerne ved dens brug af 

humor, eksempelvis ”..det samme med Spies fordi den var så underholdende, så er jeg blevet 

påvirket positivt” (respondent 6: Clara, 19 år). Endvidere, ”Spies var underholdende (..) jeg 

er blevet mere positivt over for Spies som virksomhed generelt” (respondent 3, Signe, 25 år). 

 

Trods ingen negative holdninger har der været en del neutrale udtalelser fra respondenterne. 

Dette er også i tråd med den høje procentdel (34%) af online kommentarer der hører under 

kategorien ”andet”. Selv om kampagnen har fået megen positiv omtale, og der ses et klart 

positivt billede blandt respondenternes opfattelse, er det ingen indikation på en effekt på Spies 

som virksomhed. Det viser sig nemlig, at selvom de synes at videoen er underholdende og 

god, så har det ikke haft en effekt på deres opfattelse af Spies, eksempelvis: ”I forhold til 

Spies har jeg ikke rigtigt nogen holdning til om min opfattelse er blevet mere positivt eller 

negativ” (respondent 1: Benjamin, 26 år). Endvidere, ”De to andre (Bianco og Spies) har jeg 

et mere afslappet forhold til, og tænker at de har haft nogle gode reklamefolk. Det gjorde de 

godt.” (respondent 2: Tille, 43 år). 

 

Baseret på resultaterne fra specialets to undersøgelser ses det at Do it for mom-kampagnen har 

fanget deres forbrugere ved brug af humor, hvor ingen har været negativt stemt overfor 

videoen. Den generelle kundeattitude er nemlig udelukkende positiv. Derudover fik 

kampagnen stor spredning og succes både nationalt og internationalt. Trods denne positive 

udvikling af kampagnen ses det at det ikke har haft en store effekt på opfattelsen af Spies som 

virksomhed. Der er en generel neutral holdning til Spies blandt respondenterne. Der kan dog 

argumenteres for at ingen er blevet mere negativ stemt overfor Spies efter at have set 

kampagnen. Dette leder mig videre til næste case, Equal Pay is not enough.  
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Biancos kampagne, Equal Pay is not enough, har fået massiv kritik i medierne og blandt de 

analyserede online kommentarer. Denne tendens ses også blandt respondenterne, når der er 

tale om deres holdning til Bianco efter de har set reklamevideoen. Det ses tydeligt at videoen 

har påvirket nogle af respondenternes opfattelse af Bianco som virksomhed. Der er nogle som 

decideret vil tage afstand fra virksomheden efter at have set deres reklamevideo: 

”Bianco er bare en eller anden modevirksomhed, som forsøger at markedsføre deres 

virksomhed på en ny måde. Og når de laver sådan et nummer der, så frastøder det mig 

nærmest” (respondent 4: Jørgen, 55 år). Endvidere, ”.. men Biancos video har faktisk påvirket 

mig negativt i forhold til hvordan jeg så dem før” (respondent 6: Clara, 19 år). 

 

Dette gør sig også gældende i de online kommentarer, hvor de fleste ”negative” kommentarer 

langer ud efter Bianco som virksomhed. De fleste er enige i budskabet om at fremme kvinders 

rettigheder, men er stærkt uenige i fremstillingen. Dog er der enkelte, der har en positiv 

holdning trods den negative fremstilling. De mener nemlig at det er fedt at Bianco tør at gøre 

noget anderledes og tage et vigtigt emne op: ”Selvom jeg ikke bryder mig om måden Bianco 

fremstiller kvinder på i kampagnen, så er jeg stadig positivt stemt, da jeg synes det er fedt de 

tager emnet op” (respondent 1: Benjamin, 26 år). 

 

Alt i alt ses det at Equal pay is not enough, har haft en negativ effekt på Bianco. Dette ses 

først og fremmest i den analyserede kundeattitude, hvor et stort flertal er negativ stemt 

overfor videoen. Efterfølgende ses det også i respondenternes svar, hvor flere er udelukkende 

negativt stemt overfor Bianco som virksomhed efter at have set reklamevideoen. Dette er også 

i tråd med den store kritik, de har fået af forskellige medier.  

5.5 Diskussion 

Ovenstående delanalyse 1 viser hvilken effekt de tre kampagner har haft på deres tilhørende 

virksomhed. Momondo og Biancos reklamevideoer har haft en stærk effekt, både positivt og 

negativt, hvorimod Spies har fået udelukkende positive feedback i begge undersøgelser, men 

dog ingen effekt på selve deres virksomhed og services. Det kan diskuteres hvilke 

bagvedliggende faktorer, der har påvirket dette resultat. Først og fremmest hører både Do-it 

for mom og Equal pay is not enough inden under advertiment-kategorien, dog mente 

forbrugerne at Biancos video var underholdende på negativ måde. Derfor ses en effekt på 

Biancos brand, trods at den er negativ. Dernæst ses det at både Momondo og Bianco har et 
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stærkt standpunkt, nemlig feminisme og racisme. Derfor kan denne mangel på effekt hos 

Spies skyldes at Spies ikke tager et ”standpunkt” på en vigtig problemstilling, som Bianco og 

Momondo. De sidstnævnte vælger nemlig at udtrykke et synspunkt via deres reklamevideoer.  

 

Derudover kan man diskutere de enkelte undtagelser, som også præger resultaterne. Da 

specialet er opbygget omkring en socialkonstruktivistisk tilgang, undersøges hver enkelt 

individs verdensopfattelse. I dette tilfælde har de nogle gange givet tvetydige resultater og 

holdninger. Der kan dog argumenteres for at specialets delkonklusioner og konklusioner ikke 

vil være en endegyldigt billede af problemstillingen, men nærmere en afspejling af 

respondenternes opfattelse.  

5.6 Delkonklusion 1 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes at The DNA Journey primært kan 

karakteriseres som en infomercial, hvorimod Spies’ og Biancos kampagner karakteriseres 

som advertiments. Kundeattituden i forhold til Momondos kampagne kan konkluderes som 

positiv, både blandt de online kommentarer og respondenterne. Endvidere ses det at viral 

markedsførings manglende kontrollerbarhed er kommet Momondo til gode, da kampagnens 

rækkevidde nåede langt over det der var intenderet. Opsummerende ses det at The DNA 

Journey har haft en positiv effekt på Momondo som virksomhed, specielt pga. videoens 

budskab og fremstilling. 

 

I forlængelse af dette har Do-it for mom udelukkende kommentarer der hører ind under 

”positiv” eller ”andet” kategorien, hvilket medfører en stærk positiv kundeattitude. Derudover 

har manglen på kontrol over video-kampagnen gjort, at Spies har fået positiv international 

omtale, som også har øget rækkevidden af kampagnen. Trods denne positive tilbagemelding 

på kampagnen ses der ingen ændring hverken positivt eller negativt i forhold til opfattelsen af 

Spies.  

 

Biancos kampagne står i kontrast til de to ovenstående, da kampagnen fik meget negativ 

omtale. Reklamevideoens ukontrollerbarhed havde en negativ effekt på deres virksomhed, da 

det var svært at kontrollere de negative kommentarer, trods deres forsøg på at 

modargumentere hver kommentar på Facebook. Baseret på delanalyse 1 kan det konkluderes 
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at kundeattituden overfor Equal pay is not enough er negativ, og at den har en negativ effekt 

på Bianco. 

5.7 Analysedel 2 

Hermed påbegyndes analyse del 2 af specialet, der tager afsæt i Douglas Holts teori om 

kulturel branding. Denne tilgang vil bidrage til besvarelsen af specialets sidste 

problemstilling: Hvordan kan virale kampagner bruges som kulturelt brandingsværktøj? 

Analyseafsnittet vil starte med en teoretisk analyse af hver kampagnes kulturelle udtryk, 

hvorefter der vil fremgå en vurdering af, hvorvidt hver virksomhed har formået at agere 

kulturelt innovativt. Der vil i denne analysedel indgå resultater fra begge specialets 

undersøgelser. Efterfølgende vil der fremgå en analyse af kampagnernes kulturelle design. 

Desuden vil Holts kritik af viral markedsføring imødekommes. Analysen vil munde ud i en 

diskussion om hvorvidt virale kampagner kan skabe identitetsværdi og ikoniske brands.  

5.8 Kulturelt udtryk 

Ifølge Douglas Holt er det kulturelle udtryk noget, forbrugerne tager op til overvejelse inden 

de køber et produkt/services fra et givet brand. Derfor vil de tre virksomheder blive analyseret 

i forhold til deres kulturelle udtryk, og hvorvidt de agerer kulturelt innovativt. For at kunne 

analyse ovenstående, vil både online kommentarer og respondenternes svar blive anvendt.  

5.9 Momondos kulturelle udtryk  

Ideologi 

The DNA Journey er som tidligere nævnt i case-beskrivelsen en del af Momondos 

overordnede vision, Letsopenourworld. De forsøger med denne kampagne at vise, at de har et 

ønske om en mere åben og tolerant verden (web 1). Man kan argumentere for at Momondos 

kernekoncept, og dermed deres ideologi bag kampagnen, er følgende: ” An open world begins 

with an open mind”. Først og fremmest er dette et point of view bag kampagnen og deres 

overordnede vision på deres hjemmeside (web 14). Efterfølgende anses dette også som deres 

koncept, der kommer til udtryk ved brug af myter og kulturelle koder. Ved at gøre brug af 

ovenstående citat om en mere åben verden, forsøger de at nedbryde fordomme mellem 

nationaliteter, samt at vise at vi har mere til fælles, end vi umiddelbart tror.  

 

Dette kan drage paralleller til Hatch og Schultz’s forskning omkring corporate branding og 

deres udledte VCI-model (bilag 12). Modellen består af tre elementer: Vision, kultur og 
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image, som tilsammen kan skabe et stærkere brand og virksomhedsidentitet (Hatch & 

Schultz, 2009). Hvis der ikke er sammenhæng mellem de ovenstående elementer, kan der 

opstå gaps (Hatch & Schultz, 2009). Ovenstående ideologi kan sammenlignes med vision i 

VCI-modellen; det er den ide, virksomheden skal bygges på og ledelsens fremtidige ønsker 

for virksomheden. Det ses, at ideologien og visionen for Momondo er at fremstå som en 

mangfoldig virksomhed, der forsøger at bidrage til nedbrydelsen af racisme generelt i verden. 

I dette speciale fokuseres der kun på forbrugerne som interessenter, og deres opfattelse af 

visionen. Denne opfattelse vil karakteriseres som Momondos image, hvorfor det er interessant 

at undersøge om der måtte findes nogle gaps mellem vision og image.  

 

I resultaterne fra de kvalitative interviews ses det at ideologien bliver understøttet af 

respondenterne. Det ses at de mønstre, der er fundet frem til blandt respondenternes svar, 

viser at de mener at The DNA Journey viser Momondo som en mangfoldig virksomhed. Dette 

er virksomhedens image, hvilket indikerer at Momondos vision og image er 

sammenhængende. Eksempelvis: ”Momondos video er symbol for mangfoldigheden” 

(respondent 6: Clara, 19 år). Yderligere bliver der forklaret: ”.. den video fra Momondo 

fortæller at virksomheden forsøger at nedbryde fordomme, som folk har omkring andre 

nationaliteter” (respondent 1: Benjamin, 26 år). 

 

Der ses en klar holdning blandt forbrugerne hvad angår The DNA Journeys værdier, og hvad 

den forsøger at fortælle om Momondo. Det er nemlig mangfoldighed, åbenhed og 

nedbrydelse af fordomme, der går igen blandt respondenterne. Derudover kommenterer 

forbrugerne også på linket mellem The DNA Journey og Momondos produkt/services: Rejser. 

”Momondo har nok at man skal være open-minded, fordi så får man mere ud af at rejse mere 

og længere væk” (respondent 4, Jørgen, 55 år). Endvidere: ”I forbindelse med Momondo 

synes jeg, at der er et tydeligt link mellem at være et rejsebureau og forsøge at bringe verden 

tættere på hinanden, og vise at hele verden er connected” (respondent 2: Tille, 43 år). 

 

Baseret på respondenternes konstruktion af reklamerne, kan man argumentere for at denne 

ideologi kan føre til et stærkere brand. Holt argumenterer nemlig for at stærke brands 

indeholder en ideologi som er central i forhold til produktet (Holt & Cameron, 2010). Dette er 

nemlig tilfældet med Momondos The DNA Journey, hvor forbrugerne ser en sammenhæng 
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mellem konceptet bag videoen og Momondos services. Derudover ses der også en 

sammenhæng mellem Momondos vision og image, hvilket også kan lede til at de kan skabe et 

stærkt brand. Trods denne sammenhæng mellem de to elementer i VCI-modellen kan man 

rejse spørgsmålet om, hvorvidt deres brand kan blive for statisk. I og med at der ingen 

udveksling er mellem visionen og imaget, kan man argumentere for at de to elementer har for 

mange ligheder. Dette kan have fordele som at lede til et stærkere brand, men også ulemper 

som at brandet kan blive for statisk. Det centrale ved VCI-modellen er nemlig den dynamiske 

proces, der fører til det stærke brand (Hatch & Schultz, 2009).  

 

Myter 

For at kunne fortælle forbrugerne om sin ideologi, er det nødvendt at have en myte, som 

understøtter den tilhørende ideologi. Momondos myte baserer sig på at vi som mennesker har 

mere tilfælles end vi umiddelbart tror. Dette kommer til udtryk i deres kampagnevideo, The 

DNA Journey. De gør brug af en DNA-test, der viser deltagerne, at de stammer fra flere steder 

end de troede. Når deltagerne lærer deres genetiske arv at kende, udtaler en af dem 

følgende:”This should be compulsory, there would be no such thing as extremism in the world 

if people knew their heritage like that” (web 2, min 3:42). 

 

Ved at vise at vi som mennesker stammer fra forskellige lande, forsøger Momondo at vise, at 

jo mere man ved om sin egen stamme, jo mere åben vil man være som menneske og dermed 

får vi en mere åben verden. De forsøger med denne myte at vise, at man skal være mere open-

minded overfor andre nationaliteter. På den måde understøtter myten deres brands ideologi, så 

den kan blive letforståelig for forbrugerne. Deres ideologi om en mere åben verden er 

gengivet via ovenstående myte om at vi hare mere tilfælles end vi tror. Dette skal dog være 

sammensat af de rigtigt kulturelle koder for at kunne få et succesfuldt kulturelt udtryk. 

 

Kulturelle koder 

Kulturelle koder og et brands myte er tæt forbundet. Det er nemlig via disse to elementer at 

forbrugerne får mulighed for let at opleve og forstå meningen og ideologien bag et brand 

(Holt & Cameron, 2010). I dette tilfælde ses det at de kulturelle koder er selve 

kampagnevideoen og indholdet af Momondos eksterne kommunikation.  
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De holder sig fra at promovere deres services i deres kampagner, og vælger i stedet at 

opbygge kampagner, som tager afsæt i deres myte og ideologi. Der findes flere kulturelle 

koder i deres kampagnevideo. Et eksempel på en af deres kulturelle koder, er at en af 

deltagerne, med kurdisk baggrund, fortæller at hun ikke bryder sig om Tyrkiet, hvorefter 

hendes DNA viser at hun har rødder i Tyrkiet. Denne kulturelle kode forsøger at gengive 

myterne og gøre ideologien let forståeligt. 

 

Douglas Holt argumenterer også for at det essentielle ved kulturelle koder er, at de består af 

elementer, som har en bestemt kulturel betydning i en historisk kontekst. Dette er også 

tilfældet med ovenstående eksempel, da der har været racisme mellem kurderne og Tyrkiet 

igennem århundreder (web 18). I forlængelse af dette viser de, både i videoen og i deres 

eksterne kommunikation, en muslim som har jødiske rødder (web 2). De bruger følgende citat 

fra videoen: ”så jeg er en muslimsk jøde?” på deres kampagnesite og Facebookside (web 14). 

Her gør de igen brug af kulturelle koder der tager afsæt i historien omkring muslimer og 

jøder, herunder Palæstina-Israel konflikten.  

 

Derudover forsøger de også at gengive myten ved at vise deltagerne, hvor tæt vi som 

mennesker er forbundet. De viser at 2 deltagere i rummet tilfældigvis er i familie, hvorefter de 

forsøger at forklarer følgende: ”På en måde er vi alle fætre og kusiner, i bred forstand” (web 

2, min 3:55). Ved at vise deltagerne og seerne hvor tæt vi er knyttet til hinanden som 

mennesker, forsøger de at formidle budskabet om at vi har meget til fælles på trods af 

nationaliteter.  

