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Abstract 

With this paper, we seek to investigate how companies can apply Marketing Automation software to 

achieve customer loyalty. By conducting a twofold approach to analysis, we first establish a conceptual 

understanding of both loyalty and Marketing Automation. Secondly, we apply a consumer perspective 

on both fields to understand how consumers perceive companies’ increasing ability to implement per-

sonalized communication. 

By combining theoretical and empirical insights on loyalty and Marketing Automation, we found that six 

categories apply for companies when doing Marketing Automation with the purpose of achieving loyal 

customers. The categories were further interlinked into three groups that companies must integrate in 

their automated marketing communications: 1) Relevance & Personalization 2) Dialogue & Interaction 

3) Data & Privacy. Additionally, relationship emerged as an overarching concept. The degree to which 

consumers experience an emotional or relational attachment to the company holds a profound impact 

on the ability to achieve customer loyalty. Hence, relationship itself is the one key factor to unlock con-

sumers’ willingness to interact with companies. An interaction leading to a mutually beneficial dialogue 

that leads to a consumer perception of added-value. Consequently, companies’ ability to provide long-

termed value helps establishing an actual relationship, that should lead to further acceptance of more 

comprehensive data usage as well as increased personalization, and thereby lead to higher perceived 

relevancy. Subsequently, with a relationship in place, companies can similarly avoid privacy issues. 

With this hypothesis in mind, we move on to the second part of the analysis. Here, we investigated how 

marketing messages compiled from Marketing Automation was perceived by consumers. Our analysis 

was concentrated on specific communicative channels throughout the Customer Journey: banner ads, e-

mail, In-Store Experience, and SMS. Conducting the analysis, we found that transparency is a crucial con-

cept in line with relationship. When companies use Marketing Automation, they must inform consumers 

about data collection and how it adds value to the customers via an enriched Customer Experience, and 

for which purpose the data will be used. We found that if companies seek to leverage data collection, the 

company must provide the consumer with a full sovereignty to opt-in/out when aiming for customer 

loyalty. 

Specifically, to develop customer loyalty we found that banner ads should mainly function as a mean for 

identification. By providing rich content inspired by the principles behind Content Marketing, banner 

ads can be used to present value-adding content in main product categories, enhancing the dialogue 

leading to further interaction. When using e-mails for dialogue, companies must communicate relevant 
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information based on the consumer’s ongoing feedback (preferences, purchase history, level of engage-

ment). By communicating in relation to the consumer’s exact needs, companies eliminate undue dia-

logue and demonstrate loyalty to consumers through insight and value-adding services. In addition, in-

accurate product offers were found to harm customer loyalty. 

When integrating online and offline channels, we found that companies cannot apply online data in an 

offline context without further consideration. To enhance Customer Experience, a separate relationship 

must be established offline as well. When the two distinct relationships exist, online data can gradually 

be applied in the offline context to ensure relevance and improved Customer Experience. Finally, we 

found that SMS should only be applied after a relationship is established and is only to be used as an 

add-on service tied to the purchase. Otherwise, SMS will be perceived as intrusive. However, when a 

relationship is established, SMS was found to be a powerful channel to enhance Customer Experience 

and develop customer loyalty. 

In conclusion, we found that Marketing Automation can be used to build, develop and maintain cus-

tomer loyalty by complying with the transparency concept, through informing customers of value and 

receive their consent. Correspondingly, companies should focus their Marketing Automation on build-

ing mutual beneficial relationships throughout the Customer Journey.    
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Kapitel 1 – Indledning 

Da Apple, IBM og Microsoft brød igennem med de første computere i 1980’erne, skabte det en: ”Motive 

force for ‘an implosion of new information processing practices and technologies” (Briggs & Burke, 2010, 

s. 230). Med internettets gennembrud nogle år senere var der skabt et: “Powerful communications sys-

tem that not only the elite could use, but it was turned into a mass medium” (Briggs & Burke, 2010, s. 246). 

Den ene teknologiske udvikling har tendens til at skabe den næste, og med internettet som omdrejnings-

punkt har især de seneste års teknologiske udvikling givet virksomheder lejlighed til at inkorporere ny 

teknologi for at drage fordel af de muligheder, den medfører. Særligt inden for virksomheders markeds-

føring har den teknologiske udvikling en afgørende effekt for den måde, virksomheder kommunikerer 

med sine potentielle og eksisterende kunder. Det forstærkes af, at forbrugerne ændrer adfærd, efter-

hånden som de tager flere kanaler, platforme og medier til sig og bruger dem i deres interaktion med 

virksomhederne. 

Introduktionen af e-mails førte til udviklingen af e-mail marketing og direct marketing, og senere blev 

det nødvendigt for virksomheder at møde kunderne på sociale medier. De flere kanaler medfører, at 

interaktionen flyder sammen. Det stiller større krav til, at virksomhederne formår at kommunikere med 

relevante budskaber på det rigtige tidspunkt, i de rigtige kanaler (Järvinen & Taiminen, 2015), så inter-

aktionen foregår på forbrugerens præmisser (Vlasic & Kesic, 2007). Virksomheder må i højere grad end 

tidligere have fokus på at skabe en gnidningsfri kundeoplevelse, hvor grænserne mellem kanaler, me-

dier og budskaber udviskes og forvandles til, hvad der kan defineres som Omnichannel Marketing. Sam-

tidig må forskelle i online og offline blive minimeret for at skabe en arena af integreret dialog mellem 

virksomheden og dens kunder (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 

Integrationen af markedsføringskanaler og –budskaber stiller naturligt krav til, at virksomheder formår 

at favne og samle de mange marketingmuligheder på en måde, så de stemmer overens med den over-

ordnede marketingstrategi. Virksomhedens kommunikation må være konsistent og må udføres med ét 

formål: “All marketing activities directed toward establishing, developing, and maintaining successful re-

lational exchanges” (Yoon, Choi, & Sohn, 2008, s. 604). 

Teknologien og forbrugerne udvikler sig, men præmissen for succesfuld marketing bygger på den 

samme forudsætning: evnen til at motivere forbrugere til at foretage ønskede handlinger ved at levere 

individualiserede produkttilbud, som er nøje målrettet den individuelle forbruger frem for masserne 

(Yoon, Choi, & Sohn, 2008). 

Kommunikationen, der målrettes forbrugerne, må være en udveksling frem for envejskommunikation 

med virksomheden som afsender og forbrugere som modtagere. Målretningen til den enkelte forbruger 
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gør, at kommunikationen bliver en datadrevet dialog. En dialog som bygger på relevans, rettidighed og 

gensidig værdi mellem virksomhed og kunde på tværs af alle touchpoints i kundens Customer Journey 

(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 

Det er en udfordring, som virksomheder forsøger at løse ved at benytte Marketing Automation, der som 

værktøj kan balancere, udforme og udføre virksomhedens marketingaktiviteter, og med automatisk da-

taindsigt optimere igangværende kampagner for at sikre den størst mulige effekt (Järvinen & Taiminen, 

2015). Der hersker ingen tvivl om, at virksomheder kan benytte Marketing Automation til at skabe en 

dynamisk og konsistent oplevelse med deres brand. Men på den anden side står forbrugere og potenti-

elle kunder, som afgørende faktor i virksomhedens succes. Hvordan forholder de sig til den større grad 

af dataindsamling, og hvordan kan virksomhedernes automatiserede tilgang til dialog samtidig skabe 

den følelse af personlig kontakt, som datadreven kommunikation stræber efter? Kan virksomheder, hvis 

medarbejdere kunderne aldrig får mulighed for at sætte ansigt på, formå at bevare en følelse af personlig 

relation? Og hvis relevant og rettidig kommunikation er forudsætninger for succes, hvad kræver det så 

for virksomheden bag budskaberne at tage interaktionen et skridt længere? Et skridt, hvor de kommu-

nikerer på en måde, der ikke bare har potentiale til at forvandle potentielle kunder til faktiske købere, 

men også rummer potentiale til at forvandle aktive kunder til loyale kunder? 

Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at rejse for at afdække det tomrum, der opstår i forbin-

delse med Marketing Automation. Vi vil undersøge, hvordan Marketing Automation kan benyttes som 

omdrejningspunkt til at skabe en dialog med kunder, som ikke bare har potentiale til at skabe kortsigtet 

salg, men samtidig kan bidrage til langsigtet succes. Vi betragter med andre ord Marketing Automation 

som mere end blot et værktøj til at nå kortsigtede mål om øget omsætning. Vi behandler det i stedet som 

en bærende del af virksomheders marketingstrategi, hvor virksomheden kan benytte Marketing Auto-

mation til at videreudvikle kunderelationen ved at skabe en positiv Customer Experience før, under og 

efter forbrugeren foretager sit køb. Vi ser med andre ord det kortsigtede salg som starten på virksom-

heders Marketing Automation-indsats. 

Vores formål med denne opgave er derfor at undersøge, hvordan virksomheder i praksis bør udføre sine 

Marketing Automation-aktiviteter, så de engagerer forbrugerne og skaber en langsigtet dialog mellem 

de to parter. Fokus er på relationen, der bevæger sig ud over kortsigtet salg og i stedet har til formål at 

fremkalde en følelse af et tilhørsforhold til virksomheden, som over tid kan udmønte sig i loyalitet. 
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1.1 – Problemfelt & problemformulering 

Marketing Automation er et dialogværktøj, der kombinerer mulighederne fra adskillige kontaktformer 

og marketingdiscipliner. Her tænker vi blandt andet på e-mail marketing, content marketing, one-to-one 

marketing m.fl., som samles og udføres med afsæt i kundens behov. 

Marketing Automation dækker samtidig over virksomhedens fokus på marketing som strategisk disci-

plin, hvor formålet er at optimere virksomhedens kommunikation med kunden undervejs i kundens 

Customer Journey. Marketing Automation indeholder derfor mange aspekter. Vi vurderer ikke, at det er 

muligt at redegøre for hele virksomhedens marketingapparat og foretage en fuldkommen analyse af 

hvor, hvordan og hvornår Marketing Automation indvirker på alle de forskellige delelementer. I stedet 

fokuserer vi på de mere overordnede elementer af virksomheders marketing og fremhæver de aspekter, 

der er mest fremtrædende i forbindelse med virksomheders udførelse af Marketing Automation. 

I opgavens teoriafsnit vil det blive klart, at den potentielle styrke ved Marketing Automation ligger i, at 

virksomheder kan indgå i dialog med sine kunder, påvirke deres Customer Journey og skabe en bedre 

Customer Experience. Der hersker heller ikke tvivl om, at Marketing Automation allerede på nuværende 

tidspunkt har vist sig at være et effektivt værktøj til i praksis at kombinere og balancere virksomheders 

marketingbudskaber på tværs af kanaler. 

Den teoretiske afdækning fokuserer dog primært på virksomhedernes perspektiv og, hvordan de kan 

drage fordel af de muligheder, der opstår i forbindelse med Marketing Automation. Forbrugernes per-

spektiv synes ikke at blive betragtet som betydende for måden, hvorpå virksomheder skal benytte værk-

tøjet. Det er til trods for, at det er forbrugerne, der modtager og fortolker virksomhedens kommunika-

tion. Det er også forbrugerens Customer Journey, som virksomheden forsøger at påvirke. Derfor ser vi 

det som afgørende at inddrage forbrugernes perspektiv på Marketing Automation for at forstå, hvordan 

de oplever at modtage automatiseret, datadrevet kommunikation. Vi mener, det har indflydelse på, 

hvordan virksomheder bør tilrettelægge deres kommunikation for at imødekomme forbrugernes for-

ventninger og krav. Når vi ser Marketing Automation på denne måde, forudsætter vi, at forbrugere og 

virksomheder er sociale aktører, som ikke nødvendigvis reagerer på virksomheders kommunikation ud 

fra rationelle årsager. Derimod træffer forbrugere ofte deres forbrugsmæssige beslutninger baseret på 

sociale eller identitetsmæssige årsager. 

Samtidig fokuserer teorien på at beskrive, hvordan virksomheder kan benytte Marketing Automation til 

at øge kortsigtet salg. Vi betvivler ikke den egenskab, men opfordrer i stedet til, at virksomheder bør 

betragte Marketing Automation som mere end en kortsigtet indsats. Hvis de alligevel bruger Marketing 

Automation til at etablere en relation med en forbruger, hvorfor så ikke samtidig bruge værktøjet til at 
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engagere sig og investere i den kunderelation, der opstår på baggrund af kundens køb. Vi vil ikke negli-

gere vigtigheden af, at virksomheder formår at erhverve nye kunder. Vi ønsker blot at fokusere på Mar-

keting Automation ud fra en betragtning om, at det også kan tilføre virksomheden langsigtet værdi i 

form af kundeloyalitet. Det vil sige, at kundeloyalitet repræsenterer vores mål for virksomheder, der 

benytter Marketing Automation til at udføre sine marketingaktiviteter. Det er ikke ensbetydende med, 

at Marketing Automation ikke kan have til formål at drive salg. Virksomhedens salg – eller kundens før-

ste køb – er bare ikke Marketing Automation-indsatsens endestation. Det er i stedet en indikation på, at 

kunden kan være interesseret i at indlede en relation og udvikle loyalitet. Når kunden har foretaget sit 

køb, bør virksomheden fortsætte sin Marketing Automation-indsats. 

Vi vil vise, at vores syn på Marketing Automation udfordrer den eksisterende teori på område. Mens 

teorien fokuserer på Marketing Automation i forhold til kortsigtet salg, vil vi i højere grad fokusere på, 

hvordan Marketing Automation kan udføres for at få kunden til at købe igen og udvikle en langvarig 

relation, der kan udmønte sig i loyalitet. Det medfører, at vores fokus for opgaven ligger i spændet mel-

lem virksomheder og forbrugere. På den ene side findes virksomheder, der udfører Marketing Automa-

tion til at indgå i relationer med forbrugere for at etablere en dialog, der er møntet på at optimere salgs-

mæssige mål. 

På den anden side betragter vi forbrugerne som sociale aktører, der ønsker at indgå i relationer med 

virksomheder ud fra subjektive behov eller følelsesmæssige årsager. Der opstår dermed en kløft mellem 

de to parter, som endnu ikke er blevet undersøgt. Selvom virksomhederne har profitmaksimerende in-

tentioner, må de samtidig agere som sociale instanser, der forstår og imødekommer forbrugernes behov 

ved at kommunikere med dem på en måde, som skaber subjektiv merværdi for forbrugerne. Det forud-

sætter, at virksomheder tilrettelægger sin kommunikation på en måde, så forbrugerne ønsker at inter-

agere med dem. Det kan imidlertid være svært, når Marketing Automation styres af data og udføres 

automatisk. 

Der mangler med andre ord fokus på forbrugernes perspektiv på Marketing Automation og de former 

for kommunikation, som databaseret og automatiseret kommunikation lægger op til. Det leder os frem 

til opgavens konkrete problemfelt. Hvordan kan virksomheder drage fordel af Marketing Automation 

og møde forbrugeren i øjenhøjde, når grundlaget for kommunikationen består af data og den i praksis 

udføres af et stykke software? Vi vil derfor undersøge, hvordan forbrugerne i virkeligheden opfatter 

virksomheders automatiserede kommunikation. 
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Ved at fokusere på loyalitet som virksomhedens mål, vil vi undersøge, hvordan virksomheder skal kom-

munikere for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at påvirke og indgå som en naturlig del af 

forbrugernes Customer Journey. 

Vi vil undersøge opgavens problemfelt med de relaterede nuancer ud fra følgende problemformulering: 

”Hvordan kan virksomheder bruge Marketing Automation  

til at opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloyalitet?” 

Problemformuleringen indeholder flere væsentlige aspekter, nuancer og forståelser, som vi må etablere, 

før vi kan besvare, hvordan virksomheder kan bruge Marketing Automation til at opbygge, udvikle og 

vedligeholde kundeloyalitet. Vi bryder derfor problemformuleringen ned i fire problemstillinger. Først 

vil vi klarlægge, hvad vi forstår ved begrebet loyalitet (1). Dernæst analyserer vi os frem til essensen af 

Marketing Automation (2), inden vi vurderer, hvordan de to begreber hænger sammen (3). Med afsæt i 

den forståelse bringer vi forbrugerperspektivet i spil for at undersøge, hvordan forbrugere, som mod-

tagere af virksomhedens marketingtiltag, opfatter og bliver påvirket i sin Customer Journey, når de ud-

sættes for ’slutprodukter’ (bannerannoncer, e-mail, In-Store Experience, SMS) af Marketing Automation 

(4). 

Når vi har opnået ovenstående indsigt, bliver vi i stand til at komme med praktiske anbefalinger til, 

hvordan virksomheder bør benytte sig af Marketing Automation, så forbrugerne er mest muligt tilbøje-

lige til at engagere sig i virksomhedernes kommunikation og udvikle loyalitet. Vores anbefalinger udgør 

undersøgelsens og analysens resultat og kommer til udtryk i et framework, som virksomheder kan 

bruge som retningslinjer og inspiration til at udføre og optimere deres Marketing Automation. 

1.1.1 – Problemstillinger 

Vi vil nu udfolde vores fire problemstillinger, som alle bidrager til vores besvarelse af den overordnede 

problemformulering. 

Vores første problemstilling har til formål at afdække Marketing Automation som værktøj og begreb for 

at forstå, hvordan Marketing Automation kan påvirke og forbedre virksomheders kommunikation. Det 

involverer en forståelse af, hvordan virksomheder kan samle og automatisere forskellige marketingdi-

scipliner under en samlet Marketing Automation-indsats i samspil med den øvrige marketingstrategi. 

Første problemstillinger lyder som følger: 

”Hvad forstås ved Marketing Automation som begreb og marketingværktøj?” 
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Med vores anden problemstilling vil vi på samme måde undersøge kundeloyalitet som begreb og effek-

ten af langvarige relationer mellem virksomhed og kunde. Vi behandler kundeloyalitet uafhængigt af 

Marketing Automation for at sikre en bredere forståelse af kundeloyalitet og de aspekter, begrebet in-

deholder. 

Anden problemstilling lyder som følger: 

 ”Hvad forstås ved begrebet kundeloyalitet, og hvordan opstår loyale relationer mel-

lem virksomhed og kunde?” 

Vores tredje problemstilling fungerer som samlingspunkt mellem de to første problemstillinger. Ved at 

sammenholde vores viden om Marketing Automation som værktøj og kundeloyalitet som mål, kan vi 

vurdere, hvordan de to begreber hænger sammen. Den gensidige indflydelse, som de to begreber har på 

hinanden, får indflydelse på, hvordan Marketing Automation kan bruges til at udvikle kundeloyalitet. 

Opgavens tredje problemstilling lyder som følger: 

”Hvordan kan Marketing Automation bidrage til et mål om kundeloyalitet?” 

Med vores fjerde problemstilling integrerer vi et forbrugerperspektiv i undersøgelsen. I vores anden 

delanalyse inddrager vi resultaterne fra vores tredje problemstilling til at undersøge, hvordan forbru-

gerne opfatter den kommunikation (slutprodukt), virksomheder udsender via Marketing Automation. 

Her forholder vi os til, at forbrugerne ikke er opmærksomme på, at virksomhedens kommunikation ud-

sendes automatisk. Vi fokuserer derfor på slutproduktet, som vil være kanaler såsom e-mails, banner-

annoncer, SMS og fysiske In-Store Experiences. Hvis virksomheden udfører sin Marketing Automation 

på den rigtige måde, vil forbrugerne med andre ord ikke lægge mærke til, at kommunikationen udsendes 

automatisk på baggrund af data. Med indsigt i forbrugernes opfattelse kan vi efterfølgende samle analy-

sens resultater og opstille et framework med anbefalinger til, hvordan virksomheder kan benytte Mar-

keting Automation til udsende kommunikation, der kan opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloyali-

tet. 

Fjerde problemstillinger lyder som følger: 

”Hvordan opfatter forbrugere slutproduktet af Marketing Automation?” 
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1.2 – Undersøgelsens formål & genstandsfelt 

Vores formål med undersøgelsen er at inddrage forbrugernes oplevelse af Marketing Automation for at 

vurdere, hvordan Marketing Automation kan benyttes af virksomheder til at opbygge, udvikle og vedli-

geholde kundeloyalitet. Vores analyse munder ud i en række anbefalinger, som virksomheder kan bruge 

til at sikre, at deres Marketing Automation-indsats ikke blot har kortsigtede formål, men i stedet foku-

seres på at indgå i langsigtede, værdiskabende relationer med sine kunder. 

Vi indleder opgaven med en teoretisk afdækning af loyalitet som begreb. Vi inddrager teori om forbru-

geradfærd for at forstå og nuancere årsagerne til, at forbrugere har tendens til at blive loyale over for 

udvalgte brands. På samme måde redegør vi for Marketing Automation som teoretisk begreb for at kort-

lægge, hvordan vi forstår Marketing Automation som værktøj, der kan supplere virksomheders øvrige 

marketingstrategi og –praksis. 

På baggrund af teorien indleder vi første delanalyse, hvor vi opererer med to niveauer af empiri. Vi sup-

plerer teorien med to ekspertinterviews for at nuancere vores teoretiske forståelse og komme frem til, 

hvordan loyalitet og Marketing Automation hænger sammen. Det fører til en forståelse af, hvordan virk-

somhedens kommunikation skal tilrettelægges, så den har de bedste forudsætninger for at kommuni-

kere på en måde, der skaber loyalitet. 

Ved at inddrage empiri fra vores ekspertinterviews kan vi udvælge, vægte og kategorisere de begreber, 

som er vigtigst, når virksomheder ønsker at skabe kundeloyalitet via Marketing Automation. Begre-

berne kommer til udtryk som nøgleord, hvorfra vi udleder seks kategorier, som er afgørende i forhold 

til at benytte Marketing Automation til at opbygge loyalitet. Der vil være flere nøgleord og kategorier, 

som vi ikke inddrager i analysens anden del. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke findes andre 

aspekter, som kan bidrage positivt til virksomheders Marketing Automation. Det er udtryk for et aktivt 

fravalg, som vi har foretaget for at nå ind til essensen af henholdsvis loyalitet og Marketing Automation. 

Resultatet af første delanalyse vil være en indikation på, hvilke kategorier, der er vigtigst og derfor må 

være på plads, når en virksomhed implementerer og udfører Marketing Automation. 

Vi betragter vores teoretiske afdækning af loyalitet og Marketing Automation som empiri på lige fod 

med vores ekspertinterviews. Det er samspillet mellem den teoretiske afdækning og interviews, som 

giver os en mere nuanceret indsigt og tillader os at identificere de rammesættende nøgleord og katego-

rier. Teorien har således være styrende for tilrettelæggelsen af vores ekspertinterviews. På baggrund af 

resultaterne fra første delanalyse og de seks kategorier, indleder vi analysens anden del. 
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I opgavens anden delanalyse undersøger vi forbrugernes opfattelse af at modtage markedsføringsbud-

skaber fra virksomheder. Ved at fokusere på fire udvalgte kanaler, som kan være en del af virksomhe-

ders Marketing Automation, undersøger vi, hvordan virksomheder bør kommunikere for at skabe de 

bedst mulige forudsætninger for at få forbrugere til at indgå i relationer, der kan udmønte sig i loyalitet. 

