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Abstract 

 

The Internet is a technology used worldwide. E-commerce is a new business model and activity, 

based on Internet technology. Digitalization and e-commerce is a trend that all companies and 

organizations cannot avoid and where we as consumers are involved and contribute in this 

development. 

 

This thesis is based on Eksportrådet's (The Trade Council’s) project "Den danske online pavillon" 

on the Chinese e-commerce platform Tmall.com to investigate why Danish companies in China 

should gather at "The Danish Online Pavilion" and how Eksportrådet (The Trade Council) builds 

Danish images to increase the Chinese consumers’ knowledge of Denmark and Danish products. I 

have chosen a deductive approach and used the selected theories to observe the e-commerce 

phenomenon from the general to the specific case study "Den danske online pavillon". 

Through an information survey, observations on "Den danske online pavillon", interview with the 

project's main responsible person Casper Freddie, a Chinese consumer Ms. Wei Ji and a Danish 

company's export manager Ole Cornow and reading a number of literature, this thesis concludes, 

that Eksportrådet (The Trade Council) builds Danish images on the welfare society, green energy, 

new technology, clean environment, creative design, lifestyle and The world's happiest country, etc., 

to increase the Chinese's knowledge and trust in Denmark and Danish products. Exportrådet (The 

Trade Council) uses Denmark as a national brand and gather Danish companies on "Den danske 

online pavillon ", which can provide an official Danish identity and status. 

 

Through examination of the case "Den danske online pavillon", this thesis has found that there are 

high barriers to entry for small Danish companies to participate at "Den danske online pavillon" at 

Tmall.com, although Exportrådet (The Trade Council) believes that all Danish companies should 

participate. Finally, this thesis proposed two alternative solutions for small Danish companies that 

would like to enter the Chinese e-commerce market. 
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1.0 Indledning  
 

Internettet er en teknologi, der anvendes af folk næsten over hele verden. Den nye teknologi har 

ændret vores måde at kommunikere og drive virksomhed på. Internet-teknologien gør det muligt for 

folk at få adgang til værdifulde informationer og dele personlig viden med andre. Samtidig har 

virksomhederne set Internettet som et stærkt medie og redskab til at udvide deres 

forretningsaktiviteter i udlandet.  

 

Internettet som ny teknologi som er blevet kendt over hele verden i løbet af kort tid, og har fået stor 

samfundsmæssig betydning bl.a. inden for områder som international handel, 

informationsudveksling, videndeling, kommunikation og den måde vi generelt anskuer verden på.  

Vores hverdagsliv og handlinger er blevet påvirket af den nye teknologi – Internettet, samtidig har 

vores hverdagsaktiviteter også indflydelse på den teknologiske udvikling. ”An object is an effect of 

an array of relations, in which humans and technologies are not only reciprocally interdependent 

and separate social or technological elements that interact with each other” (Orlikowske & Scott, 

2008, s. 456). Når man taler om Internettets udvikling, benytter man begreberne Web 1.0, Web 2.0 

og Web 3.0 osv.. Web 1.0 er den første generation af Internettet, som muliggjorde 

informationsformidling og videndeling. ”Web 1.0 refers to the first stage in the World Wide Web, 

which was entirely made up of Web pages connected by hyperlinks. Although the exact definition of 

Web 1.0 is a source of debate, it is generally believed to refer to the Web when it was a set of static 

websites that were not yet providing interactive content” (hjemmeside , 18). Web 1.0 er 

afsenderorienteret, og det er kun afsenderen, der kan kontrollere informationsdelingen. Der er ikke 

nogen dynamik mellem informationsafsender og modtager. Derfor er informationsdelingen envejs - 

fra en afsender til mange modtagere. Web 1.0 giver virksomheder mulighed for at skabe en 

informationskanal til at synliggøre deres kompetencer og arbejdsopgaver.  I dag har stort set alle 

virksomheder og organisationer deres egen hjemmeside, der præsenterer deres produkter og 

services til verden gennem Web 1.0 teknologi.  

 

Eksempelvis e-handelsvirksomheden alibabagroup.com, som benytter web 1.0 periodens teknologi.  

Aliababa Group blev etableret i 1999 i HangZhou, Kina. Fra starten havde selskabets stiftere en tro 

på, at Internettet ville skabe lige konkurrencemæssige vilkår ved at give små virksomheder 

mulighed for, at udnytte innovation og teknologi til, at vokse og konkurrere mere effektivt i det 
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indenlandske og globale handelsmiljø. Alibabas grundlægger Jack Ma så forretningsmuligheden og 

etablerede platformen alibaba.com, hvilken er en B-to-B (business to business) platform imellem 

kinesiske fabrikker, eksportvirksomheder og udenlandske forhandlere. Siden lanceringen af den 

første hjemmeside med det formål, at hjælpe mindre kinesiske eksportører, producenter og 

iværksættere til at sælge deres varer internationalt, har Alibaba Group vokset sig til en global leder 

inden for online- og mobilhandel (hjemmeside, 32).  

 

Web 2.0 er anden generation af Internettet, hvor der er skabt mulighed for at etablere relationer 

mellem mennesker. Web 2.0 er udviklet i fuld åbenhed. Ved brug af sociale medier udveksles 

informationer fra mange afsendere til mange modtagere. Dermed bliver Internettets brugere også 

samtidig medproducenter af Internettets indhold (hjemmeside, 17).  

Medielandskabet har ændret sig med udviklingen af Internet-teknologien. Sociale 

netværksapplikationer såsom Facebook, Twitter, YouTube og Weibo bliver meget vigtige medier / 

platforme for virksomheder til markedsføring af deres produkter og services. Ved at benytte sociale 

værktøjer, kan almindelige brugere af Internettet dele sine ideer eller meninger med mange personer. 

Sociale platforme giver både individer og virksomheder lighed ved, at benytte informationskanaler 

på de sociale mediaplatforme til markedsføring af sine produkter og services. Eksempelvis er der 

millioner af web-butikker på Alibabas  B2C (business to consumer) platform tmall.com, hvor både 

store produktionsvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder etablerer egne web-butikker, og hvor 

alle webbutikkernes ejere står på lige fod på platformen. Når alle webbutikkerne markedsfører sig, 

benytter de samme social media såsom Weibo i Kina. Udviklingen af den nye Internet-teknologi 

giver således individuelle personer mulighed for, at konkurrere med store ressourcestærke 

virksomheder. Enkeltmandsvirksomheder får således mulighed for at vokse sig store i løbet af 

relativ kort tid.  

 

Den største kinesiske e-handels virksomhed Alibaba havde ifølge The Economist i 2012” et samlet 

salg på cirka 900 milliarder kroner. Det er mere end eBay og Amazon tilsammen. Virksomheden er 

blandt de 20 mest besøgte internetportaler i verden, og Kinas e-handelsmarked vil i 2020 være større 

end de eksisterende markeder i USA, England, Japan, Tyskland og Frankrig – tilsammen” 

(hjemmeside, 19).  
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På grund af den store økonomiske udvikling i Kina, har nogle store danske virksomheder allerede 

etableret deres e-handelsbutikker på den kinesiske e-handelsplatform tmall.com, og flere danske 

virksomheder er på vej. Men der er dog stadigvæk mange barrierer for, at etablere forretninger på 

det kinesiske marked såsom sprog, kultur, forbrugsadfærd, lovgivning og det kinesiske online miljø 

osv.. Derfor kræves der også store ressourcer, og der skal gøres et grundigt hjemmearbejde af de 

danske virksomheder før, de går ind på det kinesiske marked.   

 

For at øge den danske eksport til Kina og hjælpe danske virksomheder har Eksportrådet åbnet en 

officiel dansk pavillon på Alibabas online platform tmall.com. Eksportrådet har foreløbigt samlet 

20 danske varemærker som Carlsberg, Ecco, B&O, Flexa, Pandora og Skagen osv.. Danmarks 

Udenrigsminister Anders Samuelsen var på besøg i Alibabas hovedkontor i Hangzhou den 13. marts 

i år for at åbne den nye danske pavillon på tmall.com. Anders Samuelsen sagde:” Jeg er meget glad 

for, at vi i dag kan åbne døren til den nye danske pavillon på Tmall Global. I Udenrigsministeriet 

har vi arbejdet benhårdt på at få landet aftalen med Alibaba, som giver danske produkter direkte 

adgang til mere end 440 millioner årlige aktive brugere på Alibabas e-handelsplatform. …., I takt 

med, at en større del af salget nu om dage foregår online, så er det kun naturligt, at 

Udenrigsministeriet hjælper og rådgiver danske virksomheder i online-miljøer” (hjemmeside, 25 ). 

Ved at åbne den officielle danske online pavillon vil Det Danske Udenrigsministerium hjælpe 

danske virksomheder med at stå sammen og bedre være i stand til at udnytte Danmarks stærke 

brand i Kina.  

 

Jeg har hjulpet nogle mindre danske virksomheder med at lave markedsundersøgelser om det 

kinesiske marked, og i denne forbindelse fået indblik i, at der er mange adgangsbarrierer for de små 

og mellemstore virksomheder til at komme ind på det kinesiske marked. På baggrund af den globale 

e-handelsbølge har jeg også rådgivet nogle små danske virksomheder omkring at åbne en online 

butik på en kinesisk e-handel platform f.eks. tmall.com. Jeg er derfor meget interesseret i den 

officielle danske online pavillon på tmall.com. I forbindelse med at skrive denne 

kandidatafhandling har jeg valgt, at fokusere på danske virksomheders handelsaktiviteter på den 

kinesiske e-handelsplatform tmall.com. Derfor valgt jeg Eksportrådets ”Den danske online pavillon” 

projekt. Med denne kandidatafhandling vil jeg skabe viden og nye vinkler for danske virksomheder, 

som ønsker at eksportere til eller etablere sig på det kinesiske e-handelsmarked. Denne 

kandidatafhandling vil derfor svare på følgende problemformulering. 
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1.10 Problemformulering  
 

Gennem informationssøgning fandt jeg, at ”Den danske online pavillon” fungerer som et showroom 

for danske produkter på Tmall.com, og Eksportrådet prøver at opbygge imager af ”Danmark” 

og ”Made in Danmark” for at tiltrække kinesiske forbrugers opmærksomhed og øge kendskabet til 

Danmark og danske produkter. Derfor vil jeg undersøge den følgende problemformulering:  

  

Hvorfor bør danske virksomheder i Kina samles på Eksportrådets ”Den danske online 

pavillon”? Hvordan øger Eksportrådet de kinesiske forbrugeres kendskab og imager om 

Danmark og danske produkter? 

 

For at svare på ovenstående problemformulering vil jeg også undersøge og besvare følgende 

underspørgsmål: 

 

1. Hvilke danske imager prøver Eksportrådet at opbygge overfor de kinesiske forbrugere? 

 

2. Hvordan opbygger Eksportrådet danske imager på det kinesiske online marked? 

 

3. Hvordan konstruerer Eksportrådet ”Den danske online pavillon” og præsenterer de danske 

imager og produkter på tmall.com? 

 

4. Hvordan kan Eksportrådet markedsføre ”Danmark” og ”Made in Denmark” via de kinesiske 

sociale medier? 

 

1.20 Definition  

 

Virtual space: Virtual space is understood as deeply material, that is, relying on a lot of stuff -  

technical infrastructure as well as organizational infrastructure, tools, interfaces etc. space as an 

entanglement of materials- rooms, walls, buildings, routes, etc.- and social practices and 

narratives(Fayard, 2012, s. 3).  
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E-handel: elektronisk handel, nethandel, køb og salg af varer og tjenester via Internettet. E-handel 

bruges også bredere om alle en virksomheds transaktioner på Internettet, fx direkte køb og salg via 

websites, kontakt til kunder og samarbejdspartnere via WWW og e-mail, EDI mv. Begrebet opstod i 

sidste halvdel af 1990'erne.( hjemmeside, 9). 

 

B2C: B er business som virksomheder, og C er consumer som forbruger. Handelsaktiviteter mellem 

virksomheder og forbrugere.  

 

Weibo: Det er en kinesisk social medie platform, som refererer til mini-blogging og ligner det 

amerikanske social medie Twitter. På Weibo kommunikerer man næsten udelukkende på kinesisk.  

Weibo benyttes af både privatpersoner og virksomheder inden for de fleste sektorer. Virksomheder 

benytter Weibo som en informations- og kommunikationskanal, og ved hjælp af forbindelser og 

samtaler er det muligt at nå ud til deres potentielle kunder. I 3. kvartal 2015 havde Weibo 222 

millioner aktive brugere om måneden, og 72 % af disse var mellem 19 og 25 år (hjemmeside, 11).   

 

WeChat: Det er en mobilkommunikations og social networking App, der er udviklet af Tencent til 

sociale medier i 2011, og i 2017 blev WeChat en af de største sociale medier med over 963 

millioner aktive månedlige brugere, der til dagligt i gennemsnit bruger 90 minutter på WeChat. 

(hjemmeside, 33) 

 

 

 1.30 Struktur & fremgangsmåde  
 

I dette afsnit vil jeg præsentere kandidatafhandlingens struktur og fremgangsmåde for læseren. Jeg 

vil først vise en illustration af strukturen, og derefter kort introducere de enkelte dele af 

afhandlingen.  

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Hardware/internettet
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Hardware/www
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software%2c_programmering%2c_internet_og_webkommunikation/e-mail
http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Informatik/EDI
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I første del af kandidatafhandlingen er der en introduktion, hvor læserne præsenteres for, hvilket 

emne afhandlingen vil fokusere på. Herefter viser problemformulering og tilhørende 

underspørgsmål undersøgelsen retning. Den anden del af kandidatafhandlingen vil give læserne et 

overblik over vidensdannelse og sætte rammerne for vidensfremgangsmåden. Den tredje del er 

analysedelen, som svarer på problemformuleringen.  Dette gøres ved at inddrage interview og 

anden empiri til at svare på, hvorfor danske virksomheder bør samles på ”Den danske online 

pavillon”, og hvordan Eksportrådet hjælper danske eksportvirksomheder med at opbygge det 

danske image til at skabe opmærksomhed på det kinesiske online marked. I denne del vil 

afhandlingen undersøge forskellige elementer f.eks. online pavillonens struktur, præsentation af 

imager, social media kommunikation og brand image osv.. Efter analysen bevæger afhandlingen sig 

til den fjerde del diskussion. I dette afsnit vil jeg benytte min baggrund og kendskab til det 

kinesiske e-handelsmarked og kinesiske forbrugere, endvidere til at diskutere muligheder og 

svagheder om ”Den danske online pavillon” projekt. Den femte del er perspektiv afsnittet, hvor jeg 

fremlægger to alternative løsninger for små danske virksomheder. Til sidst slutter 

kandidatafhandlingen med en konkluderende del, hvor der drages konklusioner af resultaterne, og 

viser udviklingstendenser på det kinesiske e-handelsmarked.   

 

Del 6  Konklusion  

Del 5 Perspektiv  

Del 4 - Diskusion  

Del 3 - Analyser  
Forretning i den virtuelle 

verden  
Image analyse  

Media valg og 
kommunikationsstrategi  

En anden synsvinkel  

Del 2- Metode og Teori  

Videnskabsteorietisk tilgang  Metode  Anvendt teori  

Del 1- Introduktion  

indledning  problemformulering  
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2.00 Videnskabsteoretisk tilgang  
 

I dette afsnit vil jeg præsentere de videnskabsteoretiske tilgange som udgangspunkt for, hvordan 

problemet undersøges. Jeg vil ikke gå i dybden med de forskellige videnskabelige tilgange, men i 

stedet fokusere på, hvordan problemet undersøges og viden produceres under det 

videnskabsteoretiske paradigme. Denne kandidatafhandling skrives ud fra en socialkonstruktivistisk 

tilgang, fordi e-handel er et samfundsmæssigt fænomen, der er skabt af menneskers handlinger. E-

handel foregår på Internettet, og denne teknologi er også historisk foranderlig. I det følgende afsnit 

vil jeg uddybe mit valg og forståelse af socialkonstruktivisme.  

 

2.10 Socialkonstruktivisme 

 

”Socialkonstruktivismen er, ifølge Klaus Rasborg, bl.a. kendetegnet ved antagelsen af, at 

virkeligheden på afgørende vis formes af vores erkendelse af den ”(Fuglsang & Olsen, 2004, s.349),  

Den danske filosof Finn Collin påpeger, at vi må skelne mellem henholdsvis en erkendelsesteoretisk 

og en ontologisk variant af socialkonstruktivismen, og vi må også skelne mellem forskellige 

områder af virkeligheden, den fysiske virkelighed og den sociale virkelighed.  

 

                

Vores videnskabelige viden 
om den fysiske virkelighed 
er en konstrukton

Vores videnskabelige og 
dagligdags viden om den 
samfundsmæssige og 
menneskelige virkelighed er en 
konstruktion 

Den fysiske virkelighed er en 
konstruktion af vores
videnskabelige viden om den

Den samfundsmæssige og 
menneskelige virkelighed er en 
konstruktion 
i) Af vores videnskabelige viden 

om den; eller 
ii) Af vores dagligdagsviden om  

den; eller 
iii) Af sådanne abstrakte 

størrelser som ”epistemer” 
mm. 

A, Fysisk virkelighed 
B, Samfundsmæssig 

og menneskelig 
virkelighed 

1, 
Erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme 

2, Ontologisk 
konstruktivisme 

 

 Figuren efter Collin 2003:24, fra Fuglsang & Olsen, 2004, s.353 
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Collin mener, at ”den første variant er ensbetydende med en opfattelse af, at vores erkendelse af 

virkeligheden altid er præget af de sociale omstændigheder, hvorunder den foregår, der er den 

anden variant ensbetydende med en opfattelse af, at selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen, 

dvs. i en vis forstand først’ bliver til’ for os i kraft af, vi erkender den” (ibid, s. 353). Denne 

kandidatafhandling vil i højere grad pege på felt 2B. Dette handler om, at den samfundsmæssige og 

menneskellig virkelighed er en konstruktion af vores videnskabelige viden om den; eller af vores 

dagligdagsviden; eller af sådanne abstrakte størrelser som ”epistemer” mm.  Vores sociale 

virkelighed afhænger af vores videnskabelige viden og almene viden. I denne kandidatafhandling 

anses Internettet og social media som den ontologiske genstand, der er historisk og 

samfundsmæssigt skabt, samtidig med at den måde vi benytter Internettet og sociale medier på, 

afhænger af vores videnskabelige viden og almene viden.  

 

”Centralt for socialkonstruktivismen er påpegningen af, at samfundsmæssige fænomener ikke er 

evige og uforanderlige, men derimod tilblivet via historiske og sociale processer. Dermed rummer 

socialkonstruktivismen også et forandringsperspektiv, for hvis de samfundsmæssige fænomener er 

historisk og socialt skabte, så betyder det, at de også er historisk foranderlige” (Fuglsang & Olsen, 

2004,349). Samfundsmæssige fænomener er skabt af menneskers handlinger, så de kan også 

forandres af selv samme personers handlinger. I denne kandidatafhandling tages der udgangspunkt i 

vores hverdags købsaktiviteter, som foregår på Internettet, og er historisk foranderlige. Folks 

købsaktiviteter fra det fysiske marked til de Internet baserede virtuelle online butikker, fra det 

lokale marked til den internationale butik på Internettet. Dette fænomen er menneskeskabt. Det er 

konstant under udvikling og forandring. De samfundsmæssige fænomener er historisk foranderlige, 

så det betyder også, at resultaterne af afhandlingens undersøgelser, som jeg kommer frem til, 

muligvis vil være forskellige fra, hvad andre kunne nå frem til, hvis de skulle foretage samme 

undersøgelser på et senere tidspunkt.  

 

Kandidatafhandlingen benytter den socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang til at 

anskue verden og vores menneskelige virkelighed. Jeg opfatter dermed socialkonstruktivismen som 

ontologiske med hensyn til, at jeg antager verden som en social virkelighed. Med de konkrete 

sammenhænge bruger jeg socialkonstruktivismen til, at anskue e-handelsfænomenet mellem 

Danmark og Kina.  
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3.00Metode  

 

I dette afsnit vil jeg fremlægge de metodiske valg og overvejelser samt hvordan, jeg vil forsøge at 

danne viden i forhold til problemformuleringen for denne kandidatafhandling. For at give læserne et 

grundigt indblik i de metodiske rammer, vil jeg introducere følgende metoder, som benyttes for at 

skabe viden.  