 

Endvidere giver de forbrugerne mulighed for selv ”at åbne verden” på deres hjemmeside, 

hvor man kan udforske de fem måder, Momondo mener kan hjælpe med at åbne verden (web 

14). I forlængelse af dette giver de også forbrugerne mulighed for at vinde deres egen DNA-

test, som mange har været meget interesseret i på deres Facebook-side. Her kommer det 

stærkt til udtryk at de ønsker at inddrage forbrugerne i deres ideologi og hermed også 

kulturelle udtryk. Alex Bruns introducerer begrebet produsage, som er en blanding af ordene 

”production” og ”usage” (Bruns, 2008-2009). Dette begreb omhandler at flere 

internetforbrugere indtager både rollen som producer af medieindhold, men også som 

forbruger af det. Man kan argumentere for at Momondo forsøger at kommunikere ud til deres 
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forbrugere, ikke kun som modtager af kommunikationen, men også som medproducerende. 

Denne medproduction kan både ses både i form af likes og sharing, men også når Momondo 

opfordrer forbrugerne til at grave ned i egne rødder.  

 

I denne forbindelse kan man inddrage Holts syn på et brand, hvor han forklarer at et brand 

ikke kun er en virksomhed, som har skabt et produkt, men at det er produktets historie, der 

har en betydning. Som tidligere nævnt i teoriafsnittet kaldes dette markers. Det ses, at 

Momondo forsøger at fylde deres markers med historier, oplevelser og anbefalinger til, 

hvordan man åbner verden på en positiv måde. I bilag 8 ses der er en overordnet oversigt over 

Momondos kulturelle udtryk. 

5.9.1 Momondo som kulturelt innovativt brand 

Baseret på ovenstående analyse af Momondos kulturelle udtryk analyseres sammenspillet 

mellem ideologi, myte og kulturelle koder som gennemført. At have et gennemført kulturelt 

udtryk er, ifølge Holt & Cameron 2010, et succeskriterium for at have et kulturelt innovativt 

brand. Det gennemførte sammenspil kommer først og fremmest til udtryk i at deres ideologi 

om en åben verden er tæt knyttet til deres services; rejser, da man med rejser kan få en større 

indsigt i verden, og dermed få bedre forudsætninger for at blive open-minded. Derefter ses, at 

forbrugerne har forstået og opfattet Momondos budskab bag kampagnen og deres ideologi 

korrekt. Efterfølgende har de gjort brug af flere myter til at understøtte deres ideologi, i og 

med at deres ideologi om en mere åben verden er et bredt emne. Endvidere ses det, at deres 

myter er sammensat af det rigtigt sæt kulturelle koder. De kulturelle koder bliver anvendt 

kontinuerligt i deres video, på deres Facebook-side og i ekstern kommunikation. Umiddelbart 

lader det til at Momondo lever op til succeskriteriet for at være et kulturelt innovativt brand i 

forbindelse med The DNA Journey. Opsummerende ses det, at Momondos kulturelle udtryk 

har til formål at overbevise forbrugerne om at deres køb af rejser hos Momondo kan hjælpe 

dem med at opleve verden, blive mere open-minded og dermed bidrage til en mere åben 

verden.  

 

Derudover ses det, at deres kulturelle udtryk primært omhandler identitet, hvilket er et 

essentielt aspekt i dette senmoderne samfund. Anthony Giddens (1991) argumenterer for, at 

traditioner og sædvaner ikke bliver bevaret i samme omfang som tidligere, hvilket gør at de 

ikke længere danner grundlag for individets normer og måden man handler på. Derfor er der i 
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sen-moderniteten, altså vores tid, mulighed for at skabe sine egne muligheder, og gå sine egne 

veje. Ifølge Giddens fylder individualiteten mere end nogensinde før (Giddens, 1991). Denne 

søgen efter egen identitet i dette samfund kan komme Momondos kulturelle udtryk til gode. 

Deres kulturelle udtryk hæfter sig ved identitet og opfordring til at undersøge egen identitet 

via en konkurrence om en DNA test. Desuden lægger deres kulturelle udtryk også op til 

refleksivitet, hvilket er et af de niveauer, Giddens påpeger med sin modernitetsteori, som 

samfundet er underlagt (Giddens, 1994). Han argumenterer for at det senmoderne samfund er 

et informationssamfund, der er præget af ekstrem udveksling af viden og oplysninger. Denne 

enorme mængde information medfører at individet er tvunget til at reflektere og selektere 

(Giddens, 1994). Trods Giddens’ pointe om at traditioner ikke er bevaret i samme omfang, ses 

det at Momondos kulturelle udtryk forsøger at få forbrugerne til at reflektere og grave ned i 

egne traditioner og rødder. Dette bliver modtaget positivt, trods argumentet om at traditioner 

ikke bliver bevaret i samme omgang som tidligere. I forlængelse af ovenstående er værdien, 

forbrugerne oplever, det essentielle ved det kulturelle udtryk (Holt & Cameron, 2010), 

hvorfor dette blive analyseret i følgende afsnit.  

5.9.2 Kulturelt design - Momondo 

Ud fra ovenstående analyse fremgår det at Momondos kulturelle udtryk burde generere en 

kombination af symbolic value og social value. De sætter nemlig fokus på vigtige aspekter af 

livet, bl.a. mangfoldighed, og fordi de også tager politiske sager op, som racisme i verden. 

Denne kombination munder ud i Holts begreb, funktionel value, hvoraf forbrugerne har en 

tendens til at tro at brandet leverer bedre funktionalitet og har en højere kvalitet (Holt & 

Cameron, 2010). Det er nødvendigt at påpege, at Holts begreb funktionel value ikke er det 

samme som at en virksomhed brander sig på de funktionelle værdier, eksempelvis som i 

product branding (Hatch & Schultz, 2009). 

 

I forhold til Holts værdi burde Momondos kulturelle udtryk og hermed The DNA Journey 

udløse social og symbolsk værdigenerering hos forbrugerne. Baseret på specialets to 

undersøgelser er dette også tilfældet. Dette kommer særligt til udtryk i den netnografiske 

undersøgelse, hvor en stor andel af de positive kommentarer omhandler de værdier, 

Momondo præsenterer i videoen. I forlængelse af dette ses det også, at forbrugerne bruger 

disse værdier i deres egne opslag på Facebook. Et eksempel på dette er at forbrugerne 

benytter sig af Momondos hashtag ”LetsOpenOurWorld” (bilag 7, screenshot 1). Endvidere 
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kommer begge former for genererede værdier også til udtryk når respondenterne forklarer at 

emnet har ramt dem og det har fået dem til at tænke over sociale værdier indenfor etnicitet: 

”Momondo fik mig til at få følelsen af sammenhold og at racisme ikke skal være et kæmpe 

problem, som det faktisk er i dag” (respondent 6: Clara, 19 år). I ovenstående citat kommer de 

symbolske værdier til udtryk i følelsen af sammenhold, hvor den sociale value ses i 

respondentens tanker om racisme. 

 

Trods denne kombination af begge værdier ses der ingen mønstre i begge undersøgelser, der 

skulle tyde på at Momondos kulturelle udtryk genererer funktionel value. Dette er i modstrid 

med Holts teori, da han mener at brands, der genererer både et socialt og symbolsk value, som 

det ses i ovenstående citat, burde lede til at forbrugerne tror, at brandet leverer bedre 

funktionalitet, og har en højere kvalitet. Denne afvigelse vil blive nærmere diskuteret i afsnit 

5.12.  

5.10 Spies’ kulturelle udtryk 

Ideologi 

Do it for mom er en del af en større kampagne fra Spies, som består af 3 forskellige 

reklamevideoer under samme tema. De tre do-it videoer tager alle afsæt i følgende budskab: 

”Danmark er på vej mod en krise. Fødselsraten er på sit laveste i 27 år” (web 17). Man kan 

argumentere for at point of viewet bag disse kampagner er bl.a. det danske fællesskab 

omkring en problemstilling der præger Danmark. I og med at Spies kun henvender sig til det 

danske marked, forsøger de at skabe et dansk fællesskab i forbindelse med et reelt problem i 

Danmark, nemlig den lave fødselsrate. Dette kan også karakteriseres som deres vision i VCI-

modellen. Clara forklarer: ”Spies er jo også et dansk bureau og de bringer også Danmark og 

sammenholdet ind i reklamen (respondent 6: Clara, 19 år). Endvidere svarer Clara til 

spørgsmål om, hvilke symboler videoerne repræsenterer: ”Spies er jo et symbol for 

Danmark”. Denne ideologi kommer også til udtryk i deres titel Do it for Denmark – do it for 

mom, som også kører kontinuerligt i deres kampagne. 

 

Derudover er Spies kendt for at gøre brug af humor i deres tidligere reklamer. Dette er også 

tilfældet i Do it for mom, der forsøger at tage denne problemstilling op på en humoristisk 

måde: ”Spies er jo kendt for at lave humoristiske reklamer” (respondent 4: Jørgen, 55 år). I 

forlængelse af dette mener respondenterne at reklamen også er i tråd med virksomheden 
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generelt, deres services og Spies’ grundlægger: ”Spies sælger jo rejser, og deres grundlægger 

Simon Spies var jo også en karakter der tog pis på det hele. Videoen passer meget godt til min 

opfattelse af Spies” (respondent 3: Signe, 25 år). 

 

Desuden er der flere der anser Spies’ reklame som værende ægte dansk humor. Det ses 

specielt i resultaterne fra den netnografiske undersøgelse. Flere forbrugere anvender det 

danske flag når de deler videoen, samt kommenterer, at det er god dansk humor. Endvidere 

kommenterer folk fra andre lande også, at det er dansk humor. I bilag 7, screenshot 9 og 10, 

ses der eksempler på ovenstående. Deres brug af humor er også i tråd med konklusioner fra 

ovenstående analyse, da reklamevideoen er karakteriseret som en advertment.  

 

Opsummerende ses det, at Spies’ ideologi bygger på den danske nationalfølelse og fællesskab 

samt humor. Denne kombination af danskhed og humor har de anvendt til at skabe deres 

ideologi om at være en virksomhed der dyrker den danske humor. Alt i alt ses det, at 

ideologien er baseret på dansk humor og dansk fælleskab. I forlængelse af dette mener 

forbrugerne også, at denne danske humor og selve reklamevideoen er i tråd med Spies som 

virksomhed, hvilket gør at ”…de rammer den danske målgruppe rigtigt godt” (respondent 5: 

Diako, 21 år). Det ses at der er sammenhæng mellem visionen og deres image, da forbrugerne 

opfatter Spies som en virksomhed som bygger på dansk humor. Endvidere ses det også at 

forbrugerne ser sammenhæng mellem videoens budskab og Spies som virksomhed.  

 

Myter  

Spies’ tre-delte kampagner, herunder Do it for Mom tager afsæt i sex, sommer, 

genkendelighed og naturligvis charterrejser. For at kunne understøtte deres ideologi omkring 

dansk fællesskab og humor, samt deres formål omkring den lave fødselsrate, gør de brug af 

myter. Deres myter tager afsæt i sex, charter, rejser og humor. De argumenterer for at 

charterrejser leder til større seksuel aktivitet: ”Danskere har som bekendt 51% mere sex på en 

solferie sammenlignet med hverdagen, og ny viden peger på, at partræning giver endnu mere 

sex” (web 17). Endvidere henvender de sig med denne kampagne til forældre, der ønsker at 

blive bedsteforældre, og som derfor bliver opfordret til at købe en rejse til deres børn for at 

kunne opnå at få børnebørn. Spies’ brug af myter omkring sex og opfordring til 

bedsteforældre til at hjælpe deres børns sexliv, understøtter deres ideologi om at være 
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humoristiske: ”Den løser problemstillingen virkelig humoristisk. Den spiller på sex, sommer 

og genkendelighed” (respondent 2: Tille, 43 år). 

Det ses, at de tager en problemstilling fra det danske samfund op og løser den på en 

humoristisk måde. På den måde har forbrugerne lettere ved at forstå deres ideologi. Derfor 

kan det opsummerende siges at deres myte er følgende: Send dine børn på charterrejser, da 

man har mere sex på en solferie og dermed er der større sandsynlighed for at du får børnebørn 

og hjælper til med at bekæmpe Danmarks lave fødselsrate.  

 

Kulturelle koder 

Spies’ myte er, som i Momondos tilfælde, sat sammen af en række kulturelle koder som ses i 

deres reklamevideo. Deres myte kommer også til udtryk i deres eksterne kommunikation på 

deres hjemmeside og plakater samt visuelle fremstillinger.  I videoen ses det nemlig, hvordan 

en mor ikke kan hjælpe sit barn med at have sex, hvorimod hun kunne hjælpe med alt andet, 

eksempelvis at lære sit barn at gå. Derfor bliver disse bedstemødre opfordret til at hjælpe på 

anden vis, nemlig forældrekøb. Der bliver også brugt humoristiske visuelle klip til at 

frembringe budskabet. De filmiske virkemidler, som screenshot 11, bilag 7 illustrerer, kan 

også være karakteriseret som de kulturelle koder. Der ses nemlig en mand der hopper ned i en 

pool, som er filmet mellem en kvindens ben. Her ses der både humor, sex og charterrejser i et 

klip, hvilket er deres kulturelle koder, som gengiver deres myte om at man har mere sex på en 

charterrejse. Udover deres visuelle fremstilling bliver deres myte også gengivet ved at man på 

deres hjemmeside kan vise, hvor meget man ønsker at være bedsteforældre. Dette gøres ved at 

skrive det beløb, man ønsker at donere til sine børn.  

Ved at gøre brug af ovenstående kulturelle koder, som tager afsæt i en bestemt kulturel 

betydning, nemlig fødselsraten, får forbrugerne nemmere ved at forstå ideologien bag Spies 

brand. I bilag 9 ses en oversigt over Spies’ kulturelle udtryk.  

5.10.1 Spies som kulturelt innovativt brand 

Der ses et stærkt sammenspil mellem Spies’ ideologi, myter og kulturelle koder. Der kan 

argumenteres for at Spies gør brug af de rigtige myter, som er sammensat af de rigtige 

kulturelle koder til at understøtte deres ideologi om dansk fællesskab og humor. Deres 

kulturelle udtryk er, ligesom i Momondos tilfælde, tæt knyttet til deres produkt: Charterrejser. 

Der ses en sammenhæng mellem deres vision og hvordan respondenterne opfatter den, hvilket 
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er deres image. Derfor kan der argumenteres for at sammenspillet både i det kulturelle udtryk 

og mellem deres vision og image, er succesfuldt.  

 

Sammenspillet ses specielt i lyset af Spies’ brug af humor, og især den danske humor. I de 

online kommentarer er der mange både danske og udenlandske forbrugere, der kommenterer, 

at den form for humor, Spies anvender i videoen, er go’ dansk humor (bilag 7, screenshot 9). 

Derudover er der flere af specialets respondenter, der anvender ordet ”dansk” og ”dansk 

nationalfølelse”, når de beskriver videoen, og hvilke følelser den udledte. Endvidere bliver 

der også brugt ordet dansker flere gange i reklamevideoen (web 5). De gør brug af myter og 

kulturelle koder i deres reklamevideo, som tager afsæt i humor, der bl.a. omhandler sex og 

den danske nationalfølelse. Deres myte om at charterrejser øger seksuel aktivitet og dermed 

muligheden for børnebørn, formår at formidle Spies’ ideologi til deres forbrugere. Som 

tidligere nævnt fik respondenterne opfattelsen af, at danskhed og humor var centrale 

elementer i videoen. Endvidere kommer disse myter og kulturelle koder også til udtryk i deres 

eksterne kommunikation på deres hjemmeside. Overordnet ses det, at Spies’ kulturelle udtryk 

har til formål at formidle Spies’ ideologi om at være en dansk virksomhed, der gør brug af 

humor og danske problemstillinger til at sælge sine charterrejser. Baseret på ovenstående 

analyse ses det, at Spies fungerer som et kulturelt innovativt brand.  

5.10.2 Kulturelt design 

Baseret på Holts teori om kulturelt design, burde Spies’ kulturelle udtryk generere social 

value, da Spies tager en problemstilling omkring fødselsraten op. Dette er i tråd med de 

empiriske resultater i specialet. Denne sociale værdi kan forbrugerne derefter anvende til at 

udtrykke deres eget tilhørsforhold til andre, hvilket i dette tilfælde ville være familie, 

herunder børn og børnebørn. I bilag 7, screenshot 12, ses der et eksempel på hvordan 

forbrugerne anvender reklamevideoen til at udtrykke deres relation til andre 

familiemedlemmer. Trods det at Spies’ kulturelle udtryk genererer social value, ses det også 

at den genererer emotionelle fordele, hvor man fokuserer på at sælge historien bag produktet. 