For at inddrage vores perspektiv på forbrugerne som afgørende for effekten af Marketing Automation, 

har vi udført to fokusgruppeinterviews. De tager begge udgangspunkt i resultaterne fra første delana-

lyse. Her finder vi frem til, at virksomheder, blandt andet, skal søge at fremstå personlige, når de kom-

munikerer med deres kunder. Personalisering er derfor en af vores seks kategorier, som må være til 

stede for, at Marketing Automation kan føre til loyalitet. Første delanalyse giver imidlertid ikke nogen 

indikationer på, hvornår modtagerne betragter en virksomheds kommunikation som personlig, eller 

hvornår den betragtes som for personlig. Det er denne balancegang, som vi undersøger i anden del af 

analysen. 

På baggrund af første og anden delanalyse samler vi vores forståelse af Marketing Automation, loyalitet 

og forbrugernes opfattelse af virksomheders kommunikation i et framework. Frameworket indeholder 

en række anbefalinger til, hvordan virksomheder bør tilrettelægge sine Marketing Automation-aktivi-

teter for at opnå størst mulig sandsynlighed for at skabe kundeloyalitet. 

Vores analyse og det efterfølgende framework skal ses som en indledende øvelse, der indfanger en 

række hypoteser, som virksomheder bør teste i praksis. Vores formål med denne opgave er således ikke 

at lave en guide til rigtig og forkert brug af Marketing Automation. Vi ønsker i stedet at give virksomhe-

der nogle vigtige indikationer på, hvordan Marketing Automation kan udføres, når formålet rækker ud-

over kortsigtet salg og i stedet sigter mod opnåelse af langvarig kundeloyalitet. Vi går i dybden med 

opgavens empiriske grundlag og metodiske fremgangsmåde senere i opgavens metodeafsnit. 

1.3 – Motivation 

Vores motivation for at skrive denne opgave bunder i vores interesse for at udforske nogle af de tenden-

ser og muligheder, som den teknologiske udvikling medfører. Særligt i forhold til marketing, hvor tek-

nologi og data hele tiden ændrer præmisserne og mulighederne for virksomhedernes og forbrugernes 

indbyrdes kommunikation. Virksomhederne har behov for hurtigimplementering af ny teknologi. Må-

ske for hurtigt til, at teori og endda forbrugerne kan følge med. Ved at inddrage forbrugernes opfattelse 

af Marketing Automation vil vi bidrage til en mere nuanceret forståelse af de muligheder og udfordrin-

ger, teknologien medfører. 

Marketing Automation bygger på data og indsigt i forbrugernes adfærd. Det giver virksomheder mulig-

hed for at kommunikere med hyper-personaliseret indhold og skræddersy forbrugernes oplevelser med 
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virksomheden. Dette indebærer, at virksomheden i højere grad end tidligere søger at kontrollere alle 

dens interaktioner med forbrugere og møder dem én-til-én i alle touchpoints, for at indgå i en form for 

dialog, der sikrer, at hver enkelt kunde føler sig både set og hørt. Det indebærer, at virksomheden tager 

højde for kundernes varierende behov. Den personlige dialog har til formål at skabe en følelse af tilhørs-

forhold med fokus på det enkelte individ, som tilfører virksomhederne værdi i form af øget omsætning, 

forbedret kundetilfredshed, hvilket i sidste ende resulterer i en relation, der skaber loyalitet mellem 

kunde og virksomhed. 

Der opstår en række ubesvarede spørgsmål i forhold til forbrugerens perspektiv på denne måde at mod-

tage kommunikation på. Marketing Automation forudsætter løbende dataindsamling, hvor det i det hele 

taget er forbrugernes modtagelse af kommunikationen, der afgør, om automatiseret og personaliseret 

kommunikation kan bruges til at skabe en bedre Customer Experience.  

Marketing Automation fremstår i litteraturen som et effektivt værktøj til at sikre konsistent og salgs-

fremmende kommunikation, men der synes imidlertid at mangle indsigt i forbrugernes opfattelse. Hvor 

personlig kan en virksomheden tillade sig at være? Og hvor meget data kan virksomheden tillade sig at 

opsamle og bruge for at optimere egen vinding? Kan en for personlig tilgang til kommunikation over-

skride forbrugernes grænser og i stedet modarbejder muligheden for at skabe loyalitet? 

Med andre ord søger vi ikke blot at afdække muligheder og udfordringer ved Marketing Automation. Vi 

undersøger grænsen mellem muligt og acceptabelt, så virksomheder kan udnytte det fulde potentiale 

ved Marketing Automation. 

Ved at inddrage forbrugerens perspektiv kan vi ikke blot konstatere, hvorfor virksomheder skal bruge 

Marketing Automation. Vi kan tage diskussionen et skridt videre og bidrage til en forståelse af, hvordan 

virksomheder bedst udnytter værktøjets potentiale og samtidig har øje for forbrugerens grænser for, 

hvornår dataindsamling og –brug tager overhånd. Vi vil samtidig udfordre hypotesen om, at virksomhe-

der skal kommunikere rettidigt, relevant og personaliseret indhold ved at undersøge, hvornår virksom-

hedens kommunikation er tilpas rettidig, relevant og personaliseret. Vores hypotese er med andre ord, 

at forkert brug af data og Marketing Automation kan virke intimiderende for forbrugeren, som vil føle, 

at hans grænser for privatliv bliver overskredet. Sker det, vil det få konsekvenser for virksomheden, da 

forbrugeren typisk vil fravælge eller helt ignorere virksomhedens forsøg på dialog. Marketing Automa-

tion har stort potentiale, men det må udføres med fokus på forbrugeren. Vi søger derfor at anbefale, 

hvordan virksomheder balancerer værktøjets muligheder og udfordringer. 

  



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 16 af 180 

 

 

1.4 – Afgrænsning 

Vores undersøgelse tager ikke udgangspunkt i en konkret case, hvor vi undersøger Marketing Automa-

tion i forhold til en eller flere virksomheder. Vores resultater og framework indeholder derfor ikke an-

befalinger til en konkret virksomhed. I stedet ønsker vi at foretage et case study, hvor vi ser Marketing 

Automation og kundeloyalitet som de ’fænomener’, vi undersøger. Da det ikke har været muligt for os 

at opstille en undersøgelse, hvor vi har kunnet teste Marketing Automation i en virkelig kontekst, for-

bliver vores anbefalinger på et generelt niveau.  

En praktisk undersøgelse ville kræve, at vi udfører Marketing Automation på et udsnit af faktiske for-

brugere over tid, for at analysere, hvorvidt indsatsen medfører øget loyalitet blandt forbrugerne. Et så-

dant case study ville kræve en større teknisk platform med et Marketing Automation-værktøj og en da-

tabase til at håndtere den opsamlede data. Her ville kommunikationen blive påvirket af forbrugernes 

tidligere oplevelser med virksomheden. Alternativt kunne vi havde udført Marketing Automation på 

vegne af en virksomhed. En sådan undersøgelse ville medføre en række anbefalinger for den konkrete 

virksomhed, som vi fandt svære efterfølgende at udbrede til induktive, generiske anbefalinger. Vi har 

derfor fravalgt at undersøge Marketing Automation for en konkret virksomhed. 

Vi forsøger i stedet at efterligne en virkelighedsnær kontekst ved at nå ind til forbrugernes oplevelser 

af Marketing Automation, som den udføres af flere virksomheder. Vi er klar over, at konteksten for vores 

undersøgelse forbliver på et abstrakt, hypotetisk niveau, som ikke er en direkte gengivelse af virkelighe-

den. Det medfører, at vores resultater skal forstås som indirekte indikationer på, hvordan forbrugerne 

oplever at modtage kommunikation via Marketing Automation. Vores analyse og anbefalinger lægger 

derfor op til videre undersøgelser, og vi opfordrer til, at virksomheder i praksis forsøger at teste vores 

anbefalinger i deres egen kontekst. Kun på den måde kan resultaterne blive fremstillet i en virkeligheds-

nær kontekst, hvor de kan blive endeligt evalueret. 

Vores resultater og anbefalinger kan derfor vise sig ikke at være direkte anvendelig på alle virksomhe-

der, da der i sagens natur vil være stor variation i virksomheders struktur, aktuelle situation, muligheder 

og formål ved at udføre Marketing Automation. Eksempelvis er vores formål med Marketing Automation 

at skabe langsigtet loyalitet, hvilket ikke nødvendigvis afspejler alle virksomheders formål. For nogle vil 

Marketing Automation alene være et værktøj til at øge kortsigtet salg. 

Vores formål med opgaven er med andre ord ikke at kritisere virksomheder, der udelukkende benytter 

Marketing Automation til at udsende produkttilbud for at generere kortsigtet salg, eller at fremhæve 

rigtig og forkert brug. Loyalitet som formål med Marketing Automation skal ses som et valg, vi har fore-

taget ud fra en hypotese om, at dette kan nuancere forståelsen og brugen af Marketing Automation. Det 
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indebærer, at virksomheder, der ønsker at arbejde med loyalitet som forretningsstrategisk mål, kan be-

nytte opgavens konkluderende pointer og framework som udgangspunkt for egne loyalitetsskabende 

Marketing Automation-aktiviteter. Anbefalingerne skal desuden tilpasses, så de stemmer overens med 

virksomhedens øvrige marketingstrategi, markedsposition og målgrupper. 

Vores fokus på forbrugere, som vi undersøger via fokusgruppeinterviews, har til formål at få indsigt i 

forbrugernes oplevede værdi af virksomheders kommunikation. Da vi ikke udfører konkret Marketing 

Automation, undersøger vi forbrugernes foretrukne måde at modtage markedsføringsbudskaber. Det 

indebærer, at vi kun kan undersøge slutproduktet af Marketing Automation. Det vil sige, at vi præsente-

rer respondenterne i fokusgrupperne for eksempler på, bannerannoncer, e-mails og budskaber fra an-

dre kanaler ud fra en antagelse om, at virksomheden har udsendt det via et Marketing Automation-

værktøj. Vi vurderer, at det er tilstrækkeligt, fordi faktiske forbrugere ikke er bevidste, om hvorvidt 

kommunikationen er udsendt automatisk via Marketing Automation eller ej. 

Ved at inddrage et forbrugerperspektiv og foretage fokusgruppeinterviews med privatpersoner, foku-

serer vi på Marketing Automation inden for BtC (business to consumer). Det vil sige, at opgavens resul-

tater vil være brugbare for virksomheder, der søger at markedsføre sine produkter over for private for-

brugere. Uden at have yderligere indsigt vurderer vi, at forbrugsvaner i BtB-sammenhæng (Business to 

business) varierer i forhold til BtC, når det kommer til modtagerens forbrugeradfærd og oplevelse af 

virksomhedens budskaber. Forskelle i Marketing Automation inden for henholdsvis BtB og BtC efterla-

der vi i stedet med opfordring til yderligere undersøgelse. 

Vores opgave har en induktiv og eksplorativ tilgang. Vi har ikke fokus på at beskrive samtlige aspekter 

af Marketing Automation eller loyalitet. Vi inddrager i stedet de teoretiske og empiriske forståelser, som 

vi finder nødvendige for at opstille vores resultater som praktiske anbefalinger. Vores anbefalinger til 

virksomheder har ikke blot til formål at skitsere muligheder og udfordringer ved Marketing Automation, 

men også at påpege retningslinjer for, hvordan de kan blive løst af virksomheder. Vores fokus er på 

forbrugerne og deres opfattelse af at modtage virksomheders kommunikation. Vi har derfor først og 

fremmest fokus på at forstå forbrugerne. Samtidig kræver det, at vi forholder os til virksomhedens for-

udsætninger for at kommunikere. Vi vil finde denne balancegang ved at fokusere på, hvordan Marketing 

Automation påvirker virksomhedernes tilgang til marketing. Vi ønsker derfor at udelade tekniske eller 

funktionelle vurderinger af, hvad der kan lade sig gøre med Marketing Automation. Vi antager, at de 

funktioner, som vi på baggrund af teori beskriver vedrørende Marketing Automation, kan lade sig gøre 

i praksis. Vi forholder os dermed ikke til, hvordan virksomheder skal løse eventuelle tekniske udfor-

dringer, der er forbundet med at udføre Marketing Automation. 
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Vi er i øvrigt bevidste om, at den nye EU dataforordning (GDPR) får indflydelse på virksomheders brug 

af data til blandt andet Marketing Automation. Vi vil ikke tage eksplicit højde for nye regulativer. Vores 

præmis er, at virksomheder holder sig inden for lovens rammer. 

Vi vil i øvrigt påpege, at sociale medier som kanal rummer en række elementer, som kan optimeres ved 

brug af Marketing Automation. Vi har dog bevidst valgt at undlade sociale medier i opgaven, da vi vur-

derer, at det er en særskilt marketingdisciplin, som falder uden for opgavens formål. Virksomheder kan 

endnu ikke automatisere den dialog, der finder sted på de sociale medier. Når vi behandler banneran-

noncer som kanal, kan der dog være tale om, at forbrugerne udsættes for annoncerne på sociale medier. 

Vi vil dog ikke tage højde for, om der er forskel på at modtage bannerannoncer på eksempelvis Facebook 

eller Googles søgemaskine. 

Derudover opfordrer vi til, at virksomheder, der måtte benytte vores anbefalinger til at tilpasse deres 

Marketing Automation-indsats, tager højde for egne målgrupper og brand image, ligesom de bør kom-

munikere i forhold til deres markedsposition og marketingmix. Vi vil derfor ikke inddrage disse elemen-

ter i opgaven, men fokuserer i stedet vores undersøgelse på at komme med anbefalinger til, hvordan 

virksomheder kan optimere det slutprodukt, som forbrugerne møder som resultat af Marketing Auto-

mation.  
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Kapitel 2 – Teori 

For at kunne undersøge hvordan Marketing Automation kan bidrage til virksomheders mål om at skabe 

loyalitet, må vi først præcisere, hvordan vi forstår underliggende begreber og forudsætninger for hen-

holdsvis kundeloyalitet og Marketing Automation. I første del af vores teoretiske afdækning fokuserer 

vi på loyalitet, som et muligt resultat af forbrugeres købsadfærd og –motiver. 

2.1 – Consumer Culture Theory 

Den akademiske afdækning af forbrugeradfærd er bred, ligesom der findes adskillige forsøg på at teo-

retisere forbrugeres motivation for at agere, som de gør. Arnould & Thompson (2005) giver i denne 

forbindelse deres bud på, hvordan de seneste 20 års teori vedrørende forbrug og forbrugeradfærd kan 

afdækkes. Det er deres refleksioner, vi bruger som afsæt for opgavens teoretiske udgangspunkt. 

Arnould & Thompson (2005) fokuserer på kultur som et afgørende element af forbrug, forbrugeradfærd 

og senere kundeloyalitet. I deres terminologi er kultur en social faktor, som får indflydelse på forbruge-

rens syn på sociale tilhørsforhold og individuelle opfattelser af livet, omverdenen og de symbolikker og 

materielle værdier, der skabes og kan tilegnes gennem forbrug (Arnould & Thompson, 2005). Samtidig 

har forbrugeren en efterspørgsel efter attraktive marketing-relaterede budskaber, fordi forbrugeren vil 

søge at fortolke budskabernes mening og efterfølgende forhandle dem blandt andre forbrugere inden 

for deres delvist begrænsede sociale situationer, relationer og identitetsbaserede bestræbelser 

(Arnould & Thompson, 2005). Idéen bag CCT er, at tilgangen danner grundlag for, at virksomheder kan 

forsøge at forstå forbrugerens reaktion på budskaberne ud fra et formål om at påvirke forbrugeres ad-

færd, holdninger og forståelse af virksomheden. Ved at forstå forbrugeren, kan virksomheden med an-

dre ord påvirke vedkommendes adfærd (Arnould & Thompson, 2005). 

Med udgangspunkt i CCT og teoriens perspektiv på forbrugere, forbrugeradfærd og virksomheders mu-

lighed for at påvirke forbrugeren, tager resten af vores udvalgte teori udgangspunkt i nogle af forbruge-

rens irrationelle årsager til forbrug, som er blevet introduceret sammen med CCT. Vi betragter særligt 

identitet og relationer som afgørende for forbrugeres adfærd, fordi de begge bærer præg af sociale og 

mere eller mindre irrationelle årsager til at forbruge. 

2.2 – Forbrug & identitet 

Ifølge det sociale og relationelle perspektiv på forbrugere, som Arnould & Thompsons (2005) anlægger 

i deres syn på markedsføring, kan forbrug bunde i mere end den materielle nytte, som produkterne 

tilfører forbrugerne. Ifølge Escalas & Bettman (2003) agerer forbrugere ud fra en forestilling om, at for-

brug af udvalgte produkter har en identitetsskabende effekt (Escalas & Bettman, 2003). Det medfører, 
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at forbrugere forholder sig til brands og køber produkter baseret på en fortolkning og efterfølgende 

forhandling af et brands betydning blandt andre forbrugere inden for bestemte referencegrupper: ”So-

cial groups that are important to a consumer and against which he or she compares himself or herself”  

(Escalas & Bettman, 2003, s. 341). 

Associationerne bliver dermed forbundet med referencegrupper og de brands, som disse grupper for-

ventes at benytte. Det betyder, at forbrugere udvælger brands, der indeholder og repræsenterer menin-

ger, som passer med elementer i forbrugerens individuelle selvopfattelse (Escalas & Bettman, 2003). 

Forbrugeren kan endda foretage et køb ud fra en forestilling om et ønsket selv, som han kan aspirere til 

og tilgå gennem købet. Escalas & Bettman (200) argumenterer derved for, at brands, der benyttes af 

bestemte referencegrupper, kan føre til tilknytninger mellem forbrugere og brands (Escalas & Bettman, 

2003). 

Vi ser her, at forbrug rækker udover de materielle fordele, som det faktiske produkt tilfører forbrugeren. 

Den typiske forbruger værdsætter psykologiske brand-relaterede fordele, fordi disse bidrager til ska-

belsen af en bestemt identitet og måden, hvorpå forbrugeren kan repræsentere sig selv over for andre 

(Escalas & Bettman, 2003). Ved at eje et givent produkt bidrager brandet aktivt til forbrugerens selvop-

fattelse. Det styrker og udtrykker en ønsket identitet og tillader desuden forbrugeren at differentiere 

sig og udtrykke individualitet (Escalas & Bettman, 2003; Belk, 1988). Samtidig kan ejerskab af udvalgte 

produkter fungere på et socialt plan ved at afspejle tilhørsforhold til familie, samfund og kulturelle grup-

per (referencegrupper), hvor selve det symbolske tilhørsforhold har en værdi (Escalas & Bettman, 

2003). 

Ved at betragte forbrug som en identitetsskabende mekanisme bliver det klart, at forbrugernes relation 

til brands stikker dybere end de funktionelle fordele, som erhvervelsen af et givent produkt muliggør 

(Belk, 1988). Vi bruger dette syn på identitet og forbrug som en overordnet referenceramme for vores 

analyse, fordi forbrugerens identitetsmæssige årsager til at forbruge stiller krav til markedsføreren, 

som må forstå de associationer, der er forbundet med deres brand, og hvilke referencegrupper og psy-

kologiske fordele, som forbrugerne knytter til brandet (Escalas & Bettman, 2003). Vi vil derfor ikke fo-

retage en aktiv analyse af identitet, men vi mener, at det er en vigtig forståelse af bringe ind i analysen 

for at forstå forbrugernes syn på virksomheders markedsføring. 

2.3 – Fra forbrug til relationer 

Fournier (1998) bidrager på samme måde til vores forståelse af forbrugeradfærd og kundeloyalitet ved 

at eksemplificere, hvordan forbrugere knytter sig til velkendte brands. I Fourniers (1998) terminologi 
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kan et brand opnå status som relationship partner, hvor en aktiv relation bygger på en indbyrdes af-

hængighed mellem forbrugeren og udvalgte brands. En relation, som har potentiale til at blive en del af 

forbrugerens identitet og tilføre en subjektiv merværdi (Fournier, 1998). Et sådan forhold er kraftigt 

medvirkende til øget loyalitet, fordi brandets indvirkning på forbrugerens identitet bliver umulig at er-

statte, da forholdet mellem forbruger og brand tilfører en dybere mening til forbrugerens liv (Fournier, 

1998). 

Opbygningen af denne relation er en langvarig proces, som sker gennem gentagne udvekslinger mellem 

forbrugeren og brandet. Der er tale om en kontinuerlig dialog, der lægger op til forhandling af brandets 

betydning. Forbrugeren vil evaluere brandets værdi i forhold til sine egne personlige erfaringer og op-

levede livshorisont (Fournier, 1998). Forbrugeren er med andre ord en aktiv medproducent af brandets 

værdi og betydning, og virksomheden må tage højde for denne individuelle opfattelse, når de kommu-

nikerer til forbrugeren (Fournier, 1998). Forbrugerens subjektive opfattelse af virksomheden har ind-

flydelse på, hvilken type information virksomheden kan eksponere forbrugeren for, og hvor ofte kom-

munikationen kan udsendes til forbrugeren. 

Samtidig indeholder argumentet om brands som relationel partner en stor styrke, da forbrugere har 

tendens til at tildele brands menneskelige egenskaber, hvormed forbrugeren får en antropomorf fore-

stilling om brandet som en levende personlighed, som han eller hun indgår i en relation med (Fournier, 

1998). Særligt for denne personalisering er, at brandets personlighed udelukkende består af en samling 

individuelle holdninger og fortolkninger hos forbrugeren (Fournier, 1998). Fra virksomhedens side kan 

denne forestilling forsøges påvirket ved at tilføre brandet personlige egenskaber, som forbrugeren her-

efter identificerer med brandet (Fournier, 1998). Som vi vil se i analysen, har forbrugerens personlige 

relation til en virksomhed stor indflydelse på, hvordan vedkommende opfatter virksomhedens kommu-

nikation. 

Batra, Ahuvia & Bagozzi (2012) bidrager til emnet ved at introducere begrebet brand love. De er dog 

mere påpasselige med at sammenligne det med menneskelige følelser. De argumenterer for, at kærlig-

hedsforholdet, som forbrugerne oplever det, fremstår som en højere, mere abstrakt konstruktion, der 

involverer flere grader af tanker, følelser og adfærd (Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012). Yderligere nuan-

cerer de argumentet om brands som aktiv partner ved at skelne mellem kærlighed til et brand som en 

følelse kontra en relation. I deres terminologi kan kærlighed, som følelse, karakteriseres som specifik og 

kortvarig (Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012). 

Til sammenligning involverer kærlighed som relation flere emotionelle, kognitive og adfærdsmæssige 

oplevelser med brandet (Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012; Fournier, 1998). For at kærlighedsfølelsen kan 
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opstå, skal brandet rumme forbrugernes definition af personlige værdier, ligesom brandet skal kunne 

forbindes med naturlige fordele. Dette inkluderer brandets evne til at koble sig til noget, som forbruge-

ren forbinder med en dybere mening, såsom eksistentiel mening eller kulturelle identiteter (Batra, 

Ahuvia, & Bagozzi, 2012).  

Formår brandet gennem deres marketingindsatser at etablere brandassociationer, som kobler sig til 

dybere meninger, er der grundlag for, at forbrugeren vil opleve en følelse af kærlighed til brandet. Denne 

følelse kan bruges til at udtrykke både deres nuværende samt ønskede identitet, fordi den sociale inter-

aktion og eksterne forbrugerfeedback vedrørende et brand bliver en del af forbrugerens identitet 

(Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 2012; Escalas & Bettman, 2003). Opstår denne kærlighedsfølelse, vil der i 

sagens natur være større mulighed for, at følelsen kan udvikle sig til en relation mellem de to parter. 

Som vi vil se senere i analysen, får dette emotionelle tilhørsforhold og relationen stor indflydelse på 

virksomheders muligheder for at opbygge loyalitet ved at indgå i en dialog med sine kunder. 