 

I forbindelse med undersøgelsesmetode og videnskabelse introducerer De Vaus (2001) to begreber 

som ”theory building” og ”theory testing”. Ifølge De Vaus er ”theory building is a process in which 

research begins with observations and uses inductive reasoning to derive a theory from these 

observations. Theory testing approach begins with a theory and uses theory to guide which 

observations to make: it moves from the general to the particular. The observations should provide 

a test of the worth of the theory. Using deductive reasoning to derive a set of propositions from the 

theory does this (de Vaus, 2001, s.6). I denne kandidatafhandling vil jeg benytte eksisterende teorier 

til at fortolke og forstå de samfundsmæssige fænomener og den sociale virkelighed omkring  

os. Derfor vælger jeg at arbejde med deduktiv tilgang og benytte de udvalgte teorier til at observere 

det samfundsmæssige e-handels fænomen.  

 

        figure fra ”Research Design in Social Research”(2001) s. 6 

 

Med en deduktiv tilgang vælger jeg at bruge nogle eksisterende teorier, som kan benyttes til at 

observere verden fra det generelle til det særlige og forklare det konkrete samfundsmæssige 

fænomen. I indledningen har jeg introduceret Eksportrådets nye projekt ”Den danske online 

pavillon” på den kinesiske e-handelsplatform Tmall.com. Jeg vil benytte ”Den danske online 

pavillon” som en case til at undersøge, hvordan Eksportrådet hjælper danske virksomheder med, at 

opbygge et dansk image til at øge salget på det kinesiske e-handelsmarked. For at svare på 

problemformuleringen vælger jeg at anvende de eksisterende teorier til at fortolk Eksportrådets 

handlinger i de sociale virkeligheder.  
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Nedenstående illustration viser undersøgelsens design og dataindsamling. 

Metode af data 

indsamling 

Case study

Interview

Observation

Dokumenter 

 

Figur: undersøgelses design, egen tilvirkning  

 

 

I det følgende afsnit vil jeg introducere de forskellige elementer af undersøgelsen.  Jeg vil skabe et 

overblik for læseren over, hvordan jeg vil gribe casen an og indsamle empiri i forhold til analysen.  

 

3.10 Casestudiet 

 

For bedre at forstå e-handels samfundsfænomenet har jeg valgt, at udforme denne 

kandidatafhandling som et casestudie. I følge Yin (1994) er et casestudie en empirisk undersøgelse, 

som belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, og hvor der er mulighed for 

at anvende flere informationskilder til at belysning af fænomenet (Andersen, 2003, s.226). Jeg anser 

e-handel som et samfundsmæssigt fænomen under det virkelige livs rammer. Derfor tager jeg 

Eksportrådets projekt ” Den dansk online pavillon” som en konkret case til at belyse fænomenet. 

Endvidere anvender kandidatafhandlingen en deduktiv tilgang til at opnå viden, om en konkret case 

og observation til at teste generelle teorier. Flyvbjerg argumenterer også for, at et casestudie giver et 

nuanceret syn på virkeligheden. ”For forskere er casestudiets tætte forbindelse med virkelige 

situationer og dets detailrigdom vigtig i to henseender. For det første er det vigtigt for udviklingen 

af et nuanceret syn på virkeligheden, herunder den opfattelse, at menneskelig adfærd ikke kan 

forstås meningsfuldt alene som udtryk for de regelstyrede handlinger, der findes på de laveste 

niveauer af læringsprocessen og i megen teori. For det andet er cases vigtige for forskernes egne 

læringsprocesser i udviklingen af de kompetencer, der kræves af hensyn til god forskning”. 

(Flyvbjerg , 2010, s.467) .  
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Yin (1994) peger på, at der findes single casestudie og multiple casestudie under casestudie 

kategorien (Andersen, 2003).  I denne kandidatafhandling tages udgangspunkt i single casestudiet 

om Den danske onlinebutik på tmall.com. Gennem casestudiet vil kandidatafhandlingen skabe 

viden om, hvordan danske virksomheder kan begå sig i det kinesiske online forretningsmiljø, og 

denne viden kan bidrage til at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder, der gerne vil 

etablere e-handelsforretning i Kina. Denne kandidatafhandling baseret på casestudiet kan benyttes 

som en guide, som kan inspirere små og mellemstore danske virksomheder, der gerne vil ind på det 

kinesiske marked. En række undersøgelser har vist, at det er meget kapitalkrævende at komme ind 

på det kinesiske marked. Der er således høje indgangsbarrierer, hvilket især rammer de små og 

mellemstore virksomheder. Via e-handel på Internettet får disse virksomheder med begrænsede 

ressourcer mulighed for, at komme ind på store markeder, som det kinesiske.      

 

3.20 Dataindsamling  
 

For at undersøge ”Den danske online pavillon” har jeg at bruge følgende tre metoder til 

dataindsamling – interview, observation samt informationssøgning og dokumentation.  I de 

følgende afsnit vil jeg præsentere, hvordan jeg forstår metoder og har benyttet dem i undersøgelsen.  

 3.2.1 Interview  

 

Jeg har lavet tre interviews på forskellige tidspunkter med tre forskellige personer. Casper Freddie 

der er ansvarlig for projektet ” Den danske online pavillon”, og udstationeret i ShangHai. Wei Ji er 

en kinesisk forbruger og hun bor i Beijing. Ole Cornow er eksportchef i en dansk virksomhed.  

 

Interview er det empiriske materiale, der hjælper interviewer til at forstå verden fra 

interviewpersonens synspunkt. ”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra 

interviewpersonernes synspunkter, udfordre den mening, der knytter sig til deres oplevelser, 

afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer”(Kvale, 2009, s.17).  Kvale(2009) 

mener, at forskeren definerer og kontrollerer situationen under et forskningsinterview, og 

interviewforskeren stiller spørgsmål og indhenter informationer fra den interviewedes svar. Der 

findes ingen standardprocedure for et forskningsinterview, men ifølge Kvale(2009) er der dog en 

idealiseret vej for en interviewundersøgelse bestående af syv faser: tematisering, design, interview, 
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transskription, analyse, verifikation og rapportering.  Jeg fik inspiration fra Kvales interviews syv 

faser, og benyttede dem i mine to interviews.  

 

I følge Kvale kan et interview have eksplorative og hypotesetestende formål.  ”Et eksplorativt 

interview er som regel åbent, og dets struktur er kun i ringe grad planlagt på forhånd. I dette 

tilfælde præsenterer intervieweren et spørgsmål, et område, der skal kortlægges, eller et 

problemkompleks, der skal afdækkes, og følger derpå op på den interviewedes svar og søger ny 

information om og nye vinkler på emnet (Kvale, 2009, s. 126). På grund af at ”Den danske online 

pavillon” er et helt ny projekt, som blev oprettet den 12. april 2017, findes der desværre ikke mange 

materialer og informationer i de offentlige medier. Mit formål er derfor, gennem interviews at 

producere empirisk viden om projektet. Jeg vil derfor planlægge nogle spørgsmål på forhånd, men 

under interviewet søge ny information og vinkler i forhold til interviewpersons svar.  

 

3.2.1.1 Online interview  

 

På grund af at mine to interviewpersoner Casper og Wei, begge bor i Kina, vil jeg foretage 

interviewene online via Internettet.   ”At its most basic, an interview is a conversation, a set of 

questions and answers between two people who agree that one will assume the role of the 

questioner, and the other the role of the answerer. The only difference between an online interview 

and a face-to-face interview is that the online interview occurs through the mediation of some 

technological apparatus” (Kozinets, 2010, s.45). Forskellen mellem online interview og ansigt til 

ansigt interview er, at online interview foregår gennem et medie som f.eks. en computer. For at 

gennemføre online interviewet vil jeg benytte det kendte online telefon software Skype. Ifølge 

Kozinets er der dog nogle ulemper ved online interview ”online interviews have traditionally been 

hindered by the lack of individual identifiers and body language. Who, exactly, am I speaking to? 

Barring some way to contextualize the social and cultural data beyond the self-evident fact of the 

online encounter, the data can be difficult to interpret.”(Kozinets, 2010, s.46). Ved Skype online 

interview kan der ikke benyttes visuelle hjælpemidler, hvorfor jeg ikke kan aflæse 

interviewpersonens ansigtsudtryk, og vide om interviewpersonen har forstået eller misforstået et 

spørgsmål. For at minimere misforståelser i kommunikationen sendte jeg første nogle spørgsmål 

med e-mail til mine interviewpersoner, hvorefter jeg foretog interviewet. 
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3.2.1.2 Interviewguide  

 

I dette afsnit vil jeg først introducere mine tre interviewpersoner, og hvilke spørgsmål jeg stillede til 

dem i forhold til deres kendskab til den kinesiske e-handel, det danske brand, og projektet ”Den 

danske online pavillon”. Til sidst vil jeg forklare, hvordan jeg bruger de to interviews i 

kandidatafhandlingen.  

 

Interviewperson  Stillingsbetegnelse  

 

Professionelle område  
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Casper Freddie 

 

 

Head of Retail & Consumer 

brands industry sector team 

(Commercial Counsellor) 

Danish Trade Council 

(Eksportrådet) 

 

 

 

Kina markedsstrategi 

rådgivning, partner / distributør 

søgning, e-handels rådgivning, 

virksomhedsregistreringer / 

set-up, forretningsudvikling og 

gennemførelse af 

salgsfremmende B2C eller 

B2B events. 
 

 

Wei Ji  

 

Hjemmegående husmor  

 

Wei Ji er uddannet inden for 

traditionel kinesiske medicin, 

men har været hjemmegående i 

over 10 år. Wei Jis mand har 

sin egen konsulentvirksomhed, 

med en god forretning. Wei Ji 

køber næsten alle familiens 

dagligvarer på Internettet hos 

Tmall.com. Wei Ji har to børn, 

og hun køber alle 

børneprodukter og helse 

produkter fra en forhandler i 

Danmark, og forhandleren 

sender varer til Wei Ji direkte 

fra Danmark.  

 

Jeg har valgt at interviewe Wei 

Ji, fordi hun kan repræsentere 

den voksende øvre 

middelklasse i Kina, og den 

målgruppe, som de danske 

virksomheder og Eksportrådet 

leder efter.  

 

Ole Cornow  

 

 

 

 

 

Eksportchef  

 

Ole Cornow har arbejdet inden 

for eksport i over 20 år, og har 

rejst i over 60 lande. I de sidste 

10 år har Ole haft tætte 

relationer til Kina. Han har 

bl.a. hjulpet en virksomhed 

med at etablere eget 

salgskontor og finde 

forhandlere i Kina. Derfor har 

Ole et godt kendskab både til 

dansk eksport og gøre 

forretninger i Kina.  
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Interviewoversigt, information fra interviewpersoners Linkedin profil.  

 

Et interview kan være mere eller mindre struktureret. Da mine to interviewpersoner bor i Shanghai 

og jeg måske kun en gang får mulighed for at interviewe dem, vælger jeg at bruge et   

eksplorativt interview (Kvale, 2009, s. 126), hvor jeg vil præsentere nogle spørgsmål eller et område 

på forhånd. Under interviewet vil jeg søge nye informationer og nye vinkler på baggrund af de 

interviewedes svar. Jeg vil sende spørgsmål til interviewpersonerne via e-mail, så de får et overblik 

over og forståelse for, hvad interviewet handler om.  

Den følgende tabel viser hvilket område og spørgsmål, jeg vil stille eller starte interviewene med.   

 

 

Interviewperson          

 

Interview emne  

 

Interview spørgsmål   

 

 

Casper Freddies 

  

 

 

Om ”Den danske online 

pavillon” 

 1, Hvad er din rolle i dette 

projekt? 

2, Hvad er ”Den danske online 

pavillons” fokusområde med 

hensyn til produkttype og 

virksomhedsstørrelse? 

3, Hvordan vil I (Eksportrådet) 

markedsføre Den danske online 

pavillon på det kinesiske e-

handels marked? 

4, Hvordan vurderer I det 

kinesiske e-handelsmiljø? 

5, Hvad er ”Den danske online 

pavillons” svaghed i forhold til 

konkurrenterne på tmall.com” 

6, Er et godt image meget vigtigt 

over for kinesiske forbrugere? 

Hvad synes de kinesiske 

forbrugere om de danske 

produkters image”? 

7, Kan du uddybe lidt om hvad 

”de nationale branding-tiltag” 

drejer sig om? Kan ”Danmark” 

fungere som et brand? 

8, Hvilke tematiske kampagner vil 

Eksportrådet (Den Danske 

Ambassade) gå i gang med? 

 9, Hvad er projektets 

kommunikationsstrategi? Hvilke 

kommunikationskanaler 

anvendes: (massemedier, sociale 

medier etc.)? 
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Wei Ji  

 

En kinesiske forbrugers imager  

om Danmark og danske 

produkter  

 

1. Hvad tænker du om 

Danmark efter du har set alle 

billederne på Den danske 

online pavillon? 

2. Hvad er årsagen til, at du 

køber danske produkter? 

3. Du har været i Danmark, 

hvad er dine indtryk af 

Danmark? 

4. Kan disse billeder og 

informationer påvirke dig til at 

købe danske produkter? 

 

 

Ole Cornow  

 

 

 

 

 

Mulighed på  ”Den danske 

online pavillon” 

 

1, Kender du Alibaba kinesiske 

e-handels hjemmeside og deres 

e-handelsplatform Tmall.com?   

2. Er Den danske online 

pavillon en god mulighed for 

danske virksomheder? 

3. Er Den danske online 

pavillon en mulighed for små 

og mellemstore danske 

virksomheder? 
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3.2.2 Observation  

 

Udover overstående interviews vil jeg også benytte observation som undersøgelsesmetode til, at 

skabe empiri til analysen. Jeg observerer, ”Den danske online pavillons” design, aktiviteter og 

kommunikation i dette butiksrum. 

 

“A case study should take place in the real-world setting of the case you are creating the 

opportunity for direct observations. Assuming that the phenomena of interest have not been purely 

historical, some relevant social or environmental conditions will be available for observation. Such 

observations serve as yet another source of evidence in doing case study research” (Yin, 2014, 113). 

Ifølge Yin så bør et casestudie finde sted i den virkelige verden, som kan give mulighed for direkte 

observationer. I denne kandidatafhandling vælger jeg at bruge Eksportrådets nye projekt ” Den 

danske online pavillon” på Tmall.com, som er et virtual space. Ifølge Fayar(2012) betragtes et 

virtuelt space som ”dybt materiale”, der er baseret på en masse materielle ting – teknisk 

infrastruktur samt organisatorisk infrastruktur, værktøjer, grænseflader osv.. Dette rum er en 

sammenblanding af materialer med vægge, bygninger, produkter osv.. I dette space foregår al social 

praksis og aktiviteter. Vi kan forstille os, at Tmall.com er som et stort indkøbscenter, og ”Den 

danske online pavillon” som en butik i det store indkøbscenter. Jeg vil observere, hvordan 

Eksportrådet præsenterer deres varer og kommunikerer med deres kunder.  

 

3.2.3 Dokumenter  

 

I analysen vil jeg inddrage forskellige dokumenter som rapporter fra Eksportrådet, artikler fra den 

danske ambassade i Kinas hjemmeside, Berlinske og Børsen. Alle dokumenter bidrager til at få en 

bredere forståelse af projektet ”Den danske online pavillon”. I imageanalysen vil jeg benytte en 

samlet rapport, som jeg har downloadet fra Udenrigsministeriets hjemmeside. I 

kommunikationsanalysen vil jeg benytte to artikler fra den danske ambassades hjemmeside på det 

kinesiske sociale medie Weibo. 

 

 

Dokumenter kan være breve, rapporter, forslag, projektplaner, pressemeddelelser, artikler osv. 

Dokumenter er i stigende grad tilgængelige via internetsøgninger.  Dokumenter er en vigtig del af 
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dataindsamling i forbindelse med casestudie forskning, og gennem dokumentanalyse kan man 

bekræfte og udlede beviser fra andre kilder.  

  ”for case study research, the most important use of documents is to corroborate and augment 

evidence from other sources. First, documents are helpful in verifying the correct in an interview. 

Second documents can provide other specific details to corroborate information from other 

sources”(Yin,2014, s.107).   

 

I forhold til kandidatafhandlingen kan dokumenter analyseres og inddrages i konteksten og give et 

indblik i og forståelse af virkeligheden og projektet. ”Dokumenter skal således ikke betragtes som 

neutrale og passive <beskrivelser< af virkeligheden, men som <ting, der gør ting<, bl.a. ved at 

kategorisere, legitimere, problematisere samt en række andre mulige handlinger, der altid kun 

lader sig identificere i konkrete empiriske analyser”( Mik-Meyer & Jaarvinen, s.21). Ved at 

inddrage og analysere dokumenter kan kandidatafhandlingen vise, at det Danske 

Udenrigsministerium har et gennemarbejdet og velovervejet projekt, som de vil stå frem med og 

guide danske virksomheder til, at komme ind på det kinesiske e-handelsmarked. 

 

3.30 Reliabilitet og validitet af interview  

 

Reliabilitet og validitet, henholdsvis de traditionelle begreber pålidelighed og gyldighed bekræftes 

gennem forskellige metoder og data i kandidatafhandlingen.  

 

3.3.1 Reliabilitet  

 

Reliabilitet kan defineres således ”konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater, 

reliabilitet behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på 

andre tidspunkter og af andre forskere”(Kvale & Brinkmann, 2009, s.271). Reliabilitet er et udtryk 

for reproducerbarheden af undersøgelsen. Undersøgelsen vil opnå de samme resultater, uanset hvem 

der indsamlede data og uanset tid og sted.  

 

Kandidatafhandlingen benytter den socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang, hvilken 

anser verden og samfundsmæssige fænomener som historisk og socialt skabte, så det betyder, at 

samfundsmæssige fænomener også er historisk foranderlige. Da jeg foretog denne undersøgelse 
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var ”Den danske online pavillon” lige begyndt på Tmall.com den 12. april i år, og der var kun 20 

virksomheder og varemærker på pavillonen. ”Den danske online pavillon” fortsætter med at udvikle 

sig og er under konstant forandring. Derfor kan resultatet af kandidatafhandlingen også være 

forskelligt, hvis undersøgelsen bliver foretaget på et senere tidspunkt.  

 

Da jeg lavede interview med Casper og Wei Ji over Skype onlinetelefonen, fik jeg ikke adgang til at 

aflæse deres kropsprog og ansigts mimik. Der manglede derfor en del interaktion mellem mig og 

interviewpersonerne. Med denne forståelse anerkender jeg, at kandidatafhandlingens resultat kan 

blive anderledes, hvis undersøgelsen foretages af andre på et senere tidspunkt.  

 

For at opretholde transparens og reliabilitet anvendte jeg data fra pålidelige kilder, såsom 

førstehåndskilder fra Eksportrådets officielle hjemmeside og de offentliggjorte rapporter. Min 

interviewperson Casper Freddie er direkte ansvarlig for ”Den danske online pavillon” projektet, 

hvilket giver en troværdigt status af interviewet. Jeg øgede samtidig opmærksomheden på interview 

spørgsmålenes formuleringer, som kan hjælpe til at modvirke vilkårlig subjektivitet i interviewene.   

 

3.3.2 Validitet  

 

Validitet kan forstås som ”sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. En gyldig slutning er 

korrekt udledt af sine præmisser. Et gyldigt argument er fornuftigt, velbegrundet, forsvarligt, stærkt 

og overbevisende” (ibid, s.272). Kvale (2009) argumenterer for, at med en åben opfattelse af 

validitet kan kvalitativ forskning i princippet føre til gyldig videnskabelig viden. Validitet drejer sig 

om ”i hvilken omfang vores observationer i virkeligheden afspejler de fænomener eller variable, vi 

interesserer os for ” (ibid, s.272).  

 

Kvale & Brinkmann(2009) anbefaler håndværksmæssig validitet i kvalitative undersøgelser.   

”validering afhænger af kvaliteten af forskerens håndværkmæssige dygtighed gennem en 

undersøgelse, af kontinuerlig kontrol, af de spørgsmål, der stilles, og af den teoretiske fortolkning 

af resultaterne”(ibid, s. 276). Den kontinuerlige kontrol bruges til at modvirke selektive opfattelser 

og ensidige fortolkninger, dertil at sikre undersøgelsens kvalitet og gyldighed af den pågældende 

viden.  
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For at øge kandidatafhandlingens reliabilitet og validitet vil jeg forsøge at sende interviewguides til 

interviewpersonerne inden interviewene afholdes. For det første for at sikre at interviewpersonerne 

har kendskab til emnet og kan bidrage med ekspertindsigt som førstehåndskilde. For det andet 

forventer jeg, at interviewpersonerne får mere tid til at forberede sig, og dermed at øge kvaliteten af 

interviewene.     

Under analysen vil jeg løbene kontrollere argumentations fornuftighed og teoretiske fortolknings 

korrekthed for at sikre, undersøgelses kvalitet og gyldighed.  