Dette står i modsætning til produktbranding, der skaber funktionelle fordele, som blev 

beskrevet tidligere i afsnit 5.9.2. Igen er det vigtigt at pointere, at der ikke er tale om Holts 

begreb, funktionel value, som er en blanding mellem social og symbolske værdier. Spies’ 

kulturelle udtryk appellerer til forbrugernes humoristiske side og deres nationalfølelse. Der 

kan derfor argumenteres for at kampagnen både genererer social value i forbindelse med 
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Holts kulturelle design og emotionelle fordele, da kampagnen markedsfører historier om 

Spies.  

5.11 Biancos kulturelle udtryk 

Ideologi 

Equal pay is not enough er som tidligere nævnt en kampagne, der har skabt stor debat og fået 

meget kritik fra forbrugerne. Dette er ikke første gang at Bianco vælger at skabe en 

kampagne, der har et standpunkt. De har som virksomhed en historie med kampagner, der 

skaber dialog og debat, hvor Equal pay is not enough ikke er en undtagelse.  

De udtaler selv følgende: ”Bianco har jo aldrig været et brand, der var bange for at have 

holdninger. Bianco har en tradition for at lave reklamer med lidt mere kant end andre 

fashion-brands, og vi har tidligere kommenteret på både finanskrisen og global opvarmning” 

(web 15). 

 

Det ses at Biancos ideologi bunder i, at de tager samfundsmæssige problemstillinger op, som 

de ønsker skal skabe debat og dialog samt awareness omkring deres brand. Dette bliver også 

understøttet af respondenternes svar, der anser Bianco som en virksomhed, der forsøger at 

vise, at de går ind for social ansvarlighed: ”Bianco forsøger at vise, at de er en virksomhed, 

der går ind for sociale og samfundsmæssige problemstillinger. De tager den identitet til sig, 

at de er en social ansvarlig virksomhed, de vil vise at de er mere end bare en sko-

virksomhed” (respondent 1: Benjamin, 26 år). 

Selve Biancos ideologi om at være et brand med stærke holdninger der bunder i 

samfundsmæssige problemer, gør at respondenterne ser Bianco som en virksomhed der tør 

lidt ekstra: ”… de får dog vist, at de tør noget, og det er også en del af deres identitet. Altså at 

de er lidt på kanten og for nogle mennesker, at de er over kanten” (respondent 1: Tille, 43 år). 

 

Som tidligere nævnt argumenterer Holt for at et brands ideologi skal være central for 

produktet, hvilket respondenterne ikke mener Bianco har formået at gøre med deres 

kampagne: ”Hvor Bianco gør noget helt andet, den spiller en historie som handler om noget 

helt andet end sko. Der er langt fra denne historie til deres produkt. Det kunne nemlig have 

været alle mulig andre virksomheder, der havde taget denne problemstilling op” (respondent 

2: Tille, 43 år). Bianco har lidt hårdt under finanskrisen, hvorfor de har valgt at lave 

kampagner der skaber awareness om deres brand. Dette er tydeligt blandt respondenternes 
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opfattelse: ”Bianco er bare en eller anden modevirksomhed, som forsøger at markedsføre 

deres virksomhed på en ny måde” (respondent 4: Jørgen, 55 år) 

 

Biancos koncept, og hermed ideologi, er at have stærke holdninger i relation til 

samfundsmæssige problemstillinger. Dette koncept kommer til udtryk via deres myter og 

kulturelle koder, som vil blive analyseret i følgende afsnit. Sammenspillet mellem deres 

vision og image vil blive diskuteret i afsnit 5.11.1.   

 

Myter 

For at kunne fortælle forbrugerne om deres ideologi har Bianco gjort brug af forskellige 

statements, der kan karakteriseres som deres myter. Først og fremmest kan man argumentere 

for at navnet og budskabet på reklamevideoen Equal pay is not enough er en myte der 

forsøger at fortælle, at Bianco er en virksomhed der tør have en holdning. I og med at de viser 

at kvinder ikke kun skal have lige så meget i løn som mænd, men faktisk højere løn, så sætter 

de gang i debatten. Derudover viser denne myte, Equal pay is not enough, også at Bianco 

sætter fokus på vigtige samfundsmæssige problemstillinger, hvilket i dette tilfælde er 

kvindekampagne for ligeløn.  

 

Holt argumenterer for at en ideologi ikke vil give mening, hvis det kun er et koncept. Det skal 

udtrykkes via myter, der understøtter ideologien. Dette ses tydeligt i tilfældet med Bianco, der 

har en overordnet ideologi om at have stærke holdninger. Dette er de nødt til at udtrykke med 

både ovenstående myte og deres hashtag #WomenNeedMore, ellers ville man som forbruger 

ikke kunne forstå deres brands ideologi.  

 

Endvidere anvender de også følgende sætning: ”It is more expensive to be a women than to 

be a man” til at understøtte videoens budskab. Dette statement har mange været uenig i, og 

det har skabt stor debat, hvilket også var Biancos formål med deres ideologi og reklamevideo. 

”Biancoreklamen, synes jeg ikke var så god, fordi de snakker om at lighed ikke er nok. Men 

hvad er så equal for dem, hvis det ikke er nok?” (respondent 5: Diako 21 år). 

 

I den netnografiske undersøgelse ses der også kommentarer, der stiller sig kritisk til 

ovenstående citat om at en kvinde bruger flere penge end en mand (bilag 7, screenshot 13).  
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Ved at gøre brug af disse ovenstående myter viser Bianco forbrugerne, at de først og 

fremmest er et brand, der har stærke holdninger, og at de ønsker at være lidt på kant, og 

dermed skabe debat samt awareness om deres brand.  

 

Kulturelle koder 

For at forbrugerne kan opfange myten om at Bianco tør lidt ekstra og tager samfundsmæssige 

problemstillinger op, skal det sammensættes af de rigtige kulturelle koder. De kulturelle koder 

kommer primært til udtryk i selve reklamevideoen samt de besvarelser, Bianco giver 

forbrugerne. Derudover ses der enkelte eksempler i deres eksterne kommunikation, hvor de 

anvender ovenstående citater, hermed myter til at promovere bestemte sko-plakater (web 20). 

 

I deres reklamevideo argumenterer de for, hvorfor kvinder skal have mere i løn. Det er bl.a. 

fordi deres undertøj er dyrere end mænds. Endvidere viser de aggressive kvinder, der kaster 

sko efter mænd og tramper på deres biler. Dette kan karakteriseres som de kulturelle koder, 

der skal få forbrugerne til at opleve myten og ideologien om at Bianco tør lidt ekstra i deres 

markedsføring end andre virksomheder.  

 

Derudover kommer de kulturelle koder også til udtryk på deres Facebookside, hvor Bianco 

utallige gange forsøger at forklare videoens budskab, scener, citater etc. Dette anses som 

kulturelle koder, da de forsøger at hjælpe forbrugerne med at opleve og forstå meningen bag 

brandet og deres kampagnevideo, som vil blive diskuteret i næste afsnit. Kvindekampen for 

ligeløn har en betydning i den historiske kontekst, hvilket er essentielt ved kulturelle koder 

ifølge Holt. Dog kan der argumenteres for at Bianco har mangel på kulturelle koder til at 

understøtte ideologien om, at de tager samfundsmæssige problemstillinger op og er socialt 

ansvarlige. Dette vil blive nærmere analyseret og diskuteret i vurderingen af Biancos 

kulturelle udtryk.  

5.11.1 Bianco som kulturelt innovativt brand 

I modsætning til de to andre cases ses det, at Biancos kulturelle udtryk har mangler og at 

samspillet mellem de tre komponenter ikke er optimalt. Deres ideologi om at være på kanten 

og have stærke holdninger har de dog formået at formidle via deres myter og kulturelle koder. 

De har opfyldt deres formål med at skabe awareness og skabe debat omkring en 

samfundsmæssig problemstilling.  



	  

	  

62	  

I lyset af de mange kritiske kommentarer ses det, at de har forskellige mangler, når det gælder 

deres kulturelle udtryk. Ifølge Holts teori skal der være en relation mellem brandet og deres 

produkt/services. Bianco afviger fra dette, da resultaterne viser, at forbrugerne ikke kan koble 

en ideologi til Biancos produkt.  

 

Derudover ses der i deres udtryk ingen kulturelle koder, der kan formidle deres ideologi om at 

være en social ansvarlig virksomhed. Deres kampagne omkring ligeløn mangler fakta og 

historiske elementer til at understøtte budskabet. Derfor kan der argumenteres for at 

forbrugerne efterspørger at kampagnen skulle have flere elementer fra infomercials end 

advertiment. Det lader til at Bianco ville kunne formidle deres brands ideologi om at være 

social ansvarlig og tage samfundsmæssige problemstillinger op, hvis de brugte mere 

information, der havde historiske rødder i forbindelse med ligeløn. Derfor kan det 

umiddelbart siges at Biancos kulturelle udtryk har formået at formidle til forbrugerne, at de er 

et brand, der skaber opmærksomhed og debat, men at de dog har fejlet i henhold til at vise, at 

de tager socialt ansvar og fokuserer på diverse problemstillinger i samfundet.  

 

Som tidligere nævnt ses det at deres ideologi er blevet opfattet korrekt af forbrugerne. Dette er 

dog ikke ensbetydende med at der er samspil mellem deres vision og image. De afvigelser, 

der er i det kulturelle udtryk, ses også i opfattelsen af visionen. Der ses et gap imellem vision 

og image; dette sker når interessenternes (forbrugernes) billede af virksomheden er i konflikt 

med ledelsens strategiske vision (Hatch & Schultz, 2009, s. 102). Dette gap kommer specielt 

til udtryk i deres kulturelle koder, som ikke har formået at gengive myterne, så forbrugerne 

kan forstå Biancos ideologi. Dette ses bl.a. i at Bianco har været nødsaget til at besvare 

samtlige Facebook-kommentarer for at kunne gengive deres budskab med reklamevideoen.  

5.11.2 Kulturelt design 

Ud fra ovenstående analyse fremgår det, at Biancos kulturelle udtryk burde generere en 

kombination af social og symbolsk værdi, da de både sætter fokus på vigtige aspekter af livet 

og fordi de tager en politisk sag op.  

Dette er dog ikke den værdi respondenterne oplever. De fleste af respondenterne kan nemlig 

ikke se en sammenhæng mellem Biancos kulturelle udtryk og deres produkt. Endvidere er de 

fleste også negativt stemt overfor dette kulturelle udtryk, hvilket påvirker den værdi 

forbrugerne oplever. Det lader til at forbrugere af Bianco køber deres produkter baseret på 
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funktionalitet og ikke deres historie bag produktet, eksempelvis ”Jeg kan ikke lide Bianco’s 

fremstilling, men hvis jeg så nogle pæne sko kunne jeg stadig finde på at købe dem.” 

(respondent 2: Signe, 25 år). Dette er i modstrid med Holts teori, da han mener at brands der 

fokuserer på politiske og sociokulturelle emner bør udløse social og symbolsk 

værdigenerering hos forbrugerne.  

5.12 Diskussion af de tre cases’ kulturelle udtryk 

De tre ovenstående virksomheder har det tilfælles, at de anvender deres kampagnevideo til at 

udtrykke deres myter og ideologi. Deres kampagnevideoer fungerer i alle tre tilfælde som de 

kulturelle koder i forbindelse med Holts teori om kulturelt udtryk. Dog ses det, at Momondo 

og Spies gør brug af flere kulturelle koder; de forsøger nemlig at uddybe deres myte og 

ideologi på deres hjemmeside og giver forbrugerne mulighed for at opleve den via diverse 

tjenester. Dette er i modsætning til Bianco, hvor deres kampagnevideo og enkelte kampagner 

er det eneste, der giver forbrugerne mulighed for at forstå deres ideologi. I forlængelse af 

dette ses det, at Bianco er nødt til at indføre ekstra kulturelle koder i form af besvarelse af alle 

kommentarer på deres egen Facebookside, da ideologien og myten ikke bliver modtaget 

korrekt hos forbrugerne.  

Facebook er et medie, hvor forbrugerne hurtigt kan dele, kommentere og like virksomheders 

indhold, og når informationen først er spredt, kan det være svært at kontrollere for 

virksomheder. Endvidere er Facebook et medie, hvor forbrugerne i fællesskab kan slutte sig 

til kritik og sprede modytringer mod virksomheden (Jensen & Tække, 2013). Derfor er det 

nødvendigt at de kulturelle koder er tilstrækkelige, for at kunne undgå negativ omtale.  

 

Endvidere ses det, at samspillet imellem de tre komponenter; ideologi, myter og kulturelle 

koder, er succesfuldt hhv. hos Momondo og Spies, hvorimod Bianco fejler på denne front. 

Den primære grund som forbrugerne bider sig fast i, er at Biancos kulturelle udtryk ikke har 

forbindelse med deres produkt. I forhold til det kulturelle design ses det også, at 

undersøgelserne omkring Bianco giver resultater, der er i modstrid med Holts teori om 

kulturel branding. Det ses, at Bianco genererer funktionelle fordele og ikke social og 

symbolsk værdi, hvilket det burde ifølge Holts teori.  
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Opsummerende ses det, at Momondo og Spies har formået at skabe et succesfuldt kulturelt 

udtryk, hvorimod Bianco har en del afvigelser. Spies og Momondo har det tilfælles, at deres 

ideologier er tæt forbundet til deres services, hvorimod forbrugerne ikke kan se en 

sammenhæng mellem Biancos ideologi, reklamevideo og deres produkter. Ifølge Holts teori 

skal et brand blive bygget op omkring længsler fra en hel nation, før det kan blive succesfuldt 

og på længere sigt ikonisk. Dette har alle tre kampagner tilfælles, da de behandler emner som 

mangfoldighed/racisme, Danmarks lave fødselsrate og feminisme. Man kan argumentere for 

at disse tre emner alle er aktuelle, relevante og kan klassificere sig som længsler fra en hel 

nation. Det ses at Spies og Momondo har skabt et kulturelt udtryk, som er i tråd med disse 

længsler, og som er blevet modtaget korrekt hos forbrugerne. Bianco derimod, har forsøgt at 

rejse spørgsmålet om feminismen, som er et aktuelt emne i medierne, bl.a. i takt med at 

fjerdebølges-feminismen er blevet et populært emne (web 15), men ikke har opnået samme 

effekt. Deres kulturelle udtryk har ikke formået at skabe social og symbolsk value, og deres 

kulturelle koder har ikke gengivet myten om feminismen korrekt. Det centrale ved disse 

længsler er, at de tit bliver anset som personlige for en forbruger, trods det at de er længsler 

fra en hel nation (Holt, 2004, s. 6). Dette ses også i respondenternes svar, hvor nogle er 

uenige i den slags feminisme, Bianco forsøger at sætte fokus på, og derfor ikke vil gøre brug 

af Biancos produkter.  

Alle tre kampagner har hver deres kulturelle udtryk og genererer forskellige værdier. Det 

interessante er dog at undersøge, hvorvidt forbrugerne tager disse kulturelle udtryk til 

overvejelse, inden de køber et produkt eller deler en reklame fra de pågældende 

virksomheder.  

5.13 Tager forbrugerne det kulturelle udtryk til overvejelse? 

Holt og Cameron sammenligner de kulturelle udtryk med kompasser, da de er med til at 

organisere forbrugernes forståelse af verden. Derudover argumenterer de også for, at 

respondenterne tager de kulturelle udtryk til overvejelse, inden de køber deres produkter, og 

på den måde tilrettelægger deres identitet efter det pågældende brand.  

 

Iblandt respondenterne ses der blandede holdninger i forhold til, om de tager virksomhedernes 

værdier til overvejelse, inden de køber et produkt. Der ses eksempelvis stærke holdninger, 

hvor de kulturelle udtryk har givet en negativ effekt: ”Jeg plejede at købe fra Bianco, men det 

vil jeg ikke længere” (respondent 6: Clara, 19 år). Hvorimod andre ikke lader den negative 
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følelse, virksomheden har efterladt, have en indflydelse på deres køb: ”Jeg kan ikke lide 

Biancos fremstilling, men hvis jeg så nogle pæne sko, kunne jeg stadig finde på at købe dem” 

(respondent 3, Signe 25 år). Ovenstående citat fra respondent 3 kan yderligere støtte 

argumentet om at Biancos kulturelle udtryk genererer funktionel værdi. Det ses nemlig, at 

respondentens negative opfattelse af brandet ikke har ændret på de funktionelle fordele. Dog 

er der et enkelt tilfælde, hvor det kulturelle udtryk ikke kun er blevet overvejet inden køb af et 

produkt, men også har haft en positiv effekt: ”… med hensyn til Bianco, hvis jeg fandt nogle 

sko, som jeg synes var flotte, vil jeg være mere tilbøjelig til at købe dem, da jeg støtter op om 

samme værdier” (respondent 1: Benjamin, 26 år). 