For at trække de abstrakte syn på forbrugeradfærd ned på et mere jordnært niveau, introducerer vi 

Yoon, Choi & Sohns (2008) bud på, hvordan man som markedsfører i en online kontekst kan tilrette-

lægge sin marketingindsatser for at opbygge relationer, som kan til at udmønte sig i loyalitet (Yoon, 

Choi, & Sohn, 2008). De beskriver marketing som en disciplin, der handler om at ensrette virksomhe-

dens budskaber for at opbygge ønskede relationer (Yoon, Choi, & Sohn, 2008, s. 604). Det involverer en 

marketingtilgang, som beror sig på at motivere forbrugere til at foretage ønskede handlinger ved at le-

vere individualiserede tilbud (Yoon, Choi, & Sohn, 2008). 

Hvis virksomheden imødekommer forbrugernes behov, vil forbrugerne udvise tilfredshed og kvittere 

med loyalitet til virksomheden. Det skaber en relation, som yderligere medfører, at forbrugerne vil være 

villige til at betale højere priser eller anbefale virksomhedens produkter til andre forbrugere (Yoon, 

Choi, & Sohn, 2008). De påpeger i forlængelse af dette, at internettet – og de kanaler, som trækker på 

teknologien – indeholder attraktive muligheder, hvor virksomheder kan komme tættere på sine forbru-

gere og etablere langsigtet dialog. Samtidig stiller forbrugerne større krav til service, hvis de tidligere 

har interageret med virksomheden i form af transaktioner eller ved at opgive personlige oplysninger 

(Yoon, Choi, & Sohn, 2008). 

2.4 – Opbygning af kundeloyalitet 

I forlængelse af foregående indblik i forbrugeradfærd, uddyber vi her yderligere aspekter, der relaterer 

sig til opbygningen af loyalitet. Merisavo & Raulas (2004) behandler e-mail som medie og argumenterer 

for, at e-mail marketing indeholder lovende muligheder for at opbygge, udvikle og vedligeholde kunde-

loyalitet. E-mail er en effektiv kanal til at indgå i jævnlig, aktiv dialog med forbrugere til relativt lave 
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omkostninger (Merisavo & Raulas, 2004). Samtidig giver e-mails uendelige muligheder for at målrette 

og udsende personlige budskaber, som henvender sig specifikt til den individuelle forbruger. 

E-mail som format rummer flere tekniske muligheder og kan leveres som nyhedsbreve eller loyalitets-

programmer (Merisavo & Raulas, 2004). Især nyhedsbreve er et vigtigt element, når det kommer til at 

etablere og opbygge en vedvarende dialog med forbrugerne, fordi det giver mulighed for at kommuni-

kere personligt målrettede sammensætninger af information, underholdning og salsorienterede pro-

duktbudskaber (Merisavo & Raulas, 2004). 

I et bredere perspektiv, som rækker udover e-mail som medie, forlyder tesen i forhold til at skabe loya-

litet at: “Regular contacts with customers help marketers enhance customer loyalty”  (Merisavo & Raulas, 

2004, s. 499). Idéen er, at jo oftere en forbruger køber eller interagerer med virksomhedens kommuni-

kation, og jo kortere tid siden sidste køb eller respons på dialog, desto mere loyal er forbrugeren. Poin-

ten er, at jo mere en forbruger udsættes for kommunikation vedrørende et foretrukket brand, desto 

mere tilbøjelig er forbrugeren til at forstærke sin holdning til brandet i en positiv retning (Merisavo & 

Raulas, 2004).  

Disse følelser, som potentielt kan fremprovokeres hos forbrugeren, minimerer forbrugerens behov for 

at søge information om produkter fra konkurrerende brands (Merisavo & Raulas, 2004). På den anden 

side kan manglende variation i forbrugerens relation til et brand resultere i kedsomhed fra forbrugerens 

side. Det vil medføre, at forbrugeren begynder at bryde relationen, søge nye alternativer og dermed 

mindske den loyalitet, som virksomheden har opbygget i samarbejde med forbrugeren (Merisavo & 

Raulas, 2004). Den grad af loyalitet, som forbrugeren udviser, har indflydelse på, hvordan virksomheden 

kan kommunikere. 

Merisavo & Raulas (2004) pointerer, at forbrugerens loyalitet har betydning for, hvilken type informa-

tion, virksomheden kan udsende. Loyale forbrugere værdsætter jævnlig kommunikation fra et brand og 

har tendens til at finde flere typer indhold interessant. Forbrugere, som ikke er loyale, viser ikke lige så 

stort engagement og har derfor ikke interesse i at modtage samme mængde information fra en given 

virksomhed. De foretrækker traditionelle produkttilbud, hvor de kan få kortsigtet vinding med en mini-

mal investering (Merisavo & Raulas, 2004). Denne adfærd styrker behovet for at have opbygget loyalitet, 

men det bidrager samtidig til vores forståelse af, hvordan virksomheder bør tilrettelægge sin kommu-

nikation og Marketing Automation for at loyalitet overhovedet kan opstå. 

Fælles for begge grupper er, at forbrugerne vil overveje fordele og ulemper, før de interagerer med virk-

somhedens kommunikation. Ifølge Zheng et al (2015) motiveres forbrugere til at interagere med virk-
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somheder, når de kan forvente at modtage fordele retur (Zheng, Cheung, Lee, & Liang, 2015). I særde-

leshed motiveres forbrugere til at interagere, hvis de tilbydes økonomiske belønninger for deres inve-

stering (Zheng, Cheung, Lee, & Liang, 2015). 

Interaktionen er afgørende, fordi det er den, der senere kan føre til loyalitet. Zheng et al (2015) opdeler 

loyalitet i to typer: 

1. Adfærdsmæssig loyalitet, hvor forbrugeren vil fortsætte med at købe produkter fra det samme 

brand af rationelle årsager (pris, kvalitet) 

2. Følelsesmæssig loyalitet, hvor forbrugeren udviser en præference for et brand på baggrund af 

irrationelle årsager (værdier, signalværdi) 

Syed Alwi (2009) skelner også mellem de to typer loyalitet. Han argumenterer for, at den følelsesmæs-

sige tilknytning ofte tilskrives større værdi end den adfærdsmæssige, når forbrugere danner en præfe-

rence for et brand. Det er da også denne følelsesmæssige tilknytning, som medfører en personalisering 

af brandet, som senere fører til en præference for ét brand frem for et andet (Syed Alwi, 2009; Fournier, 

1998). Hvis en forbruger tillægger en virksomhed et positivt brand image, vil vedkommende med en vis 

sandsynlighed danne loyalitet, som passer til denne præference. Virksomhedens brand image opbygges 

over tid. Det forstærker vores påstand om, at Marketing Automation skal ses som en længerevarende 

proces. Hvis en virksomhed har et positivt brand image, vil dens Marketing Automation-indsats have 

bedre muligheder for at opbygge loyalitet. Det er et element, som vi også vil tillægge værdi i analysen 

med vores fokus på relation som afgørende for virksomheders kommunikation. En definition på loyal-

itet kan lyde: 

“Favorable attitude toward a brand resulting in consistent purchase of the brand over time”  

(Syed Alwi, 2009, s. 4). 

I forlængelse af den definition på loyalitet kan vi inddrage Reichheld (2003) til at nuancere forståelsen 

af loyalitet. Han fokuserer mere på forbrugerens sociale og følelsesmæssige aspekt af loyalitet, som han 

definerer: 

“Loyalty is the willingness of someone—a customer, an employee, a friend—to make an invest-

ment or personal sacrifice in order to strengthen a relationship” 

(Reichheld, 2003). 

Loyalitet er på den ene side et udtryk for, at en forbruger foretager sine køb hos en virksomhed over tid. 

På den anden side kommer loyalitet til udtryk som en investering i en relation til en virksomhed, som 

formår at behandle vedkommende godt ved at tilbyde langsigtet værdi. Det er til trods for, at virksom-

heden ikke altid tilbyder den bedste pris ved alle forbrugerens køb (Reichheld, 2003). Loyalitet rummer 
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mere end forbrugerens tilbøjelighed til at købe hos virksomheden igen. Flere køb kan være et udtryk 

for, at forbrugeren er indifferent, eller at der er høje barrierer forbundet med at begynde at købe hos en 

anden virksomhed. Gen-køb kan derfor ikke alene blive brugt som indikation på loyalitet (Reichheld, 

2003). 

I stedet anbefaler Reichheld, at virksomheder måler loyalitet efter en Net Promoter Score (NPS). Her 

stiller virksomheden sine kunder følgende spørgsmål: “How likely is it that you would recommend [com-

pany X] to a friend or colleague?” (Reichheld, 2003). Kunderne skal besvare spørgsmålet ud fra en skala 

fra 1-10. Svarer forbrugeren ti, indikerer det, at vedkommende er meget tilbøjelig til at anbefale virk-

somheden eller dens produkt. Fem er neutral, mens nul betyder, at forbrugeren slet ikke vil anbefale 

virksomheden (Reichheld, 2003). 

Den enkelte kunde kan efterfølgende inddeles i tre grupper. Kunder, der har svaret ni eller ti kategori-

seres som ’promoter’, syv eller otte kan betegnes som ’passively satisfied’, mens forbrugere, der svarer 

mellem nul og seks kan kategoriseres som ’detractors’. Virksomheder bør have fokus på at minimere 

antallet af detractors og omdanne så mange kunder som muligt til promoters. Loyale kunder er attrak-

tive for virksomheden, fordi det nedbringer deres acquisition costs, og loyale kunder vil foretage flere 

køb over tid (Reichheld, 2003). NPS er et vigtigt målepunkt af virksomhedens evne til at opbygge, ud-

vikle og vedligeholde loyalitet. Det giver virksomheden indsigt, som er nem at reagere på, og det styrker 

dens muligheder for vækst: 

“In fact, the only path to profitable growth may lie in a company’s ability to get its loyal cus-

tomers to become, in effect, its marketing department” (Reichheld, 2003). 

2.5 – Marketing Automation 

Der er flere aspekter af loyalitet, der gør sig gældende for en fuldkommen forståelse af loyalitet. Vi vil 

ikke inddrage yderligere aspekter, men vender tilbage til vores forståelse af loyalitet i første delanalyse 

for at vurdere, hvordan Marketing Automation og loyalitet hænger sammen. Det indebærer først en gen-

nemgang af Marketing Automation. Herefter introducerer vi nogle af de marketingdiscipliner, som 

værktøjet bygger på, da det er disse discipliner, som virksomheder kan automatisere for at skabe en 

bedre dialog, Customer Journey og Customer Experience. 

2.5.1 – Udgangspunktet for Marketing Automation 

Med følgende afsnit vil vi forklare, hvad begrebet og teknologien Marketing Automation dækker over. 

Vores gennemhang vil tage udgangspunkt i virksomhedens perspektiv, hvor vi betragter teknologien 

som et værktøj, virksomheder kan benytte til at optimere deres kommunikation til forbrugere. 
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Järvinen & Taiminen (2015) definerer Marketing Automation som en software-platform, der kan under-

støtte marketingindhold og -budskaber baseret på forud-konfigurerede regelsæt (Järvinen & Taiminen, 

2015). Det skal forstås sådan, at teknologien ikke kan erstatte virksomhedens øvrige marketingstrategi. 

Det er derimod et værktøj, der kan optimere virksomhedens dialog med kunder, da kommunikationen 

udsendes automatisk på baggrund af data og forbrugerindsigt. Formålet er at personalisere indholdet i 

budskaberne, så de målrettes til den enkelte forbruger, som i højere grad vil opfatte kommunikationen 

som relevant og brugbar (Järvinen & Taiminen, 2015). 

Med andre ord har brugen af Marketing Automation til formål at sikre, at virksomheden kommunikerer 

rigtigt, rettidigt og relevant med kunderne, så de får den bedst mulige Customer Experience under deres 

Customer Journey (Lemon & Verhoef, 2016). Det vil medføre højere kundetilfredshed og -loyalitet, fordi 

virksomheden bliver i stand til at individualisere alle dens marketingaktiviteter, så kommunikationen 

stemmer overens med forbrugernes behov og forventninger (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

Tankegangen bag Marketing Automation bygger på One-to-One Marketing og stammer fra BtB-marke-

ting. Her varetages kunderelationen gennem salgsfolk, der tager personlig kontakt til kunder for at pleje 

kundens interesse og tilbyde dem tilpassede tilbud (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Denne mere per-

sonlige tilgang har tidligere været begrænset i BtC marketing, fordi det har været for dyrt at anvende 

personaliseret kommunikation og individualiserede tilbud (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Styrken 

ved værktøjet er, at det gør virksomheder i stand til at målrette personaliseret indhold og produkttilbud 

mod individuelle, private forbrugere. 

Marketing Automation trækker desuden på elementer fra Content Marketing, Omnichannel Marketing 

og knytter desuden bånd til adskillige andre marketing discipliner såsom E-mail Marketing og Interaktiv 

Marketing (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Forskellen ligger i, at virksomheder kan benytte Marke-

ting Automation til at samle de discipliner, som traditionelt er blevet udført særskilt, i ét værktøj, hvor 

udførelsen af alle discipliner foregår i dynamisk samspil og som supplement til hinanden i forlængelse 

af hele marketingstrategien (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

Data som forudsætning for Marketing Automation 

Data er en forudsætning for Marketing Automation. Værktøjet trækker på teknikker fra web analytics 

cookies og tracking af adfærd fra besøgende på virksomhedens hjemmeside og andre digitale brand-

owned touchpoints. Gennem opsamling og analyse af data kan virksomheden få indsigt i måden, hvorpå 

den besøgende navigerer på hjemmesiden, hvilke sider personen ser, og hvornår besøget afsluttes. Be-

søgerens IP-adresse fortæller i øvrigt virksomheden, hvor vedkommende befinder sig geografisk 

(Järvinen & Taiminen, 2015). Hvor traditionel analyse af denne adfærd har været en manuel proces, 
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adskiller Marketing Automation sig ved, at analysen af data foretages automatisk på tværs af flere for-

skellige datakilder: 

“[…] marketing automation intends to utilize multiple data sources even for unknown users to 

design the communication on-the-fly (in real time) for all kind of touchpoints (e.g., website, 

smartphone app, e-mail, etc.)” (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 130). 

Det gør det muligt for virksomheder at identificere individuelle brugere, når de interagerer med virk-

somhedens touchpoints. Når brugeren er identificeret, kan virksomheden følge vedkommendes adfærd 

over længerevarende perioder på tværs af kanaler (Järvinen & Taiminen, 2015). Det kræver dog, at bru-

geren aktivt identificerer sig selv. Virksomheden kan benytte sig af en aktiv og passiv metode til at ind-

samle information om kunder. Den aktive måde involverer direkte henvendelse til kunden, hvor formå-

let er at indsamle viden om brugeren. Det kan være eksempelvis e-mailadresse, bopæl eller alder. Den 

passive metode sker igennem brug af information fra tidligere transaktioner eller clickstream data, som 

indikerer forbrugerens præferencer (Järvinen & Taiminen, 2015).  

Ved at benytte både aktive og passive metoder at tilegne sig viden om en bruger, kan virksomheden 

eksempelvis identificere, hvilket purchase stage den pågældende forbruger befinder sig i (Järvinen & 

Taiminen, 2015). Det har indflydelse på den type af kommunikation, som virksomheden skal målrette 

forbrugeren for skabe opmærksomhed og interesse så forbrugeren motiveres til at foretage et køb 

(Tapp, Whitten, & Housden, 2014). 

Når analysen af data sker med det samme, bliver virksomheden i stand til at opstille regelsæt, der auto-

matisk og i realtid beslutter, hvilken kommunikationen, der skal udsendes, og i hvilken kanal, den skal 

udsendes (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Det er altså forbrugernes adfærd, der er styrende for virk-

somhedens kommunikation. Når virksomheden udsender sine budskaber via Marketing Automation, 

sker det derfor baseret på præ-definerede regler, som dikterer, hvad der skal ske som det næste, hvis 

en forbruger udviser en bestemt adfærd (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

Dataindsigten er med andre ord afgørende for den efterfølgende dialog med forbrugerne, da virksom-

hedens kommunikation vil være direkte afledt af forbrugernes adfærd og de data, de efterlader, når de 

interagerer med virksomheden (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Samtidig er det vigtigt, at virksom-

heden forholder sig til skiftende adfærd hos forbrugeren, ligesom forbrugerens reaktioner på den kom-

munikation, virksomheden udsender, skal tages i betragtning. Heimbach, Kostrya & Hinz (2015) fore-

slår, at virksomheder opstiller sine dialogflows med udgangspunkt i den foreløbige dataindsigt. Efter-

hånden som kommunikationen udsendes, modtager virksomheden feedback fra modtagerne, som kan 

inddrages til at forbedre Marketing Automation-indsatsen (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 
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Denne feedback opsamles og kategoriseres ved hjælp af lead scoring-teknikker som eksempelvis FRAC 

(Tapp, Whitten, & Housden, 2014). FRAC står for frequency, recency, amount og category og skal ses som 

en nedbrydning af forbrugerens adfærdsdata, så virksomheden kan vurdere hver enkelt kundes enga-

gement med virksomheden og dens kommunikation (Tapp, Whitten, & Housden, 2014). Frequency be-

tegner den tid, der er gået mellem forbrugerens sidste køb. Recency betegner, hvornår forbrugeren sidst 

har foretaget et køb, mens amount udtrykker købets størrelse. Category refererer til den produktkate-

gori, som det købte produkt tilhører. De fire elementer fungerer som variable i en beregning, som resul-

terer i et tal, der tilknyttes brugeren som en lead score (Järvinen & Taiminen, 2015). Scoren giver virk-

somheden mulighed for at forudsige hver enkelt brugers tilbøjelighed til at reagere på virksomhedens 

næste kommunikation: 

“The more your customers have spent with you, the more they are likely to spend with you in 

the future” (Tapp, Whitten, & Housden, 2014, s. 74). 

Derudover kan virksomheder benytte NPS som indikation for, hvor loyal den enkelte kunde er. Ved at 

foretage en løbende måling af NPS kan virksomheder definere den enkelte kunde som ’promoter, ’pas-

sively satisfied’ eller som ’detractor’. Kundens klassificering fortæller virksomheden, hvilken type kom-

munikation, der skal udsendes til kunden. Hvis en kunde er detractor, har vedkommende muligvis haft 

en dårlig oplevelse, og virksomheden kan eksempelvis prioritere at udsende kommunikation eller sær-

lige tilbud, som har til formål at kompensere for denne oplevelse (Reichheld, 2003). 

Virksomheder kan benytte sig af både NPS og FRAC, ligesom de kan tage andre lead score metoder i 

brug. Pointen i denne sammenhæng er, at Marketing Automation har indflydelse på måden virksomhe-

der klassificerer kunderne på. Klassificeringen kan foretages automatisk med Marketing Automation, 

og virksomheden modtager kundens feedback øjeblikkeligt. Det gør det muligt at inkludere forbruger-

nes lead score i de opstillede regelsæt, så virksomheden automatisk tager højde for kundens engage-

ment og loyalitet (NPS og FRAC).  

Via softwarealgoritmer som Machine Learning og Artificial Intelligence beregner Marketing Automation-

værktøjet automatisk kundens samlede lead score, justerer kommunikationen og udsender det tilpas-

sede budskab i forhold til kundens situation, tilfredshed og behov (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; 

Reichheld, 2003). Lead score er en vigtig datakilde, som virksomheden skal opsamle undervejs i hele 

kundens Customer Journey. Virksomhedens opgave er derfor løbende at forbedre forbrugernes lead 

score ved at levere relevant og personaliseret indhold, som har til formål at lede forbrugeren videre 

gennem salgstragten. 

Processen for indledende og løbende opsamling af data i er illustreret i nedenstående figur: 
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Salgstragten i Marketing Automation 

En stor del af arbejdet med Marketing Automation er knyttet til salgstragten, som er en måde at illu-

strere processen, hvor virksomheder forsøger at drive nye eller eksisterende kunder igennem en ønsket 

salgsproces (Järvinen & Taiminen, 2015). Der findes adskillige variationer af salgstragten, men vi tager 

udgangspunkt i nedenstående model fra Järvinen & Taiminen (2015): 

Figur 1 – Marketing Automation flow-chart (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 131) 
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I tragtens første stadie må virksomheden fokusere på at opnå indsigt i forbrugeren ved at få vedkom-

mende til at oplyse information om sig selv. Det kan gøres ved at lade forbrugeren udfylde en formular 

med sine kontaktoplysninger mod til gengæld at få adgang til Gated Content1 (Järvinen & Taiminen, 

2015). Eksisterende kunder vil automatisk blive identificeret via virksomhedens Marketing Automa-

tion-software. Den automatiske identifikation sker ved at matche kundens information med virksomhe-

dens database for at afgøre, om personen allerede eksisterer i systemet. Formålet med at identificere 

forbrugeren er, at virksomheden kan kommunikere i forhold til den dataindsigt, virksomheden har på 

kunden. Det gør det muligt at bruge dataindsigten til at indgå i den personlige form for dialog, som er 

vigtig i forhold til at sikre en bedre Customer Experience. 

Andet stadie omhandler, hvordan virksomheden forsøger at motivere forbrugeren til at foretage en 

handling, som indikerer, at forbrugeren er tættere på at foretage et køb. Udviser forbrugeren interesse 

for et produkt, ændrer vedkommende status fra et marketing lead til et sales lead. Her må virksomheden 

                                                             

1 Gated Content er når indhold som for eksempel whitepapers lukkes inde bag en formular og først frigives, når den besøgende 
afgiver den påkrævede information, som eksempelvis sin e-mail (Svoldgaard, 2018). 

Figur 2 – Salgstragten (Järvinen & Taiminen, 2015, s. 170) 
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have fokus på attracting, education og engaging, og ved at levere personaliseret og meningsfuldt ind-

hold, kan virksomheden vække forbrugerens lyst til at købe produktet og højne sandsynligheden for, at 

dialogen fører til et salg (Järvinen & Taiminen, 2015). 

I det tredje stadie skal det kvalificerede marketing lead automatisk distribueres til den rette salgskanal, 

hvorefter kunden eksponeres eller kontaktes med et relevant tilbud med udgangspunkt i den opsamlede 

information. I en BtC-sammenhæng kan det komme til udtryk ved, at de budskaber, som virksomheden 

målretter forbrugeren, tager udgangspunkt i kundens købshistorik og indeholder konkrete produktan-

befalinger. Målrettede tilbud vil lette forbrugerens beslutningsproces og føre til en bedre Customer Ex-

perience. Hvis der er tale om køb af et produkt, som kræver mere involvering fra forbrugeren, vil ved-

kommende indgå i en forhandlingsproces med virksomheden. I tragtens femte stadie vil forbrugeren 

enten beslutte sig for at købe produktet eller afslutte sin Customer Journey uden et køb (Järvinen & 

Taiminen, 2015). 

Uanset udfaldet skal virksomheden sørge for, at kunden indgår i salgstragten på ny. Den må derfor have 

fokus på at udsende kommunikation, som får kunden til at vende tilbage til virksomheden. Hvis den 

lykkes med det, vil der være større sandsynlighed for, at der opstår en relation, der har potentiale til at 

udmønte sig i kundeloyalitet (Järvinen & Taiminen, 2015). Den cirkulære interaktion med kunderne er 

illustreret med modellens re-entering loop (Järvinen & Taiminen, 2015). 