 

4.00 Anvendt teori  

 

I dette afsnit vil jeg præsentere de teorier, som bliver anvendt i analyserne. Kandidatafhandlingen 

har to fokusområder som omfatter online kommunikationsstrategi og forretningsudvikling.  Jeg vil 

analysere hvordan Eksportrådet bruger online kommunikation til at opbygge et dansk image og 

hvilke forretningsmuligheder og trusler der findes i forhold til den eksterne verden.  

I det følgende afsnit vil jeg gøre rede for de teorier, som jeg har valgt, og hvordan jeg benytter dem 

i analysen.  

  

4.10Affordances 
 

Jeg valgte affordance teori fra Treem og Leonardi (2012) til at forstå, hvordan Eksportrådet 

konstruerer den virtuelle butik ”Den danske online pavillon” og præsenterer produkter på 

Tmall.com. Affordance teori fra Treem & Leonardi(2012) har et ”social materiality” perspektiv, 

hvor “materiality” refererer til funktioner i et teknologisk artefakt, som computere eller software. I 

forhold til problemformuleringen vælger jeg at fokusere på teoriens sociale del såvel som, hvordan 

kommunikation bliver udført og skaber interaktivitet mellem kunder og virksomheden i den 

virtuelle verden. Treem og Leonardi undersøgte fire affordances som visibility, editability, 

persistence and association. Jeg vil benytte de fire affordances i min observation og analyse. Jeg 

vil observere og analysere ”Den danske online pavillon” på Tmall.com til at se, hvordan 

Eksportrådet opbygger butikken og gennemfører forretninger i den virtuelle butik, samt hvordan de 

fire affordances bidrager og medvirker til at opbygge online butikken og gennemføre forretninger.  
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Ifølge Treem & Leonardi (2012) har affordance teorien et sociomateriality perspektiv, som vi kan 

forstå ud fra følgende argumentation. James Gibson er psykolog, og giver følgende forklaring på 

forholdet mellem materialitet og affordances:” the psychologists assume that objects are composed 

of their qualities color, texture, composition, size shape and features of shape, mass, elasticity, 

rigidity, and mobility….. but I now suggest that what we perceive when we look at objects are their 

affordances, not their qualities. We can dimensions of difference if required to do so in an 

experiment, but what the object affords us is what we normally pay attention to” (Treem & 

Leonarde, 2012, p.146).  Da denne kandidatafhandling tager socialkonstruktivisme som  

videnskabsteoretisk tilgang refererer jeg tilbage til Collins argumentation: ”vi må skelne mellem 

forskellige områder af virkeligheden, som de to varianter kan anvendes på, nemlig henholdsvis den 

fysiske virkelighed (naturen) og den sociale virkelighed (samfundet)” (Fuglsang & Olsen, 2004, 

s.352). I denne del af analysen vil jeg fokusere på den sociale virkelighed og hvordan den materielle 

del præsenteres til mennesker i virkeligheden.  

 

Ifølge Treem & Leonardi refererer“materiality”  til funktioner i et teknologisk artefakt - eller  

artefaktet er et stykke hardware eller software “Affordances are not exclusively properties of people 

or of artifacts - they are constituted in relationships between people and the materiality of the 

things with which they come in contact” (Treem & Leonardi, 2012, p.146). Treem & Leonardi 

(2012) undersøgte fire affordances: visibility, editability, persistence and association. Treem & 

Leonardis affordance teori er baseret på, hvordan sociale medier bruges internt i organisationer, 

men på grund af at der er mange fællestræk mellem kommunikation og interaktion på de sociale 

medier på Internettet, kan teorien derfor benyttes både internt og eksternt i organisationer.   

 

Denne del af analysen kan bidrage til at få indblik i, hvordan teknologi kan benyttes til at synliggøre 

forretninger i den virtuelle verden, og skabe en dynamisk atmosfære mellem virksomheden og 

forbrugere ved at benytte teknologi.  

 

4.20 Brand knowledge 
 

Jeg har valgt at benytte Brand Knowledge idet jeg ser, at Eksportrådet arbejder på at skabe 

et ”brand image” og ”brand awareness” for alle de danske brands, som Eksportrådet har samlet. På 
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den måde etablerer Eksportrådet et brand ”Danske produkter” eller ”Made in Denmark” til verden.  

Jeg vil bruge Brand Knowledge til at undersøge hvordan Eksportrådet benytter kommunikation i 

opbygningen af ”dansk brand image og awareness” med henblik på at introducere danske produkter 

til kinesiske forbrugere.  

 

Et brand kan forstås som ”a name, term, sign, symbol, or design, or combination of them which is 

intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them 

from those of competitors” (Keller, 1993, 2). Ifølge Keller (1993) er brand knowledge den måde 

som forbrugerne oplever og opfatter et brand på. Brand knowledge er konceptualiseret af en 

associativ netværkshukommelsesmodel i form af to komponenter: brand awareness og brand image, 

hvilket fremgår af følgende Brand knowledge model.   

 

 

 

 

 

 

(Figur 3, Keller; 1993: 7) 

 

Ved at anvende Brand Knowledge modellen vil jeg undersøge, hvordan Eksportrådet  

eksponerer ”den danske livstil” og ”danskhed” til at skabe et dansk image og billede i de kinesiske 

forbrugeres bevidsthed, og herved skabe kendskab til de danske produkter. I analysen fungerer 

Brand knowledge som et overordnet begreb, der skaber mening og kendskab til, hvorfor brand og 

brand image er så vigtige, og hvordan virksomheder kan opbygge et brand og brand imager.   

 

4.30 Image pyramide  

 



27 
 

I brand image analysen vil jeg også inddrage figuren “image pyramide” fra 

Christensen(2002).  ”image is a mental template that reflects the company as if it was a person with 

a foundation (source), culture (behavior), distinct core (why it is here) and profile. One’s own 

picture is always influenced by the view of the others” (Christensen, 2002, s.29). Image pyramide 

viser virksomhedens image struktur, der består af mission, kultur, identitet og profil. Uanset det er  

en virksomheds image, brand image eller personlig image, så har alle slags imager nogle fællestræk, 

altså hvilken opfattelse andre har af én f.eks. en virksomhed, et produkt, et brand eller en person 

osv.. Kultur og identitet er vigtige fundamenter til at opbygge et image. Image pyramide tydeliggør 

image struktur, og hvordan image skal opbygges.  Figuren af image pyramide vil benyttes i image 

analysen til at forstå, hvordan Eksportrådet indbygger dansk kultur og identitet i et image 

af ”Danmark” og ”Made in Denmark”. Figuren vil blive vist i image analysen.  

 

4.40 An audience centered model  

 

Denne kandidatafhandling drejer sig om at gøre forretning på Internettet. Det kan derfor ikke 

undgås at tale om, hvordan vi udnytter teknologi til forretningsformål. I denne sammenhæng er 

teknologi et redskab eller en metode, der skal tilpasses menneskers aktivitet og handlinger. I 

indledningen fortalte jeg, at internetteknologi er blevet opgraderet fra web 1.0 til web 2.0.  Web 1.0 

fokuserer på synlighed og præsentation, hvor web 2.0 fokuserer på interaktion. Denne teknologiske 

udvikling giver virksomheder nye kommunikations- og markedsføringskanaler til at nå forbrugere 

og marked.  

Jeg har valgt at benytte ”An audience centered model” (Joep Cornelissen, 2000) på grund af, 

modellen har det system-interaktions perspektiv, som fokuserer på virksomhedernes eksterne 

adfærd og interaktionen mellem virksomheden og stake holdere. Kommunikationskanalen WOM er 

en forkortelse af word-of-mouth, som betyder, at forbrugere fortæller andre om virksomhedens 

produkter, services, brand, nyheder etc.  Denne forbruger fortællings-adfærd bliver mere udbredt og 

vigtigere for virksomheder under web 2.0.  
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Figure fra Cornelissen(2000) s.121 

 

 

Jeg vil benytte denne model, som en grundlæggende forståelse af virksomheders 

markedskommunikation til, at analysere hvordan virksomheden benytter de forskellige 

kommunikationskanaler til, at etablere et brand-image til at markedsføre sig.  

 

 

4.40 Forbrugeres beslutningsprocesser 

 

En tabel om traditionelle beslutningsprocesser fra Dinesen (2008, s.115) anvendes i forbindelse med 

brand imageanalysen.  Tabelen viser fire traditionelle og anderkendte forbrugsbeslutningsmodeller 

som AIDA (attention, interest, desire, action), hierarkisk effektmodel, innovationsmodel og 

kommunikationsmodel. Alle fire forbrugsbeslutningsmodeller viser, at virksomheder prøver at 

påvirke forbrugere i forskellige faser, men at de først skal øge forbrugerens interesse og kendskab 

til et brand eller produkter. Imager af brand og produkter er en afgørende faktor i den først 

forbrugsbeslutningsfase.  

Tabellen over beslutningsprocesser bliver anvendt i afsnittet om imageanalyse til at bevise, hvordan 

imager påvirker indkøbshandlinger fra en forbrugers perspektiv. Tabellen vises i analyseafsnittet.  

 

 

4.60 Historiefortælling  
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Jeg har valgt ”historiefortælling” som teori, fordi jeg anser, at en vellykket kommunikation kræver 

en modtager, der forstår budskabet og handler efter det. Der er en bevægelse i retning af, at 

virksomheder mere og mere foretrækker at fortælle historier. Historiefortælling giver virksomheder 

mulighed for, at kommunikere mere personligt og dynamisk. Dette kan give virksomheder en 

forholdsvis klarere identitet og image over for forbrugerne. I analysen vil jeg undersøge hvordan 

Eksportrådet benytte historiefortælling som kommunikationsstrategi, til at fortælle kinesiske 

forbruger om Danmark, dertil at understøtte det danske image og billede om Danmark.  

 

“When organizational stories are communicated in ways that enhance people’s understanding, the 

stories create and disseminate valuable share meaning” (Kaye & Jacobson, 1999, s.2). Den 

følgende tabel viser Kaye & Jacobsons forklaring af tre historietyper, og hvordan vi benytter disse i 

forskellige sammenhænge.  

 

Story types  Stories we tell 

ourselves  

Stories we tell others  Stories we embody  

Personal histories  Memoirs, capturing 

self  

Autobiographies  

communicating self 

Journals relating to 

self 

Events, experiences Tales reflecting 

meaning  

Guides to building 

wisdom  

Lessons showing  

possibilities  

The future  Fantasy, daydreams Sharing a vision for 

the future  

Adventures 

embracing 

opportunities  

“A stories framework” fra (Kaye & Jacobson , 1999, s.4).  

 

”Messages about who we are in terms of narrative. From this point of view, the stories that 

organizations tell about themselves, their work, and their world construct their identity—that is, the 

stories themselves fold into the identity and in a very real sense become the identity” (Cheney et al., 

2011, s.108). Gennem historiefortælling kan billeder, sanser og mennesker bringes ind i 

kommunikation, hvilket kan understøtte virksomhedernes identitet og image.  

 

Denne del af analysen vil blive brugt sammen med Brand Knowledge til at undersøge, hvordan 

Eksportrådet benytter historiefortælling til, at opbygge ”Danmark” brand imaget overfor de 

kinesiske forbrugere.  
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 5.0 0 Analyse 

 

For at besvare problemformuleringen har jeg valgt at undersøge og inddele problemerne i følgende 

fire dele. Den første del af analysen foretages på et fundamentalt niveau, som tager udgangspunkt i 

Treem & Leonardis affordance teori til, at analysere hvordan man kan udføre forretninger i den 

virtuelle verden. I denne del af analysen vil jeg benytte begrebet ”space” samt de fire affordance 

visibility, editability, persistence og association til at forstå, at forretning i den virtuelle verden er 

en slags forlængelse af vores virkelige verden.  

 

I den anden del af analysen vil jeg fokusere på imageanalyse for at undersøge, hvilket image 

Eksportrådet forsøger at opbygge i kinesernes bevidsthed og til at øge kendskabet til Danmark og 

danske produkter.  I denne del af analysen vil jeg inddrage interviewet med Casper Freddie fra 

Udenrigsministeriet til at undersøge hvilket image (brand image) Eksportrådet opbygger og hvordan 

Eksportrådet opbygger disse imager. Udover at inddrage interviewet med Casper Freddie, vil jeg 

også benytte et interview med en kinesisk forbruger, fru Wei Ji, til at forstå hvor vigtig det er at 

opbygge et brand image, og hvordan et image påvirker forbrugernes beslutning i en købssituation. 

Til sidst vil jeg inddrage fire traditionelle forbrugsbeslutningsprocesser til at understrege, at det 

image som virksomheder og et land har, påvirker forbrugsbeslutninger og handlinger. I denne del af 

analysen vil jeg anvende følgende teorier: brand knowledge fra Keller (1993), image pyramid fra 

Christensen (2002) og forbrugeres beslutningsprocesser fra Dinesen(2008). 

 

Den tredje del af analysen.  Her vil jeg først undersøge hvordan Eksportrådet benytter forskellige 

medier som kommunikationskanaler til, at opbygge et dansk image og markedsføre Danmark og 

danske produkter. Til sidst vil jeg tage udgangspunkt i to historier fra Udenrigsministeriets 

hjemmesider på de kinesiske sociale medier Weibo og Wechat til at se, hvordan Eksportrådet 

skaber og benytter historier til at tiltrække de kinesiske forbrugeres opmærksomhed og øge 

kendskabet til Danmark i deres bevidsthed. I denne del af analysen vil jeg benytte følgende teorier: 

multiple message sources fra Cornelissen(2000), kommunikationsstrategi og medievalg fra 

Diesen(2008) og storytelling fra Kaye & Jacobson(1999).  

 

Den fjerde del af analysen. Her vil jeg inddrage et interview med en erfaren eksportchef Ole 

Cornow, der ser på ”Den danske online pavillon” ud fra en anden synsvinkel. Denne synsvinkel kan 
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føre til en diskussion om, hvad Eksportrådets projekt ”Den danske online pavillon” egentlig kan 

hjælpe danske virksomheder med og hvilken slags virksomheder, der virkelig kan få gavn af at være 

på ”Den danske online pavillon” på Tmall.com.  

 

For at skabe overblik over analysen, har jeg lavet følgende tabel, hvor man tydeligt kan se hvordan 

problemerne blive analyseret og besvaret.  

 

1, Forretning i den 

virtuelle verden   

2, Image analyse  3, Media valg og 

kommunikation 

medvirker til at opbygge 

et dansk image   

 

4, En anden vinkel  

 

1.1, Realisering af 

online forretninger 

med affordance  

 

2.1, Image om 

Danmark og Made in 

Danmark  

 

2.2, Hvordan skaber 

Eksportrådet et dansk 

image? 

 

2.3, Danmarks image 

set fra en kinesisk 

forbrugers synsvinkel   

  

 

3.1, Kommunikations-

kanal media valg i 

kommunikationsprocessen 

 

3.2, Historiefortælling  

 

3.2.1, Østers trussel  

 

3.2.2, Dansk hygge  

 

4. 1, Små danske 

virksomheder vil også 

gerne være med på 

”Den danske online 

pavillon” 

 

  

 

 

5.1 0 Realisering af online forretninger med Affordance 

 

 Affordance teori fra Treem & Leonardi(2012) har et ”social materiality” perspektiv, hvor 

“materiality” refererer til funktioner i et teknologisk artefakt, som computere eller software. I 

kandidatafhandlingen vælger jeg at ignorere den materielle del om hvordan de teknologiske 

funktioner bliver skabt i computere, men i stedet fokusere på den sociale del i den sociale 

virkelighed f. eks. hvordan Eksportrådet stukturerer butikken, har interaktion med kunderne osv.  

 

 

Vi taler om E-handel eller ”online butikker”, som ikke længere gør ansigt-til-ansigt interaktion 

nødvendig. E-handelsmarkedet forsætter med at vokse, da flere og flere forbrugere foretrækker at 
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købe varer på nettet. Ifølge Fayard(2012) foregår e-handel i et virtuelt rum som på tmall.com 

og ”Den danske online pavillon”. I vores virkelige verden forstår vi en organisation som det fysiske 

miljø, som har en fysisk kontorbygning, medarbejdere, leverandører og kunder. Men i den virtuelle 

verden - Internettet er en organisation et stort rum eller ”space”. “Space is not an empty extension 

to be filled in, but instead one that is constantly constructed and which emerges from the 

relationships and practices of people living, working and interacting in space” (Fayard, 2012, s. 3). 

Dette rum eller “space” er en sammenblanding af materialer som teknologisk hardware, teknisk 

infrastruktur osv..  

Ifølge Treem & Leonardi refererer materialer til funktioner i et teknologisk artefakt - eller  

artefaktet er et stykke hardware eller software. Treem & Leonardi (2012) undersøgte fire 

affordances: visibility, editability, persistence og association. Treem & Leonardi(2012) mener, at 

de fire affordances: visibility, editability, persistence og association, der udgør forholdet mellem 

mennesker og de væsentligste ting, som mennesker kommer i kontakt med. Med andre ord kan vi 

sige, at de fire affordances giver mennesker forbindelser til at kommer i kontakt med teknologiske 

artefakter.  Jeg vil undersøge, hvordan Eksportrådet benytter de nye teknologiske funktioner som 

visibility, editability, persistence og association til at stukture deres online butik.  

 

Det første affordance er Visibility, som på dansk betyder synlighed. Treem & Leonardi mener ”. 

“social media afford users the ability to make their behaviors, knowledge, preferences, and 

communication network connections that were once invisible (or at least very hard to see) visible to 

others……….if  social media technologies enable people to easily and effortlessly see information 

about someone else, we say that the technology was used to make that person’s knowledge 

visible.”(Treem & Leonardi, 2012, s.150). Med denne forståelse af synlighed på Internettet, vil jeg 

tage følgende to udgangspunkter i mine observationer. For det første vil jeg observere hvordan 

Eksportrådet konstruerer deres produkter med billeder og ord. For det andet vil jeg se på, hvordan 

Eksportrådet skaber synlighed om andres forbrugers kommentarer og erfaringer om produkter.   

 

For Eksportrådet er synlighed det vigtigste, fordi de visuelle billeder, ord og ikoner er vigtige for at 

vise produkter og guide kunderne. Først og fremmest er der tale om ord. Et virtuelt rum blev 

forstået som bygning-rum-med-ord, “endlessly built, dismantled, and rebuilt via the posted text 

projected onto the maze, as well as through the movements of visitors in the space. Finally, the 

installation showed how people rely on sociomaterial practices enacted in physical spaces to help 
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them interpret virtual space and to guide their actions within it, thus highlighting how materiality, 

agency, and space are intrinsically connected” (Fayard, 2012, s.13). 

Eksportrådet bruger ordene til at beskrive produkterne og strukturere produkter i forskellige typer 

og funktioner. Ord guider kunder om, hvordan man handler i ”butikken”, og ord og billeder 

gør ”butikken” synlig for forbrugerne.  

 

 

 

Billedet 1, fra: http://eksportguiden.um.dk/da/nyheder/newsdisplaypage/?newsid=8e963962-b98f-4fa2-ad7b-8b0491416f95 

 

Ovenstående billede viser, at ”pavillons” design og varepræsentation kan forstås som en 

forlængelse af vores fysiske verden. Folk er afhængige af oplevelser og erfaringer i det 

materialistiske fysiske rum for, at hjælpe dem med at fortolke et virtuelt rum og at lede deres 

handlinger inden for det.  

I ”Den danske online pavillon” er der 20 danske varemærker som Carlsberg, Ecco, B&O, Flexa, 

Pandora og Skagen. Eksportrådet har konstrueret butikken efter funktioner. I øjeblikket er der kun 

tre kategorier som bolig, smykker og tøj. Der er ikke så mange varer, hvilken kan skyldes, at der 

endnu ikke er så mange danske varemærker på det kinesiske marked.   

Jeg observerer ”Den danske online pavillon”, og samtidig prøver jeg også at undersøge varerne og 

forbrugernes oplevelser i ”pavillonen”. Jeg har valgt en Bang & Olufsen hovedtelefon og trykket på 

billedet, hvorefter hjemmesiden hopper fra ”Den danske online pavillon” til Bang & Olufsens 

online butik på Tmall.com. I Bang & Olufsens egen butik er der dog mange informationer og 

billeder af produkterne, betalingsmåder og transportmuligheder. Det vigtigste er, at forbrugerne kan 

se andre køberes kommentarer og oplevelser af produkterne. Via denne information og 

http://eksportguiden.um.dk/da/nyheder/newsdisplaypage/?newsid=8e963962-b98f-4fa2-ad7b-8b0491416f95
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erfaringssynlighed/-deling opnår forbrugerne mere sikkerhed og troværdighed om produkterne og 

virksomheden, hvilket kan føre til en købshandling.  