 

Derudover ses der også et mønster, hvor forbrugerne mener at de ikke direkte tager det 

kulturelle udtryk og virksomhedens værdier til overvejelse, men at det ligger i deres 

underbevidsthed: ”Nej, det ligger mere ubevidst. Det er reklamens magt, at den ligger i 

underbevidstheden” (respondent 2: Tille, 43 år). Endvidere: ”..det er ikke det, som rammer 

mig. Det kan måske have en lille indflydelse i mine bagtanker” (respondent 5: Diako, 21 år). 

 

Opsummerende ses det, at der er to konstruktioner, der primært eksisterer blandt 

respondenterne: 1. At forbrugerne tager de kulturelle udtryk til overvejelse, inden de køber et 

produkt, hvilket både kan have en negativ og en positiv effekt. 2. At det kulturelle udtryk 

ligger i deres underbevidsthed. På baggrund af disse mønstre er det nødvendigt at se nærmere 

på identitets-værdien, disse brands udleder, og om forbrugerne anvender disse brands som en 

forlængelse af deres egen identitet.  

 

Disse to tendenser er baseret på de 6 respondenters opfattelser af kampagnen, online 

kommentarer og Holts teori om kulturel branding. Desuden kan disse tendenser også 

underbygges teoretisk; der ses nemlig en sammenhæng mellem virksomheders brand og 

individets identitet (Christensen & Morsing, 2008). Når en virksomhed brandes som helhed, i 

modsætning til produktbranding, kan forbrugerne blive som ”en parasit på virksomhedens 

brandingbestræbelser (….) Så han eller hun kun føler sig tilpas iført ganske bestemt 

mærkevaretøj fra ganske bestemte butikker” (Christensen & Morsing, 2008, s. 49). Alle tre 

cases’ videoer gør brug af elementer fra Corporate branding, hvor man skaber en fortælling 

om virksomheden og ikke kun dens produkter. Derfor kan man argumentere for at de to 
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ovenstående tendenser er aktuelle. Som ovenstående analyse også påpeger, kan dette også 

være negativt, da nogle forbrugere undlader at købe bestemte mærker, fordi vedkommende 

ikke vil påtage sig mærkets identitet, eksempelvis som Arla under Muhammedkrisen 

(Christensen & Morsing, 2008, s. 50).  

5.14 Viral markedsføring som en forlængelse af forbrugernes identitet? 

Ifølge Holts teori om kulturel branding værdsætter forbrugerne både brands for, hvad de 

tilbyder, og for, hvad de symboliserer. Holt argumenterer for at de brands, som forbrugerne 

finder interessante, ofte er brands, de kan identificere sig med. I forhold til de tre cases kan 

respondenterne godt identificere sig med budskaberne i kampagnerne, men dog er der 

uenighed i forbindelse med fremstillingen: ”Ja, jeg kan identificere mig med Momondo. Spies 

identificerer jeg mig ikke helt med, da de måske henvender sig til en lidt ældre målgruppe. 

Jeg kan også identificere mig med de værdier, Bianco fremstiller i videoen” (respondent 1: 

Benjamin, 26 år). 

 

Udover forbrugernes identificering med de pågældende brands er det interessant at analysere, 

om forbrugerne vil gøre brug af disse brands til at skabe deres egen person og identitet. Som 

tidligere nævnt, ses der en sammenhæng mellem et brand og individets skabelse af egen 

identitet. Der kan argumenteres for at brands er med til at styre opfattelser af fællesskab og 

selvopfattelse. Brands kan være med til at skabe individets selvbilleder (Conley, 2008). Disse 

typer brands bliver tit værdsat for deres identitetsværdi i forhold til deres funktionelle værdi. 

Derudover er disse identity-brands et skridt nærmere at blive et ikonisk brand. Som tidligere 

nævnt, lader det til at forbrugerne kan identificere sig med de forskellige budskaber og 

virksomheder. I forlængelse af dette ses der både mønstre og konstruktioner, hvor forbrugerne 

vil gøre mere brug af brandet for at fortælle om dem selv, men også hvor de bevidst vil 

fravælge brandet, for at deres identitet ikke skal blive misforstået.  

Dette bevidste fravalg kan blive karakteriseret som anti-brands (Christensen & Morsing, 

2008, s. 49): ”Jeg vil helt klart bruge Momondo mere, fordi jeg nu ved, at de er en 

virksomhed, som går ind for mangfoldighed, som jeg også selv gør” (respondent 1: Benjamin, 

26 år). Endvidere: ”Igen med Bianco, der vil jeg ikke. Jeg er selv meget feministisk, og den 

måde de har gjort det på, er komplet uvidenhed. Jeg bliver måske også lidt utryg ved at købe 

deres sko, fordi folk måske vil tænke, at min feministiske tilgang er baseret på at undertrykke 

mænd, som jeg ikke går ind for” (respondent 6: Clara, 19 år). Yderligere ses der også 
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mønstre, hvori forbrugerne mener, at ubevidstheden igen spiller en rolle i deres brug af brands 

til at forlænge deres identitet.  

Viral markedsføring, herunder de tre cases, foregår på sociale medier. I dette speciale er 

Facebook valgt som det medie, der undersøges. I forhold til sociale medier kan man 

argumentere for, at folk benytter disse sociale medier til at vise, hvem de er som mennesker. 

En af fordelene ved Facebook er nemlig muligheden for at promovere sig selv, fjerne privat 

uønsket information og generelt skabe et billede af en positiv livsstil (Blachio et al., 2015). 

Derfor er det interessant at se, om disse tre virale kampagner kan tilføje noget til forbrugernes 

online-jeg.  

 

Holts teori centrerer sig en del omkring forbrugernes skabelse af deres identitet, og hvordan 

disse ikoniske brands kan blive anvendt i hverdagen til at forlænge forbrugernes identitet. Det 

lader til at forbrugerne gør brug af viral markedsføring til at frembringe deres egne 

holdninger, fortællinger om sig selv og dermed også identitet på deres egen Facebook-profil. 

Clara, som er respondent 6, svarer bl.a. til spørgsmålet, om hun vil dele videoen for at fortælle 

om sig selv, følgende: ”Ja helt klart, især Momondo. Jeg vil jo gerne fremvise mig selv som 

ikke-racist, hvilket jeg heller ikke er. Men jeg vil gerne udtrykke det til folk. Jeg vil ikke dele 

Biancos video, fordi så ville folk få et helt andet syn på mig. Spies er jo underholdning, og det 

er sjovt at vise det til folk” (respondent 6: Clara, 19 år). Endvidere udtaler Diako: ”Ja, jeg 

kunne godt finde på at dele Momondos reklame i håbet om at vise folk, at jeg ikke er racist. 

Derudover håber jeg også at se andre mennesker gøre det samme. Det kunne give en indsigt 

i, hvad en person har af meninger. Jeg kunne også sagtens dele Spies-videoen, fordi det er en 

sjov video og for at vise, ”det her er min slags humor”. Bianco kunne jeg finde på at dele for 

at være ironisk” (respondent 5: Diako, 21 år). Endvidere: ”Den eneste, jeg måske ville dele, 

ville være Momondo’en. Og det er, fordi jeg brænder lidt for det der med at være open-

minded og uden fordomme” (respondent 4: Jørgen, 55 år). Denne deling af videoerne kan 

forstås som en social fortælling om afsenderen, og at denne sociale fortælling kan være en del 

af deres identitetsdannelse på Facebook (Jensen & Tække, 2013, s. 145).  

 

Denne brug af virksomhedernes reklamevideoer kan også blive karakteriseret som et forhold 

mellem forbruger og virksomhedens brand. Susan Founiers (1998) teori om forbrugernes 

forhold til brands beskriver, hvordan et brand kan fungere som en partner. Dette kan ske på 
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forskellige måder, eksempelvis ved at have en talsperson, som fremhæver brandet og 

personificerer det. Dette kan også sammenlignes med Holts begreb cultural ikon, som også 

kan fungere som en talsperson, eksempelvis som Steve Jobs gjorde hos Apple. Endvidere kan 

brandet også skabe menneskelige kvalifikationer, eksempelvis er Merci ikke kun chokolade, 

men også en måde at sige tak på (Fournier, 1998). Dette forhold kommer også til udtryk i 

ovenstående citater, hvor det ses at respondenterne vil gøre brug af eksempelvis Momondo 

for at vise, at de er mangfoldige; eller ikke vil gøre brug af Biancos sko for ikke at fremstå 

som en person, der undertrykker mænd. Derudover kan man argumentere for at der er 

forskellige motivationsfaktorer for at dele indhold på Facebook. De relevante faktorer i dette 

tilfælde er, self-expression og sharing opinions (Treadaway et. al., 2012, s. 33). Baseret på 

ovenstående citater og undersøgelsernes resultater, ses det at disse motivationsfaktorer er 

eksisterende blandt respondenterne. De forsøger med disse reklamevideoer at udtrykke egen 

personlighed og dele egne holdninger.  

 

Opsummerende ses det, at disse tre reklamevideoer bliver anvendt og delt for at udtrykke 

forbrugernes identitet på Facebook. Dette mønster er ikke direkte i modstrid med Holts teori, 

men dog er der enkelte afvigelser, da Holt argumenterer for at det er brandet, forbrugerne skal 

anvende i deres hverdag, og ikke kun de kulturelle koder, som reklamevideoerne er blevet 

karakteriseret som. Der kan dog argumenteres for at disse reklamevideoer, som er gået viralt, 

er en fortælling om brandet, og når forbrugerne identificerer og anvender denne fortælling, er 

man et skridt nærmere det ikoniske brand.  

 

I forbindelse med respondenternes anvendelse af produkterne i hverdagen er der delte 

konstruktioner og forskellige billeder, der tegner sig. Deres opfattelse af reklamevideoernes 

indflydelse på deres underbevidsthed gør sig også gældende i dette tilfælde. Derudover er der 

nogle af respondenterne, der mener, at reklamevideoerne ikke har en indflydelse på deres køb: 

”Nej det tror jeg ikke, men jeg har omvendt ikke noget imod det. Jeg har brugt penge hos alle 

tre virksomheder før, og det vil ikke ændre sig” (respondent 2: Tille, 43 år). Der er enkelte 

respondenterne der vil gøre brug af brandet i hverdagen og enkelte der vil fravælge brandet 

efter at have set den tilhørende reklamevideo. Overordnet ses der dog en konstruktion af, at 

respondenterne bevidst ikke vil gøre brug af brandet i deres hverdag, for at fortælle om dem 

selv. Men at de gerne vil dele reklame videoerne for at udtrykke egen identitet: ”Det vil kun 
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være når jeg deler noget på Facebook, at det er en forlængelse af mig og ikke når jeg køber 

deres produkter” (respondent 2: Tille, 43 år). Dette kan forklares med at internettet og især 

Facebook har givet nye muligheder for identitetsdannelse, da man kan lege med sin identitet 

og påtage sig en rolle som er langt fra den man har offline (Jensen & Tække, 2013). Derfor 

kan man argumentere for at disse virale kampagner er blevet anvendt som en forlængelse af 

forbrugernes online identitet på Facebook, og ikke direkte deres offline rolle i hverdagen.  

5.15 Modsvar til Holts kritik af viral markedsføring 

Kulturel branding beskæftiger sig primært med forbrugernes identificering med et givet 

brand. Denne identifikation er ifølge Holt umulig at skabe med viral markedsføring som 

brandingtilgang. Som tidligere nævnt kritiserer Holt at kommunikationen primært er mellem 

forbrugerne, altså forbruger til forbrugere-kommunikation, og at der derfor er mangel på 

kommunikation mellem virksomhed og forbrugere. Han mener at denne fordeling af magt kan 

føre til, at kampagnerne ville blive authorless, og at brandet ikke er i fokus. Dette kan blive 

modargumenteret empirisk, da alle respondenter fanger brandet bag reklamevideoerne til 

sidst. De fanger alle budskabet og hvem der står bag, og mener ikke at de opfatter dem, som 

har delt indholdet, som afsender (bilag 4). Respondent 2 udtaler bl.a. følgende: ”Jeg bliver 

ikke forvirret af at det er mine venner, som deler, jeg vil aldrig tro, at de er afsender” 

(respondent 2: Tille, 43 år). Derudover mener forbrugerne, at det stærke kommercielle 

budskab i alle tre kampagner viser, at det er en virksomhed, som er afsender.  

 

Der ses dog en tydelig tendens mellem sammenhængen af budskabet og virksomhedens 

produkt, og om hvorvidt forbrugerne opfatter dem som afsender. I Momondo og Spies’ 

tilfælde, som tidligere er blevet analyseret til at have et succesfuldt kulturelt udtryk, som er i 

tråd med deres services, ses det at forbrugerne hurtigt opfanger dem som afsender på brandet. 

”Ja, helt klart. Eks. Momondo, jeg kender godt rejsebureauet, og det er helt tydeligt, at de 

gerne vil have, at folk skal tage ud at rejse. Spies er jo også et dansk bureau, og de bringer 

også Danmark og sammenholdet ind i reklamen” (respondent 6: Clara, 19 år). I Biancos 

tilfælde hersker der en større grad af tvivl, hvad angår afsenderen af budskabet: ”Den med 

Bianco er man ikke helt klar over i starten, at det er Bianco, som er afsender. Det er nemlig 

ikke samfundsmæssige problemstillinger, jeg forbinder Bianco med. Det var først til sidst, at 

jeg opdagede, at det var Bianco, som var afsender bag videoen, og at de også prøver at sælge 

sko” (respondent 1: Benjamin, 26 år). Endvidere: ”Bianco, ja, det var først til sidst de gik op 
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for mig, at det var dem” (respondent 4: Jørgen, 55 år). Manglen på afsender eller forvirringen 

om, hvem der er afsender på Equal Pay is not enough, ses også i resultaterne fra de 

netnografiske undersøgelser. Flere forbrugere kritiserer Bianco for at tage så vigtigt et emne 

op for at kunne sælge flere sko. Her ses igen, at manglen på sammenhæng mellem deres 

ideologi og produkter lader til at føre til en kritisk debat om Biancos reklamevideo.  

Holts argument om at forbrugerne bliver afsender i stedet for virksomheden, kan empirisk 

modbevises baseret på specialets to undersøgelser. Dette sker dog kun, hvis brandet har et 

succesfuldt kulturelt udtryk, som er i tråd med deres produkter/services.  

 

Kontrol og magten over budskab og kampagnens rækkevidde, er et andet kritikpunkt, som 

Holt centrerer sig om. I disse tre cases ses det, at ”lack of control” er kommet Spies og 

Momondo til gode, hvorimod Bianco har opnået modsat effekt (se afsnit 5.4.3). Endvidere 

kritiserer Holt også succeskriteriet for viral markedsføring, nemlig at noget bliver delt og går 

viralt. Han argumenterer for, at hvis man som virksomhed kan skabe et kulturelt brand og på 

længere sigt et ikonisk brand, så kræver det, at forbrugerne husker indholdet og gør brug af 

symbolerne i deres hverdag. Som ovenstående analyse viser, gør forbrugerne brug af 

indholdet til at forklare deres egen identitet på de sociale medier. Derudover ses det, at disse 

reklamevideoer har haft en effekt på deres købelyst samt brug af brandet i deres hverdag på en 

negativ og positiv måde. I afsnit 4.8 blev Holts tilgang til myter også kritiseret, da de kan 

opfattes forskelligt og være flertydige. Dette ses også i analysen, hvoraf myterne blev opfattet 

forskelligt og ikke blev opfattet, som virksomheden havde intenderet. Da hver respondent er 

præget af sin egen livsopfattelse og har hver sin konstruktion, kan myterne være flertydige. 

Trods hver respondents opfattelse vil specialet analysere de mønstre, der tegner sig på 

baggrund af respondenternes konstruktioner. Opsummerende fremgår det, at Holts kritik ikke 

er i tråd med respondenternes konstruktioner af de tre kampagner samt de tendenser, der ses i 

den netnografiske undersøgelse. Baseret på specialets to undersøgelser kan Holts kritik af 

viral markedsføring modargumenteres.  