2.5.2 – Customer Journey & Customer Experience 

Begrebet Customer Journey betegner den rejse, en forbruger gennemgår fra første gang vedkommende 

kommer i kontakt med en virksomhed og strækker sig frem til det punkt, hvor kunden eventuelt stopper 

med at være kunde hos virksomheden (Lemon & Verhoef, 2016). I løbet af denne Customer Journey vil 

kunden og virksomheden kommunikere med hinanden via forskellige touchpoints på tværs af kanaler. 

For virksomheden handler det om at kortlægge kundens rejse og interaktion med disse touchpoints for 

at forstå, hvordan kunderne interagerer med virksomheden (Lemon & Verhoef, 2016). Formålet med at 

forstå kundens Customer Journey er, at virksomheden kan forsøge at påvirke kundens oplevelser med 

virksomheden i en positiv retning og skabe den bedst mulige Customer Experience (Lemon & Verhoef, 

2016). 

Det er vigtigt at pointere, at virksomheden ikke kontrollerer kundens Customer Journey. Kunden kan 

frit til- og fravælge dialog med virksomheden i de forskellige touchpoints i løbet af rejsen. Det er der-

imod virksomhedens ansvar at skabe en positv Customer Experience ved at indgå i dialog og hjælpe 

kunden undervejs i sin Customer Journey (Lemon & Verhoef, 2016). Det er vigtigt, at virksomheden 
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formår at identificere, hvor kunden befinder sig i sin Customer Journey for at levere relevant informa-

tion til kunden. Hvis virksomheden ikke kommunikerer i forhold til kundens purchase stage, vil kom-

munikation blive opfattet som irrelevant.  Nedenstående figur illustrerer Lemon & Verhoef (2016), 

hvordan en Customer Journey kan se ud. Det er deres illustration, som vi benytter i vores analyse af, 

hvordan virksomheder skal identificere kundens ståsted, når de udsender kommunikation via Marke-

ting Automation.  

Som figuren viser, så består kundens Customer Journey af et pre-purchase, purchase og et post-purchase 

stage. Hvert stadie er kendetegnet ved, at forbrugeren udviser forskellige behaviors. Det er vigtigt at 

pointere, at kundens Customer Journey er en dynamisk proces, som kan begynde allerede før kunden 

foretager sit køb. Det vil sige, at forbrugeren ofte begynder sin rejse ved at anerkende et behov for et 

produkt. Herefter vil forbrugeren begynde at søge information omkring produktet, sammenligne priser 

og i det hele taget udvise en adfærd, der indikerer, at vedkommende er interesseret i at købe et givent 

produkt (Lemon & Verhoef, 2016). 

I en sådan situation befinder forbrugeren sig i figurens pre-purchase stage. Her handler det for virksom-

heden om at få forbrugerens opmærksomhed gennem sin marketingsføring, så forbrugeren i sidste en-

der beslutter sig for at købe virksomhedens produkt (Kotler, 2009). Denne proces kan betragtes via 

Figur 3 – Customer Journey (Lemon & Verhoef, 2016, s. 77) 
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AIDA-modellen, Her er første skridt mod at flytte kunden til figurens purchase stage, at virksomheden 

skaber Awareness (eller attention) om dens produkt(er). For at gøre det, må virksomheden sørge for at 

være synlig, når kunden foretager sin informationssøgning. Herefter må virksomheden have fokus på at 

få forbrugerens interest ved at illustrere, hvordan dens tilbud kan opfylde forbrugerens behov. Når in-

teressen er vakt, vil forbrugeren begynde at udvikle desire forstået som en følelsesmæssig tiltrækning 

til virksomhedens produkt. Det medfører, at forbrugeren begynder at forestille sig, hvordan det er at eje 

det produkt, som virksomheden tilbyder (Kotler, 2009). Når den følelse opstår hos forbrugeren, kan 

virksomheden igangsætte initiativer, der har til formål at motivere kunden til at foretage købet. Den 

handling er karakteriseret som action, der er det sidste trin AIDA-modellen (Kotler, 2009). Her vil kun-

den overgår til figurens purchase stage. 

Figurens purchase stage indeholder alle kundens oplevelser under selve købet. Det omfatter de overve-

jelser, til- og fravalg, som ligger til grund for kundens beslutning om at købe produktet. Stadiet dækker 

altså over de oplevelser, som kunden møder i forbindelse med bestilling, betaling og den generelle on-

line eller offline service, som kunden oplever i forbindelse med sit køb (Lemon & Verhoef, 2016).  

Når kunden har foretaget sit køb, overgår vedkommende til figurens Postpurchase stage. Lemon & Ver-

hoef (2016) pointerer, at virksomheden bør have fokus på at indgå i dialog med kunden efter selve købet 

er foretaget, fordi en positiv Customer Experience også afhænger af kundens efterfølgende oplevelser 

med produktet, virksomheden og dens service (Lemon & Verhoef, 2016). Det er samtidig i post-purchase 

stage, hvor loyalitet kan indtræffe som et resultat af en positiv Customer Experience. Det kan lede til 

genkøb og yderligere engagement. Opstår der kundeloyalitet, kan det gavne virksomheden, fordi kun-

den vil være tilbøjelig til at bruge sin gode oplevelse som grundlag for sit næste køb, når der igen opstår 

et behov for at købe et produkt (Lemon & Verhoef, 2016). Modsat vil en negativ Customer Experience 

medføre, at kunden fremover vil overveje at foretage køb hos virksomhedens konkurrenter (Lemon & 

Verhoef, 2016). 

Touchpoints 

Lemon & Verhoef (2016) arbejder med fire forskellige typer touchpoints. De skal ses som kontaktpunk-

ter, hvor virksomheden og kunden kan kommunikere med hinanden i løbet af kundens Customer Jour-

ney. Forståelsen for, hvordan og hvornår virksomheden har kontakt med kunden er en essentiel del af 

virksomhedens interaktion med kunden i dens forsøg på at påvirke kundens Customer Experience i en 

positiv retning. Vi bringer denne forståelse i spil som en overordnet referenceramme for at fremhæve 

kanaler, som virksomheder har mulighed for at integrere i en Marketing Automation-indsats.   

Lemon & Verhoef (2015) identificerer fire forskellige typer touchpoints: 
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1. Brand-owned 

2. Partner-owned 

3. Customer-owned 

4. Social/external 

I brand-owned touchpoints interagerer kunden med kommunikation, som er designet og kontrolleret af 

virksomheden. Det kan være reklamer, hjemmesider, loyalitetsprogrammer eller andet, som er udgivet 

af virksomheden bag det produkt, der markedsføres (Lemon & Verhoef, 2016). I forbindelse med Mar-

keting Automation vil virksomheden, som udgangspunkt, beskæftige sig med denne type touchpoints. 

Partner-owned touchpoints er designet delvist af virksomheden og delvist af partnere. Her skal partnere 

forstås som alt fra marketingbureauer, distributionspartnere eller udbydere af loyalitetsprogrammer. 

Det kan ofte være svært for kunden at skelne brand-owned og partner-owned touchpoints (Lemon & 

Verhoef, 2016). 

Customer-owned touchpoints består af interaktioner, som kunden selv skaber, og som derfor ikke er kon-

trolleret af virksomheden eller dens partnere. Disse touchpoints gør sig særligt gældende under pre-

purchase stage, hvor kunden opsøger information omkring et produkt (Lemon & Verhoef, 2016). Det 

kan eksempelvis være i form af andre brugeres evalueringer af produktet eller via sociale relationer, 

hvor kunden søger vejledning på sociale medier. Al information, som kunden får fra dette touchpoint, 

påvirker kundens beslutningsproces og Customer Experience. 

Social/external touchpoints kommer i naturlig forlængelse af ovenstående, da forbrugerens evaluering 

også kan finde sted på sociale medier eller i forbrugerens sociale omgangskreds. En forbrugers Custo-

mer Experience kan dermed fungere som input til andre forbrugeres Customer Journey (Verhoef, 

Kannan, & Inman, 2015; Lemon & Verhoef, 2016). Det er derfor vigtigt, at kunden har en positiv Custo-

mer Experience, fordi forbrugere spejler sig i deres sociale omverden og evaluerer produktet i samspil 

med de input, der kan hentes via reference groups, sociale medier, word-of-mouth og forbruger-til-for-

bruger-anmeldelser (Lemon & Verhoef, 2016; Escalas & Bettman, 2003). 

2.5.3 – Omnichannel Marketing 

Den teknologiske udvikling medfører øget digitalisering, og forbrugerne skifter i stigende grad mellem 

touchpoints. Det resulterer i et behov fra virksomhedernes side om at kontrollere deres interaktioner 

og budskaber på tværs af kanaler (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). En kanaluafhængig kommunika-

tion mellem virksomhed og kunde har medført et skift fra Multichannel Marketing til Omnichannel Mar-

keting. Omnichannel Marketing er en videreudvikling af Mulitchannel Marketing, hvor virksomheden 

integrerer alle kanaler, så den kan genkende kunden og fortsætte en igangværende dialog på tværs af 
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kanaler, selvom kunden skifter mellem kanalerne i sin kommunikation med virksomheden (Verhoef, 

Kannan, & Inman, 2015). Omnichannel Marketing kan defineres som: 

”The design, deployment, coordination, and evaluation of channels to enhance customer value 

through effective customer acquisition, retention, and development”  

(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015, s. 175). 

Virksomheder kan integrere adskillige ’Channels’ eller kanaler i sin Omnichannel Marketing-tilgang, 

men senere i analysen fokuserer vi på fire kanaler (bannerannoncer, e-mail, In-Store Experience og 

SMS), som er særligt vigtige touchpoints i en virksomheds OmniChannel Marketing. Vi har derved fra-

valgt en række kanaler og lægger i stedet mere vægt på integrationen mellem online og offline kanaler. 

Det er fordi vi betragter det som afgørende, at virksomheder kan skabe en sammenhængende Customer 

Experience på tværs af online og offline. Det er en egenskab, som er blevet vigtigere i takt med tendenser 

som Showrooming og Netrooming (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 

Ved Showrooming foretager kunder typisk deres informationssøgning og afprøver et produkt i en fysisk 

butik, for efterfølgende at købe det online. Netrooming forekommer, når forbrugeren foretager sin in-

formationssøgning online og efterfølgende køber det i en fysisk butik (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 

Det er blandt andet tendenser som Showrooming og Netrooming, som Omnichannel Marketing forsøger 

at imødekomme. Ved at integrere online og offline, kan virksomheden minimere grænserne mellem ka-

nalerne og skabe en gnidningsfri og værdiskabende Customer Journey. Med andre ord har Omnichannel 

Marketing til formål at skabe en holistisk Customer Experience, der tager udgangspunkt i den individu-

elle kundes online-adfærd, og som kan overføres fra online til offline og på tværs af alle virksomhedens 

online touchpoints. 

En sådan integration vil sikre, at kunden tilbydes en ensartet oplevelse på tværs af alle kanaler (Verhoef, 

Kannan, & Inman, 2015). Samtidig kan virksomhedens forskellige kanaler og touchpoints benyttes kon-

stant, samtidigt og med supplerende formål for at forbedre kundens Customer Experience (Verhoef, 

Kannan, & Inman, 2015). Omnichannel Marketing er derfor tæt forbundet med Marketing Automation. 

Vi betragter nemlig Marketing Automation, som et værktøj, virksomheder kan bruge til at udføre Omni-

channel Marketing, fordi de kan at benytte Marketing Automation til at integrere kanalerne og sikre, at 

de kommunikerer ensartet med forbrugeren, uanset hvor dialogen finder sted.  

I forlængelse af Omnichannel Marketing er der udsprunget en mere avanceret version kaldt Unified Com-

merce. Disciplinen er endnu ikke blevet afdækket i akademisk sammenhæng, og vi vil derfor ikke ind-

drage den i opgaven (Underlien , 2018). Vi vurderer dog, at Marketing Automation vil have samme funk-

tion i virksomheder, der udøver Unified Commerce. 
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2.5.4 – Content Marketing 

Marketing Automation trækker på logikken bag Content Marketing. Vi vil derfor beskrive Content Mar-

keting for at forstå, hvordan virksomheder kan tilrettelægge selve indholdet i den kommunikation, de 

udsender. Den øgede brug af internettet påvirker i stigende grad forbrugeres Customer Journey og her-

under købsbeslutninger. Som modspil til internettets stigende påvirkning af forbrugernes købsadfærd 

og beslutninger, prioriterer virksomhederne i højere grad digitalt indhold, der har til formål at få poten-

tielle købere til at interagere med deres kommunikation. Det er interaktionen og virksomheders behov 

for at levere værdi, som ikke er direkte forbundet med køb, der har dannet udgangspunkt for Content 

Marketing (Järvinen & Taiminen, 2015). Content Marketing er en disciplin, hvor virksomheder fokuse-

rer på at udvikle værdifuldt, rettidigt og relevant indhold, der møder forbrugernes behov og formår at 

skabe grundlag for interaktion, som bygger på mere end produktrelaterede budskaber (Järvinen & 

Taiminen, 2015). 

Målgruppen for Content Marketing er typisk forbrugere, der allerede har søgt information omkring et 

specifikt produkt (Järvinen & Taiminen, 2015). I forlængelse af AIDA-modellen bidrager principperne 

bag Content Marketing til dybere funderet indhold, der har til formål at skabe opmærksomhed (aware-

ness) omkring virksomheden og vække interesse (interest) ved at hjælpe kunden, når vedkommende 

søger information om et produkt på baggrund af et behov. Content Marketing hjælper kunden med at 

søge information og har en positiv effekt i forhold til at motivere forbrugeren til at vælge virksomhedens 

produkt: 

Figur 4 – Marketing Channel Approach (Underlien , 2018) 
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“[…] Content Marketing involves creating, distributing and sharing relevant, compelling and 

timely content to engage customers at the appropriate point in their buying consideration pro-

cesses, such that it encourages them to convert to a business building outcome […]”  

(Järvinen & Taiminen, 2015, s. 164). 

Content Marketing søger med andre ord at sikre, at forbrugeren bemærker virksomheden, hvorefter 

vejen til en købsbeslutning bygger på en dybere funderet storytelling, der supplerer den produktpromo-

verende markedsføring (Järvinen & Taiminen, 2015). Her anses især tovejskanaler som de mest effek-

tive kanaler til at kommunikere med forbrugeren, da tilgangen til Content Marketing i høj grad handler 

om at opbygge en længerevarende dialog og kunden ved at tilbyde brugbart indhold (Järvinen & 

Taiminen, 2015). 

2.5.5 – One-to-One Marketing 

One-to-One Marketing er også en selvstændig marketingdisciplin, hvis underliggende principper kobler 

sig til Markering Automation. Her handler det om at målrette virksomhedens budskaber til den enkelte 

forbruger ud fra vedkommendes konkrete behov (Vlasic & Kesic, 2007; Arora et al., 2008). Mens Content 

Marketing i højere grad omhandler indhold, som ikke er produktrelateret, så har one-to-one-marketing 

fokus på personaliseringen af virksomhedens marketingmix (product, price, promotion og place). Med 

Marketing Automation kan virksomheden automatisk udsende målrettede produkttilbud og -anbefalin-

ger. Med udgangspunkt i indsamlede data kan virksomheden beslutte, hvilket marketingmix, der er pas-

sende for den enkelte kunde i hans eller hendes specifikke situation (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015; 

Vesanen & Raulas, 2006). I praksis kan det komme til udtryk ved, at en virksomhed anbefaler en forbru-

ger at købe et produkt, fordi vedkommende tidligere har købt et produkt, der minder om, eller fordi 

forbrugeren på anden vis har udvist en adfærd, der indikerer, at han også har interesse i at købe det 

tilbudte produkt (Arora et al., 2008). 

På den ene side kan denne personalisering af budskaberne medføre større grad af kundetilfredshed og 

større profit for virksomheden (Arora et al., 2008). På den anden side kan skræddersyede produktan-

befalinger medføre, at kunden vil opleve en ’invasion of privacy’, hvis virksomheden ikke er påpasselig 

med, hvilke data de opsamler og hvordan de bruges. Hvis personaliseringen er for nøjagtig kan kunden 

undre sig over, hvordan virksomheden ved, at han vil synes om netop det produkt, der bliver anbefalet 

(Arora et al., 2008; Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Shen, 2014; Luarn, Chen, & Lo, 2006). 

Samtidig fremhæver Arora et al (2008), at nøjagtigheden i dataindsigten er en potentiel faldgrube. Hvis 

nøjagtigheden i dataindsigten er for spinkel, argumenterer han for, at virksomheden er bedre tjent med 
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helt at udelade personalisering. Det skyldes, at konsekvensen ved at ’irritere’ kunden ved at sende irre-

levante budskaber er større end vindingen ved at sende et budskab, der opfattes som relevant (Arora et 

al., 2008). 

Samme pointe tages op af Shen (2014), der påpeger, at virksomheder, der gør brug af personaliserede 

anbefalinger, skal være opmærksomme på konsekvenserne. Selvom formålet er at øge kundernes enga-

gement og tilfredshed, for derigennem at øge virksomhedens konkurrenceevne, kan det have den mod-

satte effekt (Shen, 2014). Shen (2014) konkluderer, at personalisering i form af anbefalinger kan skabe 

værdi for forbrugerne, men det kræver, at kunderne er motiverede til at vedligeholde forholdet med 

virksomheden. Han pointerer derfor, at en anbefaling af produkter kræver stor overvejelse, da effekten 

af fejlagtige anbefalinger kan have store negative konsekvenser for virksomheden (Shen, 2014; Arora et 

al., 2008). 

Implementering af personalisering 

Personalisering er et vigtigt element i udførelsen af Marketing Automation. Personaliserede budskaber 

vil som udgangspunkt højne forbrugernes oplevelse af relevans, og det har en positiv effekt på virksom-

heders kommunikation. Virksomheder bør derfor have fokus på at implementere personalisering på 

tværs af kanaler. Det er en proces, der involverer data: 

“The process of personalization contains the gathering and analyses of customer information 

from internal and external sources and customer interactions, customizing the marketing mix 

elements based on a customer profile, and targeting of marketing activities“ 

 (Vesanen & Raulas, 2006, s. 6). 

Data er derfor heller ikke en statisk samling af information om kunden. Den skal opsamles gennem lø-

bende interaktioner med forbrugeren for at få dybere indsigt i kundens behov og adfærd (Vesanen & 

Raulas, 2006). Vesanen & Raulas (2006) opstiller nedenstående figur 5, som illustrerer processen for 

personalisering, og hvordan virksomheder sikrer, at de løbende opsamler nye data til at fremstå per-

sonlige i dialogen med kunden.    
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Figur 5 viser, hvordan kunden udgør fundamentet for personaliseret marketing. Forskellige kunder har 

forskellige præferencer, og da de vil efterspørge individualiserede produkttilbud, må virksomheden 

tage højde for kundens interaktion. Den løbende interaktion mellem virksomhed og kunde afføder nem-

lig relevant data, som virksomheden kan opsamle og kombinere med eksterne data. Den samlede data-

indsigt bruger virksomheden til at foretage en profilering af den enkelte kunde. 

Ifølge Vesanen & Raulas (2006) er det profileringen, der gør virksomheden i stand til at identificere og 

differentiere kunder, så de kan tilbydes personligt og individuelt målrettet indhold, der passer til deres 

behov (Vesanen & Raulas, 2006; Arora et al., 2008). Det personaliserede indhold udsendes via kundens 

foretrukne kanaler, og kombineret med den rette timing, har det til formål at afføde en handling fra 

kunden. Denne handling skal inkorporeres i virksomhedens samlede dataindsigt. Det beriger dataene 

og præciserer virksomhedens profilering af kunden, som gør virksomheden i stand til at målrette ind-

holdet yderligere (Vesanen & Raulas, 2006). 

Profilering og personalisering skal derfor ses som en læringsproces, der løbende forbedres for hver gang 

virksomheden indgår eller forsøger at indgå i interaktion med kunden (Vesanen & Raulas, 2006). Det er 

en vigtig pointe, som sammen med lead scoring (FRAC og NPS) udgør selve forudsætningen for, at virk-

somheder kan formå at fremstå relevante og personlige over tid. Det er afgørende for at opbygge en 

relation og derfor afgørende for, om virksomhedens kommunikation kan udmønte sig i loyalitet.    

Figur 5 – Personaliseringsprocessen (Vesanen & Raulas, 2006, s. 10) 
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2.5.6 – Interactive Marketing 

Interactive Marketing er den sidste marketingdisciplin, som vi vil beskrive i forbindelse med Marketing 

Automation. Interaktiv marketing kan defineres som kommunikation, hvor forbruger og virksomhed 

bytter roller ved skiftevis at indtage positionen som afsender og modtager (Vlasic & Kesic, 2007). Virk-

somheders kommunikation bliver med andre ord en dialog frem for en monolog. Hvis virksomheden 

udsender et budskab, som afføder en handling fra forbrugeren, kan det betragtes som en dialog. Modsat 

vil der være tale om en monolog, hvis forbrugeren ikke reagerer på virksomhedens kommunikation 

(Vlasic & Kesic, 2007). Hvis der gennem kommunikationen opnås dialog, afføder det først og fremmest 

data, som virksomheden kan inkorporere i den proces, som Vesanen & Raulas (2006) skitserer. Det gør 

virksomheden i stand til at tilpasse kommunikation, så forbrugeren involverer sig i interaktionen. Sker 

det, vil forbrugeren knytte tættere bånd til virksomheden, og det kan resultere i faktiske relationer mel-

lem virksomhed og dens kunder (Vlasic & Kesic, 2007). 

Relationen får efterfølgende et mere personligt præg, fordi den bygger på en dialog, som kunden selv 

har været med til at skabe og påvirke. Forbrugerens engagement vil medføre en stigning i tilfredshed – 

ikke blot på kort sigt, men som resultat af en langsigtet strategi, der må have afsæt i virksomhedens 

filosofi og et syn på forbrugeren som partner (Vlasic & Kesic, 2007). Relationen forudsættes dog af, at 

virksomheden formår at basere dialogen på gensidig forståelse, ligesom dialogen må tilføre forbrugeren 

en oplevet merværdi (Vlasic & Kesic, 2007). Denne merværdi tilføres, når virksomheden personaliserer 

alle aspekter af dens marketingmix og formår at opfylde forbrugerens behov (Vlasic & Kesic, 2007). 

Hvis en forbruger vælger at indgå i en relation, vil vedkommende forvente at modtage lavere priser. 

Omvendt vil relationen mindske forbrugerens frygt for, at virksomheden misbruger vedkommendes 

data (privacy), hvis dataene benyttes i et passende omfang til at indgå i relationen. En virksomhed, der 

benytter interaktiv kommunikation på den rigtige måde, vil ifølge Vlasic og Kesic (2007) være mere 

tilbøjelig til at blive accepteret og opfattet som en værdig relationspartner (Vlasic & Kesic, 2007; 

Fournier, 1998). 

2.5.7 – Muligheder og udfordringer ved brug af Marketing Automation 

Med teorien på plads vil vi kort opsummere, hvilke muligheder og udfordringer Marketing Automation 

giver virksomheder. 

Del Rowe (2016) opsummerer, at Marketing Automation indeholder mere end blot automatisering af 

marketingdiscipliner, som ellers bliver udført selvstændigt. Marketing Automation rummer mulighed 

for at styre al virksomhedens kommunikation med kunder. Personalisering er afgørende, men Del Rowe 
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(2016) fremhæver også, at graden af personalisering kan blive yderligere udfoldet. Eksempelvis kan 

virksomheder tilpasse sin hjemmeside, så indholdet målrettes den enkelte bruger: 

”Personalizing website content has become perhaps the most essential use for marketing auto-

mation technology” (Del Rowe, 2016, s. 26). 