 

Når forbrugerne handler på Tmall.com og ”Den danske online pavillon”, kan de nemt finde det 

produkt, de leder efter. De kan læse alle oplysninger om produktet, se produktets farve, form og 

materialer ud fra billederne, samt læse om funktionsbeskrivelser og andre forbrugeres kommentarer 

om produkterne. Ikoner som indkøbevognen guider folk til at afslutte deres shopping og foretage 

betaling. Man kan sige, at "synlighed" – altså denne teknologiske funktion gør det muligt for folk, 

at se produkter ud fra billeder og tekst. "Synlighed" giver således forretningserfaring i et visuelt rum 

svarende til det fysiske rum, og online shopping kan sammenlignes med fysisk shopping.  

 

Den anden affordance er persistence. ”This affordance of persistence has also been referred to as 

‘reviewability’ ….., that information remains available to users and does not expire or disappear” 

(Treem & Leonardi, 2012, s. 155). Generelt kan vi gennemgå alle ældre indlæg, kommentarer, 

billeder og videoer på online medier og platforme. Ifølge mine observationer viser ”Den danske 

pavillon” kun billeder af varer, men ikke forbrugernes kommentarer og spørgsmål om produkterne. 

Det kan skyldes af Eksportrådets strategi er ”vi giver dem bare en landing page, hvor de har 

mulighed for, at kommunikere nogle af deres værdier på”(bilag, interview med Casper, 3.07 ). 

Derfor viser ”Den danske online pavillon” billeder af alle varer i ”pavillonen”, og forbrugerne kan 

altid checke om et produkt er på ”Den danske online pavillon” eller ej. Hvis forbrugerne gerne vil 

vide mere om produkterne og tidligere køberes kommentarer, skal de klikke på billederne, hvorefter 

de kommer ind i virksomhedens butik på TMALL.COM. Jeg vil benytte B&O som eksempel igen, 

hvor forbrugerne på ethvert tidspunkt har mulighed for, at gennemgå alle andre forbrugeres 

kommentarer om produkterne.  

 

”开箱耳机质感一流，相当满意；包耳式设计一点都不会累耳朵；音质对我这种菜鸟来说，给不了专业评价，但是感觉尽够好了；作为卖点的滑动

控制，手残党表示操作的不是很方便，并不能很好的控制精准操作，要试好几次才能到位；ANC 的效果是极好的，压马路的时候车流声可以屏蔽个 

90％以上，个人觉得相当赞了；最后说一下颜值，那是相当的赞啊！”     06.16   

 

Overstående citat viser en kinesisk forbrugers kommentar og billeder af en hovedtelefon, som hun 

har købt, hvor hun skrev en kommentar på B&O butikkens hjemmeside den 16. juni. 

Denne ”persistence affordance” giver virksomhederne mulighed for, at bevare billeder af alle 
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produkterne, informationer, forbrugeres spørgsmål og svare på spørgsmål og kommentarer. På 

denne måde sparer virksomhederne ressourcer og øger salgsmulighederne.  

 

Den tredje affordance er editability som ” refers to the fact the individuals can spend a good deal of 

time and effort crafting and recrafting a communicative act before it is viewed by others”(Treem & 

Leonardi, 2012, s.159).  Denne affordance giver Eksportrådet lov til at bruge mere tid til at redigere 

indholdet, som produktbilleder og nyheder om markedsaktiviteter. ”Den danske online pavillon” er 

en landing page eller et udstillingsrum for danske brands. Eksportrådet skal koordinere med 

virksomhederne, hvis de iværksætter nogle markedsaktiviteter f. eks. udsalg eller arrangementer 

osv.. Med editability affordance får Eksportrådet mulighed for og tid til, at redigere indholdet 

i ”pavillonen”.  

Den sidste affordance er association ”Associations are established connections between individuals, 

between individuals and content, or between an actor and a presentation” (Treem & Leonardi, 

2012, s.162). Treem & Leonardi lægger vægt på, at teknologi giver mulighed for, at skabe 

forbindelse mellem enkeltpersoner, og mellem enkeltpersoner og indhold. ”The first type of 

association of a person to another individual is most commonly referred to as a social tie” (ibid, s. 

162). I dag har de fleste e-handelsplatforme links til flere sociale medier som Facebook, Twitter, 

Weibo og WeChat osv.. Forbrugerne kan vise billeder af deres nykøbte varer ved at klikke på et 

social-media-ikon, og så uploade billederne på deres sociale media, hvorved familie og venner kan 

se, hvad han eller hun har købt. ”The other form of association is of an individual to a piece of 

information”(ibid, s.62). Den slags informationsfordeling gennem ”social tie” fungerer som en 

gratis reklame for virksomheden, hvilket kan tiltrække potentielle kunder. Den slags indkøbs 

informationsfordeling giver virksomheder mulighed for, at sprede deres produkter gennem 

forbrugernes networkgrupper, der kan føre til interesse for produkterne, købsovervejelse og 

handling. På Tmall.com og ”Den danske online pavillon” er der ikke synlige ikoner med sociale 

medier. Dette kan skyldes at, Alibaba ikke har lavet aftaler med de forskellige sociale medier endnu, 

men teknologi og muligheder eksisterer.    

 

De fire affordances som visibility, editability, persistence og association analyse viser, at 

Eksportrådet har benyttet teknologi til, at synliggøre ”pavillonen” med billeder og ord, og 

konstrueret ”pavillonen” efter folks indkøbsvaner i den fysiske verden. I forhold til persistence og 

association affordance viser analysen, at Eksportrådet ikke har maksimeret de teknologiske 
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muligheder, hvilket kan skyldes Eksportrådets strategi om, at ”pavillonen” er en ”landing page” for 

danske brands. I mit interview med den ansvarlige for projektet Casper, argumenterer han 

for: ”Forestil dig TMALL er Lyngby Storcenter, bare virtual. Inde i Lyngby Storcenter er der en 

IRMA og en Nike og en H & M og den slags. Det er deres eget salg inden i den her mall og deres 

egen butik, og de bygger deres eget brand og brand identitet. Det som den danske pavillon gør det 

er, at hvis man nu samlede alle de danske brands, der var i Lyngby Storcenter på første etage og 

stillede dem alle sammen i det samme område, og vi så stod og vinkede med nogle flag uden foran 

og sagde, kom her og se, her er danske brands. Når forbrugerne først er kommet ind og går videre 

ud til brands ind i deres egen butik, så slipper vi…så har vi ikke længere noget med dem at gøre” 

(bilag, interview med Casper, 6.52). Derfor når forbrugerne trykker på produkternes billeder, 

hopper de direkte til den tilhørende virksomheds butik på Tmall.com, og alle fire affordances 

benyttes i virksomhedernes egen onlinebutik. Til det sidste kan vi forstå med Fayards udsagn om, at 

folk benytter erfaringer fra det fysiske rum til, at hjælpe dem med at fortolke et virtuelt rum og at 

lede deres handlinger indenfor dette, og dermed fremhæve, hvordan materialitet og rum er 

forbundet med hinanden (Fayard, 2012, s.13). 

 

5.20 Imager om Danmark og ”Made in Denmark”  

 

Den 13. marts i år besøgte den danske udenrigsminister Anders Samuelsen Alibaba Group i 

Hangzhou. Under det officielle besøg udtalte Anders Samuelsen:”Jeg er glad for, at vi i dag kan 

åbne døren til den nye danske pavillon på Tmall Global. I Udenrigsministeriet har vi arbejdet 

benhårdt på at få landet aftalen med Alibaba, som giver danske produkter direkte adgang til mere 

end 440 millioner årlige aktive brugere på Alibabas e-handelsplatforme” (hjemmeside, 13). Med 

baggrund i denne udtalelse antager jeg, at Eksportrådet samler alle danske virksomheder eller 

mærker på ”Den danske online pavillon” for, at benytte Den Danske Ambassades officielle status 

og troværdighed til, at opbygge et fælles image og brand - Made in Denmark.  

 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvad Eksportrådet kan hjælpe danske virksomheder med via ”Den 

danske online pavillon”. Endvidere hvordan Eksportrådet skaber et dansk image i de kinesiske 

forbrugeres bevidsthed, og herved opbygge kendskab til de danske brands og produkter. “Brand 

knowledge is conceptualized as consisting of a brand node in memory to which a variety of 

associations are linked” (Keller, 1993, s.3).  Keller (1993) argumenterer for, at brandkundskab 
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består af to hovedelementer som er brand awarenes og image. Bevidstheden om et brand og image 

spiller en vigtig rolle i forbrugernes beslutningsproces. ”brand awareness affects consumer decision 

making by influencing the information and strength of brand associations in the brand image…..a 

brand image is that a brand node has been established in memory, and the nature of that brand 

node should affect how easily different kinds of information can become attached to the brand in 

memory”(ibid, s.3). Jeg vil derfor også undersøge hvilket image Eksportrådet vil opbygge i de 

kinesiske forbrugers bevidsthed, og hvordan et brand image kan påvirke forbrugernes 

beslutningsproces.  

 

5.2.1 Danske virksomheder bør står sammen for at udnytte dansk identitet og imager  

 

Til dato har ”Den danske online pavillon” samlet 20 danske varemærker som Carlsberg, Ecco og 

Arla, B&O osv.. Alle disse varemærker er velkendte i Danmark, men har ikke opnået det samme 

kendskabsniveau på det kinesiske marked. Der er forskellige årsager til at danske virksomheder 

ønsker at være med på ”Den danske online pavillon”. Nogle vil gerne tiltrække mere 

opmærksomhed og blive set på det kinesiske online marked. ”Den danske online pavillon” er 

ligesom en paraply, hvor dc danske varemærker under denne paraply får fælles beskyttelse og støtte 

fra Det Danske Udenrigsministum.  

"Når vi har valgt alligevel at gå med i en dansk portal, er det dels, fordi vi tror på, at det kan være 

med til at skabe øget opmærksomhed omkring vores brand. Her og nu har vi ingen forventninger 

om, at det giver os en stor salgsfremgang. Men på den lange bane vil vi kunne række ud til endnu 

flere kinesere ved at optræde på en fælles dansk platform," (hjemmeside, 22) udtaler Kenneth 

Madsen, Pandoras salgsdirektør for Asien og Stillehavsområdet.  

 

Nogle virksomheder vil gerne fremhæve sin danske identitet ved, at være med på ”Den danske 

online pavillon”. "Vi er med her, fordi forbrugerne i stigende grad er interesseret i at vide, hvad 

vores brand står for - hvem vi er - hvad vi kommer fra. Og så støtter vi også op om, at man fra 

officiel dansk side har indgået et samarbejde med Alibaba, der også er en af vores vigtigste 

samarbejdspartnere," siger direktør Dan Friis, Bestseller China(hjemmeside, 22). 

 

Jeg har interviewet Casper Freddie, der er projektleder for ”Den dansk online pavillon”, og han  

besvarede hvorfor danske varemærker bør samles på denne pavillon. I den følgende analyse vil jeg 
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anvende interviewet med Casper Freddie som en vigtig kilde, da jeg ikke har adgang til flere 

informationer fra Eksportrådet. Jeg vil bruge interviewet til at analysere og forstå Eksportrådets 

forretningside, markedsføring og kommunikationsstrategi.   

 

I interviewet understregede Casper, at dansk identitet er meget vigtig for danske brand, og 

Eksportrådet samler alle danske brand på pavillonen for at give alle danske varemærker en officiel 

dansk identitet. ”Jeg tror at fordelene….. jeg tror ofte at danske brands kan have en udfordring 

omkring at de, lad os sige i deres kommunikation, at blive opfattet som et rigtig dansk brand. Det 

giver troværdighed for danske brands, at være en del af Danmark, og komme og sige, at man er et 

originalt Danish brand. Og ved at være med i pavillonen, så opnår de en eller anden form for dansk 

autenticitet…… Jeg ved helt positivt, kan jeg fortælle dig…at sådan et brand som Jack & Jones, 

som er et dansk tøjbrand, at de har haft nogle udfordringer i Kina med at kommunikere. De vil 

gerne kommunikere at de er danske, at det er dansk design. Og i Kina bliver Jack & Jones opfattet 

som et kinesisk brand, fordi det er så stort, og det er så kæmpe populært. Men Jack & Jones vil 

gerne kommunikere sådan lidt Danishness, og derfor så ser de en fordel i, at være med i en dansk 

pavillon, fordi de ligesom får en form for anerkendelse af, at de er et real Danish brand”.  (bilag, 

interview med Casper, 13.55). 

 

Casper Freddies udtalelse viser, at Eksportrådet samler danske brands og markedsfører et nation 

brand ”Denmark” for ,at hjælp danske virksomheder til at stå stærkt og klart i de kinesiske 

forbrugers bevisthed. Danmark er kendt i Kina bl.a. for H. C Andersens eventyr, design, rent miljø 

og velfærd osv. Danmark har endvidere i en årrække stået på toppen som verdens lykkeligste land. 

Danske virksomheder kan derfor under ”Danmark” paraplyen fortælle kinesiske forbrugere 

om ”Made in Denmark”.  

 

5.2.2 Hvilket dansk image vil Eksportrådet opbygge i de kinesiske forbrugers bevidsthed? 

 

Keller(2008) brand knowledge modellen viser, at forbrugernes kendskab til et brand afhænger af to 

dimensioner: brand awarenes og brand image. Image kan forstås som, hvordan andre opfatter en 

selv. Brand image kan forstås på samme måde, hvordan forbrugerne opfatter et brand. ”The image 

of the brand is the perception of the brand by consumers. The goal of working strategically with 

brand image is to ensure that consumers hold strong and favorable associations of the brand in 
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their minds” (Hedling, et al., 2009, s. 13). I følge Keller (2008, s.3) er brand image defineret som 

opfattelsen af et mærke, der afspejler sig i brand associations i forbrugernes hukommelse. Brand 

awareness relaterer sig til styrken af et brands spor i forbrugernes hukommelse, hvilket afspejler sig 

ved forbrugernes evner til, at identificere et brand under forskellige forhold.  Det er det vigtigste 

ved et brand, at forbrugeren kan huske og komme i tanke om brandet, når en købssituation opstår.  

I den følgende analyse vil jeg undersøge hvilket image Eksportrådet gerne vil opbygge i de 

kinesiske forbrugers bevidsthed.  

 

Virksomhederne vil gerne være med på ”Den danske online pavillon” for at fremhæve sin danske 

identitet, samtidig er de på en official dansk platform, hvor de låner status og troværdighed fra Den 

Danske Ambassade i Kina. Dialogen med Casper Freddie viser, at Eksportrådet vil markedsføre 

Danmark, og på denne måde kan Danmark opfattes som et brand. Eksportrådet ønsker at øge de 

kinesiske forbrugers kendskab til Danmark, som derved kan øge kinesernes interesse for danske 

produkter.  

Efter Caspers udtalelse spurgte jeg ham om, hvorvidt Danmark kan opfattes som et brand og 

Eksportrådet vil opbygge et dansk image og øge kinesiskes kendskab om Danmark, kan det 

tiltrække kinesiske forbrugeres opmærksomhed om danske produkter. Casper svarede:” 

det er jo det, min rolle er. Vores rolle er, at give det danske…. jeg skal jo ikke promote danske 

brands i den forstand. Jeg skal promote Danmark, og dermed. Præcis, jeg er brand ambassador for 

Danmark, og det betyder, at vores initiativer er generelle nation branding aktiviteter. Og så er der 

forhåbentligt nogle brands, der får noget positivt spin-off for det…….herunder de brands, der så 

bliver solgt inde i den danske pavillon, kan nyde godt af den danske nation branding, som vi 

skaber.(interview med Casper).   

Casper understreger, at han står over for at promovere Danmark og, at han er brand ambassadør for 

Danmark. Hvis vi anser, at Danmark er et brand i denne kontekst, så er ifølge Kellers brand 

knowledge model et brand image den vigtigste del til, at skabe et brands kendskab i forbrugernes 

bevidsthed eller hukommelse. Derfor prøvede jeg at finde ud af hvilket image, Eksportrådet vil 

opbygge i de kinesiske forbrugeres bevidsthed. Jeg spurgte om hvordan Eksportrådet vil promote 

Danmark og hvilket brand image Eksportrådet vil opbygge. Casper sagde:” 

Det er svært, for det er jo et stort marked. Vi arbejder med mange forbrugere. Vi har jo nogle 

kerneværdier i Danmark, som vi gerne vil kommunikere. Vi skriver artikler, vi … har du været inde 

og set på pavillonen…… Der vil du se, der står …… der er billeder af Danmark med lyshårede 
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børn, der står lidt om produkter, sikkerhed, kreativitet, livsstil og den slags, og så inkorporerer vi 

danske brands, så de også får en kommerciel mulighed i at være med i delelement. Og meningen er, 

at den danske pavillon, den skal være dynamisk, så den udvikler sig hele tiden. Den ser ud, som den 

ser ud lige nu, indtil om relativ kort tid, hvor den får et face-lift, og hvor der så kommer nogle nye 

historier på. Og vi kommer til at poste noget social media igennem pavillonen, om nogle gode 

historier omkring danske kerneværdier. Det kunne være noget med kreativitet,det kunne være noget 

med sundhed, det kunne være noget med the Happiest People in the World. Det kunne være noget 

med nogle af de ting, som er danske værdier, vi gerne vil kommunikere….. product safety, kvalitet, 

creativity og healthy lift style som tiltrækningspunkt for de kinesiske forbrugere”(interview med 

Casper, 16.20).  

 

Efter Casper Freddies udtalelse og Udenrigsministeriets rapport om Kina, har jeg tegnet følgende 

figur til, at tydeliggøre hvilket image Eksportrådet vil opbygge, og dermed skabe interesse og 

fantaseren om danske produkter – Made in Danmark. De følgende to figurer viser imager om 

Danmark og danske produkter. På den ene side viser disse imager, hvad Eksportrådet vil opbygge. 

På den anden side kan disse imager afsløre, hvorledes kineserne allerede opfatter Danmark og 

danske produkter.  

 

 

 

 

 

 

Illustration af Haibo Cornow, efter interview med Casper Freddie og Udenrigsministeriets rapport om Kina   
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I dette afsnit har jeg benyttet interviews som en vigtig kilde til, at analysere og forstå hvorfor. 

Eksportrådet samler danske virksomheder på ”Den danske online pavillon”. Analysen viser, at 

Eksportrådet ønsker at promovere Danmark og betragter Danmark som et brand. Gennem Kellers 

Brand Knowledge model har jeg benyttet brand identitet, brand image til at analyse og forstå hvor 

vigtigt det er for at opbygge imager. Til sidst har jeg også tegnet to image figurer efter analyse af 

interview med Casper Freddie og Udenrigsministeriets rapport om Kina. Den ene figur viser imager 

af Danmark og den anden figur viser imager om danske produkter.  

 

 

5.30 Hvordan skaber Eksportrådet danske imager?   
 

I dette afsnit vil jeg fokusere på Eksportrådets kommunikationsstrategi i forhold til, hvordan de 

skaber et dansk image på ”Den danske online pavillon” og andre kinesiske medier. I den følgende 

analyse vil jeg benytte ”images pyramide” modellen til at forstå, hvordan et image om ”Danmark” 

kan skabes. Jeg vil også benytte forbrugsbeslutningsmodellen og ”media synergi” til at identificere, 

hvordan ”Danmark” blev promoveret via kinesiske medier. Til sidst vil jeg benytte to eksempler til 

at illustrere, hvordan Den Danske Ambassade i Kina eller Eksportrådet fortæller om Danmark.  

 

Den følgende image pyramid fra Christensen (2002) viser, at mission, kultur, identitet og profil er 

vigtige dele af en image struktur. Med denne forståelse af ”image pyramid” vil jeg undersøge 

Eksportrådets kommunikationsproces for ”Den danske online pavillon” på Tmall.com.   
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• Image (our pictures)

Profile
(do+say+inspect)

Identity

(Distinct core and selfpicture
created on the bsis of 
business and culture)

Culture

(Organisational values and basic
attitudes)

Business and mission statement

(Vission, mission, strategy)

 

Figure: The image pyramid fra Christensen (2002) 

 

Ifølge image pyramide fra Christensen(2002) er virksomhedens mission, kultur, identitet og profil 

vigtige dele af virksomhedens image. Da Eksportrådets mission var at øge danske virksomheders 

eksport til det kinesiske marked, etablerede Eksportrådet på denne baggrund projektet ”Den danske 

online pavillon”. Eksportrådet vil gerne opbygge Danmark som et nationalt brand, og samle alle 

danske mærker under en fælles dansk identitet og status. I den følgende analysedel vil jeg derfor 

fokusere og se på, hvordan Eksportrådet indbygger dansk kultur og identitet i imager.  