5.16 Er viral markedsføring vejen til ikoniske brands?  

Som tidligere beskrevet i specialets teoriafsnit, er ikoniske brands dem, som forbrugerne kan 

identificere sig med og kan analyseres ved at måle identitetsværdi. De tre cases vil analyseres 

i forhold til dette for at kunne vurdere, hvorvidt viral markedsføring, herunder 

reklamevideoer, kan anvendes som middel. Det er vigtigt at understrege, at al succes med at 
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blive et kulturelt ikon og et ikonisk brand afhænger af identitetsværdiens styrke.  Et af 

kriterierne for at udvikle et ikonisk brand er et succesfuldt kulturelt udtryk med en stærk 

bevidst generering af fordele til forbrugere. De to virksomheder, Momondo og Spies, har 

formået dette, hvorimod Bianco har haft mangler i deres kulturelle udtryk (uddybet i afsnit 

5.12). Derfor vil det i Biancos tilfælde være svært at opnå et ikonisk brand med stærk 

identitetsværdi, når det kulturelle udtryk ikke stemmer overens.  

 

Alle tre virksomheder har gjort brug af reklamevideoer til at udtrykke deres ideologi og 

myter. Disse reklamevideoer er blevet anvendt med formålet om at skabe en historie, markers 

omkring virksomheden og styrke identitetsværdi hos forbrugerne. Ved at gøre brug af disse 

reklamevideoer har de haft muligheden for at forklare og fremvise deres brands ideologi til et 

bredt publikum. Ved at gøre brug af viral markedsføring rammer man forbrugerne via deres 

omgangskreds og dermed også deres interesser. Flere forbrugere er mere tilbøjelige til at se et 

givet indhold, når deres venner og bekendte deler/tagger dem, grundet fællesinteresser:” Det 

virker jo 10 gange bedre end en elendig reklameblok på tv, fordi man rammer folk via deres 

interesser” (respondent 4: Jørgen, 55 år). Derudover har virksomheden også mulighed for at 

udtrykke sine myter via de helt rigtige kulturelle koder, som kan komme til udtryk i deres 

reklamevideo: ”Igennem videoer så viser virksomheder mere sin identitet, de får mere deres 

holdninger ud. De får deres værdier ud på denne måde” (respondent 2: Signe, 25 år). I 

forlængelse af ovenstående citat kan der argumenteres for at en virksomheds visuelle 

kommunikation også kan have en effekt på dens brand (Wedel & Pieters, 2008). Desuden kan 

visuel marketing netop bidrage til at videregive vigtige budskaber og oplevelser til 

forbrugerne (Wedel & Pieters, 2008). Der kan argumenteres for, at samspillet mellem at 

ramme forbrugerne via deres interesser, og at virksomheden får deres identitet ud, kan være 

med til at skabe et brand med stærk identitetsværdi. I forlængelse af denne, kan den virale 

effekt også påvirke forbrugernes opfattelse af et brand: "Det har også en indflydelse på min 

opfattelse af Momondo, da de kan formå at lave en kampagne, som er så gennemført, at der 

er så mange, som rent faktisk ville dele den, og den når ud til så mange” (respondent 1: 

Benjamin, 26 år).  

 

Et af de essentielle aspekter ved viral markedsføring er den enorme rækkevidde og omtale, 

den kan skabe (Perry og Whitaker, 2002). Et ikonisk brand bliver, ifølge Holts teori, opbygget 
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af massemedierne, men ved at viral markedsføring opnår en enorm rækkevidde, kan den 

anvendes som et alternativ eller supplement til massemedierne. Desuden er forbrugerne også 

inddraget i processen om den virale effekt og den omtale, der skabes omkring en viral 

kampagne. Her kan fordelen ligge i, at forbrugerne bliver produsages (Bruns 2008-2009), og 

er med til at skabe disse virale kampagner. Denne inddragelse kan også medføre at 

forbrugerne i højere grad kan identificere sig med brandet efterfølgende.  

 

Indholdet i den virale kampagne har også en afgørende faktor i skabelsen af et ikonisk brand. 

Det kan dog være svært at ramme rigtigt i forhold til alle forbrugernes holdninger: ”Men det 

kan både være godt og skidt, fordi folk er forskellige i deres holdninger, så derfor skal man 

passe på. Så man skal være sikker på, at det skal være en god reklame, man markedsfører, 

inden man sætter den ud” (respondent 5: Diako, 21 år). Derfor argumenterer Holt for, at et 

brands kulturelt udtryk skal være skabt på baggrund af en hel nations længsler, og dette 

kommer stærkt til udtryk i alle tre cases, hvor de har taget et relevant samfundsproblem op. 

Trods dette har Bianco fejlet, da deres valgte samfundsstilling ikke blev fremvist efter 

forbrugernes ønsker og dermed ikke generede de intenderede fordele.  

 

Viral markedsføring foregår på internettet og primært på de sociale medier. På disse online 

medier har forbrugerne nemmere ved at dele og videresende virksomheders budskaber, men 

også nemmere ved at udtrykke deres egne holdninger og identitet. Dette gør, at viral 

markedsføring har en kæmpe fordel, hvad angår brands, der ønsker at blive en forlængelse af 

forbrugernes identitet. I ovenstående analyse ses det, at forbrugerne ikke kun gør brug af 

kampagnerne til at fortælle egne holdninger, men også for at vise, hvem de er som 

mennesker, og hvilke værdisæt de har. Derudover vælger de også at dele reklamerne med 

ironi for at fortælle, hvem de ikke er. På den måde kan viral markedsføring være den primære 

tilgang, der bidrager til forbrugernes online-jeg. Derudover kan det også kommenteres, at der 

er mangel på kulturelle ikoner hos Momondo og Bianco. I bilag 6 ses det, at ikoniske brands 

er en blanding af brands med høj identitetsværdi og kulturelle ikoner. Det er en blanding af 

disse to faktorer, der kan skabe et ikonisk brand.  

Spies har til gengæld deres stifter, Simon Spies, som kan karakteriseres som deres kulturelle 

ikon. Dette kommer til udtryk i deres måde at markedsføre deres rejser på; der er altid et 

humoristisk element:”…og deres grundlægger Simon Spies var jo også en karakter, der tog 
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pis på det hele” (respondent 3: Signe, 25 år). Der ses dog ingen effekt på Spies’ brand, trods 

deres kulturelle ikon.  

Opsummerende lader det til, at viral markedsføring kan bidrage til forbrugernes online 

identitet, hvorimod deres offline identitet bliver påvirket både positivt og negativt i 

forbindelse med køb af service/produkter, men at de ikke rammer alle. Dette er også et udtryk 

for at hver respondent er præget af deres eget livssyn og konstruktioner, som påvirker deres 

opfattelse af reklamevideoerne.  

5.17 Delkonklusion 2 

Det kan konkluderes, at Spies og Momondo har formået at skabe et succesfuldt kulturelt 

udtryk, baseret på samspillet mellem de tre komponenter: Ideologi, myte og kulturelle koder. 

Derimod kan det overordnet konkluderes, at Biancos kulturelle udtryk har mangler, der 

bunder i at deres kulturelle udtryk, herunder ideologi, ikke er knyttet til deres produkter. 

Derudover kan Holts kritik af viral markedsføring imødekommes med respondenternes 

opfattelse af fænomenet. Det ses nemlig, at forbrugerne vil gøre brug af viral markedsføring 

til at forlænge egen identitet og frembringe egne holdninger. Opsummerende kan det 

konkluderes, at viral markedsføring kan anvendes som et kulturelt brandingværktøj, da 

forbrugerne deler indholdet i en viral markedsføring, primært for at frembringe egne 

holdninger og vise deres identitet til omverdenen. 

6. Diskussion  
I følgende afsnit vil der fremgå en diskussion over specialets metoder, undersøgelsesdesign 

og resultater. Som tidligere nævnt, er den socialkonstruktivistiske tilgang gennemgående i 

hele specialet, hvilket påvirker tilgangen til indsamling af data og resultaterne. Ved at 

specialet tager udgangspunkt i felt 1b, i bilag 2, så anses resultaterne og konklusionerne ikke 

som et endegyldigt billede af mennesket eller samfundet. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt 

disse resultater er repræsentative, i og med at de primært er baseret på 6 personers 

konstruktioner af reklamevideoerne. Disse konstruktioner er nemlig baseret på hver enkelt 

respondents eget livssyn og livsopfattelse, hvilket gør, at specialets resultater ikke direkte kan 

applikeres på andre cases. Dog giver de et billede af nogle mønstre, der tegner sig blandt 6 

respondenter med hver deres demografi.  
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I forlængelse af ovenstående spiller min egen fortolkning også en væsentlig rolle. Specialets 

analyse og konklusion vil, som tidligere nævnt, ikke være et definitivt svar, bl.a. fordi min 

egen fortolkning altid vil have en indflydelse. Dette kan eksempelvis komme til udtryk i 

måden, spørgsmålene er udformet på, samt den dialog der udledes af dem. Desuden er der i 

spørgsmålene til respondenterne anvendt ordet virksomhed i stedet for brand, når der bliver 

spurgt ind til, hvorvidt disse reklamevideoer har haft en effekt. Dette kan først og fremmest 

medføre misforståelser, da der ikke er lighedstegn mellem et brand og en virksomhed som 

helhed. Derudover kan man argumentere for, at med en socialkonstruktivistisk tilgang vil min 

egen opfattelse af ordet brand og virksomhed, have en indflydelse. Dette ses også i 

forbindelse med at min egen konstruktion og opfattelse af kampagnerne, kan have en 

indflydelse på specialets analyse og konklusion. Som beskrevet i afsnit 3.9, vil det 

imødekommes ved at være så reflekterende som muligt. Refleksiviteten ses gennemgående i 

specialet, da begge undersøgelsesdesign og hovedteoretikere bliver kritiseret. Derefter ses der 

et diskussionsafsnit efter hver analysedel.  Desuden fungerer online-kommentarerne også som 

et supplement til ovenstående. Dette er gjort for at bekræfte eller afkræfte de mønstre, de 

kvalitative interviews finder frem til. Endvidere kan resultaterne fra den netnografiske 

undersøgelse også diskuteres, da kommentarerne på Facebook allerede var filtreret, hvilket 

gjorde, at det ikke var muligt at indsamle kommentarer fra en bestemt tidsperiode. Et 

tidsinterval havde kunnet bidrage med alle kommentarer i den tidsperiode, hvor ingen 

beskeder er filteret fra. Facebooks selektive filtrering af beskederne kan dermed også påvirke 

resultaterne, da der ikke vides, hvilke kommentarer der er blevet filtreret væk.  

 

Demografien af respondenterne kan også have en indflydelse på undersøgelsesdesignets 

resultater og dermed specialets konklusioner. Der ses nemlig en stor forskel blandt 

respondenterne i forbindelse med aldersfordelingen. Det ses nemlig, at de yngre respondenter 

er mere tilbøjelige til at blive påvirket af video-reklamerne, og at de i større grad gør brug af 

brands i deres egen hverdag. Desuden er de også mere selvbevidste om deres identitet, hvor 

det ses, at de vil fravælge at gøre brug af brands for ikke at fremstå dårligt på sociale medier. 

Derudover er de også mere tilbøjelige til at tage en aktiv rolle i viral markedsføring og 

frembringe deres egne budskaber derigennem. De ældste respondenter derimod mener, at de 

sagtens kan se igennem reklame-videoerne og se, at det er et reklamestunt, og ikke lade sig 

påvirke. Denne observation kan bunde i, at de yngre generationer er vokset op med sociale 
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medier og derfor ser det som en naturlig forlængelse af deres identitet. Derfor kan det at gøre 

brug af et brand til at frembringe egne holdninger også falde mere naturligt for de yngre 

respondenter i modsætning til de ældre. Dette er også i tråd med, at sociale medier oftest er 

yngre generationers foretrukne måde at kommunikere med hinanden på (Treadaway et. al. 

2012). Derudover ses det også at unge i højere grad er villige til at iscenesætte sig selv på 

Facebook, og skabe en konstruktion af deres identitet på samme medie (Jensen og Tække, 

2013, s. 157).  

7. Konklusion  
Dette speciale havde til formål at besvare følgende problemformulering: ”Hvilken effekt har 

virale video-kampagner på et virksomhedsbrand, og kan disse virale video-kampagner med 

fordel anvendes til at skabe et kulturelt brand?” Med dette speciale har jeg ønsket at bidrage 

med et multipelt casestudie om viral markedsføring, og hvorvidt dette kan bruges som et 

kulturelt brandingværktøj. Til det har jeg undersøgt tre forskellige virksomheders video-

kampagner og analyseret 6 respondenters opfattelser af kampagnerne samt hver kampagnes 

online feedback i form af kommentarer på Facebook. Det har resulteret i følgende 

konklusioner: 

 

Resultaterne fra de kvalitative interviews og den netnografiske undersøgelse viser, at effekten 

af hver kampagne har været forskellig, afhængigt af deres kundeattitude og indhold. Det ses, 

at The DNA Journey primært har haft en positiv kundeattitude og at deres kampagnes effekt 

har medført at respondenterne er blevet mere positivt stemt overfor Momondo som brand. 

Dette bunder bl.a. i videoens budskab og dens fremstilling. I forlængelse af ovenstående, ses 

der også en udelukkende positiv kundeattitude hos Spies’ virale kampagne, men ingen effekt 

på deres brand. Resultaterne viser, at deres kampagne blev opfattet som sjov, humoristisk og 

positiv, men at den ikke rykkede på forbrugernes opfattelse af selve Spies som brand. 

Virksomhedernes mangel på kontrol, i forbindelse med en viral kampagne, kom både 

Momondo og Spies til gode, da deres kampagner ramte målgrupper som ikke var intenderet. I 

modsætning til dette, blev Biancos kampagne spredt på baggrund af negative kommentarer og 

delinger, hvilket gjorde, at denne mangel på kontrol bl.a. førte til en negativ opfattelse af 

Bianco. Denne opfattelse var også grundet respondenternes opfattelse af budskabet, indholdet 

og især fremstillingen i kampagne-videoen. Endvidere blev den negative opfattelse blandt 
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respondenterne og de online kommentarer også begrundet med mangel på sammenhæng 

mellem videoens budskab og Biancos produkter. Biancos virale kampagne gav en negativ 

effekt på deres brand, da flere respondenter gav udtryk for fravælgelse af Bianco som brand 

efter at have set Equal Pay Is Not Enough.  

Delanalyse 1 viser, at effekten af viral markedsføring kan ændre forbrugernes opfattelse af et 

brand i så høj grad, at de vil gøre mere brug af brand eller at de vil fravælge det. Desuden ses 

det, at selv om en video-kampagne er gået viralt og har fået udelukkende positiv omtale, er 

det ikke ensbetydende med en positiv effekt på selve brandet.  

 

I analysen af de tre videokampagners kulturelle udtryk kom specialet frem til, at alle tre 

videokampagners budskab er bygget op omkring emner der kan karakteriseres som længsler 

fra en hel nation. De virale kampagners kulturelle udtryk er succesfuldt for Momondo og 

Spies, hvilket er grundet samspillet mellem deres ideologi, myter, kulturelle koder (video-

kampagnen) og deres virksomheds ydelser/produkter. Dog ser respondenterne ingen 

sammenhæng mellem Biancos produkter og deres kulturelle udtryk. Endvidere ses det at 

Biancos kulturelle udtryk ikke genererer social og symbolsk værdi hos forbrugerne trods 

deres fokus på et politisk sociokulturelt emne. I modsætning til Bianco ses det, at de to andre 

virksomheder har formået at generere symbolske og sociale værdier.  

Opsummerende kan der konkluderes at Momondo og Spies har formået at skabe et 

succesfuldt kulturelt udtryk, hvor der er sammenhæng mellem de tre elementer og en stærk 

relation til deres ydelser/produkter. Derimod er der mangler i Biancos kulturelle udtryk, både 

hvad angår samspillet og sammenhængen med deres produkter.  