På den måde skal Marketing Automation ikke blot ses som et værktøj til personalisering af virksomhe-

dens udgående kommunikation. Der vil også være fokus på at personalisere de kanaler, som forbrugeren 

selv opsøger og interagerer med (Del Rowe, 2016). Forbrugeren får dermed en hyper-personaliseret op-

levelse med brandet, hvor ikke to forbrugere vil møde den samme kommunikation fra virksomheden. 

Det vil føre til en bedre Customer Experience, fordi kunden blandt andet på nemmere vis kan få opfyldt 

sit behov for information i prepurchase stage og service i postpurchase stage (Luarn, Chen, & Lo, 2006; 

Lemon & Verhoef, 2016). Marketing Automation bliver i højere grad en service, der har til formål at gøre 

forbrugerens liv nemmere (Del Rowe, 2016). 

Ifølge Heimbach et al. (2015) er brugen af data til Marketing Automation-formål endnu ikke fuldt ud-

nyttet. Den form for Marketing Automation, som vi berører i denne opgave, vil blive videreudviklet, så 

virksomheden kan automatisere flere processer og marketingdiscipliner. Det vil medføre, at virksom-

heder må tage yderligere datakilder og teknologier i brug (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Det med-

fører på den anden side, at der er i stigende grad er brug for modeller og retningslinjer til at validere 

data og sikre, at virksomheder benytter Marketing Automation på en måde, der tilgodeser både forbru-

geren og virksomheden (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). I den forbindelse pointerer Heimbach, Ko-

styra & Hinz (2015), at der bør forskes i forbrugernes reaktion på Marketing Automation-aktiviteter. 

Øget personalisering kan overskride forbrugerens grænse for privacy, hvorfor det er essentielt at finde 

frem til det rette niveau for personalisering (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

Teorien underbygger på den ene side, at forbrugerne foretrækker personaliseret kommunikation og 

indhold, der stemmer overens med deres behov. På den anden side kan upassende brug af personalise-

ring ende med, at virksomheder bliver opfattet som påtrængende. Det kan føre til, at forbrugerne føler, 

at deres privacy bliver truet: 

“The fear of breaching privacy is one of the greatest challenges online companies face in Mar-

keting Automation today” (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 132). 

Marketing Automation rummer mange muligheder, men der er også udfordringer forbundet med værk-

tøjet, hvis kommunikation udføres i overdreven grad. Med vores undersøgelse vil vi blandt andet for-

holde os til pointen i ovenstående citat og undersøge, hvordan virksomheder kan undgå, at deres per-

sonaliserede tilgang til marketing i stedet medfører privacy-udfordringer.  
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Kapitel 3 – Metode 

3.1 – Opgavens struktur 

Opgaven er struktureret som det fremgår af figur 6 nedenfor. Vi vil løbende gennemgå og beskrive de 

forskellige faser nærmere. Vi har blot gengivet figuren med henblik på at give et overblik over opgavens 

helhed, inden vi udfolder opgavens metodiske fremgangsmåde. 

Teorien har givet os en forståelse af Marketing Automation og kundeloyalitet. Med denne forståelse har 

vi udformet to forskellige interviewguides for at udføre to ekspertinterviews. I det første interview har 

Figur 6 – Opgavens struktur (egen produktion) 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 45 af 180 

 

 

vi fokus på Marketing Automation, mens vi i det andet interview i højere grad fokuserer på kundeloya-

litet. De to ekspertinterviews danner sammen med den udvalgte teori grundlag for første del af vores 

analyse. 

Her samler vi teori og empiri fra de to interviews for at udlede seks kategorier, som indeholder forskel-

lige nøgleord, der går på tværs af teori og empiri. Vi har behandlet de to teoretiske og empiriske områder 

særskilt for at blive i stand til at udlede vores egne forståelser af Marketing Automation og kundeloya-

litet. Ud fra disse forståelser kan vi svare på første og anden problemstilling. Herefter svarer vi på den 

tredje problemstilling og kommer frem til, hvordan Marketing Automation og kundeloyalitet hænger 

sammen. Sammenhængen kommer til udtryk gennem de seks kategorier.  

Resultatet af første delanalyse er grundlaget for, at vi efterfølgende har udformet en interviewguide til 

to fokusgruppeinterviews. På baggrund af de to fokusgruppeinterviews påbegynder vi anden delana-

lyse. Her inddrager vi kategorierne fra første delanalyse og kombinerer dem med indsigt i vores respon-

denters holdninger til at modtage markedsføringsbudskaber i fire udvalgte kanaler. Vores respondenter 

repræsenterer et udsnit af forbrugere inden for samme demografiske segment. Med indsigt i deres hold-

ninger bliver vi i stand til at svare på, hvordan virksomheder kan bruge de fire kanaler som del af deres 

Marketing Automation, når formålet er at opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloyalitet. Herefter ud-

leder vi en række anbefalinger til, hvordan virksomheder i praksis kan benytte værktøjet til dette for-

mål. 

3.2 – Opgavens metodiske tilgang 

Opgavens metodiske tilgang er struktureret efter Saunders’ et al. (2012) ”The research onion”, som 

fremgår af figur 7. Modellen skal læses udefra og ind mod midten og illustrerer de forskellige valg, vi har 

truffet undervejs i vores undersøgelse (fremhævet med røde cirkler). Udover at strukturere opgavens 

tilgang fungerer modellen som struktur for vores præsentation af opgavens metodiske fremgangsmåde. 

Vi gennemgår opgavens filosofi, videnskabsteoretiske ståsted, ontologi og epistemologi som det første i 

nedenstående afsnit. 
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3.3 – Opgavens filosofi & videnskabsteoretiske ståsted 

Opgavens filosofiske eller videnskabsteoretiske ståsted udspringer fra interpretivisme. Her tilskriver vi 

os et perspektiv, hvor vi kan undersøge og forstå de forskelligheder, der opstår mellem mennesker og 

virksomheder som sociale aktører. Interpretivisme giver os mulighed for at forske blandt mennesker i 

modsætning til positivismen, der forsker i konkrete objekter. Essensen er, at den interpretivistiske til-

gang er baseret på fortolkning af mening som noget, mennesker tillægger sig selv og hinanden igennem 

sociale roller og den enkeltes meningsforståelse (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Det vil sige, at vi 

som mennesker er sociale aktører, der fortolker vores sociale roller i forlængelse af den mening, vi til-

lægger egne såvel som andre aktører (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Vores formål med at gå til opgaven med en interpretivistisk tilgang er at nå et såkaldt empatisk ståsted, 

der kan give os indblik i den sociale verden, som undersøgelsen finder sted i. Ved at forstå den sociale 

verden kan vi også forstå vores respondenter som sociale aktører og få indsigt i deres holdninger og 

førnævnte meningsforståelse. Vi har valgt denne tilgang, fordi vi kan bevæge os på et niveau, hvor vi 

fortolker mening og interaktionen (mellem virksomhed og forbruger) under specifikke omstændighe-

der (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Interpretivismen har sin oprindelse i de idealistiske viden-

skabsteoretiske positioner og trækker på symbolsk interaktionisme og fænomenologi, ligesom opnåelsen 

Figur 7 – The research ’onion’ (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 128) 
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af viden trækker på elementer fra hermeneutikken (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vi gennemgår 

først symbolsk interaktionisme. 

Symbolsk interaktionistisk verdenssyn 

Symbolsk interaktionisme har sin oprindelse i sociologien og fokuserer på individers løbende fortolk-

ning af deres sociale omverden (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Det betyder, at individer udvinder 

mening og skaber sin identitet gennem interaktion og kommunikation med andre individer. I denne 

proces vil individet respondere og reagere på sprog og handlinger og ud fra det justere sine forståelser 

og adfærd (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012).  

Det medfører, at vi forstår virkeligheden som et resultat af en forhandling, der finder sted mellem indi-

videts egne og omkringværende individers handlinger (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Fokus er 

derfor på selve handlingerne, og det er ud fra disse, at individer løbende ændrer holdning. Det sker på 

baggrund af de sociale omstændigheder, de befinder sig i. Det får indflydelse på individets opfattelse af 

egen identitet, som hele tiden rekonstrueres i takt med, at individet navigerer i forskellige sociale kon-

tekster, og her møder nye situationer, mennesker, sprog og handlinger (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2012). 

Symbolsk interaktionisme danner rammen for, hvordan vi betragter forbrugeren som et individ, der 

løbende udsættes for sprog og handlinger fra virksomheder, der i form af sine markedsføringsbudska-

ber søger at indgå i sociale relationer med potentielle eller eksisterende kunder. Ud fra et symbolsk 

interaktionistisk perspektiv vil forbrugeren reagere på disse handlinger, forholde sig til budskaberne 

og benytte interaktionen til at justere sine handlinger og forståelse af virksomheden.  

Denne reaktion kan være i form af et køb, eller at forbrugeren på anden vis responderer på budskabet 

og etablerer en gensidig dialog med virksomheden. I forlængelse af den teoretiske afdækning af forbrug 

som identitetsskabende handlinger gør anlægningen af et symbolsk interaktionistisk perspektiv det mu-

ligt for os at se dialogen, som et fundament for at, forbrugeren kan inkorporere virksomheden i skabel-

sen af sin identitet. Det ser vi som afgørende for, om forbrugeren vil danne en relation, der kan føre til 

loyalitet. 

Fænomenologiske beskrivelser 

Elementer fra fænomenologien kommer særligt til udtryk i vores undersøgelses ekspert- og fokusgrup-

peinterviews. De er begge udformet efter det, Kvale & Brinkmann (2015) beskriver som fænomenolo-

gisk metode. I kvalitativ forskning skal fænomenologi forstås som et begreb, der peger på at forstå soci-
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ale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver. Med den forståelse kan vi få indblik i verden (Mar-

keting Automation), som den opleves af subjekterne (Kvale & Brinkmann, 2015). Det forudsætter en 

antagelse om, at virkelighed er det, mennesker opfatter den som (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved at 

fokusere vores interviews på den oplevede betydning af subjekternes livsverden (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 48) kan vi ved at udføre semistrukturerede livsverdensinterview forsøge at forstå Marketing Au-

tomation og loyalitet, som det opleves af respondenterne (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Når vi anlægger dette perspektiv i udførelsen og fortolkningen af vores undersøgelse, kan vi indhente 

beskrivelser af interviewpersonernes livsverden og efterfølgende fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener (Marketing Automation og loyalitet) og de holdninger og forståelser, respondenterne knyt-

ter til dem. Vi undersøger Marketing Automation og kundeloyalitet som en social proces, der finder sted 

hos modtagerne af en virksomheds markedsføringsbudskaber. Det forudsætter yderligere, at vi behand-

ler undersøgelsens resultater som en social, og dermed subjektiv og relationel proces, som foregår mel-

lem forbruger og virksomhed, som sociale aktører i samspil med omverdenens andre processer og 

strukturer (Ingemann, 2013). 

Derudover er det respondenternes individuelle oplevelser med Marketing Automation og kundeloyali-

tet, der skaber dynamikken i fokusgrupperne. De to fokusgruppeinterviews lægger således op til at un-

dersøge interviewpersonernes forskellige oplevelser af fænomenerne. Det giver os nogle nuancer til an-

befalingerne, fordi Marketing Automation kan opleves forskelligt fra person til person og derfor har for-

skellige forudsætninger for at opnå målet om at skabe loyalitet. 

Hermeneutisk forståelse 

Med udgangspunkt i hermeneutikken betragter vi hele undersøgelsen som en forståelsesmæssig proces, 

hvor vores fortolkning skal ses som et fremadskridende forløb. Det indebærer, at vores forståelser af 

Marketing Automation og kundeloyalitet løbende kan ændres i takt med, at vi opnår større indsigt 

(Andersen, 2013). 

Vores formål med at trække på hermeneutikken som forståelseshorisont er, at vi i tråd med opgavens 

formål kan udlede nogle generelle anbefalinger til, hvordan virksomheder kan benytte Marketing Auto-

mation. Vi leder med andre ord ikke efter kausale forklaringer på fremtidig forbrugeradfærd. Vores fo-

kus er derimod på at skabe en forståelse for Marketing Automation og kundeloyalitet, som ikke nødven-

digvis afspejler virkeligheden. Vi udleder i stedet nogle generelle grundvilkår, hvorpå vi skaber viden 

om virkeligheden (Andersen, 2013). 
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Når vi sammenholder empiri og teori bliver vores fortolkning en proces, hvor vi afdækker mening og 

relaterer det til, hvad vi i forvejen ved, og til vores kendskab til den helhed og kontekst, som meningen 

udspringer fra (Ingemann, 2013). Det vil sige, at vi hele tiden trækker på vores forståelse, der som be-

greb handler om, at vi benytter vores menneskelige evner til at sætte os i andres sted. Det har indflydelse 

på vores brug af undersøgelsens resultater. I vores forståelse af interviewpersonernes udsagn vil vi for-

søge at sætte os i deres sted for at forstå forudsætningerne for, hvorfor respondenterne svarer, som de 

gør (Ingemann, 2013).  

Det indebærer også, at vi eksempelvis fortolker svarene fra vores ekspertinterviews ud fra de teoretiske 

perspektiver, som vi benytter til at anlægge opgavens fokus. Respondenternes svar i fokusgruppeinter-

viewsende vil på samme måde have indflydelse på, hvordan vi senere benytter teori, empiri, ekspert- og 

fokusgruppeinterviews til at foretage en samlet konklusion af opgaven. Vores anbefalinger bliver derfor 

et resultat af hele vores fortolkningsproces, selvom de primært bygger på respondenternes holdninger 

til slutprodukter af Marketing Automation og kundeloyalitet. 

3.4 – Opgavens ontologi & epistemologi 

Vores ontologiske tilgang bygger på, at fænomener skabes gennem perception, og at forståelsen efter-

følgende kommer til udtryk gennem de handlinger, de involverede sociale aktører (forbrugere og virk-

somheder) foretager. Vi fokuserer dermed ikke på at opnå en objektiv forståelse af marketing som or-

ganisatorisk disciplin. Vi har i stedet fokus på, hvilken mening forbrugere tilfører modtagelsen af virk-

somheders budskaber. Vores undersøgelse er derfor et resultat af, hvordan vi forstår teorien og respon-

denternes holdninger i den kontekst, vi benytter den. Besvarelsen af vores problemformulering kan der-

for ikke betragtes som endegyldigt sand, da den netop er udtryk for den kontekst og de fortolkninger, vi 

tillægger besvarelsen. 

Opgavens epistemologi ligger i tæt forlængelse af opgavens ontologi. Når vi anlægger et interpretivistisk 

perspektiv, anser vi samtidig social mening og sociale fænomener som acceptabel viden. Vores fokus er 

på respondenternes holdninger, hvorfor vi må betragte holdningerne som virkeligheden (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2012). Når en respondent giver udtryk for en holdning, må vi med andre ord antage, 

at denne holdning er ensbetydende med den handling, som vedkommende foretager, når han eller hun 

udsættes for virksomheder markedsføring. 

Interpretivistisk forskning beskæftiger sig ikke med objektiv undersøgelse af genstande, men med soci-

ale aktørers holdninger, der i sagens natur ikke kan studeres objektivt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

2012). Med vores interpretivistiske perspektiv og dennes indflydelse på epistemologi antager vi, at ver-

den er en social konstruktion, der også må forstås som sådan (Ingemann, 2013). 
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3.5 – Opgavens induktive & deduktive tilgang 

Næste lag i figur 7 omhandler opgavens induktive og deduktive tilgang. Tilgangen til vores undersøgelse 

er i første omgang deduktiv, men vi benytter senere en induktiv fremgangsmåde, som illustreret i ne-

denstående figur 8: 

Den deduktive metode kommer til udtryk i opgavens brug af teori, hvor vi tager udgangspunkt i gene-

relle teoretiske principper om Marketing Automation og kundeloyalitet. Det er teorien, der danner 

grundlag for den måde, vi betragter de to emner på, og det giver os en generel indsigt i de begreber og 

mekanismer, som hører under teorien. Den generelle indsigt bruger vi til at udforme interviewguides til 

vores ekspertinterviews.  

Herefter arbejder vi induktivt, når vi opstiller seks konkrete kategorier, der udtrykker, hvordan Marke-

ting Automation og kundeloyalitet hænger sammen. Den induktive fremgangsmåde gør os i stand til at 

udfordre teorien, og via den fænomenologiske og hermeneutiske tilgang, kan vi søge nye indsigter. De 

seks kategorier bygger derfor på en række generelle, teoretiske antagelser, men er udtryk for nogle spe-

cifikke elementer, som skal være til stede for at Marketing Automation kan skabe loyalitet. 

Styrken ved den induktive tilgang er, at den medvirker til at skabe en forståelse af sammenhængen mel-

lem årsag og virkning, i modsætning til den deduktive tilgang, der blot påpeger årsagssammenhængen, 

uden at bidrage til forståelsen af hvorfor denne sammenhæng opstår (Saunders, Lewis, & Thornhill, 

Figur 8 – Undersøgelsesdesign tilgang (egen produktion) 
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2012). Derudover tager vi med den induktive tilgang højde for hændelsernes kontekst, hvorfor et min-

dre omfang af datamateriale er at foretrække, da det giver os mulighed for at kortlægge den dybere, 

mere specifikke forståelse af sammenhængen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

Den induktive tilgang giver os derfor mulighed for at få indblik i, hvilke tanker og følelser, der opstår 

hos forbrugere, der eksponeres for kommunikation, som stammer fra virksomheders Marketing Auto-

mation. På baggrund af denne forståelse kan vi brede de konkrete resultater ud til generelle antagelser 

om, hvordan virksomheder kan benytte Marketing Automation til at opnå kundeloyalitet. 

Når vi benytter os af en induktiv tilgang, kan vores anbefalinger vise sig at bekræfte den eksisterende 

teori, vi har taget udgangspunkt i. Vores resultater vil dog udmønte sig i en konklusion med anbefalinger, 

hvor teorien be- eller afkræftes af den indsamlede empiri og ikke omvendt (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Denne tilgang stemmer ligeledes overens med vores eksplorative formål. 

3.6 – Opgavens undersøgelsesdesign 

De næste tre lag i figur 7 omhandler opgavens undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet udgør vores 

konkrete plan for, hvordan vi vælger at indsamle den empiri, der er nødvendig for at besvare vores pro-

blemformulering og de tilhørende problemstillinger (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vi indleder 

vores beskrivelse af undersøgelsesdesignet ved at forklare vores overvejelser i forhold til følgende tre 

elementer: 

• Metodologiske valg 

• Strategi 

• Tidshorisont 

 

Metodologiske valg 

Opgavens metodologiske valg er afspejlet med den røde cirkel i tredje lag i Error! Reference source 

not found.figur 7. Vi har valgt en Multimethod Qualitative, fordi denne fremgangsmåde er baseret på 

fortolkninger. Som vores videnskabsteoretiske ståsted tillader, kan vi med kvalitativ forskning opnå for-

ståelse af det subjekt (respondenter) og de socialt konstruerede meninger, de udtrykker om de under-

søgte fænomener (Marketing Automation og kundeloyalitet) (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vo-

res indsamling af empiri består, som tidligere nævnt, af de dybdegående ekspertinterviews og efterføl-

gende to fokusgruppeinterviews. Tilrettelæggelsen og udførelsen af de i alt fire interviews beskrives 

senere i opgaven. 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 52 af 180 

 

 

Strategi 

Strategi referer til den måde, vi vælger at tilgå undersøgelsen. Vi udfører undersøgelsen som et case 

study: “A case study explores a research topic or phenomenon within its context, or within a number of real-

life contexts” (Yin, 2013, s. 179). Ved at udføre undersøgelsen på denne måde får vi mulighed for at opnå 

indsigt i, hvordan slutproduktet af Marketing Automation og kundeloyalitet opleves og fortolkes af re-

spondenterne. 

Et case study er særligt egnet, når undersøgelsens formål er eksplorativt, som tilfældet er med denne 

opgaves undersøgelse (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vi udfører desuden vores case study som 

et multi-case study, da vi med mere end ét interview og flere interviewformer får mulighed for at under-

søge fænomenet mere holistisk, end tilfældet ville være med en undersøgelse baseret på ét interview 

med én interviewform (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012; Yin, 2013). Derudover trækker vores case 

study på det, Yin (2013) beskriver som theoretical replication. Gennem to afdækker vi først de specifikke 

elementer fra teorien for derefter at vurdere dem i en anden kontekst. På denne måde kan undersøgel-

sens resultater styrkes, og vi kan gå fra et specifikt til et generelt plan – der efterfølgende kan efterprøves 

i praksis som ny viden (Yin, 2013). 

Tidshorisont 

Tidshorisonten for undersøgelsen kan karakteriseres som cross-sectional. Det betyder, at vores under-

søgelse finder sted inden for en tidsbegrænset periode. I modsætning til longitudinal studies, har en 

kortvarig tidshorisont den fordel, at vi kan undersøge fænomenerne, som de fremgår ”her og nu” 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). En langvarig tidshorisont tillader modsat at undersøge udvikling 

og forandring af samme fænomener over tid. Sidstnævnte indgår ikke i opgaven, men kunne danne 

grundlag for yderligere undersøgelse for at forstå, hvordan forbrugernes holdning til Marketing Auto-

mation påvirkes og ændres over tid. 

3.7 – Kvalitative forskningsinterviews 

Det sidste og inderste lag af modellen i figur 7 omhandler undersøgelsens indsamling og behandling af 

empiri.  Som nævnt har vi indsamlet vores primære empiri via kvalitative forskningsinterviews, som vi 

har udført som henholdsvis ekspert- og fokusgruppeinterviews. Vi har foretaget dette valg ud fra Kvale 

& Brinkmanns (2015) pointe om, at det undersøgte emne skal være bestemmende for, hvilken metode, 

der anvendes til at designe undersøgelsen (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Kvale & Brinkmann (2015) argumenterer for, at de centrale spørgsmål i forbindelse med planlægningen 

af en interviewundersøgelse omhandler interviewets hvorfor, hvad og hvordan (Kvale & Brinkmann, 
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2015). På den baggrund, har vi indhentet viden om Marketing Automation og kundeloyalitet, inden vi 

har truffet beslutninger om vores metodiske til- og fravalg. 

Vores undersøgelse har et eksplorativt formål, hvor vi søger nye refleksioner i forhold til, hvordan virk-

somheders automatiserede kommunikation opfattes af forbrugerne. Det taler for en kvalitativ tilgang 

med åben form og en struktur, som vi kun i mindre grad har planlagt på forhånd. Det giver os mulighed 

for at stille deskriptive spørgsmål, hvor vi har fokus på at kortlægge emnerne ud fra respondenternes 

levede dagligverden og egne perspektiver, som Kvale & Brinkmann (2015) formulerer det (Kvale & 

Brinkmann, 2015). 

Vores teoretiske udgangspunkt har indflydelse på, hvilke aspekter af Marketing Automation og kunde-

loyalitet, undersøgelsen retter sig mod og hvilke aspekter, vi udelader. Vores teoretiske viden gør os 

desuden i stand til at afdække undersøgelsens hvad, fordi vi, inden tilrettelæggelsen af undersøgelses-

designet, har udviklet en teoretisk og begrebslig forståelse af emnerne. Kun med denne viden er vi ifølge 

Kvale & Brinkmann (2015) i stand til at stille respondenterne relevante spørgsmål. 