 

5.3.1 Dansk image på Tmall.com 

 

Nedennævnte to billeder er fra Tmall.com, hvor ”Den danske online pavillon” vises. Der er sytten 

nationale pavilloner på Tmall.com og Danmark er den sidste pavillon, som er kommet med. I 

fremtiden ønsker Alibaba ikke at udvikle flere nationale pavilloner.   
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Figure fra tmall.com 

 

De sytten forskellige nationale pavilloner står opført på samme side med deres lands kendte 

symboler, som fungerer som logo for den pågældende pavillon. Det kan ses, at alle lande har valgt 

det nationalsymbol, som de er kendt for og som kan udtrykke deres nationalitet. F.eks. har USA 

valgt Frihedsgudinden, Canada The Maple leaf og Holland en gammel vindmølle. Danmark har 

valgt Den Lille Havfrue og Nyhavn som symbol på logoet. Den Lille Havfrue er en verdensberømt 

figur fra H.C. Andersens eventyr, og H.C. Andersen er kendt overalt i Kina. ” Kinaeksperten 

Christina Boutrup har rejst i de fleste kinesiske provinser, og reaktionen er altid den samme, når 

hun fortæller, hvor hun kommer fra. - Uanset hvor i landet det er, og uanset hvilken 

uddannelsesbaggrund folk har, begynder de at tale om H.C. Andersen, fortæller hun” (hjemmeside, 

2 ). I kinesisk tankegang er H. C Andersen lig med Danmark, og næsten alle kinesere fra barn til 

voksen kender eventyret om ”Den Lille Havfrue”. Derfor har Eksportrådet valgt Den Lille Havfrue 

til logo, som udtryk for dansk identitet.  

 

Når man trykker på national pavillonens logo så hopper man direkte til den pågældende pavillons 

hjemmeside. På toppen af den ”Den dansk online pavillons” hjemmeside er der et billede af den 

danske generalkonsul Nicolai Prytzs, som repræsentant for den danske stat i Kina. Den danske 

generalkonsul Nicolai Prytz er derfor meningsfuld for pavillonen, som herved sender et tydeligt 

signal til de kinesiske forbrugere om, at det er ”Den danske online pavillon” og at alle produkter er 

danske. Dansk officiel status og troværdighed fungerer som en garanti for alle produkternes danske 

identitet på pavillonen. Produkters og brands danske identitet er vigtig for kinesiske 

forbrugere: ”den danske forbindelse gør kunder trygge. Det samme gør butikkernes placering i 
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velrenommerede stormagasiner og indkøbscentre. ’Den status, som omgiver brandet, er meget 

vigtig i Kina’, siger Yan Yu og slutter ’at klæde sig smart og anderledes er en måde at komme frem 

på i samfundet’” (hjemmeside, 3). For at understrege Danmark og danske produkters nationale 

status har ”Den danske online pavillon” valgt en baggrund med danske flag, som er Danmarks 

nationale symbol. Udover danske flag benytter ”Den danske online pavillon” også de danske 

nationale farver hvid og rød, som udtryk for dansk identitet og kultur.  

 

Danmark er flere gange valgt som verdens lykkeligste land i FN’s ”World Happiness Report”, 

hvilken gør kinesere nysgerrige og de fantaserer om Danmark, danskere og dansk livsstil osv. 

Eksportrådet har også valgt nogle billeder, som udtrykker det danske image om hygge, lykke 

og ren natur.  

 

 

     

Billeder fra Tmall.com  

 

Overstående tre billeder vises på ”Den danske online pavillon” på Tmall.com. Et billede omhandler 

venskab, hvor venner er sammen til gadefest. Det andet billede viser en familie, hvor far, mor og 

børn med lyst hår sidder og spiser uden for huset, i naturen med blå himmel, grønt græs og blåt hav. 

Det sidste billede udtrykker kærlighed, hvor et par sidder tæt sammen og nyder to glas øl. 

Billederne udtrykker en tilværelse, som alle gerne vil have og som er vigtig for alle, med venskab, 

kærlighed, familie, samvær og nærvær.  Billederne sender et tydeligt signal til forbrugerene om, at 

den danske befolkning er lykkelig, og har et godt liv, som er svaret på verdens lykkeligste land.  

 

I dette afsnit har jeg analyseret hvordan Eksportrådet opbygger et dansk image med billeder på ”den 

danske online pavillons” hjemmeside på Tmall.com. Eksportrådet bruger de valgte billeder til, at 

vise det gode liv med fælles værdier som venskab, kærlighed, familie, samvær og nærvær. På denne 
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måde vises det, at Danmark er verdens lykkeligste land, som har en lykkelig befolkning, ren natur, 

kreativt design og sikre produkter. I næste afsnit vil jeg undersøge det danske image set med en 

kinesisk forbrugeres øjne.  

 

5.3.2 Brand image i forbrugerens beslutningsproces – interview med en kinesisk 

forbruger  

 

I dette afsnit vil jeg undersøge Danmarks image i en forbrugers øjne. Fru Wei Ji er kineser og 

husmor til en familie bestående af to børn, forældre og to bedsteforældre. Ji køber næsten alle 

dagligvarer på netter og jagter importerede madvarer til sine to børn. Ji køber primært danske 

fødevarer og sundhedsprodukter til sin familie via nogle kinesiske forhandlere, som bor i Danmark. 

Disse forhandlere øger de danske priser med over 300 % for at sende varerne til Wei Ji i Kina. Jeg 

fortalte Wei Ji om, at Eksportrådet har etableret ”Den danske online pavillon” på Tmall.com, og 

siden da har Wei Ji købt Arla mælkepulver til hendes lille datter fra Arla på Tmall.com. På grund af 

Wei Ji’s loyalitet over for danske produkter valgte jeg at lave et interview med hende. Jeg spurgte 

om hvad Wei Jis først indtryk af ”Den danske online pavillon” er og hvad Wei Ji’s imager om 

Danmark og danske produkter er. Wei Ji fortalte mig:” Det første jeg tænker om Danmark er, at det 

er et eventyrland - fredeligt og hyggeligt. Vi ved, at Danmark er et lykkeligt land og har et 

velfærdssamfund i blandt de bedste i verden. Derfor forestiller jeg mig, at Danmark også har en høj 

standard for sine produkter. Folk kan stole på produkterne……., .Jeg tror på, at Danmark har en 

række produktionsstandarder og regler, og at myndighederne stiller høje krav til 

produktionsvirksomheder ligesom ARLA. Jeg har læst om, at Dronning Margrethe i 2014 

godkendte Arla til at blive Kongelig Hofleverandør. ……, Fordi vi har læst H.C. Andersens eventyr 

da vi var små, og vi har et godt indtryk af Danmark på forhånd. Derfor er vi mere interesseret i 

danske produkter og stoler på danske produkter, som er af god kvalitet……………., at når den 

danske pavillon har den danske ambassadørs billede på hjemmesiden, så tænker jeg, at den danske 

pavillon er mere officiel, og giver mig mere tryghed og sikkerhed over for Den danske pavillon og 

produkterne (interview med Wei Ji).  

 

Ovenstående interview med den kinesiske forbruger Wei Ji viser, at Danmark er kendt i Kina på 

grund af H.C. Andersen, og FN’s rapport om Verdens Lykkeligste Land. Derfor er hun interesseret i 



46 
 

dansk livsstil og produkter. Billedet af den danske generalkonsul på ”Den danske online pavillon” 

giver Wei Ji tryghed og troværdighed til at handle på ”pavillonen”.  

De traditionelle forbrugsbeslutningsmodeller som AIDA (attention, interest, desire, action), 

hierarkisk effektmodel, innovations model og kommunikationsmodel viser, at forbrugerne skal 

blive opmærksomme på noget for at handle (Dinesen, 2008, s.115).  

 

Fase AIDA Hierarkisk 

effektmodel  

Innovations 

model  

Kommunikations 

model  

Kognitiv tilstand  Attention: blive 

opmærksomhed 

på  

 

Blive bevidst om  

Få kendskab til  

Blive bevidst om  Stifte bekendtskab 

med  

Modtage  

Kognitiv reaktion  

Følelsesmæssig 

fase 

Interesse: få 

interesse for  

Desire: Har ønske 

om  

Synes om  

Præferere  

Blive overbevist 

om  

Være interesseret 

 i  

Vurdere  

Holdning  

Hensigt  

Adfærds fase  Action: Handle  Køb Afprøver  

Tage til sig  

Adfærd  

Beslutningsprocesser fra Dinesen (2008, s.114) 

 

 

Fra de fire traditionelle forbrugsbeslutningsprocesser kan vi forstå, at” ethvert behov som en 

forbruger måtte have, bliver påført dem udefra. Det er en sandhed, der udfordres af forbrugerne 

hver eneste dag – i The Clue Train Manifesto, i forbrugernes købsadfærd, i pludseligt opståede 

trends og på tusindvis af blogs”(Dinesen, 2008,s.115). Virksomheder prøver at påvirke forbrugere i 

forskellige faser gennem de traditionelle massemedier og de nye sociale medier. Forbrugernes 

handlingsadfærd bliver påvirket af andre forbrugeres udtalelser på de sociale medier og tusindvis af 

blogs, som fortæller om forbrugernes erfaringer med produkter. Derfor bliver sociale medier på 

internettet i dag den vigtigste kommunikationskanal for virksomheder. I det følgende afsnit vil jeg 

se på Eksportrådet kommunikationskanaler og medie valg.  
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5.40 1 Kommunikationskanal – medievalg  

 

I dette afsnit vil jeg analysere Eksportrådets kommunikationskanaler og valg af medier til at 

opbygge et image om Danmark. Cornelissen (2000) viser en ny model for hvorledes et corporate 

image bliver skabt hos stakeholderne. Cornelissen(2000) forklarer: ”this new model signifies that a 

corporate image is a product of a multiple variable impression formation process located in the 

interaction of the stakeholder with messages from the organization and related business, from 

various news media, and from other stakeholders through WOM (word of mouth, e.g. Fombrun and 

Shanley, 1990; Crunig, 1993; Dowling, 1993). Here, it is emphasized that impression formation 

should be seen as an iterative and continuous process. And at a particular point in time, when out 

of these various message sources a corporate image is formed, this image flows then into the 

intrapersonal message source, as it is stored in the memory of the stakeholder”(Cornelissen, 2000, 

s.122).  Jeg tager udgangspunkt i denne model til at se på Eksportrådets kommunikationskanaler og 

medievalg til at opbygge et image om Danmark og danske produkter. 

 

 

 

 

Figure fra Cornelissen(2000) s.121 

 

Eksportrådet har valgt at benytte ”Den dansk online pavillons” egen hjemmeside, og de kinesiske 

sociale medier Weibo og Wechat som deres kommunikationskanaler til forbrugerne. Casper Freddie 

argumenterer som følger:” Danmarks generelle svaghed er, at vi er et lille land. De større lande har 

større budgetter og flere midler til at markedsføre de værdier de har. Og derfor har vi færre penge, 

vi er et mindre land, vi er 5 millioner mennesker, vi har ikke super mange midler, derfor bliver vi 

nødsaget til at være smarte i den måde vi kommunikerer på. Vi kan jo ikke nødvendigvis konkurrere 



48 
 

i massekommunikation med Italien f.eks. eller Frankrig for den sags skyld. Men der kan man så sige, 

at hvis man er lidt smart og lidt kvik og sørger for…, der kan man sige, at en fordel ved online, at 

hvis man er dygtig til at kommunikere klart og rammer noget med forbrugerne, så behøver det ikke 

være et spørgsmål om hvor mange penge det koster, så er det et spørgsmål om, hvad det er du 

kommunikerer” (bilag, interview, Casper, 21.12).  

 

De sociale medier WeChat og Weibo er de to største dominerende medier i Kina. I dag bruger over 

700 millioner kinesere WeChat (bilag, DR nyhed) og Weibo har over 500 millioner registrerede 

brugere (bilag, ). I de sidste par år har trenden iblandt virksomheder været, at benytte sociale medier 

mere og mere til at lave kampagner i stedet for at benytte traditionelle massemedier. Det er gratis at 

benytte og registrere en forbrugskonto på de sociale medier. Udover de økonomiske fordele har 

social medier en anden større fordel nemlig ”spreadability”. ”Spreadability refers the potential – 

both technical and cultural – for audiences to share content for their own purposes, sometimes with 

the permission of rights holders, sometimes against their wishes” (Jenkins, 2013, s. 3). Brugere af 

social medier kan dele deres oplevelser eller informationer på social medier med deres familie, 

venner og netværk, som så kan dele disse informationer videre til deres venner og netværk. På 

denne måde spreder information sig hurtigt, lang og bredt over landegrænser. Sociale medier er 

derfor blevet meget populære, og er de meste benyttede kommunikationskanaler i virksomheders  

markedsføringsaktiviteter. ”The popularity of the WWW as a commercial medium (in contrast to 

other networks on the Internet) is due to its ability to facilitate global sharing of information and 

resources, and its potential to provide an efficient channel for advertising, marketing  and even 

direct distribution of certain goods and information services” (Peters, 1998, s.22). Den følgende 

figur fra Dinesen (2008, s.124) viser kommunikationsstrategi og medievalg i forskellige faser.  
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Markedslogik

Brandopfattelse

Forbrugerens 
beslutningsproces 

•Industri 
• Dream Society
•Creative Man 

Bestemmer 
organisations form, 
syn på forbruger, 
kommunikationsfo
rm m.v

•Produkt
•Projektiv 
•Adaptiv
•Relationel 
•Community

Styrer 
organiseringen af 
kommunikationen 
dvs. indhold og 
valg af medier og 
metode  

•AIDA
•Hierarkisk effekt 
•Innovation
•Kommunikation 

Styre medievalget 
og mediemikset 

 

Figur fra Dinesen (2008, s.124) 

 

Fra overstående figur om medievalg og kommunikationsstrategi kan det forstås, at Eksportrådet er 

i ”brandopfattelses-fasen”. I ”brandopfattelses-fasen” skal organisationen fokusere på 

kommunikationens indhold til forbrugere, valg af medier og markedsføringsmetode. 

Fasen ”forbrugerens beslutningsproces” bliver styret af medievalget og mediemikset. Ud fra 

forbrugerens medievalg ses det tydeligt, at sociale medier som Wechat og Weibo, er de mest 

benyttede af kinesiske forbrugere. Sociale medier har den WOM (word-of-mouth) egenskab, at 

kunne dele og sprede informationer på internettet. I næste afsnit vil jeg præsentere to cases om, 

hvorledes Eksportrådet benytter WOM og social medier til, at sprede danske nyheder til kinesiske 

forbrugere, for at tiltrække disse forbrugers opmærksomhed og interesse for Danmark.  

 

I følge Dinesen (2008) er det bedst, at virksomheder vælger flere forskellige medieformer, 

fordi ”forbrugerne får i et samlede mediemiks mange afkodnings – og forståelsesnøgler: lyd, billede, 

print, tekst osv.. Samtidig giver man hele tiden forbrugerne mulighed for, ligegyldigt hvor de er i 

processen, at vælge det format, som de nu ønsker” (ibid. 2008, s.121). Cornelissens (2000, s.121) 

model viser, at der også er andre former for kommunikationsaktiviteter. Det kan være 

virksomheders markedsføringsaktiviteter og rapportering om disse virksomheder og relaterede 

emner inden for de forskellige nyhedsmedier.  
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Casper Freddie fortalte, at Eksportrådet også vælger andre kommunikationskanaler over for de 

potentielle kunder. ”Udover Wechat og Weibo, så laver vi en række offline events, hvor vi 

kommuniker Danmark. Vi laver nogle forskellige aktiviteter, det kan være en fødevare event, hvor vi 

kommunikerer danske værdier, eller det kan være en design event. … eller det kan være noget musik 

eller det kan være et kultur... Vi laver en række events i Kina, hvor vi lige som kommunikerer 

Danmark, som en del af vores marketingplan………….. Vi har lige været nede og tale med Tmall i 

går, om at lave nogle forskellige aktiviteter, som bliver nogle online og offline aktiviteter, men jeg 

kan ikke rigtig afsløre det endnu, fordi vi skal først ud til de danske deltagende virksomheder, før vi 

ligesom kan tale omkring det, men der kommer til nogle større promotional push… online og offline 

henover det næste år. Der kommer til at ligge et i slutningen af juni, i at lave et sådant promotional 

push. Og så kommer der til at ligge et igen til oktober, og igen til december. Så der kommer nogle 

forskellige marketing activities over året”(bilag, interview med Casper, 27.17).  

 

Eksportrådet benytter de sociale medier Wechat og Weibo som deres vigtig kommunikationskanaler 

til, at sprede informationer og budskaber gennem WOM til sociale media brugere på internettet. Det 

er en ny og vigtig mediekanal for virksomheder og organisationer i informationsfordelings 

sammenhæng. Udover de sociale medier Wechat og Weibo benytter Eksportrådet også andre 

kommunikationsaktiviteter, såsom arrangementer og temamøder osv. Denne del af analysen viser, 

at Eksportrådet vælger medier og kommunikationsformer til forbrugere, tilpasset de potentielle 

kunders medievalg, fordi de aktive internetbrugere også handler på nettet. ”Det interessante er, at 

forbrugernes adfærd på internettet viser, at afstanden fra kommunikation til købsbeslutning er 

blevet ekstremt kort og mere tilfældig” (Dinesen, 2008 s.122). Internettet og de sociale media 

brugere søger informationer på nettet eller gennem deres netværk, så de tilfældige 

informationsfordelinger kan give en kort afstand fra forbrugerens interesser til købsbeslutning.  

 

I det næste afsnit vil jeg analysere, hvordan Eksportrådet benytter storytelling til, at opbygge et 

image om Danmark og benytte de sociale medier Wechat og Weibo til, at sprede historier på 

internettet.  

 

5.50 Storytelling— at støtte dansk image 
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Der er mange bud på, hvorfor virksomheder bevæger sig i retning af, at benytte storytelling som et 

redskab i deres eksterne kommunikation, markedsføring osv.. Kaye & Jacobson (1999, s.2) har 

givet  følgende bud  “because stories can be vivid and memorable, they help us understand in ways 

that are meaningful and relevant. Because storytelling is a collective act, it encourages us to share 

meanings and establish a cohesion that might otherwise be beyond our reach”. Storytelling består 

typisk af tre dele med følgende rækkefølge ”the story, the understanding and the shared meaning” 

(ibid, s.1). Eksportrådet bruger storytelling som en vigtig metode til at opbygge et dansk image og 

få opmærksomhed i den virtuelle online verden. Ifølge Kaye & Jacobsons definition fortæller 

Eksportrådet historien om Danmark til deres publikum med tre historietyper som ”personal 

histories”, ”events, experiences” og ”the future”. ”Personal histories. These stories tell about the 

storyteller’s origins, journey, feelings and coping strategies; events and circumstances. These 

stories relate the details of occurrences and occasions to show the inner workings of success or 

failure in ways that create learning; future possibilities. These stories communicate potentialities 

and plans in ways that inspire and motivate people to share the same vision” (ibid, s. 4).  

 

Jeg tager udgangspunkt i Kaye & Jacobsons (1999) definition til, at vælge to historier fra Den 

Danske Ambassades sociale media konti hos Weibo og WeChat. Eksportrådet er en del af 

Udenrigsministeriet, og de benytter samme kontorlokaler og kommunikationskanaler i Kina. Den 

første historie ” Østers trussel” fra Weibo hører til ”events and circumstances” historie typen, og 

den anden historie ”Hygge” fra WeChat er af ”personal histories” typen. I det følgende afsnit vil jeg 

præsentere og analysere de to historier for at se, hvordan Eksportrådet bruger nyhedshistorier til, at 

tiltrække det kinesiske publikums opmærksomhed, og hvordan Eksportrådet opbygger et image om 

Danmark ved, at fortælle om dansk værdier og livsstil.  

 

 

5.5.1 Dansk østers sensation i Kina---”Østers trussel”  
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Den 24. april i år opslog Den Danske Ambassade i Beijing et indslag på det kinesiske social media 

WeiBo med overskiften ”Oversvømmet af østers, danskerne er ikke engang glade”. Indslaget 

handlede kort fortalt om, at stillehavsøsters kommer og truer de danske kyster, og at 

naturmyndighederne endnu ikke har fundet løsning til, at håndtere problemet.  

 

Overskriften ”Oversvømmet af østers, danskerne er ikke engang glade” fangede hurtigt kinesernes 

opmærksomhed, og blev i løbet af kort tid delt over fjorten tusind gange, hvor over 8 millioner 

kinesere har læst indslaget. De førende kinesiske aviser gengav historien som nyheder i aviser og på 

netaviser. Det særlig interessante er, at de aktive kinesiske sociale media brugere skrev over femten 

tusinde kommentarer på Den Danske Ambassades hjemmeside på Weibo, og gav hundredevis af 

opskrifter på, hvordan man tilbereder østers.  Der var også mange, der begyndte at henvende sig til 

Det Danske Ambassade i Beijing om, at få visa til Danmark. ”Danske østers” blev et varmt emne på 

de kinesiske sociale media, og millioner af kinesere fik øje på Danmark. 