 

Resultaterne fra begge delanalyser viser, at forbrugerne tager de tre cases’ kulturelle udtryk til 

overvejelse, inden de køber et produkt. Dette kan ske bevidst og ubevidst, og det kan også 

være både positivt og negativt. Derudover ses det også, at forbrugerne gør brug af disse virale 

videoer som en forlængelse af egen identitet på Facebook. De anvender videoerne til at 

frembringe egne holdninger eller bevidst fravælge, for at deres identitet ikke skal blive 

misforstået. Resultaterne viser også, at forbrugerne gør brug af disse kulturelle udtryk til at 

tilføje noget til deres online-jeg, hvorimod deres offline-jeg ikke nødvendigvis er blevet 

påvirket eller at deres købelyst til de bestemte virksomheder er øget.  
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På baggrund af specialets analyse kan det konkluderes, at virale video-kampagner kan have en 

negativ, positiv og neutral effekt på en virksomheds brand, afhængigt af deres kundeattitude 

og sammenhængen mellem deres budskab og produkter/ydelser. Det kan også konkluderes, at 

virale video-kampagner med fordel kan anvendes til at skabe et kulturelt brand, fordi 

forbrugerne gør brug af video-kampagne til at frembringe egne holdninger og vise deres 

identitet til omverdenen på Facebook. Virale video-kampagner kan bruges som kulturel 

brandingværktøj, da det bidrager til et brands kulturelle udtryk, har potentiale til at skabe 

massiv omtale, og blive anvendt af forbrugerne til at forlænge egen identitet. Dog 

konkluderes der yderligere, at virale video-kampagner ikke påvirker forbrugernes købelyst 

eller direkte brug af brandet i deres hverdag. Enkelte respondenter er mere tilbøjelige til at 

gøre brug af brandet i deres hverdag, men det overordnede billede viser at virale video-

kampagner i højere grad vil blive brugt til at forlænge deres online identitet på Facebook og 

ikke deres offline identitet. Opsummerende konkluderes det, at virale video-kampagner har en 

effekt på forbrugernes opfattelse af den pågældende virksomheds brand, og at virale video-

kampagner med fordel kan anvendes som kulturelt brandingværktøj, da forbrugerne gør brug 

af kampagnerne til at forlænge egen online identitet.  

8. Perspektivering 
I det følgende afsnit vil der reflekteres over andre tilgange til viral markedsføring og mulige 

fremtidige projekter. Dette speciale og dets tre cases har vist, at viral markedsføring kan være 

en stor succes, som eksempelvis Momondos case. Deres virale video-kampagne førte til god 

omtale og en positiv effekt på deres brand, hvorimod andre cases, som Biancos, førte til en 

massiv kritik fra omverdenen og en negativ effekt på deres brand. Derfor kunne et nyt 

undersøgelsesfelt være det forebyggende arbejde, inden man sætter en reklamevideo i gang på 

de sociale medier. For at kunne determinere en video-reklames effektivitet kan man gøre brug 

af nyere metoder og forskning inden for neuro-science. Derfor kunne et muligt fremtidigt 

projekt være pre-testing af video-reklamer med neuro-scientific-metoder. Der findes en række 

teknologiske redskaber inden for neuro-science til at måle menneskers attention, og hvordan 

forskellige stimuli påvirker hjernen.  

 

Disse metoder kan bidrage til en indsigt i, hvordan forbrugerne opfatter forskellige 

reklamestimuli, og hvad der fanger deres opmærksomhed. Neuro-marketing kan med sine 
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neuro-scientific-metoder nå ”below the threshold of conscious awareness” (Gencho et al. 

2018, s. 12). Derfor er disse metoder relevante til at pre-teste ens virale kampagne for at 

kunne optimere den og forsøge at forudsige effekten. For at kunne analysere 

reklamevideoernes effekt kan man fokusere på konceptet arousal, der kan beskrives som: 

”Arousal includes general activation, emotional and motivational aspects, which can be 

caused by internal and/or external stimuli” (Groeppel-klein, 2005). Ifølge Ohme et al (2009) 

kan man gøre brug af Elektroencefalografi, EEG, til at måle niveauet af arousal. EEG 

registrerer de fysiologiske ændringer i hjernens elektriske aktivitet (Chamberlain & 

Broderick, 2007). Ved at registrere disse variationer i hjernens aktivitet, kan man med EEG 

analysere forskellige reklamevideoer, da den kan præcisere ændringer i hjernen i forhold til 

forskellige stimuli (Ohme et al., 2009).  

 

For at kunne analysere resultaterne fra EEG kan man benytte sig af Davidsons model. 

Modellen argumenterer for, at personer, der har en stærk ”left-frontal hemispheric activation 

in the pre and frontal cortex, are having an approach behaviour (positive affects towards the 

ad)”, hvorimod aktiviteten i den højre side repræsenterer ”withdrawl-behaviour”, som er 

negativ opfattelse af stimuli (Ohme et al., 2009; Ohme et al., 2010). Denne metode kan 

kombineres med en mere traditionel tilgang, hvor man kan gøre brug af kvalitative interviews 

til at gå mere i dybden med, hvad der ligger bag forbrugernes opfattelse af videoreklamerne. 

Denne kombination er derudover oplagt, hvis man ønsker at sammenligne forskellige video-

stimuli for at undersøge, hvad der ville være mest effektivt.  

 

Et andet muligt fremtidig projekt kunne være at undersøge motivationen bag forbrugernes 

valg om at tagge og dele virksomheders indhold på de sociale medier. Forbrugerne er aktive 

content creators på de sociale medier, og derfor er det interessant at gå mere i dybden med 

”user-generated content”. Her kunne man specifikt undersøge social tags, som er en form for 

UGC, hvor ”content is connected through user-generated keywords ”tags”, which is used to 

describe or share the content” (Nam & Kannan, 2014 s. 21) I bilag 11 ses de forskellige user-

generated tags, hvor man kan sammenligne social tags med andre typer. Ved at få større 

indsigt i, hvad der motiverer forbrugerne til at dele/tagge på virksomheders indhold, har man 

større mulighed for at tilrettelægge sin kampagne, således at den opnår mest effektivitet.  
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10. Bilag 
Bilag	  1:	  Inddeling	  af	  specialets	  struktur	  	  
 

 
 
 
Bilag	  2:	  	  4	  forskellige	  former	  for	  socialkonstruktivismen	  

 
 
Figur af Collin, 2003 
 
 
 

DEL	  1	  
• Redegørende	  
• Kulturel	  branding	  og	  viral	  markedsføring	  

DEL	  2	  

• Analyserende	  
• Viral	  markedsførings	  effekt	  på	  et	  virksomhedsbrand	  
• Viral	  markedsførings	  forlængelse	  af	  forbrugernes	  identitet	  

DEL	  3	  
• Diskuterende	  
• Er	  viral	  markedsføring	  vejen	  til	  et	  ikonisk	  brand?	  
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Bilag	  3:	  Oversigt	  over	  specialets	  respondenter	  
 
R:1 -Benjamin 26 år Universitetsstuderende 

R:2 - Tille 43 år Kommunikationsansvarlig 

R:3 - Signe 25 år Universitetsstuderende 

R:4 - Jørgen 55 år Mekaniker 

R:5 - Diako 21 år Universitetsstuderende 

R:6 - Clara 19 år Gymnasiestuderende 

 
 
Bilag	  4:	  Resumé	  af	  interviews	  
 
Bilag 4. 1: respondent 1 

Respondent 1: 
 
Benjamin, mand, 26 år 
Studerende på CBS 
Daglig bruger af Facebook 
Har kun set Momondos video før. 
 
 
Hvad synes du om videoerne? 
Jeg synes den med Spies var virkelig sjov og fik mig til at grine, og den med Bianco fik mig 
til at tænke over hvordan man kan tage nogle problemstillinger op og hvordan specielt 
modeverden kan tage disse problemstillinger op. Den med Momondo fik mig til at tænke over 
hvor jeg selv kommer fra, fordi der kunne jeg identificere mig med en af de karakter, der var i 
reklamen.  
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Ja, helt klart. Jeg er mere tilbøjelig til at se de her videoer hvis det er mine venner som deler 
dem. Da jeg ved at de ikke vil sælge mig noget og de vil dele det fordi de selv synes om det. 
Hvis det er nogle venner jeg er tæt med, så tænker jeg, at jeg også vil kunne lide det, hvis de 
kan. Igen, hvis det er en virksomhed som deler det, vil jeg umiddelbart tænke at det er et 
salgstrick. 
 
 
Synes du at videoer er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video) 
Jeg synes den med Momondo er meget informativ, jeg synes ikke den er underholdende i 
forhold til den er komisk eller sjov, men den er underholdende på den måde at man gerne vil 
se den. Den med Spies er ret underholdende, fordi den er meget sjov, men jeg ved ikke 
hvorvidt den er informativ, jeg er ikke helt sikker på om jeg tror på nogle af de ting de siger i 
videoen. Den med Bianco er faktisk informativ synes jeg, selvom den også er lidt 
underholdende, i form af den er sjov og har nogle sjove klips i den.  
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Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Hos Momondo og Spies er det meget tydeligt at se hvem der er afsender bag videoerne. Den 
med i Bianco, er man ikke helt klar over i starten at det er Bianco, som er afsender. Det er 
nemlig ikke samfundsmæssige problemstillinger jeg forbinder Bianco med. Det var først til 
sidst at jeg opdagede at det var Bianco som var afsender bag videoen og at de også prøver at 
sælge sko. Jeg synes problemstillingen i Biancos video er ret interessant og vigtigt, så derfor 
tænkte jeg ikke at de ville sælge mig sko. Det er godt de tager dette emne op, da det er meget 
omtalt lige herfor tiden. Jeg glemte dog at det var en reklame for sko.  
 
Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Ja, jeg er kæmpefan af det. Jeg synes alle tre videoer har været spændende at se. Jeg synes det 
er en god måde for virksomheder at markedsføre sig på. Det er meget kreativ i forhold til de 
traditionelle måder.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder?  
Den video fra Momondo fortæller at virksomheden forsøger at nedbryde fordomme, som folk 
har omkring andre nationaliteter. Derudover viser de at de er en mangfoldig virksomhed, som 
gerne vil tage en vigtigt debat op. Spies viser at de er et sjovt brand, som passer meget fint 
med at de sælger charterrejser. I forbindelse med Bianco, havde jeg ikke troet at sådan en sko-
virksomhed ville tage sådan et emne op, derfor er et positivt at vide at de er en virksomhed 
der laver mere end bare sko. 
 
Og mener du at videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
Ja, den med Momondo passer fint, da de er et rejsesite som opfordrer folk til at rejse og lære 
andre kulturer at kende. Spies passer også meget fint med deres brand, igen fordi de sælger 
charterrejser. Bianco er lidt tricky, det er en god kampagne, men der er nogle klips som ikke 
er sådan som jeg opfatter Bianco. Dette er eksempelvis, når der er nogle kvinder, der slår 
mænd. De er nemlig med til at sige at de her feminister er vrede og sure.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
Jeg er blevet mere positivt stemt med Momondo, fordi jeg synes det er så fedt et emne og 
kampagnen er så gennemført. I forhold til Spies har jeg ikke rigtigt nogen holdning til om min 
opfattelse er blevet mere positivt eller negativ. Selvom jeg ikke bryder mig om måden Bianco 
fremstiller kvinder på i kampagnen, så er jeg stadig positivt stemt, da jeg synes det er fedt de 
tager emnet op.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Ja, deres spredning på sociale medier har gjort at jeg vil se eksempelvis Momondo’s video. 
Da jeg så at flere af mine venner havde delt den, valgte jeg også at se den. Det har også en 
indflydelse på min opfattelse af Momondo, da de kan formå at lave en kampagne som er så 
gennemført at der er så mange som rent faktisk ville dele den og den når ud til så mange.  
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Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af denne video? 
Jeg vil mene at Momondos identitet handler om at nedbryde fordomme og være mangfoldig. 
Hvor identiteten Spies stræber efter er at de vil være sjove, kreative og innovative. Bianco 
forsøger at vise at de er en virksomhed der går ind for sociale og samfundsmæssige 
problemstillinger. De tager den identitet til sig, at de er en social ansvarlig virksomhed, de vil 
vise at de er mere end bare en sko-virksomhed.  
 
Synes du at det er en god måde at bruge video til at vise deres identitet på i stedet for 
eksempelvis en plakat?   
Ja, især med Bianco og Momondo, de bruger de her flere minutters videoer til at forklare 
deres værdier og holdninger.  
 
Efter du har set videoerne, kunne du så eksempelvis finde på at købe en rejse fra 
Momondo eller sko fra Bianco til at fortælle lidt om dig selv? Dvs. vil du benytte dig af 
de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle om dig selv? 
Jeg bruger allerede Momondo ret meget. Jeg vil helt klart bruge Momondo mere, fordi jeg nu 
ved at de er en virksomhed som går inden for mangfoldighed, som jeg også selv gør. Spies 
har jeg aldrig brugt, og kommer jeg hellere ikke til da deres video har ikke ændret det store 
ved mig. Jeg vil normalt gerne støtte virksomheder som går ind for socialansvarlighed og 
tager relevante emner op, men lige med Bianco er jeg ikke så vild med deres sortiment. Men 
jeg vil evt. støtte dem på anden vis ved eksempelvis at dele deres videoer.  
 
Kan du identificere dig med de 3 virksomheder efter du har set videoen? 
Ja, jeg kan identificere mig med Momondo. Spies identificerer jeg mig ikke helt med, da de 
måske henvender sig til en lidt ældre målgruppe.  
Jeg kan også identificere mig med de værdier Bianco fremstiller i videoen.  
 
Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? 
Ja, især Momondo. Jeg vil helt klart tænke på den video jeg har set, da den gjorde et stort 
indtryk på mig. Næste gang jeg kommer forbi en plakat eller lign med Spies, vil jeg tænke på 
deres video, men jeg vil nok ikke købe deres produkt. Med hensyn til Bianco, hvis jeg fandt 
nogle sko som jeg synes var flotte vil jeg være mere tilbøjelig til at købe dem, da jeg støtter 
op om samme værdier. Da det også viser noget om mig og mit eget brand, når jeg køber sko 
ved Bianco. Det er helt klart nogle værdier jeg vil tage til mig når jeg går ind i en Bianco 
butik.  
 
 
Bilag 4. 2 : respondent 2 
 

Respondent 2 
 
Tille Sara Nielsen, kvinde, 43 år 
Kommunikations ansvarlig hos KBH SYD HF OG VUC 
Daglig bruger af Facebook. 
Har set Momondo og Spies videoerne tidligere.  
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Hvad synes du om videoen? Hvad fik de dig til at føle? (uddyb gerne hver video). 
Momondo kørte på spænding kombineret med realityshows. Det var en genre jeg kunne 
genkende. Derudover kører de på at være multikulturelle og generelt etnicitet, hvilket er 
meget relevant i mine øjne. Så de fangede mig også pga. emnet. Den spiller også på humor og 
glæde, så jeg fik faktisk tårer i øjnene til sidst. Den rammer en meget dybt ved at tage disse 
emner op. Spiesreklamen fanger mig, som segment, da jeg er mor til en dreng. Jeg kan 
identificere mig med udgangspunktet i reklamen. Den løser problemstillingen virkelig 
humoristisk. Den spiller på sex, sommer og genkendelighed.  
Biancos video spiller også på følelser, men et andet følelsesregister. Det er en god reklame og 
jeg kan identificere mig med den, så den rammer. Men den handler meget mere om 
rettigheder for kvinder. De har en god pointe og jeg bliver ikke ramt på mit køn.  
 
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Ja, det ville jeg. Fordi de fleste gange tjekker jeg mit newsfeed og ser hvad mine venner laver 
og deler. Jeg er dog ikke tilbøjelig til at se det, hvis min venner kun deler det. De skal knytte 
en kommentar til før jeg synes det er spændende. Hvis de deler og skriver en kommentar så er 
der større chance for at jeg vil se indholdet, end hvis de bar deler den.   
 
Synes du at videoer er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video) 
Jeg vil sige at alle tre er underholdende. Jeg tænker at det er ren branding. Jeg er jo klar over 
det er eks. er Momondo, og kan derfor forholde mig til virksomheden Momondo. Jeg synes 
ikke de har et salgstilbud til mig, det synes jeg hellere ikke de to andre har. Jeg fanger intet 
salgsbudskab ved videoerne, jeg ser det som ren underholdning. For mig var det mere at de 
laver noget som underholder og rammer mig følelsesmæssigt i en kombination med deres 
brand.  
 
Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Første gang jeg så Momondos video, så fangede jeg ikke helt at det var Momondo, det var 
først til sidst jeg fangede det. Men alle 3 var gode til at vise hvem der var afsender til sidst. 
Spies var god til at sige de var afsender igennem det hele. Jeg bliver ikke forvirret af at det er 
mine venner som deler, jeg vil aldrig tro at de er afsender.  
 
Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Ja. Både det at lave noget som går viralt, men også at lave noget sjovt. Jeg vil altid registrere 
at det er eks. Momondo som er afsender, og derfor vil der være en genkendelighed. I mit sind 
så vil Momondo også være nogen der kan sådan noget.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder? Og mener du at 
videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
Ja det synes jeg faktisk. I forbindelse med Momondo, synes jeg at der er et tydeligt link 
mellem at være et rejsebureau og forsøge at bringe verden tættere på hinanden og vise at hele 
verden er connected. Spies gør faktisk det samme. I deres video ser man at man hygger sig i 
solen, drikker cocktails etc. Det er hele konceptet med ”vi er på ferie” og det er jo hvad deres 
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billeder afbilleder. Dette er i tråd med Spies budskab om at sende dansker på charterrejser. De 
formåer i alle deres klip at vise at de er et charterbureau. Hvor Bianco gør noget helt andet, 
den spiller en historie som handler om noget helt andet end sko. Der er langt fra denne 
historie til deres produkt. Det kunne nemlig have været alle mulig andre virksomheder, der 
havde taget denne problemstilling op. De har lavet en god historie, også har de sat sig selv ind 
i konteksten.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
Med Momondo kunne jeg mærke at jeg fik respekt for dem, fordi budskabet var ”bring 
together” som jeg synes er i tråd med deres virksomhed. De to andre, har jeg et mere afslappet 
forhold og tænker at de har haft nogle gode reklamefolk. Det gjorde de godt.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Ja, det har en effekt på mig. Både pga. min profession og privat, så når en virksomhed laver 
noget med så stærk en gennemslagskraft, så bliver jeg imponeret. Så synes jeg de gør det 
godt. Det har en effekt at det går viralt. 
 
Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af denne video? 
Synes du videoerne er et symbol for nogle værdier? 
Momondo udviser værdier som at have respekt for andre og være multikulturel. Det opfatter 
jeg som en direkte afspejling af en virksomheds identitet. Spies, rammer også deres identitet 
godt. De har altid talt til familier. Nu gør de der på en sjov og moderne måde.  
 
Vil du se som virksomhed (Spies) som sjov og morsom? 
Ja, det ville jeg faktisk. Især fordi de får en til at grine med reklamen. Så er det også en 
virksomhed med humor, det skal de også være fordi de er en virksomhed der sælger sjov og 
fornøjelse. Bianco, er mere søgt. Altså feminisme i en skobutik? Det fanger en god historie, 
men det har ikke noget med sko at gøre. Jeg vil ikke identificere en sko-forhandler med 
feminisme og ligestilling. De sælger jo også mandesko. De får dog vist, at de tør noget, og det 
er også en del af deres identitet. Altså at de er lidt på kanten og for nogle mennesker, at de er 
over kanten.  
 
Vil du benytte dig af de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle 
om dig selv? 
Nej det tror jeg ikke, men jeg har omvendt ikke noget imod det. Jeg har brugt penge hos alle 
tre virksomheder før, og det vil ikke ændre sig.  
 
Tror du at der vil ligge noget i underbevidstheden?  
Det kunne jeg godt forstille mig, da det er min grundlæggende antagelse. Når man får vakt 
noget i folks bevidsthed og særligt bragt følelser i spil. Så tror jeg at der er en meget 
langstrakt markedsføringsværdi, da ens hukommelse tror jeg gør en forskel når man skal 
vælge mellem to produkter.  
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Dele videoen for at fortælle noget om dig selv? Eks. at dele Momondos video for at vise 
du er fordomsfri. 
Ja, og det gjorde jeg. Og det samme med Spies videoen, fordi jeg tænkte hvor er den morsom 
også taggede jeg nogen og delte den.  
 
Er det for at vise en afspejling af din egen identitet? 
Ja lige præcis. 
 
Kan du identificere dig med de 3 virksomheder efter du har set videoen? 
Ja, alle 3.  
 
Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? 
Nej, det ligger mere ubevidst. Det er reklamens magt at den ligger i underbevidstheden. eks 
jeg vil ikke vælge Momondo fremfor Norwegian helt bevist. Det vil kun være når jeg deler 
noget på Facebook, at det er en forlængelse af mig og ikke at købe deres produkter.  
 
 
Bilag 4.3: respondent 3 
 

Respondent 3 
 
 
Signe, kvinde, 25 år 
Studerende på CBS og arbejder ved siden af 
Daglig bruger af Facebook.  
Har set Momondo og Spies før.  
 
Hvad synes du om videoen? Hvad fik de dig til at føle? (uddyb gerne hver video)  
Momondo, som jeg også har set før, så har jeg tænkt at den er for meget og det spiller for 
meget på følelser. De er jo bare et firma der gerne vil sælge. Budskabet er godt, men det 
kunne godt blive vist på en ikke så følelsesladet måde. Spies den synes jeg er ret sjov, det 
tager lidt pis på problemstillingen. Biancos video kunne jeg ikke så godt lide. De fremstiller 
kvinder som grådige. Kvinder har kæmpet for ligeløn i mange år, og de er det som om de 
siger at ”vi vil have mere”. Derudover synes jeg ikke kvinder skal have mere i løn fordi de 
brugere flere penge. Jeg kunne ikke lide at videoen er så aggressiv, og de fremstiller også 
kvinder som krævende.  
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Ja, det er det helt sikkert. Tænker at hvis det er mine venner som deler den, så har vi nok 
samme interesser, eller at den er sjov eller har noget andet på hjertet.  
 
Synes du at videoer er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video.) 
Spies var underholdende. Bianco reklamen var underholdende til den negative side. 
Momondo prøvede nok at være informativ, men falder nok i underholdningskategorien. 
 



	  

	  

91	  

Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Ja, det synes jeg helt klart. Man kan helt klart se at det er virksomhederne, som selv der har 
lavet det, især med budskaberne. Med Spies ses det at de gerne vil sende folk på ferie, og 
Momondo er at man kan lære verden at kende igennem Momondo og Bianco er at vi skal 
have flere penge så vi kan købe sko. Jeg associerer videoerne med både mine venner og 
virksomheder, men mest virksomhederne. Der var mange af mine venner som havde delt 
Momondos video og der tænkte jeg kan i ikke bare se at det er et reklame stunt?  
 
Hvorfor tror du de (dine venner) delte den? Er det for at vise de også er afsender på 
budskabet? 
Jeg tror de delte den, fordi de synes videoen havde et godt budskab, om at vi alle stammer fra 
hinanden.  
 
Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Ja, jeg synes det er en rigtigt måde. Som sagt så vil jeg helt klart se den, når det er mine 
venner som deler den i forhold til hvis det er en virksomhed. Igennem videoer så viser 
virksomheder mere sin identitet, de får mere deres holdninger ud. De får deres værdier ud på 
denne måde.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder? Og mener du at 
videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
Ja. Jeg synes de stemmer godt overens. Spies sælger jo rejser, og deres grundlægger Simon 
Spies var jo også en karakter der tog pis på det hele. Videoen passer meget godt til min 
opfattelse af Spies. 
 
Hænger det også sammen med deres produkt? 
Ja, de sælger jo rejser. Så deres identitet kommer ud.  
Momondo sælger jo rejser, så det hænger jo sammen med deres identitet.  
Biancos video hænger på en eller anden måde også sammen med deres identitet. De bruger jo 
sko i reklamen, som bliver brugt til at smadre vinduer.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
Jeg er blevet mere positivt over for Spies som virksomhed generelt. Momondo og Bianco er 
jeg blevet mere negativ.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Altså man kan sige, at virksomheden får jo i hvert fald deres værdier og identitet frem ved at 
det bliver spredt. Og det er jo positivt. Simon Spies sagde jo også, at al markedsføring var god 
markedsføring.  
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Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af deres video? 
Synes du videoerne er et symbol for nogle værdier? (uddyb gerne hver video) 
Momondo er et symbol på at vi ikke skal have fordomme overfor hinanden og vi er alle 
sammen er lige meget værd. Spies har identitet om at lave sjov, og det at være dansk. Hvor 
Bianco tager feminismen op, men gør det på en lidt poppet måde, lidt lipstick feminisme. Vi 
skal have flere penge til at købe flere sko.  
 
Vil du benytte dig af de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle 
om dig selv? 
Man kan sige, at jeg er ikke sådan en der deler så meget på Facebook. Men mine venner har 
nok delt den for at vise at de hellere ikke har nogle fordomme og at vi skal være bedre ved 
hinanden.  De vil vise at de er gode mennesker. De har så brugt virksomheden til at fortælle 
noget om deres identitet.  
 
Vil du købe et produkt efter du har set en video for at vise at du deler samme holdning 
som virksomheden? 
Ja, det kunne jeg måske godt gøre ubevidst. Men det er ikke noget jeg tror at jeg er bevidst 
om at gøre. Det er jo også derfor reklamerne virker, fordi man gør ting ubevidst. 
 
Hvis du skulle dele en video, hvad ville grunden så være til at du ville dele en af de her 
videoer? 
Den jeg bedst kunne lide var den med Spies, den var sjov. Men jeg tror der skulle mere til før 
jeg vil sådan dele noget. Så det skulle nok være en som Momondos som bare ikke var så 
åbenlys følelsesladet.  
 
Ville du så dele den for at få budskabet ud eller for at fortælle noget om dig selv? 
Det ville nok være en blanding. 
 
Kan du identificere dig med de 3 virksomheder efter du har set videoen? 
Jeg kan jo sige, at jeg er enig i budskaberne i alle tre videoer, men det er mere fremstillingen 
af dem jeg ikke kan lide. Jeg synes jo også selv at jeg er mangfoldig og at man ikke skal have 
så mange fordomme. Det kan jeg sagtens identificere mig med. Men det bliver bare lidt for 
følelsesporno. I forhold til Biancos video så er jeg også enig i at kvinder og mænd er lige 
meget værd og skal have lige meget i løn. De negligerer det ved at det skal handle om noget 
materialisme.  
 
Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? 
Ikke i forhold til nogle af de tre virksomheder, jeg var jo lidt negativt stemt overfor den måde 
Momondo fremstiller det på, men dybest set er jeg jo enig i det de siger. Så på den måde har 
de ikke påvirket mig negativt. Jeg kan ikke lide Biancos fremstillingen, men hvis jeg så nogle 
pæne sko kunne jeg stadig finde på at købe dem. 
 
Er du mere tilbøjelig til at købe de tre virksomheders produkter, efter du har set deres 
videoen? Uddyb gerne hver virksomhed/video. 
Måske igen, så ubevidst har det påvirket mig. Men ikke helt bevidst, i hvert fald ikke med de 
her tre videoer.  
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Bilag 4. 4: respondent 4 
 

Respondent 4 
 
 
Jørgen, mand, 55 år  
Mekaniker  
Daglig bruger af Facebook 
Har set Momondo’s video før.  
 
 
Hvad synes du om videoen? Hvad fik de dig til at føle? (uddyb gerne hver video)  
De var underholdende nok, måske fascinerende. Men så kan man tænke hvor ”staget” de er. I 
Momondo videoen, tænkte jeg om det var skuespillere de havde brugt, fordi det virkede ærlig 
talt ikke som folk fra gaden. Spies-videoen var lidt plat i budskabet, meget humoristisk men 
lidt søgt. Bianco var ikke engang grinagtig, den var bare uinteressant. Den var for fjollet.  
 
Fik den dig til at føle noget bestemt? 
Spies tog jeg som ren underholdning. Hvor Momondos video fik nogle tanker i gang fordi der 
er noget sandhed i den.  
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Nu følger jeg ikke så mange virksomheder på Facebook, så det er kun hvis mine venner deler 
noget at jeg ser det. Jeg har set Momondo’en fordi mine venner har delt den. Bianco er ikke 
lige min fokusgruppe. 
 
Men har det en effekt at det er dine venner som deler den? 
Ja, hvis mine venner deler den og jeg synes godt om dem, så kunne det være at det ville være 
noget som matchede mine interesser også.  
 
Synes du at videoer er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video.) 
Spies-videoen er underholdende. Hvor Momondo’en giver stof til eftertanke, så den er helt 
klart mere informativ. Fordi folk går nok ikke rundt og tænker på hvor mange racer der er 
blandet i dem. Og ja, med Bianco’en. Den sagde mig ikke så meget, synes bare den var 
fjollet.  
 
Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Ja, det er det. Men i Momondo’en bliver det lidt overskygget af at man begyndte at tænke 
over problemstillingen. Så der glemte man lidt at det var Momondo der havde lavet den. Men 
med Spies, som er et rejseselskab, der husker man virksomheden, da de reklamere for rejser. 
Bianco, ja, det var først til sidst de gik op for mig at det var dem. Det var først til sidst, at jeg 
tænkte at der var noget kommercielt over videoen og der mistede jeg helt interessen. Det er 
tydeligt at det er virksomheder som har lavet videoerne, de er jo ikke billige at lave. 
Derudover er det tydeligt at der er noget kommercielt i det. 
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Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Det kommer an på budskabet og hvordan det serveres. Det virker jo 10 gange bedre end et 
elendigt reklameblok på TV, fordi man rammer folk via deres interesser.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder? Og mener du at 
videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
Spies er jo kendt for at lave humoristiske reklamer. Så jeg tog den bare som en anden 
reklame, af samme slags. Igen, synes jeg bare Bianco var fjollet. Den var lidt langt ude og den 
var lidt søgt. De viste dog meget mere sko end alt andet mode, men jeg forbandt dem ikke 
med dem før jeg så navnet. Jeg forbandt umiddelbart ikke Momondos video med noget med 
rejser.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
Spies var en forventelig reklame, som var på samme liste som de andre de har lavet. Jeg tror 
ikke at jeg tænker mere positivt på Momondo, jeg tænker nok mere på deres budskab.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Jeg tror ikke jeg tænker mere på dem, jeg lader mig generelt ikke påvirke af reklamer. Jeg 
tager historien og lidt budskabet, men jeg fokusere stort set aldrig på tilhørsforhold. Men det 
gør at man nogle gange kan huske en reklame og så bliver man mindet om navnet, når man 
engang senere ser noget andet. En vis virkning har det nok, men jeg føler ikke mig 
umiddelbart påvirket. 
 
Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af denne video? 
Spies slår meget på at de vil være folkelige og måske lidt fjollede. Jeg tænker generelt ikke så 
meget over virksomheders identitet. Momondo, der går forbindelsen til virksomheden lidt 
fløjten, fordi man går over i nogle andre tanker. Bianco, er bare en eller anden mode 
virksomhed, som forsøger at markedsføre deres virksomhed på en ny måde. Og når de laver 
sådan et nummer der, så frastøder det mig nærmest.  
 
Synes du videoerne er et symbol for nogle værdier? (uddyb gerne hver video) 
Ja, det skulle være Spies som er folkelig og møder folk på deres eget niveau og det gør alle 
deres reklamer. De viser at de forstå deres kunder og de taler med dem på same niveau. 
Momondo, har nok at man skal være open-minded, fordi så får man mere ud af at rejse mere 
og længere væk.  
 
Vil du benytte dig af de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle 
om dig selv? 
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke Spies ville komme med et produkt jeg vil være tilfreds 
med. Men jeg har ikke noget imod at folk hører at jeg har været på en Spies rejse.  
 
Hvis du skulle dele en af videoerne på Facebook, hvad ville årsagen være til det? 
Den eneste jeg måske ville dele, ville være Momondo’en. Og det er fordi jeg brænder lidt for 
det der med at være open-minded og uden fordomme.  
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Vil det så være for at sprede budskabet? 
Det ville være for at give noget foder til mine venners hjerner. Jeg vil måske målrette den til 
enkelte. 
 
Kan du identificere dig med de 3 virksomheder efter du har set videoen? 
De er ikke nogen jeg identificerer mig med. Momondo bliver jo selv nødt til at være open-
minded for at kunne sende folk af sted. Jeg føler mig ikke meget knyttet til nogle af de 
virksomheder.  
 
Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? Er du mere tilbøjelig til at købe de tre virksomheders produkter, efter du 
har set deres videoen? Uddyb gerne hver virksomhed/video. 
Det tror jeg egentligt ikke, fordi jeg er normalt ikke forbruger af deres produkter.  
 
 
 
Bilag 4.5: respondent 5 

 
Respondent 5 

 
Diako, mand, 21 år 
Studerende på Syddansk universitet 
Daglig forbruger af Facebook 
Havde set alle videoer før, men kunne ikke huske Spies reklamen.  
 
 
Hvad synes du om videoen? Hvad fik de dig til at føle? (uddyb gerne hver video)  
Jeg synes Momondos video er den bedste af de tre. De virker mest troværdige, da der i 
videoen er to autoritære der står overfor folk. De viser på baggrund af fakta at mennesker ikke 
er så forskellige, og at man skal åbne sig op for verden og rejse mere rundt.  
I Spies reklamen var budskabet fint nok, med at der ikke bliver født nok børn. Men jeg kunne 
forstille mig at ikke alle blev så glade for videoen, de kunne måske føle sig stødt af den. Jeg 
følte mig ikke stødt, men hvis jeg så den med mine forældre havde jeg nok.  
Bianco reklamen, synes jeg ikke var så god, fordi de snakker om at lighed ikke er nok. Men 
hvad er så equal for dem, hvis det ikke er nok? Så de ødelægger det allerede i starten. De 
fokusere på at kvinders behov er større end mænds, hvilket også er fin nok fremvist, men jeg 
synes ikke reklamen generelt er god.  
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Ja selvfølgelig, de vil komme op på min startside.  
 