Undersøgelsens ekspertinterviews har i første omgang til formål at skabe grundlag for, at vi kan tilføje 

ny viden og sammenholde den med vores teoretiske forståelse. Første del af undersøgelsen består der-

med af en kombination af teori og ekspertinterviews, som vi benytter til at besvare opgavens tre første 

problemstillinger. 

Med den opnåede forståelse bevæger vi os videre til undersøgelsens og analysens anden del, hvor vi 

fokuserer på forbrugernes rolle som afgørende for den måde, virksomheder skal udføre deres kommu-

nikation. Vores fokusgruppeinterviews udgør vores primære empiri for anden delanalyse. Fokusgrup-

perne udgøres af respondenter, som vi betragter som forbrugere. Med indsigt i deres opfattelse af slut-

produktet af Marketing Automation kan vi beskrive, hvordan de indgår i loyale relationer med virksom-

heder på baggrund af deres oplevelser med bannerannoncer, e-mails, In-Store Experience og SMS. Det 

gør os i stand til at opstille en række normative anbefalinger til virksomheder, der benytter Marketing 

Automation med loyalitet som formål.  

3.7.1 – Design af forskningsinterviews 

Fælles for de fire interviews og de to interviewtyper er, at de alle er udført ud fra en semistruktureret 

interviewform (Kvale & Brinkmann, 2015). Her er vores mål at opnå en dialog, der ligner en hverdags-

samtale, men har et klart formål om at afdække, forstå og udforske de delementer, som vi har beskrevet 

som væsentlige for at kunne besvare vores problemformulering. 
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Ekspertinterviews 

Formålet med at udføre ekspertinterviews er, at vi vil nuancere vores teoretiske forståelse af Marketing 

Automation og loyalitet. Styrken ved ekspertinterviews er, at det asymmetriske magtforhold, som inter-

viewerne normalt besidder i en interviewsituation, mindskes på grund af eksperternes store viden in-

den for det område, de interviewes om (Kvale & Brinkmann, 2015). Da eksperterne samtidig er vant til 

at blive udspurgt om deres mening, og i det hele taget beskæftiger sig med Marketing Automation og 

loyalitet, stiller det større krav til vores forberedelse af interviewet og beherskelse af fagsproget (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Til dette hjælper vores indhentning og behandling af teori, som vil gøre os i stand 

til at opnå en vis grad af symmetri i interviewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2015). 

De to ekspertinterviews er udført ud fra to forskellige interviewguides. I det første ekspertinterview har 

vi fokus på kundeloyalitet, mens vi i det andet interview i højere grad betoner Marketing Automation. 

Variationen i denne vægtning bunder i eksperternes fagområder. Variation har desuden til formål at 

udforske henholdsvis kundeloyalitet og Marketing Automation som to adskilte emner, men der vil være 

overlap i kraft af vores formål om at kombinere de to som gensidigt afhængige af hinanden. 

Ekspertinterview I – kundeloyalitet 

Fokus for det første ekspertinterview er kundeloyalitet. Deltageren er Mikkel Korntved, som er CEO og 

Senior Partner i konsulentvirksomheden Loyalty Group2 . I kraft af hans position i virksomheden be-

tragter vi ham som ekspert i loyalitet. Desuden sidder Mikkel Korntved som dommer ved ECHO-

Awards3, som er en international konkurrence, der afholdes af The Data & Marketing Association. Pri-

sen, som gives til vinderne af ECHO-awards, tildeles virksomheder, som har formået at skabe Consumer 

Engagement og værdi ved brug af data-driven marketing. Hans rolle som dommer gør os i stand til at 

designe interviewet, så det drager paralleller til opgavens andet fokus, Marketing Automation. Inter-

viewet blev udført telefonisk torsdag d. 22. februar 2018. Den telefoniske dialog har sine begrænsninger, 

da vi ikke var i stand til at identificere ikke-verbal information såsom ansigtsudtryk (Kvale & 

                                                             

2 ”Loyalty Group hjælper virksomheder med at øge indtjeningen gennem et øget fokus på kundeloyalitet. Vi har mere end 20 års 
erfaring med at analysere og udvikle kundeloyalitet i stort set alle typer af brancher. Gennem årene har vi implementeret mere 
end 500 projekter i mere end 45 lande. Det gør os til et af Skandinaviens førende konsulenthuse inden for loyalitetsudvikling, og vi 
er ikke bange for at kalde os eksperter på området” (Loyalty Group, 2018). 

3 “The Data & Marketing Association (formerly the Direct Marketing Association) is the community that champions deeper con-
sumer engagement and business value through the innovative and responsible use of data-driven marketing” (The Data & Mar-
keting Association, 2018). 
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Brinkmann, 2015). Da det ikke var muligt at foretage et ansigt-til-ansigt interview, vurderede vi, at vær-

dien af interviewet var større i forhold til at bidrage vores forståelse af kundeloyalitet, end potentielle 

fejlfortolkninger ved manglende aflæsning af kropssprog. Vi har vedlagt interviewguiden og spørgsmål 

(bilag 1). 

Ekspertinterview II – Marketing Automation 

Opgavens andet ekspertinterview havde fokus på Marketing Automation. Deltageren til dette interview 

er Søren Lauritsen, der er partner i konsulentvirksomheden ONE Marketing4, som hjælper virksomhe-

der med at implementere og optimere marketingindsatser inden for Omnichannel Marketing og Marke-

ting Automation. I kraft af hans rolle som medstifter og ledende partner hos ONE Marketing betragter 

vi Søren Lauritsen som ekspert inden for virksomheders brug af Marketing Automation. Interviewet 

blev udført onsdag d. 28. februar 2018 i ONE Marketings lokaler i København. Interviewguiden og 

spørgsmålene, som blev brugt til interviewet, er vedlagt (bilag 2). 

Fokusgruppeinterviews 

Ved at udføre fokusgruppeinterviews fokuserer vi på forbrugere, og hvordan kundeloyalitet opstår 

blandt forbrugere på baggrund af markedsføringsmæssige budskaber, som er udsendt igennem virk-

somheders Marketing Automation. Formålet med at udføre fokusgruppeinterviews er at opnå indsigt i, 

hvordan respondenterne oplever og reagerer på virksomheders markedsføring. Derudover ønsker vi at 

opnå indsigt i, hvornår virksomheders budskaber opfattes som personlige, og hvornår den overtræder 

grænsen for, hvad der er acceptabelt og dermed ikke længere har en positiv effekt. 

Vi har valgt fokusgruppeinterviews, fordi det er særligt velegnet til eksplorative undersøgelser. Det kol-

lektive samspil i grupperne kan frembringe spontane og emotionelle synspunkter i højere grad, end det 

er tilfældet ved individuelle interviews (Kvale & Brinkmann, 2015). Det skyldes, at dynamikken i grup-

perne virker fordrende for diskussioner, som kan åbne op for refleksioner, som deltagerne ikke aktivt 

har taget stilling til før, men som opstår på baggrund af samspillet mellem de øvrige deltageres erfarin-

ger. På den anden side kan gruppedynamikkerne reducere vores kontrol over interviewforløbet. Det 

stiller større krav til vores efterfølgende behandling og fortolkning af de to interviews (Kvale & 

Brinkmann, 2015). 

                                                             

4 ”ONE Marketing hjælper nordiske virksomheder med at optimere resultaterne af deres Omnichannel Marketing ved at designe, 
bygge og drive den nødvendige data og systemunderstøttelse” (ONE Marketing, 2018). 
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Fokusgruppeinterviews er kendetegnet ved en ikke-styrende interviewstil, hvor det handler om at få 

mange forskellige synspunkter i spil vedrørende det emne, der er i fokus for interviewet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Interviewguiden til fokusgrupperne er udarbejdet ud fra den samme semistrukture-

rede, åbne form, som vi benyttede til at udføre vores ekspertinterviews. De to fokusgruppeinterviews 

blev afholdt henholdsvis d. 7. marts 2018 og d. 8. marts 2018 og bestod begge af otte respondenter. Vi 

deltog begge aktivt som moderatorer. 

Det var vores opgave som moderatorer at præsentere de emner, respondenterne skulle diskutere, og vi 

havde fokus på at facilitere samspillet mellem respondenterne (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi havde 

samtidig fokus på at skabe en atmosfære, hvor deltagernes personlige og eventuelt modstridende argu-

menter og synspunkter kunne komme til udtryk. Det forsøgte vi ved at etablere trygge rammer og 

komme med en indledende opfordring til, at de skulle give udtryk for deres oprigtige holdninger. Vi 

forklarede samtidig, at formålet med fokusgrupperne ikke var at opnå enighed eller frembringe løsnin-

ger til de emner, der blev diskuteret. 

I forbindelse med valget af fokusgruppeinterviews som metode til at indsamle viden om Marketing Au-

tomation vurderede vi, at respondenterne ikke var i stand til at forstå og reflektere over Marketing Au-

tomation som værktøj. Vi antog, at respondenterne med en vis sandsynlighed ikke er bevidste om, at 

dele af den information, som de modtager fra virksomheder, kan være et resultat af automatiserede 

processer og dialog-flows, der bygger på dataindsigt. Derfor har vi forsøgt at udarbejde interviewguiden 

på en sådan måde, at Marketing Automation som begreb og værktøj træder i baggrunden. 

I stedet fremhæver vi selve slutprodukterne af Marketing Automation-indsatser, som kan være banner-

annoncer, e-mails, In-Store Experience og SMS. Vi afgrænsede os ikke på forhånd, og vores fokus på de 

fire kanaler i anden delanalyse er et udtryk for, at respondenterne selv fokuserede på dem. 

Vi vurderer, at respondenterne med stor sandsynlighed vil være i stand til at forholde sig til disse mar-

kedsføringsbudskaber, da vi betragter det som former for kommunikation, som de i høj grad udsættes 

for. Undersøgelsen omhandler derfor udelukkende deltagernes individuelle holdninger til, hvordan de i 

deres hverdag opfatter og oplever kommunikationen, uanset om den udsendes som resultat af Marke-

ting Automation eller ej. Interviewene indeholder derfor ikke spørgsmål, der relaterer sig direkte til 

Marketing Automation. 

I forlængelse af ovenstående, vil vi påpege, at vi foretog en række foranstaltninger med henblik på at 

undgå, at de to fokusgruppeinterviews fik karakter af gruppeinterviews. Vi havde derfor fokus på ikke 

at afbryde respondenternes dialog, selvom den til tider afveg fra interviewguiden. Vi prioriterede i ste-

det gruppens dynamik og afventede, at respondenterne i fællesskab fandt tilbage på sporet uden vores 
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indgriben. Hvis dialogen gik i stå, havde vi fokus på at aktivere diskussionen på tværs af deltagerne ved 

at stille opfølgende spørgsmål eller bede andre respondenter om at kommentere på hinandens udtalel-

ser. Vi var også på forhånd klar over, at gruppedynamikken kan medføre, at nogle respondenter kan 

være mere dominerende end andre. Det kan være skadeligt for dialogen, da en dominerende respondent 

kan påvirke de øvrige respondenters holdninger og svar. Tilsvarende kan det afholde respondenter helt 

fra at give deres holdninger til kende (Kvale & Brinkmann, 2015).  

I fokusgruppeinterviewene blev respondenterne præsenteret for konkrete og fiktive eksempler på, 

hvordan Marketing Automation udføres i praksis. De forskellige eksempler fremgår af bilag 9, 10 og 11. 

Interviewguiden og spørgsmål er vedlagt som bilag 5 for fokusgruppe 1 og bilag 6 for fokusgruppe 2. 

3.7.2 – Udvælgelse af respondenter 

Ekspertinterviews 

Udvælgelsen af de to eksperter blev foretaget ud fra deres respektive beskæftigelser inden for Marke-

ting Automation og kundeloyalitet. Vi fik kontakt til de to eksperter gennem vores faglige netværk. Der 

kan være en potentiel faldgrube i, at vi har udvalgt eksperter, som vi kender i forvejen, fordi vi på for-

hånd var bevidste om nogle af deres holdninger til emnerne. Dog er begge eksperter kun fjernt bekendte 

igennem CBS, og der er ikke tale, om at vi har et personligt forhold til hverken Korntved eller Lauritsen, 

som kunne påvirke deres udtalelser. Vi vurderer derfor, at de ville have givet de samme svar under an-

dre, men lignende forudsætninger.  

Fokusgruppeinterviews 

Vi har udvalgt respondenter til vores fokusgruppeinterviews med udgangspunkt i udvælgelsesteknik-

ken, homogeneous sampling: 

“Homogeneous sampling focuses on one particular subgroup in which all the sample members 

are similar, such as a particular occupation or level in an organizational hierarchy. Character-

istics of the selected participants are similar, allowing them to be explored in greater depth and 

minor differences to be more apparent” (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012, s. 288). 

Fælles for alle respondenterne er nemlig, at de aldersmæssigt spænder fra 22 til 26 år, at de enten stu-

derer eller netop har afsluttet en uddannelse, ligesom alle er bosæt i eller omkring København.  

Vi har med andre ord udvalgt respondenter, som tilhører det samme demografiske segment. Det er et 

valg, som vi foretog, fordi vi ønsker at opnå en dybere indsigt i en specifik målgruppe.  Ved at interviewe 

ét segment udelukker vi muligheden for at samle bredere indsigt på tværs af alder, bopæl og beskæfti-

gelse. Ved at holde os til respondenter fra ét segment, navnlig unge studerende bosat i København, får 

vi dybere indsigt i dette segment. På den ene side ville en bredere repræsentation udgøre et smallere 
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grundlag for at generalisere vores resultater, hvis kun et par personer skulle repræsentere et helt seg-

ment. På den anden side betyder det, at undersøgelsen har sine begrænsninger, og ikke sætter os i stand 

til at påpege eventuelle forskelle på tværs af segmenter. Vi vurderer dog, at vores respondenter kan 

udgøre et repræsentativt udsnit af unge forbrugere, bosat i København. 

Tabel 1 indeholder en oversigt over vores respondenterne, som deltog i begge fokusgruppeinterviews.  

Respondent (køn) Alder Beskæftigelse Bopæl 

Fokusgruppeinterview 1    

Mikkel (M) 24 Studerende (CBS) Østerbro, KBH 

Simone (K) 25 Studerende (KU) Vanløse, KBH 

Andrea (K) 24 Studerende (KU) Frederiksberg, KBH 

Frederik F. (M) 25 Deltidsansat & Studerende (CBS) Hellerup, KBH 

Kim (M) 25 Studerende (CBS) Nordvest, KBH 

Jannik (M) 25 Fuldtidsansat (Nyuddannet, AAU KBH) Vanløse, KBH 

Matias (M) 22 Studerende (KU) Østerbro, KBH 

Frederik S. (M) 24 Studerende (CBS) Nørrebro, KBH 

Fokusgruppeinterview 2    

Rebecca (K) 26 Studerende (CBS) Nørrebro, KBH 

Alexander (M) 24 Studerende (CBS) Frederiksberg, KBH 

Marie-Louise (K) 26 Studerende (CBS) Vesterbro, KBH 

Maria S. (K) 25 Studerende (CBS) Nørrebro, KBH 

Maria E. (K) 24 Studerende (CBS) Nørrebro, KBH 

Millie (K) 25 Studerende (CBS) Østerbro, KBH 

Henrik (M) 25 Studerende (CBS) Østerbro, KBH 

Sarah (K) 25 Studerende (CBS) Amager, KBH 

Total: 16     
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Tabel 1 – Oversigt over respondenter (egen produktion) 

Som ovenstående tabel viser, så er der en nøjagtig 50 % fordeling mellem kvinder (K = 8) og mænd (M 

= 8) på tværs af de i alt 16 deltagere. Fordelingen er udtryk for et bevidst valg om at få begge køn ligeligt 

repræsenteret. Ud af ovenstående respondenter afviger enkelte deltagere. Eksempelvis afviger Matias 

med sin alder på 22 år (median på 24,6 år), og Jannik som fuldtidsansat (dog nyuddannet). 

Vi forsøgte først at udvælge vores respondenter ved at invitere tilfældigt via LinkedIn og Facebook for 

at undgå, at respondenterne blev håndplukket. Denne måde at værge respondenter på viste sig ikke at 

give tilstrækkeligt antal tilmeldinger, hvorfor vi valgte at invitere respondenter fra vores omgangskreds. 

Vi har dermed et mere eller mindre personligt forhold til respondenterne. Nogle af respondenterne ken-

der også hinanden, da de læser samme uddannelsesretning på CBS. Vi vurderede, at deres indbyrdes 

kendskab ville virke fordrende for dialogen, hvorfor vi betragter det som en styrke. 

3.7.3 – Transskription 

Alle interviews er optaget med mikrofon. Vi har fravalgt at transskribere dem, men har i stedet vedlagt 

de originale lydfiler på USB-stik. Vi bruger derfor lydfilerne som reference i løbet af analysen, og vi har 

angivet citater med nøjagtige tidsangivelser. Da vi ønsker at finde frem til deltagernes subjektive hold-

ninger og forståelsesverden, vurderede vi, at det var mest hensigtsmæssigt at henvise til de originale 

optagelser i lydfilerne. 

De vedlagte lydfiler giver dermed bedre mulighed for at få indsigt i forløbet i de forskellige interviews, 

fordi lydfilerne giver mulighed for at lytte til citaterne, som de blev udtryk af respondenterne. Omvendt 

giver udeladelsen af transskribering os nogle fortolkningsmæssige udfordringer, da transskriberingen i 

sig selv er en fortolkningsproces, som kan give os mere dybdegående indsigter tidligt i den analytiske 

fase (Kvale & Brinkmann, 2015). I stedet har vi valgt at gennemlytte alle interviews og taget noter (Self 

Memo) for at opsamle centrale pointer og elementer i de forskellige interviews (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Vi har vedlagt memoer som bilag (bilag 4, 5, 7 og 8). 

Under gennemlytningen foretog vi hver især vores egne noter for at sikre højst mulig validitet. Efter 

gennemlytningen blev de to notesæt sammenlignet, og ved tilfælde af forskellige fortolkninger, blev ud-

sagnene gennemlyttet på ny og genfortolket. 

3.8 – Dataindsamling, behandling & analyse 

Vores behandling af den indsamlede empiri er ikke styret af en specifik teori, teknik eller fremgangs-

måde, som det ville have været tilfældet med brug af eksempelvis grounded theory (Saunders, Lewis, & 
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Thornhill, 2012). Derimod baserer vi vores analyse på idéerne bag meningskondensering, meningskate-

gorisering og meningsfortolkning (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Efter at have gennemført vores interviews, behandlende vi den kvalitative empiri gennem udforskning, 

analyse, syntese og transformering for derved at udlede den samlede mening (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Her fokuserede vi på de elementer, som var særligt relevante for vores undersøgelse. 

I empirien fra de to ekspertinterviews ledte vi efter dele af datasættet, som vi kunne sammenholde med 

teorien for at finde nøgleord, der kom til udtryk i teori såvel som empiri. Vores seks kategorier er derfor 

resultatet af en meningskondensering, hvor vi i fællesskab har grupperet nøgleord i overordnede kate-

gorier. Denne proces blev foretaget på whiteboard, og vedlægges som bilag (se bilag 12). Kategorierne 

er med andre ord en kondensering af mening, som vi har udledt gennem deskriptiv kodning, for at finde 

de mest fremtrædende begreber og nøgleord. Kategorierne indeholder derfor flere nøgleord og dækker 

over teoretiske og empiriske fællestræk mellem Marketing Automation og kundeloyalitet (på tværs af 

teori og ekspertinterviews). Samtidig fokuserede vi på de forskellige nøgleords vægtning, da vi katego-

riserede de dominerende nøgleord. 

Selvom tilgangen bærer præg af kvantitativ metode, så udgør vægtningen en kvalitativ vurdering, som 

vi foretog for – i tråd med den kvalitative meningsudvinding – at danne et udgangspunkt for udvikling 

af forskningsspecifikke koncepter. Det kan vi benytte i vores videre analyse og til sidst, når vi opstiller 

vores anbefalinger i et framework (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 

I udarbejdelsen af anden delanalyse i opgaven udførte vi på samme måde en meningskondensering ved 

at udvælge enkeltstående citater fra respondenterne, der indfanger de holdninger, som kom til udtryk i 

de to interviews. Vi foretog udvælgelsen af citater ved at udfærdige en tabel, hvor vi grupperede citater, 

for at finde frem til respondenternes holdninger, som kunne bruges til at underbygge vores overordnede 

meningsforståelse (bilag 13). 

3.9 – Undersøgelsens reliabilitet, generaliserbarhed & validitet 

3.9.1 – Reliabilitet 

Undersøgelsens reliabilitet afhænger af en række elementer, som kan opdeles i henholdsvis Interviewer 

Bias og Response bias (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Interviewer bias dækker de omkringlig-

gende elementer ved interviewet, som kan påvirke resultatet. Det kan eksempelvis være vores kom-

mentarer undervejs i interviewet, vores toneleje eller nonverbale adfærd, som potentielt kan påvirke 

respondenterne (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). For at sikre undersøgelsens reliabilitet har vi ta-

get en række forholdsregler i forhold til vores eget vidensniveau, den information respondenterne har 

modtaget på forhånd, interviewets afholdelsessted og hvordan vi indledte interviewet. Vi gjorde os også 
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overvejelser om, hvordan vi reagerede på svar, hvordan vi stillede opfølgende spørgsmål samt vores 

evne til at håndtere et fokusgruppeinterview med ønsket om at skabe aktiv dialog mellem responden-

terne (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Det er vores vurdering, at vores adfærd ikke har påvirket 

respondenterne nævneværdigt, ligesom begge fokusgruppeinterviews forløb uden, at nogle responden-

ter dominerede dialogen. 

I forhold til opgavens response bias kan især semistrukturerede interviews virke intimiderende for re-

spondenterne, da hele formålet med interviewet er at forstå årsagen bag deres holdninger. Selvom re-

spondenterne frivilligt ønskede at deltage i interviewet, kan de stadig opfatte bestemte emner som sen-

sitive. Det kan medføre, at de tilbageholder holdninger omkring de emner, vi søgte at få indsigt i. Vi vil 

dog argumentere for, at de forskellige emner, som de vores interviews omhandlede, ikke umiddelbart 

er af sensitiv karakter. Vi forventer derfor ikke at dette gør sig gældende i respondenternes udsagn. Vi 

anser med andre ord undersøgelsens samlede reliabilitet for at være intakt. 

3.9.2 – Generaliserbarhed 

Generaliserbarhed udtrykker, i hvor høj grad vores resultater kan fremanalyseres under andre omstæn-

digheder. Det vil sige, hvorvidt andre ville udlede de samme resultater som os (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2012). Fordi vi har en kvalitativ tilgang, har vi valgt at bevare et mindre empirisk grundlag, 

da det åbner op for, at vi kan foretage en mere dybdegående analyse af både eksperternes og respon-

denternes subjektive holdninger (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Selvom det potentielt forringer 

generaliserbarheden, så vurderer vi, at empirien er tilstrækkelig til at frembringe de pointer, der er nød-

vendige for at besvare problemformuleringen og komme med anbefalinger til virksomheder. 

Årsagen til denne vurdering er, at subjektive holdninger er svære at fremanalysere under dynamiske 

forhold, som eksempelvis etnografiske eller netnografiske undersøgelser. Her kan langt flere faktorer 

spille ind på resultatet, og en sådan undersøgelse ville kun gøre os i stand til at betragte forbrugeres 

adfærd. Vi ville ikke i samme grad få adgang til deres holdninger (Ellen, 1984). 