 

Efter ”Oversvømmet af østers, danskerne er ikke engang glade” opslog Den Danske Ambassade en 

række artikler fra ”Rejs til Danmark for at høste østers” til ”Hvad du har brug for, til at høste 

østers i Danmark” og ”Vi har også andre ting i Danmark”. Det kinesiske publikum opdagede, 

at ”Danske østers” ikke var en nyhed, men omvendt en planlagt, velovervejet og gennemarbejdet 

markedsføringsstrategi. Dertil kom en ny diskussion, om Den Danske Ambassade udnyttede sin 

status og troværdighed til, at tiltrække det kinesiske publikums opmærksomhed. Men alligevel tog 

det kinesiske publikum det positivt, og de syntes, at ”Øster trussel” var en succesfuld 
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markedsføringskampagne. Det kinesiske publikum vurderede, at Danmark er et lille land, som ikke 

har så meget bureaukrati, og at Den Danske Ambassade står med begge ben på jorden. Derfor 

kunne Den Danske Ambassade benytte sin officielle status til at fange det kinesiske publikums 

opmærksomhed. Efterfølgende udtalte Den Danske Ambassade, at det bare var en tilfældig nyhed, 

ikke en planlagt markedsføringskampagne. Men alligevel har Danmark været i stand til at fange det 

kinesiske publikums opmærksomhed og interesse. Efter ”danske østers” sensationen blev der 

iværksat en række aktiviteter. Statsminister Lars lykke Rasmussen aflagde officielt statsbesøg i 

Kina en 3.-5. maj 2017, hvor en lang række handelsaftaler blev underskrevet. I juni måned afholdte 

Den Danske Ambassade en stor fest i Shanghai, med mange inviterede, hvor gæsterne fik mulighed 

for, at spise østers fra Danmark. Mange danske virksomheder udstillede samtidig deres produkter 

under festen.   

 

”Østers trussel” er en historie, der blander nyhedsgenren, personlig erfaring og et fælles 

emne ”mad”. Historien startede med at fortælle, at østers er en slags velsmagende og dyr skaldyr, 

men at folk i Danmark ikke er glade for at spise dem. Historien fortalte videre, at stillehavsøsters nu 

var kommet til Danmark og truede kysterne, og at naturmyndighederne endnu ikke havde fundet en 

løsning til at håndtere problemet. Og til afslutning, at de danske myndigheder havde opfordret folk 

til at tage østers med hjem og tilberede dem til at spise. Men det var danskerne ikke interesseret i. 

Historien rummede et meget vigtigt og interessant emne nemlig ”madkultur”. Kinesere elsker mad. 

Der findes tusindevis af forskellige retter i Kinas mange forskellige provinser, og naturligvis også 

mange opskrifter på, hvordan man tilbereder østers. Det kinesiske internet publikum, gav straks 

hundredevis af opskrifter og ideer til tilberedning af østers. Så i dette øjeblik dannes der et 

fællesskab med et fælles emne ”østers” under Den Danske Ambassades konto på 

Weibo. ”Fællesskabet er en institution, der tager udgangspunkt i individet, skabes på baggrund af 

individets behov og understøtter individet. Det betyder også, at det fælles element man deler, er helt 

afgørende for fællesskabets indhold og område”(Hansen, 2006, s. 79). På grunde af at ”mad” er et 

fælles emne og interesse, vil publikum gerne dele indlægget til sit netværk og deltage i diskussioner.  

 

Danmark var ikke kendt i Kina sammenlignet med andre europæiske lande som Frankrig, England, 

Italien og Tyskland. Der er dog mange danske virksomheder, som har etableret sig i Kina og har en 

god forretning, med stadigvæk er der ikke så mange kinesere, der kender de danske produkter og 

brand. Kinesiske børn elsker at læse H.C. Andersen, og kinesiske forbruger køber Ecco og Lego, 
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med bortset fra det, kender kineserne ikke så meget til Danmark. ”Østers trussel” var en god historie, 

der brugte et fælles emne ”madkultur” til, at tiltrække kinesernes opmærksomhed og skabe nyt 

kendskab til Danmark udover H. C. Andersen og møbler. Kineserne begynder at få øje på Danmark 

og læser om Danmark, og der er også en del kinesere, der gerne vil opleve Danmark.  

 

5.5.2 Hygge – den danske opskrift på verdens lykkeligste land 

 

 

 

Den 4. juli i år holdt Den Danske Ambassade i Beijing et arrangement for at fejre udgivelsen af 

bogen ”HYGGE”, der netop var udkommet i Kina. Bogen var allerede oversat til 30 forskellige 

sprog, og kommet på New York Times bestsellerliste. Forfatteren Meik Wiking forklarer: ”Jeg tror, 

det skyldes, at mange lande har opnået en stor materiel velstand. Og samtidig kan de se, at de 

nordiske lande - med Danmark helt forrest - ligger i top i forskellige lykkemålinger.  Det handler 

om vores velfærdsmodel, og så kigger andre efter, om de kan søge inspiration her hos os” 

(hjemmeside, TV2).  

 

På kinesisk har bogen følgende overskrift <丹麦人为什么幸福>, som betyder: Hvorfor er 

danskerne så lykkelige? Samtidig uploadede Den Danske Ambassade en række indlæg om den 

danske hyggekultur på ambassadens konti på de sociale medier WeChat og Weibo. Indlæggene var 

også vedhæftet en video af bogens forfatter Meik Wiking, hvor han forklarede om den danske 

hyggekultur, og fortalte om sine personlige oplevelser med hygge. Indlæggene benyttede også 

mange billeder med dansk designede møbler, lamper og køkkenredskaber til at vise dansk livsstil, 

hvilket kunne give læserne inspiration til en hyggelig atmosfære.  
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Ved at benytte storytelling om hygge opbygges et image med danske værdier og livsstil. Den 

danske hyggekultur viser en vigtig dansk værdi nemlig work-life balance, der kan overbevise 

kineserne om, at lykke ikke nødvendigvis er lig med mange penge, men at have tid til at nyde det 

øjeblik man er i. Danmark har det ideologiske velfærdssamfund system, en work-life balance 

livsstil og kreativt design, hvilket tilsammen danner et nyt image om Danmark, udover H.C. 

Andersen, i de kinesiske forbrugers bevidsthed. Rapporten fra VisitDenmark forklarer om 

kinesernes generelle kendskab og relationer til Danmark” De betragter dog stadig Danmark og 

resten af Norden som et lidt mystisk og anderledes rejsemål. De ved, at Danmark bliver betragtet 

som et af de mest lykkelige lande i verden, og at I har en unik kultur med et fundament i 

vikingekulturen. De ved også, at danskerne er velhavende, og at Danmark og Norden er dyre 

destinationer. De har lært om H. C. Andersen i deres skoletid, men kan ikke nødvendigvis forbinde 

ham med Danmark”( hjemmeside, 29). Skandinavisk livsstil og velfærdsamfund er som et ideal 

forbillede for mange kinesere. Historier om hygge giver folk adgang til at få et indblik i dansk 

livsstil og værdier, og derfor danner folk deres eget image om Danmark og danskere. ”Hygge” har 

nogle mønstrer, der minder lidt om traditionel kinesisk ”Dao” kultur, der opfordrer folk til at have 

respekt for naturen, og føre et enkelt liv.  

 

Historiefortælling om hyggekultur i Danmark og danske designere giver læserne et livende billede 

om Danmark og dansk kultur. ”Verdens lykkeligste land” giver Danmark status og troværdighed til 

at fortælle, hvorfor danskerne er lykkelige. Historiefortælling om hygge giver også læserne indblik i 

dansk design og boligindretning, som bidrager til de hyggelige øjeblikke. Eksportrådet benytter 

historiefortælling som kommunikationsmetode til at opbygge et hyggeligt og lykkeligt image om 

Danmark.  

 

Gennem analysen har jeg undersøgt hvilket image om Danmark og danske produkter Eksportrådet 

vil opbygge i de kinesiske forbrugers bevidsthed. Gennem en direkte observation på den danske 

pavillon på Tmall.com har jeg undersøgt hvordan, Eksportrådet konstruerer og præsenterer et dansk 

image og produkter overfor kinesiske forbrugere på Tmall.com. Til sidst undersøgte jeg 

Eksportrådets kommunikationskanaler og strategi på det kinesiske e-handelsmarked.  
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I næste afsnit vil jeg diskutere projektet ”Den dansk online pavillons” styrker og svagheder set i 

forhold til mulighederne for, at øge dansk eksport. Til sidst vil jeg gerne give et perspektiv på 

baggrund af mit kendskab til det kinesiske marked.  

 

5. 60 En anden synsvinkel set fra små danske virksomheders side 
 

I interviewet med Casper Freddie nævnte han, at danske virksomheder først selv skal oprette en 

konto på Tmall.com, hvorefter virksomhederne kan være med på ”Den danske online pavillon”. 

Som Casper videre nævnte, er det meget vanskeligt for danske virksomheder at komme på 

Tmall.com, fordi virksomhederne først skal betale et stort beløb i depositum for at åbne en konto, 

og bagefter skal betale en række service gebyrer for at bruge Alibabas betalingssystem mm.  Dette 

forhold kan derfor være en høj adgangsbarriere for små og mellemstore danske virksomheder. Jeg 

har også talt med en erfaren eksportchef Ole Cornow, der har arbejdet over tyve år med eksport og 

har mange års erfaring med at gøre forretninger på det kinesiske marked. Ole Cornow har arbejdet 

både i mellemstore og mindre virksomhederne, og har derfor god forståelser for, at gøre 

forretninger på det kinesiske marked set fra de små virksomheders synsvinkel. I interviewet 

understregede Ole: Jeg tror det bliver vanskeligere for de små virksomheder. Kina er et kompliceret 

marked at gå i gang med for små virksomheder. Der er jo dels noget omkring sprogbarrierer, så kan 

der også være noget med, at det er dyrt at komme ind hos Alibaba. Og jeg kunne også forestille mig, 

og jeg ved, at man skal betale meget til udenrigstjenesten for at benytte deres services, så jeg tror 

det er svært for mindre virksomheder at benytte sig af disse tilbud” (interview med Ole). Denne 

synsvinkel vil jeg diskutere i diskussionsafsnittet.  

 

5.70 Konklusion af analysen  
 

I den første del af analysen har jeg benyttet affordance teori fra Treem & Leonardi til at analyse 

hvordan Eksportrådet har anvendt de fire affordance som visibility, editability, persistence og 

associatiion til at opbygge en online butik og gøre forretning online. Med den nye teknologi kan 

Eksportrådet synliggøre butikken i den virtuelle verden. Online butikken opbygges med billeder og 

ord, som kan guide kunderne til at vælge produkter. Folk benytter erfaringer fra det fysiske rum til 

at hjælpe dem med at fortolke et virtuelt rum. På den måde kan man sige, at de virtuelle butikker og 

at handel på nettet, er en slags forlængelse af den fysiske verden.  
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I den anden og tredje del af analysen har jeg lavet image-, medie valg og kommunikationsanalyse.  

Gennem imageanalysen har jeg fundet ud af, at det er vigtigt for danske virksomheder at udnytte sin 

danske identitet og image på det kinesiske marked, fordi kineserne er fascineret af den nordiske 

livsstil og autenticitet. Kinesere har et særligt forhold til Danmark på grund af, de fleste har læst 

H.C. Andersens eventyr i folkeskolen. Udover H.C. Andersen forsøger Eksportrådet at opbygge et 

dansk image om velfærdssamfundet, grøn energi, ny teknologi, rent miljø, kreativt design, livsstil 

og Verdens lykkeligst land osv.. Eksportrådet vil også opbygge et image om ”Made in Danmark” 

for at øge kinesernes kendskab og tillid til danske produkter. Eksportrådet fremhæver dansk kultur 

og identitet til at adskille sig på markedet, og tiltrække de nysgerrige kinesiske forbrugere. Weibo 

og Wechat er to vigtige kinesiske sociale medier, som Eksportrådet primært benytter. Gennem to 

historier ”Østers trussel” og ”Hygge” på de sociale medier Weibo og Wechat har Danmark 

tiltrukket millioner af kineseres opmærksomhed. Eksportrådet benytter Danmark som et nationalt 

brand og samler danske virksomheder på ”Den danske online pavillon”, som kan give en officiel 

dansk identitet og status.  

 

I den sidste del af analysen har jeg inddraget et interview med en erfaren eksportchef Ole Cornow, 

som givet en anden kommentar og synsvinkel på ”Den danske online pavillon” projektet. Han 

mener, at små danske virksomheder ikke har mulighed for, at benytte ”Den danske online pavillon”. 

Jeg vil diskutere denne synsvinkel i diskussionsafsnittet.  

 

6.00 Diskussion  
 

I dette afsnit vil jeg bruge SWOT-modellen til at strukturere min diskussion om projektet ”Den 

danske online pavillon” i forhold til, at bidrage til dansk eksport. Diskussionen vil følge SWOT-

modellens fire områder med både Eksportrådets interne forhold som styrker og svagheder samt 

eksterne forhold som mulighed og trusler.  

 

Styrker. ”Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private 

virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme” (Eksportrådet, 

hjemmeside). Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet, som giver status og troværdighed til 
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både danske virksomheder og udenlandske samarbejdspartnere. Eksportrådet tilbyder 

rådgivningsydelser til de danske eksportvirksomheder for at øge danske eksport, dertil at fremme 

den nationaløkonomiske udvikling.  Ifølge Eksportrådets hjemmeside arbejder 80 procent af 

Eksportrådets ansatte på ca. 90 repræsentationer i mere end 60 lande med konkret 

virksomhedsrådgivning. Eksportrådet deler normalt kontor med danske ambassader i en række 

lande, hvor de sammenarbejder omkring forskellige projekter.  

Eksportrådet kan hjælpe virksomheder med en lang række opgaver som markedsundersøgelse, lokal 

lovgivning, kulturforståelse til søgning af samarbejdspartnere osv. Derfor søger de fleste danske 

eksportvirksomheder hjælp fra Eksportrådet, når de overvejer at sælge deres produkter eller ydelser 

på bestemte markeder. På denne måde har Eksportrådet en troværdighed og status til, at tiltrække 

danske virksomheder til at deltage i ”Den danske online pavillon” projektet.  

 

Svagheder. Indtil nu er der kun 20 varemærker og virksomheder på ”Den danske online pavillon”. 

På grund af Eksportrådets adgangskrav, er der heller ikke så mange danske virksomheder, som får 

lov til at være med på pavillonen. Eksportrådet kræver, at danske virksomheder selv skal oprette en 

onlinebutik på Tmall.com, hvorefter de kan få lov til at være med på ”Den danske online pavillon”. 

Det er i virkeligheden en stor adgangsbarriere for små og mellemstore danske virksomheder, at de 

selv skal oprette en onlinebutik på Tmall.com. Den største barriere er sproget, som holder mange 

virksomheder tilbage. For mange små og mellemstore danske virksomheder er Kina et stort og 

kompliceret marked, som de gerne vil komme ind på, men samtidig også lidt usikker på, hvordan 

det skal gøres. Det er ikke kun et problem for de små og mellemstore danske virksomheder, men er 

samtidig også en svaghed for ”Den danske online pavillon” projekt, fordi pavillonen ”mister” 

mange gode og kreative danske produkter og lokale varemærker. 

 

Muligheder. I følger CNNIC rapporten købte 410 millioner kinesere dagligvarer på internettet de 

seneste år. Det er muligt, at finde alle mulige varer på Tmall.com og Taobao.com, og Alibaba 

garanterer kunderne, at de kan få varerne leveret inden for 24 timer efter, de har bestilt dem. Derfor 

er e-handel et helt almindeligt fænomen i Kina. Folk der bor i storbyer som Beijing, Shanghai, 

Guangzhou og Shenzhen osv. vil gerne købe udenlandske produkter. Ifølge rapporten brugte 

kineserne over 80 milliarder USD de seneste år på at købe udenlandske varer på internettet. Der er 

derfor store muligheder for udenlandske virksomheder, til at etablere online butikker i Kina. Dette 

er også en stor mulighed for Danmark. Danmark er kendt for produkter af høj kvalitet , kreativt 
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design, biotech industri og grøn energi. Danmarks eksport til Kina stiger fra år til år, og e-handel er 

en nye eksportkanal for danske virksomheder. På denne måde har Eksportrådet skabt mulighed for 

at hjælp danske virksomheder. Dette skal ikke kun være for de store internationale virksomheder og 

traditionelle eksportører, men skal især være en mulighed for små og mellemstore danske 

virksomheder. I forhold til afhandlingens stuktur, vil jeg, i perspektivafsnittet, fordybe mig i 

mulighederne for de små og mellemstore virksomheder.  

 

Trusler. 16 nationer har pavilloner på Tmall.com. Udover Danmark er det: USA, Frankrig, Holland, 

Italien, Spanien, Tyskland, England, New Zealand, Australien, Japan osv. Alle pavilloner har 

samlet nogle af deres lands mest kendte produkter og mærker, og der er mange homogene produkter 

såsom mælkepulver til babyer, designsmykker og tøj, skønhedsprodukter osv. Som eksempel kan 

tages mælkepulver til babyer. Arla er Danmarks største mælkeproducent, og kendt for deres høje 

kvalitetssikkerhed. Men der er også mælkepulver fra andre lande som Holland, New Zealand, 

Australien, Tyskland og Japan på disse landes pavilloner på Tmall.com. Derfor er der også stor 

konkurrence på homogene produkter. Igen er der ikke så stort et udvalg på ”Den danske online 

pavillon” lige nu, så der kan også være en risiko for, at den virker ”kedelig” for de kinesiske 

forbrugere.   

 

Gennem SWOT-modellen har vi diskuteret ”Den danske online pavillon” projekt. Man kan sige, at 

Eksportrådet har sin unikke status og kompetence, hvad der er dens styrke for projektet, og samtidig 

griber Eksportrådet mulighederne ved e-handel, som er en global tendens. På grund af at 

Eksportrådet er en del af Det Danske Udenrigsministerium har Alibaba givet særlig støtte til ”Den 

danske online pavillon”. Det kan f.eks. være at give Eksportrådet mulighed for, at introducere deres 

varer på Alibabas hovedkontor i Hangzhou. Endvidere at give Eksportrådet flere rettigheder til, at 

lave nogle aktiviteter på pavillonen mm.. Bortset fra ”Den danske online pavillon”s styrker og 

muligheder har den også nogle svagheder og trusler. Den største svaghed ved projektet er at det 

kræves, at virksomhederne selv åbner en onlinebutik på Tmall.com, før de kan få lov til at være 

med på ”Den danske online pavillon”. På grund af det fremmede kinesiske sprog, komplicerede 

kultur, og store etableringsomkostninger på Tmall.com skaber disse forhold høje adgangsbarrierer 

for mange danske virksomheder. På denne måde er der mange gode og kreative danske varer, som 

bliver udelukket fra at deltage på ”pavillonen” på Tmall.com.  
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Bortset fra ”Den danske online pavillon” projekts styrker, muligheder, svagheder og trusler, kan vi 

også diskutere hvem ”Den danske online pavillon” projekt egentlig hjælper, og hvem ”Den danske 

online pavillon” projekt bør hjælpe. I dag har Eksportrådet samlet 20 danske varemærker på ”Den 

danske online pavillon” på Tmall.com, og næsten alle de virksomheder, der ejer disse varemærker, 

er store eller mellemstore danske virksomheder. De 20 virksomheder har allerede været på det 

kinesiske marked i mange år, og har på forhånd oprettet deres egen onlinebutik på Tmall.com. Man 

må gå ud fra at de store og ressourcestærke virksomheder vil være på det kinesiske online marked 

uanset Eksportrådets støtte eller ej. Hvis en virksomhed har evner og ressourcer til, at åbne en 

onlinebutik på Tmall.com på egen hånd, så er ”Den danske online pavillon” ikke et MUST 

(nødvendig eller behov) for virksomheden, men i stedet for et plus.  