Så hvis Momondo delte denne video og dine venner gjorde det samme, vil du så hellere 
se den når dine venner deler den? 
Ja, fordi vi har nok nogen fællesinteresser.  
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Synes du at videoer er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video.) 
Jeg synes faktisk at de to første (Momondo og Spies) er meget informative og underholdende 
på samme tid. Hvor den sidste video (Bianco) er underholdende på en mere negativ måde.  
 
Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Ja, jeg ligger mere mærke til det når mine venner deler den, fordi han synes den er interessant, 
hvorfor jeg vil fokusere mere på videoen. Man kan til sidst i reklamerne se hvem der er 
afsender.  
 
Har der været et tidspunkt hvor du har glemt hvem der er afsender på videoerne? 
Ja, i Biancos video. De kommer nemlig kun kort med logoet til sidst.  
 
Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Ja, viral markedsføring er godt. Men det kan både være godt og skidt, fordi folk er forskellige 
i deres holdninger, så derfor skal man passe på. Så man skal være sikker på at det skal være 
en god reklame man markedsføre inden man sætter den ud.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder? Og mener du at 
videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
De to første videoer, fra Momondo og Spies, så kan man godt se på baggrund af deres video 
at de henviser til deres services. Hvor der i Bianco-reklamen, bare bliver vist nogle sko i 
starten. Jeg var lidt forvirret i starten, da de taler om kvinderettigheder og så reklamerer de 
med nogle sko. Det tog mig lidt tid til at fange budskabet. Det at jeg skal tænke så meget over 
en reklame, kan gøre at jeg ikke fanger budskabet. Det skal helst være så enkelt som muligt.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
Jeg har opfattet Momondo mere positivt, fordi de har faktisk lavet en reklame som har vækket 
nogle specielle følelser i mig, på en positiv måde. De har givet mig nogle informationer, som 
jeg faktisk ikke vidste. Det samme med Spies, de gør det også lidt på samme måde. De har 
også lavet en sjov video, som man kan se med sine venner eller lignede. Med Bianco, var jeg 
faktisk negativ overfor den, fordi de modsiger sig selv.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Det er selvfølgelig positivt at en virksomhed kan dele en reklame og så pludselig er overalt i 
hele verden.  
 
Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af denne video? 
Hvis man ser på Momondo reklamen, så kan man se at de går op i korrekte og konkrete 
informationer for at indikere at de har styr på alle deres facts når folk skal søge på en rejse. 
Det samme gælder også Spies, de symbolisere også at de er en sjov virksomhed og de rammer 
den danske målgruppe rigtigt godt.  
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Vil du sige at de er symbol for nogle danske værdier? 
Ja, 100%. Det er også det de spiller på. Hvor Bianco reklamen viser at de er en feministisk 
virksomhed, hvilket er fint da de sælger sko til kvinder. Men at sige at ligeværdig og lighed 
ikke er nok, så træder de sig selv over fødderne og nedgører mænd. 
 
Vil du benytte dig af de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle 
om dig selv? 
Ja, jeg kunne godt finde på at dele Momondos reklame, i håbet om at vise folk at jeg ikke er 
racist. Derudover håber jeg også at se andre mennesker gøre det samme. Det kunne en indsigt 
i hvad en person har af meninger. Jeg kunne også sagtens dele Spies videoen, fordi det er en 
sjov video og for at vise, ”det her er min slags humor”. Bianco kunne jeg finde på at dele for 
at være ironisk.  
 
Kunne du finde på at købe en rejse fra Momondo efter du har set videoen for at vise, 
”jeg er ikke racist”? 
Jeg tror ikke det er sådan det foregår, det kommer også an på person til person, hvor loyale de 
er overfor en virksomhed. Jeg bruger i forvejen Momondo, fordi de laver nogle gode flyrejser. 
Men videoen har gjort at jeg ser mere positivt på Momondo, og at jeg taler mere positivt om 
dem, hvilket kan resultere at andre også taler om dem, ligesom i mouth-to-mouth 
communication, hvilket måske kan resultere i at nogen køber en rejse.  

 
Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? Er det noget du tænker over inden du køber noget? 
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tænker ikke at nu hvor jeg har set den her video, så på baggrund af 
det skal jeg købe det her produkt. Fordi det er fint nok at de har lavet videoen og den er sjov 
og god. Men det er ikke det som rammer mig. Det kan måske have en lille indflydelse i mine 
bagtanker.  
 
Kan du identificere dig med de her tre virksomheder efter du har set videoerne? 
Ja, Momondo-reklamen, fordi den ser kritiske på racisme, som man burde gøre og fortæller 
hvor ens vi enlig er og den er meget seriøs.  
 
 
 
Bilag 4. 6: respondent 6 
 

Respondent 6 
 
Clara, kvinde, 19 år 
Gymnasiestuderende på Frederiksberg gymnasium.  
Daglig bruger af Facebook. 
Har ikke set nogen af videoerne.  
 
 
Hvad synes du om videoen? Hvad fik de dig til at føle? (uddyb gerne hver video)  
Momondo fik mig til at få følelsen af sammenhold og at racisme ikke skal være et kæmpe 
problem, som det faktisk er i dag. Især at det at deltagerne i videoerne græd, det gjorde at jeg 
kunne relatere til dem. Jeg synes videoen er rigtigt godt, fordi den fanger så godt. Spies 
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videoen var sjov og den havde humor. Den kan appellere til ret mange, fordi humor er noget 
vi alle har. Den var også god, fordi den talte om Danmark og sammenholdet. Det viser at vi 
alle skal kæmpe for Danmark. Bianco videoen var også god, det med kvinder og deres 
rettigheder kan være en kæmpe motivation for piger, især i min alder. Det gjorde det meget 
spændende at de havde sammensat sko og tøj til denne sag, men det negative var at kvinder 
kastede med ting, man kan godt kæmpe for kvinders rettigheder og så stadig være god. Eks. 
hvis en yngre piger ikke vidste bedre, så ville hun måske tro at man skulle slå mænd for at 
kæmpe for ligestilling. Det er jo ikke undertrykkelse af mænd.  
 
Er der større chance for at du vil se de tre videoer når dine venner/bekendte deler dem 
på Facebook vs. når virksomheden bag deler den? 
Ja, helt klart. Jeg har jo samme interesser som mine venner, så vil helt klart se den hvis jeg 
blev tagget. Især når det bliver delt så meget, så tænker jeg wauw, det er jeg også nød til at se 
nu. Især for at kunne være med i samtalen, hvis det nu bliver bragt op.  
 
Synes du at videoerne er underholdende eller informative (uddyb gerne hver video.) 
Jeg den med Momondo, både er underholdende og informativ, fordi de forsøger at nedbryde 
fordomme, men den var mere underholdende, der var jo ikke nogle fakta.  
Spies, der var mere informative viden i forbindelse med hvor mange børn der bliver 
produceret etc. I forhold til Bianco, synes jeg slet ikke der var noget info. Faktaene var ikke 
korrekte. Den var underholdende, da de bruger mange filmiske virkemidler. 
 
Er det klart og tydeligt i videoen hvem der er afsender bag videoerne, selvom det er dine 
venner der deler den? 
Ja, helt klart. Eks. Momondo, jeg kender godt rejsebureauet og det er helt tydeligt at de gerne 
vil have at folk skal tage ud og rejse. Spies er jo også et dansk bureau og de bringer også 
Danmark og sammenholdet ind i reklamen.  
 
Mener du at viral markedsføring, som eksempelvis disse tre videoer er en god måde at 
reklamere for sin virksomhed? 
Ja, helt klart det appellere til et bredere publikum. Især når det er på Facebook, som er så 
populært et socialt medie. Det kommer meget mere ud til folk, når folk tagger hinanden, det 
gør at det kommer mere frem. Det gør at det er mere underholdende.  
 
Hvad synes du videoerne fortæller om de 3 forskellige virksomheder? Og mener du at 
videoerne er i tråd med virksomhederne generelt? (uddyb gerne hver 
virksomhed/video). 
Ja, i forhold til Momondo, så passer det ret godt, de vil jo gerne have folk skal komme ud at 
rejse. Det samme med Spies, det er et dansk rejsebureau og de bruger dansk sammenhold. I 
forhold til Bianco, så gør de lidt det modsatte. Når jeg tænker på Bianco så tænker jeg på tøj 
og sko og selvfølgelig også lidt på kvinder. Jeg føler bare de har prøvet for meget. Jeg føler 
ikke at de har fået feminismen til at hænge sammen med deres produkt.  
 
Hvordan påvirker videoerne din opfattelse af deres tilhørende virksomheder? (uddyb 
gerne hver virksomhed/video) 
I forhold til Momondo, og det med racisme, det påvirker mig rigtigt positivt. Det gør at jeg 
har lyst til at hjælpe dem, og det samme med Spies fordi den var så underholdende, så er jeg 
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blevet påvirket positivt. Men Biancos video har faktisk påvirket mig negativt i forhold til 
hvordan jeg så dem før.  
 
Har videoerne og deres spredning på sociale medier en effekt på din opfattelse af de 
tilhørende virksomheder? 
Ja, jeg tænker jo at de må have gjort noget godt, siden alle tagger og liker deres video. Det må 
jo have været en kæmpe underholdning for folk, siden de føler de skal sende det videre. De 
har nok gået ud af deres komfortzone og prøvet noget nyt. Bianco har forsøgt for meget at gå 
viralt, de er blevet for subjektive i forhold til en kæmpe problemstilling i verden, som man 
burde holde sig mere objektivt på.  
 
Hvilken slags identitet mener du de 3 virksomheder har på baggrund af denne video? 
Momondo går ud på mangfoldighed, hvor Spies er den Danske nationalfølelse og at vi skal 
hygge og rejse. Hvor Bianco er feminismen og kvinderettigheder.  
 
Synes du videoerne er et symbol for nogle værdier? 
Ja Momondos video er symbol for mangfoldigheden og verdensbefolkningen, hvor Spies er et 
symbol for Danmark og Bianco er feminismen.  
 
Vil du benytte dig af de tre virksomheders produkter/ydelser i din hverdag til at fortælle 
om dig selv? 
Ja, det ville jeg faktisk. Nu hvor man går så meget op i at udtrykke sig selv og hvem man 
støtter. Når man køber noget fra en virksomhed, så er det jo fordi du støtter dem og deres sag 
på en eller anden måde. Jeg må indrømme at jeg går op i det ting jeg har på og de ting jeg 
køber. Det er for at udtrykke mig selv som individ. Jeg vil helt klart bruge Momondo mere, 
nu hvor de har fået mig over på deres side agtigt. Igen med Bianco der vil jeg ikke. Jeg er selv 
meget feministisk og den måde de har gjort det på, er komplet uvidenhed. Jeg bliver måske 
også lidt utryg ved at købe deres sko, fordi folk måske vil tænke at min feministiske tilgang er 
baseret på at nedtrykke mænd, som jeg ikke går ind for.  
 
Vil du dele videoen for at fortælle noget om dig selv? 
Ja helt klart, især Momondo. Jeg vil jo gerne fremvise mig selv som ikke-racist, hvilket jeg 
hellere ikke er. Men jeg vil gerne udtrykke det til folk. Jeg vil ikke dele Biancos video, fordi 
så ville folk få et helt andet syn på mig. Spies er jo underholdning og det er sjovt at vise det til 
folk.  
 
Er det for at vise folk at du også er sjov? 
Ja, for at vise folk at jeg også har humor og kan grine af ting.  
 
Kan du identificere dig med de 3 virksomheder efter du har set videoen? 
Ja, helt klart. Jeg går meget inden for at man skal respektere enhver person, så derfor kan jeg 
identificere mig med Momondo. Og ja, med Spies så kan jeg nok også, jeg er jo dansker og 
synes måske også at vi skal producere flere børn. I forhold til Bianco, så ja så er jeg også 
feminist men nej, jeg ville ikke kun identificere mig med dem.  
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Disse værdier du nævner, er det nogle du tager til overvejelse inden du køber deres 
produkter? 
Helt klart, jeg vil ikke købe fra Bianco mere. Jeg vil ikke støtte noget som ikke er korrekt.  
Spies og Momondo, vil jeg stadig bruge. Især Momondo, den har virkelig tiltrukket mig.  
 
Er du mere tilbøjelig til at købe de tre virksomheders produkter, efter du har set deres 
videoen? Uddyb gerne hver virksomhed/video. 
Ja, med Momondo og Spies. Jeg plejede at købe fra Bianco, men det vil jeg ikke længere.  
 
 
Bilag	  5:	  Begrebsafklaring	  
 
Kulturelle ikoner: “a person or thing regarded as a symbol, especially of a culture or 

movement; a person, institution, and so forth considered worthy of admiration or respect” 

(Holt, 2004 s. 11).  

Ikonisk brand: Et ikonisk brand indeholder det bedste fra kulturelle ikoner og 

identitetsbrands, “the most successful of these brands become iconic brands” (Holt, 2004). 

Markers: Et produkts historie som bl.a. kan indeholde historier, anbefalinger og oplevelser 

(Holt, 2004). 

Identitetsbrand: Brands der bliver værdsæt for deres identitetsværdi, det vil sige de brands 

forbrugere finder interessante og kan identificere sig med (Holt, 2004).  

Kulturel innovation: ”A cultural innovation is a brand that delivers cultural expression” 

(Holt & Cameron, 2010 s. 173). 

Kulturelt udtryk: består af 4 bestanddele: Ideologi, myter og kulturelle koder (Holt & 

Cameron, 2010).  

Viral markedsføring: ”Viral marketing er en markedsføringsform, hvori budskabet og det 

kreative indhold er det afgørende for videreførelsen i et social netværk. Strategien foregår 

online, hvor der er fokus på at motivere forbrugerne til at videresende et produkt eller et 

budskab.” (Specialets egen definition, se afsnit 4.9.2). 
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Infomercials: er en blanding af underholdning og reklame, hvor man prøver at fange 

målgruppen ved at gøre brug af forskellige underholdningsfaktorer som spil, quizzer, gåder 

osv. 

Advertinment: tager afsæt i informationsformidling, hvor virksomheder gør brug af 

informationer til at øge vide om enten produkter eller service hos deres målgruppe. 

 
 
Bilag	  6:	  Iconic	  brand	  are	  brands	  that	  have	  become	  cultural	  icons	  
 

 
 
Bilag	  7:	  screenshots	  
 
Screenshot 1: 
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Screenshot 2: 

 
 
 
Screenshot 3: 

 
 
Screenshot: 4 

 
 
Screenshot 5:  
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Screenshot 6:  

 
 
Screenshot 7: 

 
 
Screenshot 8: 
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Screenshot 9:  
 

 
 
Screenshot 10: 
 

 
Screenshot 11: 
 

 
 
 
Screenshot 12: 
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Screenshot 13: 
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Bilag	  8:	  Figur	  over	  Momondos	  kulturelle	  udtryk	  	  

 
 
Bilag	  9:	  Figur	  over	  Spies’	  kulturelle	  udtryk	  
 

 
 
 
 
 
 
 
	  

Kulturelle	  
koder	  

"The	  DNA	  
Journey"	  

Myte	  
Vi	  har	  mere	  
tilfælles	  end	  vi	  
går	  og	  tror	  

Ideologi	  
"An	  open	  world	  
begins	  with	  a	  
open	  mind"	  

Kulturelle	  koder	  
Do	  it	  for	  mom	  

	  
Myte	  

Charterrejser	  
=mere	  sex	  =	  
Vlere	  børn	  =	  
hjælper	  DK	  

Ideologi	  
Dansk	  fællesskab	  

og	  humor	  
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Bilag	  10:	  Figur	  over	  Biancos	  kulturelle	  udtryk	  

 
 
Bilag	  11:	  	  Typology	  of	  UGC	  (Nam	  &	  Kannan,	  2014)	  	  
 
 

 
 

 

Kulturelle	  
koder	  

"Equal	  pay	  is	  not	  
enough"	  
	  

Myte	  
Kvinder	  skal	  
have	  mere	  i	  løn	  
og	  bruger	  mere	  
end	  mænd	  	  

Ideologi	  
fokus	  på	  

samfundsmæssige	  
problemstillinger	  
og	  at	  være	  på	  

kanten	  
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Bilag 12: VCI-model (Hatch & Schultz, 2009)

 