Vi har i stedet foretaget en ’alt andet lige’ betragtning med vores interviews. Vi udelader eksterne fak-

torer, som eksempelvis forbrugernes forhold til bestemte virksomheder, der potentielt ville påvirke re-

spondenternes holdninger. Vi har i stedet søgt at finde frem til deres generelle holdning for virksomhe-

ders brug af markedsføringsbudskaber som slutprodukt af Marketing Automation, ved kun at spørge 

ind til respondenternes generelle syn på virksomheders brug af udvalgte kommunikationskanaler. 

Havde vi benyttet et større kvalitativt eller endda et kvantitativt datasæt, kunne vi ikke få samme indsigt 

i respondenternes holdninger (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). 
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Vi vurderer, at resultaterne af vores undersøgelse vil kunne generaliseres og udføres under andre om-

stændigheder. Da vi udelader eksterne elementer, og i stedet betragter respondenternes udtalelser på 

et generelt niveau, vurderer vi, at vores undersøgelse med udgangspunkt i ét segment er generaliserbar, 

såfremt undersøgelsen repliceres på et datasæt, som er sammenligneligt med vores. 

Det er dog vores anbefaling, at undersøgelsen udføres på fokusgrupper, hvor respondenterne repræ-

senterer andre segmenter, end vi benytter i vores undersøgelse. Det ville give mulighed for at sammen-

ligne resultaterne og fremhæve eventuelle forskellige holdninger ud fra alder, bopæl og beskæftigelse. 

3.9.3 – Validitet 

Undersøgelsens validitet er et udtryk for gyldigheden af vores datasæt i forhold til vores problemfor-

mulering. Validitet rummer også en vurdering af, hvor valid vores fortolkning af datasættet er 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Vi vurderer samlet set, at undersøgelsens validitet er høj, selvom 

den indeholder nogle potentielle svagheder. 

Vores multi-case study-tilgang indebærer, at en lignende undersøgelse ikke nødvendigvis ville udmønte 

sig i de samme resultater, som vi har udledt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Men eftersom vi ikke 

ønsker at fremhæve udviklingen inden for Marketing Automation eller forskelle på tværs af segmenter, 

kan vi i stedet undersøge Marketing Automation, som det udføres og opleves her og nu (cross-sectional 

studie). Vores resultater bliver af mere generel karakter, og kan kun bruges som hypoteser, anbefalinger 

og forslag til fremtidig undersøgelse. 

Vi kunne have styrket validiteten ved at kombinere vores kvalitative data med en kvantitativ dataind-

samling. Det har vi undladt, fordi vores udgangspunkt ikke er eksisterende holdninger eller hypoteser, 

som vi vil be- eller afkræfte. Vi søger derimod indsigt i forbrugernes holdninger for at udvikle hypoteser 

vedrørende forbrugernes holdninger. Ved at forstå, forbrugernes holdninger, kan vi komme med anbe-

falinger til virksomheder, som må forholde sig til, hvordan forbrugerne opfatter deres kommunikation. 

Vores resultater – eller hypoteser – kan efterfølgende blive testet kvantitativt på et bredere udsnit af 

forbrugere, med henblik på at finde ud af, i hvor høj grad vores respondenters holdninger gør sig gæl-

dende hos den almene forbruger. Det vil øge validiteten og skabe grundlag for, at vores resultater kan 

be- eller afkræftes. Eftersom vores mål er at udlede disse hypoteser og komme med indledende indsigt 

i forbrugernes holdninger til Marketing Automation, vurderer vi, at vores undersøgelses validitet er in-

takt. 
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3.10 – Analysens struktur 

I figur 10 har vi skitseret strukturen på vores analyse, opdelt i to dele. I første delanalyse kombinerer vi 

teori om henholdsvis kundeloyalitet og Marketing Automation med indsigt fra vores ekspertinterviews. 

Vi behandler først loyalitet som begreb og bruger citater fra det ene ekspertinterview til at nuancere 

vores teoretiske forståelse og komme frem til, hvordan vi i efterfølgende anvender kundeloyalitet som 

målet for Marketing Automation. 

Efterfølgende gentager vi samme fremgangsmåde for at nuancere vores teoretiske forståelse af Marke-

ting Automation. Til slut sammenholder vi vores besvarelser af de to første problemstillinger for at 

komme med en vurdering af, hvordan Marketing Automation og loyalitet hænger sammen. Det udmøn-

ter sig i seks fremanalyserede kategorier samt et koncept, som vi har udledt på baggrund af den me-

ningskondensering og -kategorisering, som vi beskrev i opgavens metodiske fremgangsmåde. Første 

delanalyse er derfor en gennemgang af den samlede forståelse, vi fortolkede os frem til ved at sammen-

holde nøgleord på tværs af teori og empiri fra vores ekspertinterviews (se bilag 12). Kategorierne inde-

holder derfor flere af de nøgleord, virksomheder må være opmærksomme på for at udvikle, opbygge og 

vedligeholde loyalitet via Marketing Automation. Efterhånden som vi folder kategorierne ud, bliver det 

klart, at ’relation’ gør sig gældende inden for alle kategorierne. Vi definerer derfor relation som et kon-

cept, fordi det skal ses som en overligger for alle de øvrige kategorier.   

På baggrund af de seks kategorier og relation som koncept indleder vi anden delanalyse. Her inddrager 

vi empiri fra vores fokusgrupper for at undersøge forbrugeres holdninger til at modtage slutprodukter 

af Marketing Automation. Her udleder vi på samme måde et koncept, som gør sig gældende på tværs af 

forbrugernes holdninger til at modtage slutprodukter af Marketing Automation.  

Kategorierne og de to koncepter danner sammen med forbrugernes holdninger udgangspunkt for, at vi 

opstiller et framework med konkrete anbefalinger til, hvordan virksomheder kan skabe, udvikle og ved-

ligeholde loyalitet via Marketing Automation. De citater, vi bruger undervejs i anden delanalyse, er også 

et resultat af den meningskondensering, som vi har foretaget på tværs af de to fokusgruppeinterviews. 

Vi har vedlagt en oversigt over alle de citater, vi har brugt til at fortolke os frem til den samlede mening, 

som ligger til grund for vores analyse (se bilag 13). Strukturen med kategorier og koncepter, som leder 

frem til vores framework, fremgår af nedenstående figur 9.  
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Figur 9 – Analysens struktur og opbygning (egen produktion) 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 65 af 180 

 

 

9    

KAPITEL

4 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 66 af 180 

 

 

Kapitel 4 – Første delanalyse 

Første delanalyse er struktureret efter vores tre første problemstillinger. Det vil sige, at nedenstående 

afsnit har til formål at besvare følgende problemstilling: 

”Hvad forstås ved Marketing Automation som begreb og marketingværktøj?” 

I det efterfølgende afsnit afdækker vi loyalitet og besvarer følgende problemstilling: 

”Hvad forstås ved begrebet kundeloyalitet, og hvordan opstår loyale relationer mellem 

virksomhed og kunde?” 

Til sidst sammenholder vi Marketing Automation og kundeloyalitet og finder frem til seks tværgående 

kategorier ud fra følgende problemstilling: 

”Hvordan kan Marketing Automation bidrage til et mål om kundeloyalitet?” 

4.1 – Hvad er Marketing Automation? 

Forud for første delanalyse har vi behandlet empirien fra de to ekspertinterviews via meningskonden-

sering og –kategorisering. I bilag 12 fremgår vores proces for, hvordan vi sammenholdt teori og empiri 

for at lede efter nøgleord, som gør sig gældende i både teori og empiri. Nedenstående tabeller er opsum-

meringer af de nøgleord, som vi fandt i henholdsvis teori og empiri fra vores ekspertinterviews.  

Vi kan ud fra vores indledende meningskondensering udlede følgende teoretiske nøgleord inden for 

Marketing Automation:  

Marketing Automation: Teoretiske nøgleord 

Disciplin Nøgleord Litteratur 

Customer  

Experience 

Touchpoints; interaktioner; oplevelse; convenience (Lemon & Verhoef, 2016); 

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015); 

(Järvinen & Taiminen, 2015) 

Customer 

Journey 

Purchace stages; påvirk positivt; forstå kunden via 

data; influeres af tidligere Customer Experience 

(Lemon & Verhoef, 2016); 

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015); 

(Järvinen & Taiminen, 2015) 

Purchase  

stages 

Før-, under- og efterkøb; behovsafdækning; oplevelse 

af produkt/service; genkøb 

(Lemon & Verhoef, 2016); (Järvinen 

& Taiminen, 2015) 
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Content  

Marketing 

Informationssøgning online; værdifuld; rettidighed; 

relevans indhold; behovsafdækning for potentielle kø-

bere; pre-purchase stadie; Sociale Medier 

(Järvinen & Taiminen, 2015); 

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015) 

Omnichannel  

Marketing 

Stigende kompleksitet; flere kanaler og medier; flere 

interaktioner; tovejskommunikation; nedbryder græn-

ser; samme muligheder på alle platforme 

(Verhoef, Kannan, & Inman, 2015); 

(Underlien , 2018) 

Marketing 

Automation 

Automatiske marketingaktiviteter; adfærdsbaserede 

handlinger via data; dataindsigt; målrettethed; perso-

nalisering; relevans; brugbart/værdiskabende ind-

hold; eksterne datakilder; dialog; segmenter; dialog-

flows; skræddersyet; tilpasset indhold; responsivt; re-

altidsbeslutninger; historisk data; clickstream data; in-

teraktivitet 

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015); 

(Järvinen & Taiminen, 2015); 

(Vesanen & Raulas, 2006); (Del 

Rowe, 2016) 

Personalise-

ring 

målrettet; personaliseret indhold; værdiskabende ind-

hold; relevans; dialog; relationer; gensidig afhængig-

hed; interaktivitet; relationer; troværdighed; bekendt-

skab; merværdi; hyper-personaliseret 

(Arora et al., 2008) (Luarn, Chen, & 

Lo, 2006) (Vlasic & Kesic, 2007) 

(Vesanen & Raulas, 2006); (Shen, 

2014); (Del Rowe, 2016) 

Dataindsam-

ling og –brug 

Relationer; troværdighed; ligevægt; tillid (Vlasic & Kesic, 2007); (Heimbach, 

Kostyra, & Hinz, 2015); (Del Rowe, 

2016) 

Tabel 2 – Marketing Automation: teoretiske nøgleord (egen produktion) 

På samme måde har vi udledt følgende nøgleord fra vores ekspertinterview med Søren Lauritsen:  

Marketing Automation: Empiriske nøgleord fra ekspertinterview (Lauritsen, ONE Marketing) 

Disciplin Nøgleord 

Marketing 

Automation 

Forstå kunden; rigtig kommunikation; rigtige tidspunkt; rigtige kanaler; rigtige budskab; den 

rigtige kunde; relevans; sælge mere; fastholde kunder; bedre service, facilitere loyalitet; spar 

omkostninger; regelsæt/logikker; personalisering; understøtte loyalitet; selvoptimerende; 

relevante tilbud; fjerne dårlig dialog; ikke personhenførbare informationer 

Customer 

Journey 

Rette rækkefølge på dialogflows; fastholde kunder; kundeflows; forblive relevant; identificere 

kundes ståsted; bedre Customer Experience; touchpoints  

Content  

Marketing 

Større forbrugerkrav; individualiseret indhold; skræddersyet; hyper-personaliseret; historik; 

1:1 kommunikation; 

Tabel 3 – Marketing Automation, ekspertinterview: nøgleord (egen produktion) 
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Ved at sammenholde nøgleordene fra de to tabeller kan vi udlede, at Marketing Automation i høj grad 

handler om at skabe en positiv Customer Experience ved at interagere med kunden undervejs i kundens 

Customer Journey (Lemon & Verhoef, 2016; Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015).  

Det forudsætter, at virksomheden må udføre sin Marketing Automation-indsats på et datagrundlag, der 

gør den i stand til at forså kunden (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). Det gælder både før, under og 

efter en forbruger foretager sit køb. Forbrugeren vil i mange tilfælde begynde at søge information om et 

produkt inden købsprocessen påbegyndes (Lemon & Verhoef, 2016). Det er også dataindsigt, der er fun-

damentet for, at virksomheden kan levere rettidigt og relevant indhold, som kan motivere kunden til at 

indgå i purchase stage i sin Customer Journey. (Lauritsen, 2018). 

Behovet for Marketing Automation opstår i særdeleshed i kraft af den stigende kompleksitet i kundens 

Customer Journey, da de forskellige touchpoints mellem virksomhed og kunde finder sted på stadigt 

flere kanaler og medier (Luarn, Chen, & Lo, 2006). Marketing Automation har derfor til formål at styre 

de mange muligheder for interaktioner og skabe en dialog, som fungerer uafhængigt af platforme. Dia-

logen skal i stedet være styret af kundens handlinger. Det stiller krav til, at virksomheden formår at 

identificere kundens situation, og hvilket stage kunden befinder sig på. Det har nemlig indflydelse på, 

hvilke budskaber kunden finder relevante og brugbare (Del Rowe, 2016). 

Lauritsen understreger vigtigheden af denne relevans og konkretiserer yderligere, at virksomheder bør 

søge at eliminere den ’dårlige’ dialog, som opstår, hvis virksomheden ikke har identificeret kundens 

ståsted (Lauritsen, 00:02:40). Det indebærer, at virksomheden i praksis skal levere relevant indhold 

som eksempelvis tilbud på produkter, som kunden allerede har udvist interesse for. Samtidig skal tids-

punktet for kommunikation være rettidigt. Hvis det ikke er det– hvis kunden eksempelvis allerede har 

købt produktet – så vil den manglende identifikation af kundens situation medføre, at budskabet allige-

vel vil blive opfattet som irrelevant. Det vil også være ’dårlig dialog’, selvom virksomhedens data indi-

kerer, at forbrugeren har en interesse i det tilbudte produkt (Lauritsen, 00:11:30). 

Leveres tilbuddet derimod rettidigt, vil virksomheden have mulighed for at indgå i dialog med kunden. 

Marketing Automation øger muligheden for at tilbyde en mere målrettet og personlig kommunikations-

form. Ved at tilbyde brugbart indhold kan der opstå en relation, som tager afsæt i en gensidig afhængig-

hedsforhold mellem de to parter. Forbrugeren vil i højere grad efterspørge virksomhedens kommuni-

kation. Årsagen kan være, at kommunikationen hjælper forbrugeren i sin informationssøgning (pre-

purchase stage). Det tilfører en værdi, som vil knytte forbrugeren til virksomheden, hvilket vil højne 

forbrugerens opfattelse af relevans. 
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Når virksomheden tilfører relevans og merværdi, vil forbrugeren opleve en bedre service. Det skaber 

en bedre Customer Journey, som videre påvirker til en positiv Customer Experience. Når forbrugeren 

har en positiv Customer Experience, vil vedkommende opfatte virksomheden som troværdig og være 

mere tilbøjelig til at indgå i en relation med virksomheden. En forudsætning for et sådant forløb er, at 

virksomheden fremstår troværdig, bekendt og samtidig tilfører kunden en oplevet merværdi (Del Rowe, 

2016). 

Virksomhedens evne til at udføre denne form for kommunikation afhænger af evnen til at opsamle og 

benytte data. Kunden vil dog have tendens til at føle uligevægt i dialogen, hvis virksomheden udviser for 

stor viden og indsigt i kundens situation, eller gør utilsigtet brug af kundens data. Dette vil bryde kun-

dens tillid og ødelægge virksomhedens mulighed for at opbygge en relation med kunden (Vlasic & Kesic, 

2007). 

4.2 – Hvad er kundeloyalitet? 

Vi har på samme måde kondenseret og identificeret nøgleord inden for teori om loyalitet og efterføl-

gende kombineret dem med nøgleord fra vores andet ekspertinterview med Korntved. De teoretiske 

nøgleord fremgår af nedenstående tabel. 

Loyalitet: Teoretiske nøgleord 

Disciplin Nøgleord Litteratur 

Identitet Self-concept; produkter tilføjer merværdi; self-needs; self-ve-

rification; intern motivation 

(Escalas & Bettman, 2003) 

(Arnould & Thompson, 

2005) (Fournier, 1998) 

Reference-

grupper 

Spejle sig i grupper; selvopfattelse; self-identity; desired self-

ientity; self-enhancement; socialt aspekt; ekstern motivation, 

ekstern feedback;  

(Escalas & Bettman, 2003) 

(Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 

2012) 

Brand relation-

ships, brand 

love & brand 

image 

Brand relationships; tilføjer subjektiv merværdi; gentagne 

handlinger; personalisering; antropomorf; individuelle hold-

ninger/fortolkninger; høj kvalitet; personlige værdier; fælles 

værdier; bedre dialog 

(Batra, Ahuvia, & Bagozzi, 

2012) (Syed Alwi, 2009) 

(Fournier, 1998) 

Loyalitet Praktiske; adfærdsbaseret; dialog som relations opbyggende; 

målrettet og personlige budskaber; adfærdsmæssig loyalitet; 

følelsesmæssig loyalitet 

(Merisavo & Raulas, 2004) 

(Yoon, Choi, & Sohn, 2008) 

(Zheng, Cheung, Lee, & 

Liang, 2015) 

Tabel 4 – Kundeloyalitet: teoretiske nøgleord (egen produktion) 
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Vores udvalgte teori fremhæver identitet som et bærende element af loyalitet. Forbrugerne har tendens 

til at foretage forbrugsmæssige valg baseret på subjektive og irrationelle årsager (Zheng, Cheung, Lee, 

& Liang, 2015). Det kan bunde i en intern motivation for at købe produkter, der bidrager positivt til 

vedkommendes forestilling om sig selv eller tilføjer en subjektiv merværdi i form af opfyldelse af selv-

orienterede behov (Escalas & Bettman, 2003). Det kan eksempelvis komme til udtryk, hvis forbrugeren 

foretager et køb ud fra en social spejling i forhold til referencegrupper eller andre personer, som for-

brugeren identificerer sig med (Escalas & Bettman, 2003). 

Købet af et produkt eller interaktionen med en virksomhed kan derfor i lige så høj grad være et spørgs-

mål om, at forbrugeren søger ekstern feedback fra sin sociale omverden for at indgå i sociale relationer. 

En sådan følelse vil i høj grad kunne føre til, at forbrugeren søger at indgå i relationer med virksomheder, 

hvis selve relationen til virksomheden tilfører en merværdi, som forbrugeren inddrager i sin identitet 

(Fournier, 1998). For at denne relation kan udmønte sig i følelsesmæssig kundeloyalitet, må virksom-

heden afspejle forbrugerens personlige værdier og levere værdiskabende kommunikation og services 

af høj kvalitet for at skabe en kontinuerlig dialog, som er nødvendig for at opbygge og bevare relationen 

(Fournier, 1998). 

På samme måde har vi udledt essensen af ekspertinterviewet med Korntved, som identificerer nogle af 

de samme nøgleord. Han bidrager yderligere med en kobling til Marketing Automation. Vi har identifi-

ceret følgende nøgleord vedrørende loyalitet: 

Loyalitet: Empiriske nøgleord fra ekspertinterview (Korntved, Loyalty Group) 

Disciplin Nøgleord 

Rationel/emotionel 

loyalitet 

Attraktivitet i markedet; følelse; tilhørsforhold over tid; interesse; forståelse; dataind-

sigt; nemhed/tryghed ved loyalitet 

Individualiseret 

kommunikation 

Personaliseret; rigtige tidspunkt; rigtige budskaber; følelse over frekvens  

Loyalitet Opbygges som relation; ikke for hurtigt; trinvis opbygning af dialogen; dialog over mo-

nolog; tag temperaturen; opfattet korrekt/ikke intimiderende;  

Customer Journey Bedre relation; kunder er mere oplyst; relevans; individualiseret oplevelse; mere op-

mærksomhed; mere loyalitet 

Marketing  

Automation 

Omkostningseffektivt; relevans; nærhed hos forbrugeren; relevans ift. markedet; ingen 

irrelevante informationer; aldrig big-brother; ingen grænse; personlige kanaler 

Tabel 5 – Kundeloyalitet, ekspertinterview: nøgleord (egen produktion) 
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Korntved bidrager til forståelsen af loyalitet ved at opdele det i rationel og emotionel loyalitet. Først-

nævnte kommer til udtryk som den adfærdsmæssige loyalitet, som vi også fremhæver i teorien. 

Korntved beskriver denne form for loyalitet som en følelsesmæssig tilknytning, der bunder i et tilhørs-

forhold, der opbygges over tid. Forholdet vil være et resultat af interesse og gensidig forståelse. Forbru-

gerens loyalitet vil med andre ord være et resultat af tovejsdialog mellem virksomhed og forbruger. Det 

vil skabe en følelse af, at virksomheden taler med forbrugeren frem for blot at tale til forbrugeren. Inter-

aktionen bliver en dialog frem for en monolog (Korntved, 2018). 

I modsætning til den rationelle loyalitet fremhæver Korntved, at denne form for dialogbaseret interak-

tion bygger på følelse frem for frekvens. Længerevarende dialog vil føre til en relation, og på samme 

måde vil loyalitet opstå på baggrund af en længerevarende relation (Korntved, 00:04:00). Relationen 

skal dog løbende ’plejes’ ved at levere personaliseret indhold på baggrund af dataindsigt. Samtidig må 

virksomheden ’tage temperaturen’ løbende ved at identificere, hvorvidt der er tale om en dialog, hvor 

virksomhedens handling afføder en reaktion fra forbrugeren (Korntved, 00:28:00). Hvis ikke, kan virk-

somhedens kommunikation ikke afføde en reaktion fra forbrugeren, der fører til en dialog, og der kan 

ikke opstå en relation med loyalitet til følge. 

Denne proces indeholder klare overlap til Customer Journey, da den loyalitetsskabende relation afhæn-

ger af, at virksomheden formår at blive opfattet som relevant gennem hele kundens Customer Journey 

(Järvinen & Taiminen, 2015; Lemon & Verhoef, 2016). Desuden fremhæver Korntved, at såfremt virk-

somheden formår at skabe en individualiseret oplevelse for kunden, i kraft af relevante budskaber, vil 

kunden give virksomheden mere opmærksomhed og i sidste ende kvittere med loyalitet (Korntved, 

2018). Til dette kan Marketing Automation ifølge Korntved have en positiv effekt, da værktøjet kan til-

føre relevans. Men det indeholder samtidig en risiko for, at virksomheden alligevel leverer irrelevant 

information, eller at dataindsigten, der kræves for at levere kommunikationen, i stedet skaber en følelse 

af overvågning (Korntved, 2018; Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Arora et al., 2008). 

Dette vil være en personlig opfattelse hos forbrugeren, hvorfor virksomheden må afsøge grænsen for, 

hvad, hvornår og hvor ofte de kan kommunikere til hver enkelt forbruger. En grænse, som afhænger og 

indikeres af forbrugerens lead score (FRAC og NPS). 

4.3 – Hvordan kan Marketing Automation bidrage til at skabe kundeloyalitet? 