Hvilke virksomheder bør Eksportrådet hjælpe med, eller hvilke virksomheder har behov for hjælp 

til, at øge eksporten til fjerne markeder?  Statistikken viser, at der er ca. 300.000 virksomheder i 

Danmark og 90 procent af danske virksomheder er små og mellemstore, og det er kun 10 procent af 

dem, der eksporterer (hjemmeside, 34). Der er et stor potentiale i og behov for, at hjælpe de små og 

mellemstore virksomheder med at øge deres eksport. For det første har små virksomheder 

økonomisk problem med at investere penge i det nye marked. Det kræver stor kapital, at skabe 

relationer og opbygge forretning på et nyt marked, hvilket bremser de fleste små og mellemstore 

virksomheder til komme uden for Danmark. For det andet mangler små virksomheder eksperter til 

at hjælpe dem med at eksportere. F.eks. for at oprette en online butik på Tmall.com kræver det først 

og fremmest, at virksomhederne skal kende alle spillereglerne og lovene på Tmall.com. Derfor har 

virksomhederne brug for eksperter inden for eksport, som kender det kinesiske sprog og 

forretningsbetingelser osv. For det andet skal virksomhederne lægge et stort beløb som depositum 

for, at have egen webshop på Tmall.com. Udover depositum skal virksomhederne betale en række 

serviceydelser og en årlig afgift. Mange små og mellemstore danske virksomheder mener, at det 

kinesiske marked har et enormt potentiale, men at det er meget vanskeligt at komme ind på. Derfor 

er de små og mellemstore danske virksomheder meget forsigtige, og stadig undersøger og overvejer 

hvad de skal gøre. Disse virksomheder vil helst danne alliancer for at stå sammen eller være under 

statslig støtte for, at komme ind på det nye marked.  

Hvis Eksportrådet kan fungere som paraply for og hjælpe de små og mellemstore danske 

virksomheder med at danne alliancer, kan det give virksomhederne en større tillid til, at komme ind 

på det komplicerede kinesiske marked. Det kan være en stor gevinst for dansk eksport.  
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7.00 Perspektivering  
 

En rapport fra Dansk Erhverv viser, at danskerne i 2015 klikkede sig til køb for omkring 26 mia. kr. 

i udenlandske netbutikker, så lagde udenlandske forbrugere kun for omkring fire mia. kr. i danske 

netbutikker. Dansk e-handel kæmper med andre ord med et væsentligt eksportunderskud 

(hjemmeside, 35). Der er en stor ubalance i vores import og eksport, hvis vi taler om online 

forretning. E-handel er på globalt plan det største vækstområde inden for detailhandlen. Danmark 

har brug for at sælge meget mere til udlandet for at vende eksportunderskuddet.  

 

Eksportrådets projekt ”Den danske online pavillon” på Tmall.com har en mission om, at hjælpe 

danske virksomheder ind på det kinesiske online marked. I virkeligheden er det kun de 

ressourcestærke virksomheder, som har mulighed for at komme med på ”Den danske online 

pavillon”. Som tidligere nævnt, er 90 % af virksomheder i Danmark små og mellemstore. For at 

vende eksportunderskuddet til at blive en eksportsucces har Eksportrådet brug for, at få flere små og 

mellemstore danske virksomheder under sig. I forhold til det kinesiske marked har vi talt om, at små 

og mellemstore danske virksomheder er meget forsigtige og usikre på grund af manglende sprog- 

og kulturkendskab. Vi har derfor brug for, at finde nogle alternative løsninger, og jeg har følgende 2 

forslag.  

 

En hjemmebane - vertikal hjemmeside. I Kina er der over 400 millioner internetbrugere, der 

handler på nettet, og danske virksomheder anser det som en god mulighed, at komme ind på det 

kinesiske online marked. Samtidig betragter danske virksomheder Kina, som et stort og kompliceret 

marked med en helt anderledes kultur. Derfor er danske virksomheder meget forsigtige og lidt 

usikre, især de små og mellemstore virksomheder. Selv om Eksportrådet vil hjælpe danske 

virksomheder med at komme ind på det kinesiske online marked gennem ”Den danske online 

pavillon” på Tmall.com, er der stadigvæk høje adgangsbarrierer for små og mellemstore 

virksomheder. Hvordan kan man hjælpe de 90 % små og mellemstore danske virksomheder med, at 

eksportere til Kina gennem e-handel? 

 

En kinesisk vertikal hjemmeside kan være en løsning. En vertikal hjemmeside kan opfattes som en 

e-handel hjemmeside kun for danske virksomheder. Tmall.com er en e-handelsplatform, der samler 

tusindvis af lokale kinesiskee virksomheder, detailhandelsvirksomheder og 16 nationale pavilloner. 
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Her kan man finde alle mulige varer fra hele verden. Derfor er der også konkurrence på Tmall.com, 

og virksomhederne skal betale store beløb, reklameudgifter til Alibaba for, at blive set på 

Tmall.com. F.eks. kan en konsulentvirksomhed oprette en kinesisk hjemmeside, til at hjælpe alle 

små og mellemstore danske virksomheder med at sælge deres varer til de kinesiske forbrugere. 

Denne konsulentvirksomhed kan ligge i Danmark og tilbyde alle services, som Eksportrådet 

tilbyder danske virksomheder såvel som oversættelse mm. Konsulentvirksomheden tjener penge 

gennem en række services til de virksomheder, som gerne vil være med på e-handelshjemmesiden. 

For tydeligt, at se forskellen mellem den vertikale hjemmeside og ”Den dansk online pavillon” på 

Tmall.com, har jeg lavet følgende tabel: 

 

 

 Vertikal hjemmeside  ”Den danske online pavillon” 

på Tmall.com 

Hovedkontor   Danmark  Kina 

Hjemmeside  Danishgo.com (f.eks.), kun for 

danske virksomheder, 

produkterne skal enten være 

designet eller produceret i 

Danmark  

Tmall.com,  

tusindvis af lokale kinesiske 

virksomheder og detailhandlere, 

16 nationale pavilloner, produkter 

fra hele verden  

Sprog  Kinesisk og dansk  Kinesisk  

Service sprog  Dansk  Kinesisk  

Udgift  Service, shop, markedsføring,  Depositum, fast gebyr, service, 

shop, markedsføring, 

vedligeholdelse,  

Kunder  Helt nye og ukendte på 

markedet, det tager måske lang 

tid at blive markedsført.   

Men potentialet er stort  

Over 400 millioner eksisterende 

kunder  

Målgruppe  Øvre middelklasse og 

veluddannede 

Middelklasse og øvre 

middelklasse 

Marked  Niche  Stort marked  
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Hvis der er en dansk virksomhed, som kan etablere en sådan kinesisk-dansk e-handelshjemmeside i 

Danmark, så kan det give stor trykhed for små og mellemstore danske virksomheder. De danske 

virksomheder kan være på hjemmebane og sælge varer til de kinesiske forbrugere, og på denne 

måde kan virksomhederne gøre store forretninger uden selv, at skulle rejse ud til Kina. Dette kan 

være en løsning, men den kinesiske/danske vertikale hjemmeside er dog stadigvæk kun en ide. Der 

findes en dansk konsulentvirksomhed, der har oprettet en online butik på Tmall.com, og 

virksomheden udlejer plads til produktions ogr handelsvirksomheder i de nordiske lande. 

Virksomheden hedder Ehobnordic.  

 

Ehobnordic—en multibrand butik på Tmall.com. Der er dog flere virksomheder, som har set 

mulighederne på Tmall.com. Udover Eksportrådets ”Den danske online pavillon” er der også en 

anden virksomhed Ehobnordic, der har åbnet en multibrand butik for de nordiske lande som 

Danmark, Sverige, Norge og Finland på Tmall.com. Hvis en virksomhed gerne vil åbne en butik på 

Tmall.com, men har problemer med selv at oprette den, så kan virksomheden vælge at komme på 

Ehubnordic’s butik på Tmall.com. Ehobnordic samarbejder med PostNord, derfor har de en fordel 

med logistik og transport. På Ehobnordic betaler virksomhederne kun et servicegebyr, som 

oversættelse til kinesisk og uploading af data på Tmall.com. Fordi Ehobnordic allerede har betalt 

alle oprettelsesgebyrer til Alibaba, kan Ehubnordic invitere så mange virksomheder som 

Ehubnordic ønsker. Ehubnordic kan være en attraktiv løsning for små danske virksomheder, som i 

første omgang kan prøve og få noget kendskab til kinesisk onlineforretning og forbrugere.   

 

Gennem perspektivering har vi taget en synsvinkel fra de små og mellemstore danske 

virksomheders side, hvor der er set på løsninger og muligheder, til at komme ind på det kinesiske 

online marked. En hjemmeside med danske produkter på kinesisk eller Nordic multibrand butikken 

på Tmall.com er alle løsninger for små og mellemstore danske virksomheder. Digitalisering og e-

handel er en tendens, som alle virksomheder og organisationer ikke kan undgå, og hvor vi som 

forbrugere er involveret og medvirker i denne udvikling.  

 

 

8.00 Konklusion  
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Denne kandidatafhandling tager udgangspunkt i Eksportrådets projekt ”Den danske online pavillon”  

på den kinesiske e-handels platform Tmall.com for at undersøge, hvorfor danske virksomheder i 

Kina bør samles på ”Den danske online pavillon”, og hvordan Eksportrådet opbygger danske 

imager til at øge de kinesiske forbrugeres kendskab til Danmark og danske produkter.  

 

I kandidatafhandlingen har jeg valgt en deduktiv tilgang og benyttet de udvalgte teorier til at 

observere e-handelsfænomenet fra det generelle til den konkrete case ”Den danske online pavillon”.  

For at løse problemformuleringen har jeg valgt at bruge den kvalitative metode til at indsamle data. 

Interviewet med projektets hovedansvarlige person Casper Freddie viste, at Eksportrådet benytter 

de kendte kinesiske sociale medier Weibo og Wechat som kommunikationskanaler til at introducere 

Danmark og danske produkter. Eksportrådet skaber forskellige historier om Danmark, dansk kultur 

og danske produkter til at opbygge danske imager om velfærdssamfundet, grøn energi, ny teknologi, 

rent miljø, kreativt design, livsstil og Verdens lykkeligst land osv. for at øge kinesernes kendskab 

og tillid til Danmark og danske produkter. Eksportrådet benytter Danmark som et nationalt brand og 

samler danske virksomheder på ”Den danske online pavillon”, som kan give en officiel dansk 

identitet og status. Interviewet med den kinesiske forbruger Fru Wei Ji viste, at forbrugernes behov 

og beslutningsprocesser bliver påvirket udefra. For at tiltrække forbrugernes opmærksomhed er det 

derfor vigtigt at have tydelige imager om produkter og landet.   Interviewet med en dansk 

virksomheds eksportchef Ole Cornow, giver en ny vinkel til at se på ”Den danske online pavillon”. 

Der er høje adgangsbarrierer for små danske virksomheder til at være med, selv om Eksportrådet 

mener, at alle danske virksomheder må være med. Det store beløb der skal betales i depositum til 

Tmall.com og det kinesiske sprog er de største barrierer for små og mellemstore danske 

virksomheder.  

 

Gennem undersøgelsen for at løse problemformuleringen kan afhandlingen dermed konkludere, at 

den internet baserede e-handel er en tendens, som alle virksomheder og organisationer ikke kan 

undgå, og hvor vi som forbrugere er involveret og medvirker i denne udvikling. I disse internettider 

har virksomhederne brug for at være tilgængelige og synlige hele tiden. Synlighed og 

opmærksomhed er to vigtige elementer for e-handelsvirksomheder. På internettet er forbrugernes 

behov ofte blevet påført udefra som f.eks. via andres anbefaling og de sociale netværk. 

Forbrugernes beslutningsprocesser viser, at forbrugernes handlingsadfærd bliver påvirket af imager 
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og kendskab til produkter.  Det er derfor vigtigt for virksomheder at opbygge klare imager til at 

adskille sig på markedet, og dermed skabe synlighed og opmærksomhed på internettet.  
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Interview med Casper Freddie, Eksportrådet 

Den 20. april kl.10:00 

 

Haibo: kan vi starte med interviewet med det samme?  

Casper : ja, det kan du tro.  

Haibo: jeg har læst på forskellige artikler og udtalelser og ved, at de Den Danske Pavillion lige har 

startet – er det 13. marts 2017?  

Casper : ja, den 12. marts var det. 

Haibo: er det ligesom Det Danske Eksportråd, som har styr på det projekt eller?  

Casper : en gang til – den skal jeg lige have igen 

Haibo: den projekt er det Eksportrådet eller det Danske Udenrigsministerium- hvem er det der står 

bag det? 

Casper : Det er Det Danske Udenrigsministerium – Eksportrådet er jo en del af Udenrigsmonisteriet 

Haibo: Ja, men hvis jeg skriver på min  opgave/speciale skal jeg skrive som danske Eksportråd eller 

som Danske Udenrigsministerium? 

Casper : Eksportrådet 

Haibo: for når jeg læser på jeres hjemmeside, er Eksportrådet en del af Udenrigsministeriet, men 

også I fungerer også som en rådgiver for danske eksportvirksomheder?  

Casper : Ja, det hedder Trading Trade Counsil – det er den kommercielle del af det danske 

Udenrigsministerium. Så jeg er ansat i Det Danske Udenrigsministerium, men den afdeling jeg 

sidder i er Eksportrådet.     

Haibo: Ja, så man  kan anvise dig hvis man har flere spørgsmål om Den Danske Online pavillon. Så 

jeg vil gerne vide, hvad er din rolle i den projekt, er du styr på den projekt er du rådgiver på den 

projekt?   

Casper : Ja, det er jeg. Jeg er ansvarlig for projektet fra Udenrigsministeriets side.    

Haibo: Hvordan går det med det projekt indtil videre?  Hvilke arbejdsfaser er i nu?  

 

Casper : vi er nu i en fase, hvor vi har etableret Den Danske Pavillon og hvor vi er i gang med at 

definere en kommunikationsstrategi for den fremadrettet. Vi er jo desværre ikke det første land der 

har en pavillon, der er jo også andre lande der har en, men vi er måske nok det sidste land der får 

det. Formodentlig lukker de ned for at åbne flere country pavillons. Fordi nu vil de gerne give mere 

fokus på, dem der er. Det der er formålet med at have en country pavillon, er at det i virkeligheden 
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bare er en landing page, hvor man samler danske brands, som i forvejen er på TMALL. Så du kan 

kun være med i den danske pavillon med dit brand, hvis du allerede har en TMALL eller TMALL 

GLOBAL butik. Ellers så giver det ikke mening at være der. Og vi er i en fase nu, hvor vi har haft 

den første fase, hvad kan man sige medlemsoptag i pavillonen – nu er der 21 danske virksomheder, 

som er med i pavillonen … og nu har vi en dialog med TMALL eller The ALIBABA GROUP 

omkring at lave nogle forskellige content marketing elementer for ligesom at skabe noget 

momentum i pavillonen.  

 

Haibo: OK 

Casper : Alt sammen online drevet og vi kommunikerer ikke direkte til forbrugerne, vi gør det via 

TMALL’s platform.  

Haibo: OK, så det vil sige I vil ikke direkte at kontakte med forbrugerne, men det er bare fordi I er 

på ALIBABA og TMALL så I følger med alle den TMALL’s kommunikationsstrategier og 

markedsføringsstrategier 

Er det det?  

Casper : Ja, TMALL kommunikerer … de er meget kommercielt anlagt… de kommunikerer alt, 

som kan give trafik i deres virtuelle market place hedder det. Hvis de føler at vi har nogle nationale 

elementer, som de kan bruge til at kommunikere omkring Danmark, og det samtidigt givet et en 

kommerciel mulighed for dem, og dermed noget salg og noget trafik, så vil de gerne kommunikere 

det, men det er dem der kommunikerer direkte … det er dem der har mediet ..du kan sammenligne 

det med, at hvis det er en avis og de gerne vil have nogle læsere, så kommunikerer de det læserne 

gerne vil have at læse ikke 

Haibo: Det vil sige at hvis … kan man sige at I følger med ALIBABA’s markedsaktiviteter, men 

samtidig vil I også bygge dansk brand op på egen hånd f.eks. i jeres egen kommunikationskanal 

eller jeres egen kommunikationsaktivitet.. markedsaktivitet.  

Casper : Ja, altså vi bygger ikke nogen brands, det gør brandsne selv. Vi giver dem bare en landing 

page hvor de har mulighed for, at kommunikere nogle af deres værdier på 

Haibo: Men det er lige som om, du lige har sagt, at de siger at den danske pavillon er åben for 

danske virksomheder, som allerede har etableret sig på det kinesiske marked.  

 

Casper : Ja 
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Haibo: Men de har allerede et brand eller de kinesiske forbrugere allerede har noget kendskab til de 

danske virksomheder, men så det vil sige at I har lukket dørene for de danske.. de små 

virksomheder, de ikke etableret sig på det kinesiske marked, men de vil gerne komme til det 

kinesiske marked. Men I har lukket dørene for dem?  

Casper : Nej, vi har ikke lukket dørene for dem. Men.. det bedste eksempel jeg kan give dig er, hvis 

du forestiller dig en shopping mall.. hvor bor du henne i Danmark?  

Haibo: Jeg bor i Søborg. 

Casper : Godt… så kender du Lyngby Storcenter? 

Haibo: Ja, det kender jeg   

Casper : Godt.. forestil dig TMALL er Lyngby Storcenter….bare virtual 

Haibo. Ja 

Casper : Inde i Lyngby Storcenter der er en IRMA og en NIKE butik og en H&M og den slags. Det 

er fuldstændig det samme. Det er derfor det hedder TMALL. ????? Forestil dig at hvert enkelt brand 

har jo deres eget salg inden i den her mall og deres egen butik, og bygger deres eget brand og brand 

identitet. Det som den danske pavillon gør det er, at hvis man nu samlede alle de danske brands, der 

var i Lyngby Storcenter på første etage og stillede dem alle sammen i det samme område, og vi så 

stod og vinkede med nogle flag uden foran og sagde, kom her og se, her er danske brands. Når 

forbrugerne først er kommet ind og går videre ud til brandsne ind i deres egen butik, så slipper vi… 

så har vi ikke længere noget med dem at gøre.  

 

Casper : Så vores rolle er i virkeligheden bare at lave n virtuel pavillon som kommunikerer danske 

værdier og dermed giver en afsmittende effekt på brands der er inde i pavillonen. Og det er klart, du 

kan jo ikke være med i pavillonen, for at vende tilbage til det der med de små virksomheder, du kan 

jo ikke være med i en pavillon, hvis du ikke har en butik. Du vil jo heller ikke kunne være med i en 

pavillon i Lyngby Storcenter, hvis du ikke havde en butik i Lyngby Storcenter. Hvordan skulle du 

så sælge dine varer… det er en markedsplads. Så det er klart at de danske brands, de små danske 

brands må meget gerne være med i pavillonen, men det forudsætter at de har en butik, ellers giver 

det jo ikke noget mening.  

Haibo: Ja, men mener du, at den butik skal være en fysisk butik i Kina eller i Danmark eller brand i 

Danmark?   
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Casper : Nej, de skal være i en TMALL butik, de skal have online presence i TMALL. Ellers kan de 

jo ikke være med i en virtuel pavillon. Fordi …lad os nu antage, at et brand som du kender…. 

BODUM kender du jo, ikke? 

 

Haibo: Jo 

Casper : BODUM har ikke en  TMALL butik i dag,  

Haibo: Er det ikke som alle de køkkenting de sælger? 

Casper : Ja, de har ikke en TMALL butik i dag. De sælger ikke igennem TMALL, og derfor kan de 

ikke være med i en pavillon, som er på TMALL. Vi kan ikke promote salg af BODUM igennem 

TMALL, hvis ikke det fører hen til en butik i TMALL.  

Haibo: Åh ja…. så det vil sige, du mener den TMALL, faktisk de har allerede en online butik på 

forhånd. 

Casper : Man er nødsaget til at have en online butik på TMALL før du kan være med i pavillonen. 

Haibo: Ja, men hvor mange danske virksomheder eller brands kan være i den pavillon, i dit projekt, 

i danske Eksportråds projekt?  

Casper : Ubegrænset mange, men der er jo ikke mere end 22-23 danske brands som HAR en butik 

på TMALL. Ud af de 23 danske brands, er de 21 af dem med i pavillon. EKKO, CARLSBERG… 

Haibo: Så derfor hvis du siger, at I … du mener den TMALL, det faktisk er ALIBABA platform, 

TMALL butikker ikke? 

Casper : Jo  

Haibo: Så alle de 23 brands, det vil sige inden den danske pavillon projekt, de har allerede en virtuel 

butik på TMALL. Det er det du mener ikke? 

Casper : Jo 

Haibo: Så det vil sige, at hvis man gerne vil komme med i Den Danske Pavillon, så skal man selv 

oprette en butik på TMALL. Så kan man komme ind på Den Danske Pavillon. 

Casper : Ja, korrekt 

Haibo: Så hvad  er jeres rolle? Vil I hjælpe danske virksomheder med at oprette butikker TMALL 

og på den  måde.. 

Casper : Nej, det gør de selv 

Haibo: Det gør de selv 
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Casper :  Det gør de selv...det kan vi ikke gøre. Så skal de igennem… det er ikke nemt at få lov til at 

åbne en butik på TMALL, der skal man have et vist markedspotentiale, som er vurderet af 

TMALL’s kommercielle team, om hvorvidt de vil opnå op for at, man kan åbne en butik. Men man 

kan ikke som et lille dansk brand. Hvis du kontakter TMALL og siger, vi vil gerne åbne en TMALL 

butik, så siger de jaahh…det vil vi lige overveje og hvad er dit marked, og så vil de vurdere, hvad 

markedspotentialet er. De er ikke interesseret i, at TMALL bliver ”flottet” med globale brands som 

ikke sælger noget. Så derfor vil de lave en vurdering af: A) om de mener om det her pågældende 

brand har potentiale til at åbne en butik, og dertil skal det så siges, at hvis de så bliver godkendt til 

at åbne en butik, så skal de jo betale for, at sætte butikken op. Og det er relativt dyrt.  

 

Haibo: ja, jeg har set på TMALL, også deres betingelser, så de skal vurdere virksomhedens område, 

så hvad er deres omsætning og den slags ting.                                                                                            

Casper : Jeg har oplevet flere danske brands, som jeg ikke kan nævne ved navn, men som har sagt 

vi vil gerne åbne en TMALL butik, og så kontakter de TMALL og så siger TMALL, det kan vi ikke 

godkende, og det vil vi ikke give jer mulighed for. Det er jo dem der ejer platformen. Det svarer til, 

at der er nogle der kommer og banker på hos Lyngby Storcenter og siger, jeg vil gerne åbne en 

butik i Lyngby Storcenter. Men de så siger, vi er ikke interesseret i, at have jer inde i vore mall her.         

Haibo: Ja, men hvad er fordelene, hvis man allerede har en virtuel butik på TMALL, og man 

kommer også på Den Danske Pavillon? Så hvad er fordelene at komme ind på Den Danske Pavillon?     

Casper : Jeg tror at fordelene, jeg tror ofte at danske brands kan have en udfordring omkring at de, 

lad os sige i deres kommunikation, at blive opfattet som et rigtig dansk brand. Det giver 

troværdighed for danske brands, at være en del af Danmark, og komme og sige at man er et original 

Danish brand. Og ved at være med i pavillonen, så opnår de en eller anden form for dansk autencitet.  

Haibo: Så det vil sige, at.. 

Casper : Jeg ved helt positivt, kan jeg fortælle dig…at sådan et brand som Jack & Jones, som er et 

dansk tøjbrand, at de har haft nogle udfordringer i Kina med at kommunikere. De vil gerne 

kommunikere at de er Danske at det er dansk design. Og i Kina bliver Jack & Jones opfattet som et 

kinesisk brand, fordi det er så stort og det er så kæmpe populært. Men Jack & Jones vil gerne 

kommunikere sådan lidt Danishness, og derfor så ser de en fordel i, at være med i en dansk pavillon, 

fordi de ligesom får form anerkendelse af, at de er et real Danish brand.                   

Haibo: Kan jeg opfatte det på den måde, faktisk at Den Danske Pavillon benytter Danmark… 

Danmark fungerer som et brand faktisk 
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Casper : Jo men det er jo det min rolle er. Vores rolle er, at give det danske…. jeg skal jo ikke 

promote danske brands i den forstand. Jeg skal promote Danmark, og dermed. Præcis, jeg er brand 

ambassador for Danmark, og det betyder, at vores initiativer er generelle nation branding aktiviteter. 

Og så er der forhåbentligt nogle brands, der får noget positivt spin-off for det. 

Haibo: Så det vil sige, du promoter Danmark, og du benytter…. du betragter Danmark som et brand? 

Casper : Ja 

Haibo: Så Den Danske Pavillon er faktisk en branding af Danmark 

Casper : Yes….. og herunder de brands, der så bliver solgt inde i den Danske Pavillon kan nyde 

godt af den danske nation branding, som vi skaber.  

Haibo: Så den danske pavillon samler alle danske brands og den største nytte af ..så kinesiske 

forbrugere … så mit spørgsmål er, hvordan vil du promote Danmark, som et brand? Hvordan 

oplever du, at kineserne oplever Danmark brand? 

Casper : Det er svært, for det er jo et stort marked. Vi arbejder med mange forbrugere. Vi har jo 

nogle kerneværdier i Danmark, som vi gerne vil kommunikere. Vi skriver artikler, vi … har du 

været inde og set på pavillonen. 

 

Haibo: Ja, jeg er på pavillonens hjemmeside nu  

Casper : Der vil du se, der står …… der er billeder af Danmark med lyshårede børn, der står lidt om 

produkter, sikkerhed, kreativitet, livsstil og den slags, og så inkorporerer vi danske brands, så de 

også får en kommerciel mulighed i at være med i delelement. Og meningen er at den Danske 

Pavillon, den skal være dynamisk, så den udvikler sig hele tiden. Den ser ud som den ser ud lige nu, 

indtil om relativ kort tid, hvor den får en face-lift, og hvor der så kommer nogle nye historier på. Og 

vi kommer til at poste noget social media igennem pavillonen om nogle gode historier omkring 

danske kerneværdier. Det kunne være noget med kreativitet, det kunne være noget med sundhed, 

det kunne være noget med the Happiest People in the World. Det kunne være noget med nogle af de 

ting som er danske værdier, vi gerne vil kommunikere.  

Haibo: hvis du som gerne vil…  kan du nævne nogle ting.. hvad er tiltrækningspunkt for de 

kinesiske forbrugere?  

Casper : Product safety, kvalitet, creativity, healthy life style,       

Haibo: Jeg kan også se på gennem billeder, jeg kan opfatte som en slags story telling. 

Casper : Det er det, det er. 
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Haibo: Gennem visuelle billeder, med børn, natur, opdager 

Casper : Præcis 

Haibo: Også den PH-lampe og Æggestolen 

Casper : Ja, netop 

Haibo: Hvordan vurderes det kinesiske online miljø om den sociale media? Vil i markedsføre den 

danske livsstil, innovation, og alle de    

Casper : Vi bruger kun sociale medier til det - Weibor 

Haibo: Hvad med WeChat? 

Casper : WeChat.. Weibor og så laver vi en række offline events, hvor vi kommunikerer Danmark. 

Vi laver nogle forskellige aktiviteter, det kan være en fødevare event, hvor vi kommunikerer danske 

værdier, eller det kan være en design event… eller det kan være noget musik eller det kan være et 

kultur… vi laver en række events i Kina, hvor vi ligesom kommunikerer Danmark, som en del af 

vores marketingplan.          

Haibo: Jeg kan godt se der har også mange andre nationale online butikker på TMALL, også som 

Holland, også Tyskland, og Frankrig og jeg kan også se Spanien. De har også nogle produkter, de 

overlapper med den danske produkter.. F.eks. du siger fødevaresikkerhed, så mælkepulver, det er 

meget populært i Kina, og man køber fra Danmark eller fra Australien og New Zealand og Holland. 

Hvis du konkurrerer med de andre , hvad er den danske… vi kan godt se de danske fordele er vores 

livsstil og vores tankegang og værdier, men hvad er de  svagheder. Kan du se svagheder på 

TMALL’s platform?     

Casper : Om jeg kan se svagheder.. jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår hvad du mener. Altså 

du snakker om, der er nogle andre lande, der har sammenfaldende værdier med Danmark 

Haibo: Ja, og samme produkttyper 

Casper : hvad har det med svagheder omkring TMALL at gøre?  

Haibo: Jeg mener, hvis man siger den konkurrentfordel.. vi har lige snakket om vores danske 

værdier over for de kinesiske forbrugere, men hvad er vores svagheder i forhold til vores 

konkurrenter. 

Casper : Det har ikke noget med TMALL at gøre, men Danmarks generelle svaghed er jo, at vi er et 

lille land, vi har ikke de samme midler til rådighed, som Spanien, Italien og Holand har. De er jo 

større lande, med større budgetter og flere midler til at markedsføre de værdier de har. Og derfor vi 

har færre penge, vi er et mindre land, vi er 5 millioner mennesker, vi har ikke super mange midler, 

derfor bliver vi nødsaget til at være smarte i den måde vi kommunikerer på. Vi kan jo ikke 
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nødvendigvis konkurrere i massekommunikation med Italien f.eks. eller Frankrig for den sags skyld. 

Men der kan man så sige, at hvis man er lidt smart og lidt kvik og sørger for… der kan man sige, at 

en fordel ved online, at hvis man er dygtig til at kommunikere klart og rammer noget med 

forbrugerne, så behøver det ikke være et spørgsmål om hvor mange penge det koster, så er det et 

spørgsmål om, hvad det er du kommunikerer.  

Haibo: Ja..jeg tænker på, er der andre online butikker som USA, Japan, Australien. Er det også 

nationale butikker?  

Casper : Det ved ikke hvad, hvem der driver deres …     jeg har en fornemmelse af, at I flere andre 

tilfælde, der er det TMALL der bare har fundet ud af, at de closter nogle amerikanske brands 

sammen, og så kalder de dem The American Pavillon, og så ringer de til den amerikanske Chamber 

of Commerce og beder dem komme ud til en åbning og klippe en snor over. Det er ligesom det. Jeg 

tror ikke, at der er … jeg har en fornemmelse af, at der ikke er mange af de andre lande, som aktivt 

går ind og forsøget at være dynamisk i pavilloner og gøre forskellige ting der inkluderer brands, og 

skrive nation branding artikler, og den slags ting.  

Haibo: Ja… så faktisk, jeg har også ligget mærke til, jeg har også kikket på, og undersøge den 

danske, hvornår den Danske Eksportråd komme ind i den projekt. Jeg kan godt se, at I har lavet et 

langt forarbejde,  inden i kom til den tema 

Casper : Ja, meget langt, meget langt….. 

Haibo:  Så faktisk den projekt..                       

Casper : Det har taget næsten et år, fra vi startede med at tale med ALIBABA GROUP til at vi 

lancerede pavillon 

Haibo: Jeg kan også godt se, at du har holdt nogle foredrag i Danmark. Så hvordan Det Danske 

Eksportråd vil gerne promote den Danske Pavillon for danske virksomheder, hvis du siger at de 

danske virksomheder skal selv oprette sin butik på TMALL. Så de kan komme til Danmark 

Pavillon. Faktisk det er dobbelt arbejde for danske virksomheder.     

Casper : Ja, det vi har gjort er, at vi bl.a. har lavet nogle events i Danmark, som TMALL har 

arrangeret. Det vil sige TMALL tager selv til Danmark, og informerer.. holder nogle 

informationsmøder omkring … det at åbne en butik på TMALL. Og det deltager vi gerne i. Vi 

kommer sammen med ALIBABA og TMALL og deltager i deres work-shop, og er med til at 

organisere det. Fordi at vores holdning til det er, at vi gerne vil give market access … online market 

access og være bedre til at give…. åbne muligheder for danske virksomheder på TMALL. Så derfor 
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har vi også en interesse i, at der er flere danske virksomheder, som lærer omkring TMALL,  fordi 

det kan åbne nye market access muligheder. 

Haibo. Ja, hvordan oplever du den danske virksomheder. Har de…. 

Casper : Jeg oplever, at de er meget usikre. De har alle sammen læst om ALIBABA GROUP, og det 

er verdens største retailere, og de vokser meget meget hurtigt, og den blev børsnoteret for 2 år siden 

under den største børsnotering nogen sinde, og de hører alle sammen om nogle statistikker omkring, 

hvor hurtigt det kinesiske online marked går, og det gør at danske virksomheder, som jo er mindre 

af natur, de nogen gange godt kan blive sådan lidt overvældet af ..puh…kan vi overhovedet finde ud 

af det her. For dem er det svært at gennemskue det, de bliver usikre omkring det…. forståeligt nok. 

Så kan de jo ringe til mig, så kan jeg fortælle dem lidt om det. 

Haibo: Ja, ….der er også en anden ting, fordi jeg ved det danske eksportråd det er kommerciel. I 

fungerer som en rådgiver. I charger nogen fee, hvis I rådgiver nogle virksomheder. På den måde, så 

Eksportrådet har også noget indtjening for at hjælpe danske virksomheder med at komme ind på 

TMALL.          

Casper : Ja, sådan er der. Det er den danske stat, der har besluttet at Eksportrådet,….. har det der 

hedder en betalingspolitik, og det betyder at danske virksomheder, som skal bruge vores hjælp eller 

vores rådgivning, skal betale et timehonorar på 935 kr. i timen for vores rådgivning. Præcis som de 

skulle ville gøre, hvis de kontaktede et andet rådgivningsfirma. I gamle dage, for 10-15 år siden, der 

var det gratis at ringe til Eksportrådet, så kunne man få løst en opgave eller få hjælp med et eller 

andet ude i et eksportmarked. Det kan man stadigvæk i dag, men nu skal man betale, nu er der en 

brugerbetaling omkring det.      

Haibo: Så hvad er den næste markedsaktivitet, fordi jeg ved godt at TMALL den Danske Pavillon 

har lige åbnet den sidste måned.  

Casper : Ja, vi har lige åbnet det. 

Haibo: Hvad er jeres nærmeste marketing aktivitet  

Casper : Vi har lige været nede og tale med TMALL i går, om at lave nogle forskellige aktiviteter, 

som bliver nogle online og offline aktiviteter, men jeg kan ikke rigtig afsløre det endnu, fordi vi 

skal først ud til de danske deltagende virksomheder, før vi ligesom kan tale omkring det, men der 

kommer til nogle større promotional push … online og offline henover det næste år. Der kommer til 

at ligge et i slutningen af juni, kommer der til at være en aktivitet, hvis der vel at mærke er interesse 

fra danske deltagende virksomheder i at lave et sådant promotional push. Og så kommer der til at 
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ligge et igen til oktober, og igen til december. Så der kommer nogle forskellige marketing activities 

over året.  

Haibo: Faktisk Eksportrådet har også skabt noget trafik på den Danske Pavillon.  

Casper : Ja, det er jo det, der er meningen. Vi skal jo gerne skabe noget trafik ikke.   

Haibo: Det er ligesom, jeg kan godt forstå, at I samler alle den danske brands og opretter den 

Danske pavillon. I promoter som Danmark. Faktisk Danmark fungerer som et stort brand. Som et 

overbranding, for den lille for hver enkelt produkt, hver enkelt tvirksomhed. Så jeres opgave, det er 

bare at promote det danske brand og skabe trafik på den Danske Pavillon.  

Casper : Ja 

Haibo: Så det vil sige, at hvis danske virksomheder gerne vil komme på den danske pavillon. De 

skal selv oprette den TMALL-butik. Så der er også en anden virksomhed, der hedder E-HOP-

NORDIC  

Casper : Ja, det er rigtigt. De findes også. De har allerede en butik. Vi er jo ikke retailere. E-HOP-

NORDIC de er jo retailere selv. De har en TMALL butik, som hedder E-HOP-NORDIC. Og inden i 

E-HOP-NORDIC, der har de så …. Der henvender de sig så til danske brands. Det svarer til at, de 

åbner en multi-branded butik på TMALL. Vi er jo ikke en butik, vi promoter bare Danmark. Vi ikke 

nogen omsætnings…. Vi sælger ikke noget. Vi står bare med et dansk flag, og fortæller om hvor 

fantastisk Danmark er. E-HOP-NORDIC er en retailer.  

Haibo: Ja.. og… 

Casper : Jeg ved så ikke, hvor mange brands de har i deres butik i den pågældende E-HOP-NODIC 

butik, men de har et par stykker. 

Haibo: Ja, Casper . Er der noget materiale, som jeg kan få. F.eks. din power-point præsentation eller 

noget i papir-form. 

Casper : Ja, det kan jeg godt. Ja, vi har noget forskelligt materiale, jeg godt kan sende til dig.  

Haibo: Som branding og kommunikation og noget markedsføringsmateriale  

Casper : Vi har et dokument omkring det. Jeg kan godt sende nogle forskellige ting til dig.  

Haibo: Super, det er en stor hjælp. Jeg er virkelig virkelig glad og taknemmelig for, du bruger tid. 

Du er allerede træt, og det er meget sent i Kina. 

Casper : Ja, ja det er klart. Det kan du tro. 

Casper : Jeg Til gengæld er jeg nød til at løbe nu, fordi nu har jeg noget andet, for klokken er lidt 

over 6 og jeg har lige nogle andre ting jeg nå, inden jeg skal hjem i aften. Så jeg er nød til at løbe nu. 

Jeg håber du fik noget ud af det.        
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Haibo: Ja rigtig meget. En stor hjælp.  

Casper : Det er alletiders. 

Haibo: Mange tak. 

Casper : Ja, det godt. Og held og lykke med din opgave ikke. 

Haibo. Ja, tak for det.  

Casper : Det var så lidt. Hej hej 

Haibo: Hej hej  
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Interview med en kinesisk forbruger fru Wei Ji  

Den 12. juli 2017 kl.10 

 

Haibo: Hvad tænker du om Danmark efter du har set alle billederne på Den danske online pavillon? 

Wei: Det første jeg tænker er, at Danmark er et eventyrland, fredeligt og hyggeligt. Vi ved alle, at 

Danmark er et lykkeligt land og et velfærdssamfund på toppen af verdenslisten. Derfor kan jeg 

forestille mig, at Danmark også har en højere standard for sine produkter. Folk kan stole på landets 

produkter.  

Haibo: Så kan man sige, at billederne har givet dig et indtryk af, at danske produkter er naturlige og 

sikre?  

Wei: Ja  

Haibo: Er det også årsagen til at du køber danske produkter? 

Wei: Ja. Jeg tror på, at Danmark har en række produktionsstandarder og regler, og at 

myndighederne stiller høje krav til produktionsvirksomheder ligesom Arla. Jeg har læst om, at 

dronning Margrethe i 2014 godkendte Arla til at blive kongelig hofleverandør.  

Haibo: Du har været i Danmark, hvad er dine indtryk af Danmark? 

Wei: Danske byer er meget velorganiserede og rene, og folk er høflige og flinke over for hinanden.  

Haibo: Hvis du ikke havde været i Danmark, kunne dette billede og informationer påvirker dig til at 

købe danske produkter? 

Wei: Ja, det tror jeg. Fordi vi læste H.C. Andersens eventyr da vi var små, og vi havde et godt 

indtryk af Danmark på forhånd. Derfor er jeg mere interesseret i danske produkter og stoler på, at 

danske produkter har en god kvalitet.  

Haibo: Der er også mange andre internationale pavilloner som U.S.A., Canada, Holland, Frankrig, 

Tyskland osv. på Tmall.com. Hvis man sammenligner med andre landes pavilloner, hvad er så efter 

din mening Den danske online pavillons konkurrencefordele og ulemper? 

Wei: Jeg synes, at når Den danske online pavillon har den danske ambassadørs billede på 

hjemmesiden, så tænker jeg, at Den danske online pavillon er mere officiel, og jeg har mere tryghed 

og sikkerhed over for den danske online pavillon og produkter.  
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Interview med Ole Cornow  

Den 1. september kl.10 2017 

 

Haibo: Hej Ole, kender du Alibaba kinesiske e-handels hjemmeside og deres e-handelsplatform 

Tmall.com?   

Ole: ja, det gør jeg.  Jeg har dels læst noget om dem, og så har jeg været lidt inde på deres 

hjemmeside. 

Haibo: Ja, men …nu det er Det danske Eksportråd, der har oprettet en dansk pavillon på T-

mall.com, kender du den?  

Ole: Ja, det har jeg også læst om 

Haibo: Og jeg ved godt, at du har så mange års erfaring med det kinesiske marked og selv oprettet 

et kontor på det kinesiske marked.  Ifølge din erfaring, er Den danske online pavillon en god 

mulighed for danske virksomheder+ 

Ole: Ja, det tror jeg.  Jeg tror der er mange virksomheder der kunne få god hjælp af det, især inden 

for detailhandlen.    

Haibo. Ja, men indtil nu, er der 20 danske virksomheder på online pavillonen. De 20 virksomheder 

er enten store virksomheder eller virksomheder der har eksisteret i Kina i nogle år. Så kan du også 

se, at det er en god mulighed for små danske virksomheder? F.eks. at de kun er 10-15 ansatte og har 

gode produkter. Er det en mulighed for dem?  

Ole: Jeg tror det bliver vanskeligere for de små virksomheder. Kina er et kompliceret marked at gå i 

gang med for små virksomheder. Der er jo dels noget omkring sprogbarrierer, så kan der også være 

noget med, at det er dyrt at komme ind hos Alibaba. Og jeg kunne også forestille mig, og jeg ved, at 

man skal betale meget til udenrigstjenesten for at benytte deres services, så jeg tror det er svært for 

mindre virksomheder at benytte sig af disse tilbud.       

Haibo: tak    

 