Med afsæt i ovenstående nøgleord vil vi nu sammenfatte essensen af henholdsvis Marketing Automation 

og kundeloyalitet, for på den måde at gøre det klart, hvordan de to hænger sammen. Vi har lokaliseret 

seks kategorier, som må være til stede for at en virksomheds Marketing Automation-indsats kan op-
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bygge, udvikle og vedligeholde loyalitet. Vi kan på baggrund af teori og empiri fra vores ekspertinter-

views opstille følgende seks kategorier, som virksomheder skal tage højde for, når de ønsker at benytte 

Marketing Automation til at skabe loyale kunder: 

Relevans Personalisering Dialog 

Værdifuldt; rettidigt; relevant indhold; 

brugbart indhold; rigtig kommunika-

tion; rigtigt tidspunkt; rigtige kanaler; 

rigtigt budskab; den rigtige kunde; re-

levante tilbud; forblive relevant, rela-

tion 

Målrettethed; skræddersyet; 

personalisering; hyper-persona-

liseret; 1:1 kommunikation; in-

dividualiseret oplevelse 

Flere kanaler og medier; flere in-

teraktioner; tovejskommunika-

tion; fjerner dårlig dialog; forstå 

kunden; dialog over monolog; re-

lation; historik 

Interaktion Data Privacy 

Kontaktpunkter; interaktioner; ople-

velse; oplevelse af produkt/service; 

responsivt; convenience; trinvis op-

bygning af dialogen; tag temperaturen; 

relation; historik; indsigt;  

Forstå kunden via data; data-

indsigt; eksterne datakilder; re-

altidsbeslutninger; historisk 

data; clickstream data; adfærds-

baseret handlinger via data; tro-

værdighed; tillid 

Aldrig big-brother; tag tempera-

turen; ikke personhenførbare in-

formationer; troværdighed; tillid 

Tabel 6 – kategorier og nøgleord for Marketing Automation og kundeloyalitet (egen produktion) 

Ovenstående kategorier danner udgangspunkt for, hvordan vi i resten af analysen sammenholder Mar-

keting Automation og kundeloyalitet. I den resterende del af første delanalyse vil vi uddybe de seks ka-

tegorier, inden vi inddrager dem i anden delanalyse.  

Relevans 

Relevans er den første kategori, der kan indfanges på tværs af de fundne nøgleord. Evnen til at være 

relevant kommer til udtryk på tværs af både undersøgelsens ekspertudtalelser og i teorien, hvor det 

udtrykkes, at: “You need to find the right message and deliver it at the right time, and it has to be relevant 

and personalized” (Del Rowe, 2016, s. 25).  Det tyder på, at forbrugeren vil opleve virksomheden og dens 

budskaber som relevante, hvis den blandt andet formår at levere værdifuldt, rettidigt indhold til den 

rigtige modtager i de rigtige kanaler (Del Rowe, 2016; Järvinen & Taiminen, 2015; Merisavo & Raulas, 

2004; Arora et al., 2008; Luarn, Chen, & Lo, 2006; Vlasic & Kesic, 2007; Vesanen & Raulas, 2006; Shen, 

2014; Lauritsen, 2018; Korntved, 2018). Det er da også disse elementer, som udgør essensen af Marke-

ting Automation, da værktøjet gør virksomheder i stand til at målrette det rette indhold til de rette for-

brugere hele vejen igennem kundens Customer Journey (Del Rowe, 2016; Lemon & Verhoef, 2016). 
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Relevans er dog ikke en konstant størrelse, der opfattes ens af alle modtagere. Derved har relevans som 

kategori en direkte kobling til flere af de andre kategorier. Især personalisering gør sig gældende, når 

målet med Marketing Automation er at sikre loyalitet gennem relevans. Denne forudsætning indgår også 

som en vigtig egenskab ved Marketing Automation: 

“Marketing Automation involves a software platform that can be used to deliver content based 

on specific rules set by users. The objective is to attract, build and maintain trust with current 

and prospective customers by automatically personalizing relevant and useful content to meet 

their specific needs” (Järvinen & Taiminen, 2015, s. 165). 

Dette kan dog vise sig at være lettere sagt end gjort, da forbrugere, som det også tidligere er blevet 

pointeret, udsættes for stadigt flere budskaber og derfor kun reagerer på de budskaber, der opfattes 

som de mest relevante. I praksis kan det vise sig, at flere virksomheder formår at være relevante. Det 

handler derfor om at være relevant i mere end blot enkeltstående budskaber: “Marketers should view it 

[Marketing Automation] as a powerful tool for building relationships with customers by providing them 

with relevant content at the right time” (Del Rowe, 2016, s. 27). 

Igen er det relevans, som er i centrum og muliggjort af Marketing Automation for at sikre den højest 

mulige effekt, men denne gang forbindes kategorien med relation. Relation er et af de nøgleord, som er 

gennemgående i empirien, og derfor er placeret under kategorierne dialog og interaktion. Vi vender til-

bage til disse kategorier senere, men koblingen tyder på, at relevans kun er ét af de væsentlige elemen-

ter, der må praktiseres for at lykkes med at skabe loyalitet via Marketing Automation. I forbindelse med 

relevans udtaler Korntved, at relevans er en nødvendig forudsætning for at indgå i en personaliseret 

dialog med jævnlig interaktion, da det kan styrke loyalitet:  

”Hvis man sørger for at man møder den enkelte kunde på det rigtige tidspunkt med det rigtige 

budskab, så vil det være med til, at kunden føler sig set, hørt, forstået. Det vil være med til at 

styrke den oplevelse af, at det er det rigtige valg, altså det ville være med til at styrke loyalite-

ten” (Korntved, 00:11:41-00:12:05). 

Personalisering 

På lige fod med relevans fremhæver vi kategorien personalisering, som et bærende element for at opnå 

kundeloyalitet via Marketing Automation. Järvinen & Taiminen (2015) beskriver personalisering som: 

“The term personalization generally refers to the customization of marketing mix elements 

(e.g., content personalization) at an individual scale. The goal is to treat a person as a maverick 

with individualistic needs and to design content to meet his or her expectations” 

 (Järvinen & Taiminen, 2015, s. 165). 
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Med formål om at skabe loyalitet må Marketing Automation altså rumme aspektet personalisering. Per-

sonalisering har til formål at engagere forbrugeren til at gå i dialog. Dialogen igangsættes via målrettet, 

personaliseret én-til-én kommunikation, som har til formål at skabe en individualiseret oplevelse for 

kunden på tværs af samtlige touchpoints i løbet af kundens Customer Journey. Hvis forbrugeren indgår 

i en værdiskabende dialog i sin Customer Journey, vil det føre til en positiv Customer Experience. Det vil 

medvirke til at skabe grundlag for et ønske hos forbrugeren om at indgå i en relation med virksomheden. 

Relationen er afgørende for, om der kan opstå loyalitet. Personalisering skal med andre ord ses som et 

middel til at opbygge den loyalitetsskabende relation.  

Virksomheden har derfor behov for personalisering og forbrugertilpasning af sin kommunikation i løbet 

af forbrugernes Customer Journey, fordi de stiller større krav til skræddersyet indhold. Det er et ele-

ment, som virksomheder må integrere i sin Marketing Automation-indsats, og det er der ifølge Lauritsen 

gode muligheder for: 

”I den ideelle verden der er der ikke to mails, der er ens […] Alle får en, hvor der står ’Kære Sø-

ren, her er dit tilbud, med din kommunikation, på baggrund af din situation’. Men det er også 

din tekst, og dit billede. […] Content er hyper-personaliseret, så selv videoer er personaliseret” 

(Lauritsen, 00:14:24-00:16:37). 

I anden delanalyse tager vi fat i personalisering og undersøger, hvornår forbrugerne opfatter virksom-

heders kommunikation som personlig og individuelt målrettet. 

Dialog 

Tredje kategori kommer til udtryk som dialog. Denne kategori indfanger væsentlige nøgleord såsom 

interaktion og tovejskommunikation, der begge er vigtige for Marketing Automation’s mulighed for at 

skabe loyalitet. Dialog handler om, at virksomheden formår at lytte til kunden og registrere, om kunden 

responderer på den kommunikation, virksomheden udsender (Korntved, 2018; Vlasic & Kesic, 2007). 

Ifølge Vlasic & Kesic (2007) er det også essensen af personligt målrettet, interaktiv marketing: 

“Interactive marketing and relationship personalization defines it as any method which ena-

bles the prospect or consumer to give instantaneous feedback by means of the same or different 

medium of the original message through: orders, requests for additional information, pur-

chases, etc.“ (Vlasic & Kesic, 2007, s. 111). 

Denne feedback, som kan komme fra flere typer af interaktioner eller transaktioner, bør desuden bruges 

til at identificere kundens ståsted (Lauritsen, 2018; Järvinen & Taiminen, 2015). Det forudsætter, at det 

er interaktionen med kunden og den feedback, som virksomheden modtager, der skal være styrende for 

dialogen: ”Interactivity is the possibility to control and influence information, where information is not 
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presented linearly, but where its flow depends on the activities of both consumer and company” (Vlasic & 

Kesic, 2007, s. 111). Desuden er virksomhedens evne til at levere både relevant og personaliseret 

indhold en forudsætning for dialogen: “[…] while content creation and delivery has been the case compa-

ny's main focus, the firm has not been equally successful in fostering customer dialogue” (Järvinen & 

Taiminen, 2015, s. 172). Citatet viser, at Marketing Automation kan benyttes til at skabe dialog, da online 

platforme generelt egner sig godt til at modtage feedback (Järvinen & Taiminen, 2015). Uanset hvor 

virksomheden søger at indgå i denne dialog, bør den bygge på at skabe en mere langsigtet relationel 

værdi: 

“[It’s] not just [about] plain ads that promote your product or service; it’s about building a con-

versation with your prospect or customer in those channels. […] The true value of Marketing 

Automation solutions lies in their ability to improve relationships with customers—a quality 

that marketers should always put first and foremost”  

(Del Rowe, 2016, s. 27). 

I forhold til denne opbygning af dialog, opsummerer Korntved, hvordan virksomheder bør forsøge at 

vække kundens interesse for dialog: 

“Start stille og byg det ud; jeg er fan af dialog i forhold til monolog. Så en måde at gøre det her 

på, når man kommunikerer, så giver det også meget god mening hele tiden at få noget reaktion 

tilbage. Nu har jeg gjort det her, sagt det her, et eller andet. Stemte det overens med om, du er 

glad, tilfreds, var det det du forventede?” (Korntved, 2018, s. 23:44-24:07). 

Værdien – for både kunde og virksomhed – kommer med andre ord fra en fælles forståelse af, hvilken 

værdi dialogen skaber for begge parter: “Developed and continuous knowledge exchange through intera-

ctive communication with the goal of achieving added value for all the parties involved” (Vlasic & Kesic, 

2007, s. 113). 

Interaktion 

En stor del af formålet ved at benytte sig af Marketing Automation er, at virksomheder derved får større 

mulighed for interaktion med kunden i flere touchpoints. Kunden ’ejer’ sin Customer Journey og kan 

selektivt til- og fravælge forskellige touchpoints igennem købsprocessen (Lemon & Verhoef, 2016). Mar-

keting Automation kan derfor have en påvirkende effekt, da værktøjet i kraft af evnen til at samle og 

kombinere forskellige marketingdiscipliner, tilfører virksomheder mulighed for at orkestrere alle disci-

pliner på én gang. 
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Det indebærer, at interaktion rækker ud over virksomhedens salgsorienterede aktiviteter og inkluderer 

touchpoints såsom kundeservice, og anden feedback, som virksomheden modtager i dialogen med kun-

den. Det skal inkorporeres i kundens Customer Journey: “The Marketing Automation solution really is 

becoming the customer engagement engine because it’s [not only] managing the interaction with custom-

ers [but also] is able to serve up the next set of actions and talk to other systems” (Del Rowe, 2016, s. 26). 

I forlængelse heraf, kan den skræddersyede, holistiske oplevelse desuden være med til at forbedre in-

teraktionen mellem virksomhed og kunde, da det handler om at skabe en positiv og personlig oplevelse 

hele vejen igennem processen: 

“Modern IT allows inferring consumer preferences and behavior from clickstream and histori-

cal purchase behavior data which enables companies to personalize the customer’s journey and 

experience on the Internet” (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 132). 

Det er dermed ikke kun et spørgsmål om at tilpasse indhold, men også Customer Journey og Customer 

Experience, da denne interaktion er et aspekt, som får større betydning for opnåelse af succes med Mar-

keting Automation. Dels fordi kunderne stiller større krav til interaktivitet (Vlasic & Kesic, 2007; 

Lauritsen, 2018), men også i kraft af den øgede kompleksitet, der opstår som resultat af en stigning i de 

kanaler og medier, som forbrugere benytter (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). Teorien beskriver des-

uden, hvordan forbrugerne netop efterspørger muligheden for at indgå i dialog med virksomheden, før 

de træffer beslutning om at købe et produkt, eller besøge en butik (Lemon & Verhoef, 2016). Det bliver 

dermed et spørgsmål om at facilitere interaktionen, så den udvikler dialogen, med det formål at skabe 

en relation der, via personalisering og relevans, kan udmønte sig i kundeloyalitet (Korntved, 2018; 

Fournier, 1998; Vlasic & Kesic, 2007). 

Data 

Data er den helt essentielle kategori, der muliggør den relevante, personlige og dermed relationsska-

bende dialog med kunderne. Det er opbygningen af denne dialog og efterfølgende relationen, der på 

længere sigt kan skabe loyalitet (Lauritsen, 2018; Korntved, 2018; Del Rowe, 2016). Uden opsamling og 

brug af data ville de fire ovenstående kategorier, personalisering, relevans, dialog og interaktion ikke 

være mulige. Det er via data, at virksomheden forstår kunden og på baggrund af kundens situation kan 

etablere en dialog baseret på forbrugerens adfærd (Lauritsen, 2018; Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; 

Arora et al., 2008; Shen, 2014; Luarn, Chen, & Lo, 2006). 

Data som kategori omhandler ikke selve den data, der bliver opsamlet, men det som virksomheder bli-

ver i stand til via dataindsigt: 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 77 af 180 

 

 

“The better you know your prospects and customers, the better Marketing Automation engine 

can drive engagement with those customers” (Del Rowe, 2016, s. 26). 

Den automatiske opsamling og analyse af data, som virksomheder får med Marketing Automation, giver 

virksomheder et mere komplet billede af potentielle og eksisterende kunder, end gammeldags, demo-

grafisk segmentering. Det skyldes, at Marketing Automation trækker på indsigt fra flere forskellige da-

takilder, der samles og aktiveres på tværs af forskellige kanaler og touchpoints (Vesanen & Raulas, 2006; 

Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Järvinen & Taiminen, 2015). 

På denne måde sætter data virksomhederne i stand til at kommunikere både personligt, rettidigt og 

relevant indhold og derved forbedre interaktionen igennem kundens Customer Journey (Järvinen & 

Taiminen, 2015). Det giver mulighed for at påvirke kunden undervejs i vedkommendes Customer Jour-

ney: 

 “Besides data on online behaviors, we can also exploit the purchase history of our existing cus-

tomers for automated marketing communications. Among other things, the purchase history 

can be used for designing an after-sales campaign that is automatically triggered six months 

after a purchase of a given product” (Järvinen & Taiminen, 2015, s. 172). 

Selvom dataindsigten lader til at give virksomhederne uanede muligheder for at indgå i dialog med kun-

derne, så kræver brugen af disse data, at virksomheden får opbygget tillid hos forbrugeren (Vlasic & 

Kesic, 2007; Korntved, 2018). På samme måde som data er en forudsætning for dialog, relation og loya-

litet, bliver disse elementer en forudsætning for brugen af data. Udfordringen ligger således ikke i at 

opsamle data og opnå indsigt i forbrugeren. Udfordringen ligger i brugen. Først når virksomheden har 

skabt tillid hos forbrugeren, kan brugen af data og adfærdsbaserede dialog-flows intensiveres, så virk-

somheden kan drage fordel af de muligheder, der ligger i Marketing Automation. Hvis virksomheden 

intensiverer dialogen for hurtigt, er der fare for, at den ødelægger muligheden for at opbygge dialog, 

relation og loyalitet (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Korntved, 2018; Lauritsen, 2018; Vlasic & Kesic, 

2007; Vesanen & Raulas, 2006). 

Privacy 

Privacy som kategori handler om de udfordringer, som virksomheder bør forholde sig til, når de gør 

brug af Marketing Automation. Brugen af data til personalisering af en virksomheds marketingaktivite-

ter indebærer potentiel risiko for at overskride forbrugernes grænse for dataindsamling og -brug. Det 

har indvirkning på, i hvilket omfang virksomheden kan tillade sig at benytte data. Udfordringen ligger i 

at for intensiv brug af data kan medføre, at virksomhedens kommunikation og dialog føles intimide-

rende og overskrider forbrugerens grænser. 
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Det er afgørende, at virksomheder kun bruger data, som forbrugerne føler, at de har givet deres sam-

tykke til. Det kommer især til udtryk, hvis den ubevidste opsamling og brug af data bliver gjort bevidst 

for forbrugeren igennem overdreven personalisering. Grænsen mellem databrug og personalisering, 

som vi tidligere beskrev som brugbar for virksomheder, bliver udfordret i teorien: 

“Potential research questions could address customer reactions to Marketing Automation ac-

tivities. As personalization is tightly related to privacy, potential research areas could investi-

gate the optimal level of personalization. On the one hand theory explains that users favor per-

sonalized communication and content that matches their tastes. On the other hand, through 

inappropriate ways or levels of personalization (the company could be perceived as intrusive) 

the customers could regard their privacy threatened. The fear of breaching privacy is one of the 

greatest challenges online companies face in Marketing Automation today”  

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 132). 

Samme udfordring påpeger Korntved, som udtrykker: 

”[…] virksomhederne har efterhånden alt for megen data indsamlet på forskellig vis. […] hvis 

man for hurtigt kommunikerer for intimt, eller på anden måde for detaljeret, så vil der være 

nogle forbrugere, der sidder tilbage med en følelse af, at ’hvor ved du det fra?’”  

(Korntved, 2018, s. 21:38-23:24). 

Med dette citat påpeger Korntved nogle af de essentielle udfordringer i forhold til privacy. Han trækker 

desuden paralleller til foregående kategorier, der beror på dialogens betydning for virksomhedens til-

gang til Marketing Automation. Vi betragter privacy som en kategori, der i høj grad bygger på forbruge-

rens individuelle opfattelse af, hvordan data bør opsamles og benyttes. Det lægger derfor op til, at vi har 

et vist fokus i anden delanalyse. Her undersøger vi privacy for at finde frem til, hvordan forbrugerne 

forholder sig til kategorien. Vi kan derved få en forståelse af, hvor de mener, grænsen går for brug af 

data, når virksomheder forsøger at indgå i personlig og relevant dialog.  

4.4 – Delkonklusion 

Efterhånden som de forskellige kategorier udfoldes, bliver det klart, hvordan de alle har gensidig ind-

flydelse på hinanden. Relevans af indholdet er afgørende i virksomheders evne til at levere kommuni-

kation, som i praksis opfattes som værdifuldt af modtagerne. Relevans og personalisering har – i lyset 

af loyalitet som mål – til formål at skabe den dialog, hvor både virksomhed og forbruger deltager aktivt. 

I praksis kræver relevans, at virksomheden lytter til forbrugeren for at blive i stand til at lokalisere, hvor 

kunden befinder sig i sin Customer Journey. Samtidig kan virksomheden justere graden af personalise-

ring ved at ’tage temperaturen’ (Korntved, 2018). Det sker igennem løbende opsamling af feedback, som 
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beriger virksomheders kendskab til forbrugerne (Vesanen & Raulas, 2006). Det kan medvirke til, at virk-

somheder i højere grad kan personalisere sit marketingmix. Samtidig lægger denne dialog op til inter-

aktion, der bygger på et gensidigt samspil mellem parterne. 

Fælles for alle kategorier er, at data udgør forudsætningen for at kunne levere relevant og personaliseret 

kommunikation, der skaber, og senere udvikler, dialog via løbende interaktion. Uden data kan virksom-

heder ikke kommunikere på den måde, som Marketing Automation lægger op til. Samtidig kobler data 

som kategori sig tæt op ad privacy der, som resultat af for megen databrug, har den konsekvens, at data-

muligheder udvikler sig til privacy-udfordringer. 

På baggrund af de seks kategorier bliver det dermed også klart, at der kan findes et overordnet koncept, 

som går på tværs af samtlige seks kategorier: relation. Relation lader til at have stor indvirkning på, 

hvordan virksomheders budskaber opfattes som relevante. Samtidig vil en relation til virksomheden 

påvirke forbrugerens oplevelse af, hvornår virksomheden formår at kommunikere personligt. Derud-

over kan relationen vise sig at have en positiv effekt, når det kommer til virksomheders brug af data. En 

relation vil medføre, at virksomheder har et større råderum til at indgå i en dialog, der med afsæt i rele-

vant kommunikation bliver mere personlig. Denne følelse af en personlig relation kan vise sig at mini-

mere risikoen for, at virksomheders brug af data bliver til en reel privacy-udfordring. Vi har illustreret 

samspillet mellem kategorierne og konceptet i figur 10: 

  

Figur 10 – Kategoriernes indbyrdes forhold (egen produktion) 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 80 af 180 

 

 

   

KAPITEL

5 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 81 af 180 

 

 

Kapitel 5 – Anden delanalyse 

Vi har nu identificeret de væsentlige kategorier, der gør sig gældende i forhold til Marketing Automation 

og kundeloyalitet, og påpeget samspillet mellem dem. I anden delanalyse vil vi inddrage forbrugernes 

perspektiv i undersøgelsen af, hvornår virksomheder kommunikerer relevant og personligt. Vi vil også 

undersøge, hvordan forbrugere i praksis oplever virksomheders forsøg på at indgå personaliseret dia-

log. Vi inddrager forbrugerperspektivet ved at benytte empirien fra vores fokusgruppeinterviews. De 

citater, vi fremhæver undervejs, udtrykker respondenternes generelle holdninger, som de kom til ud-

tryk i fokusgrupperne. Citaterne er udvalgt på baggrund af meningskondensering, som beskrevet tidli-

gere (se bilag 13).   

Diskussionen om Marketing Automation er desuden bevaret på et niveau, hvor vi udelukkende beskæf-

tiger os med den kommunikation, forbrugerne møder som slutresultatet af Marketing Automation. For 

at bevare fokus på slutproduktet er nedenstående analyse struktureret efter fire markedsføringskana-

ler, som alle er en del af de discipliner, der kobler sig til Marketing Automation. Empirien afspejler ikke 

Marketing Automation som begreb, men vi behandler kanalerne ud fra en antagelse om, at det slutpro-

dukt forbrugerne (respondenterne) modtager, er udsendt via et Marketing Automation-værktøj. Det vil 

sige, at når respondenterne udtaler sig om e-mail, er det ikke med stillingtagen til Marketing Automa-

tion, men udelukkende om e-mail som kanal. Vores fokus er dermed på at udlede forskellige muligheder 

og udfordringer på baggrund af respondenternes oplevelser med marketingbudskaber i de kanaler, der 

behandles. Vi inddrager følgende fire kanaler i analysen: 

1. Bannerannoncer (online) 

2. E-mail 

3. In-Store Experiences (offline) 

4. SMS 

I praksis kan en holistisk Marketing Automation-indsats inkludere flere kanaler. Vi har udvalgt disse fire 

kanaler, fordi vores respondenter fremhæver dem som særligt vigtige for deres oplevelser med virk-

somheders kommunikation. 

Derudover har vi foretaget udvælgelsen med henblik på Salgstragten (figur 2). Her fremhæver Järminen 

& Taiminen (2015) en række forskellige ’Content Delivery Channels’, der udgør de kanaler, som virk-

somheder kan integrere i deres Marketing Automation. Vi har fravalgt de kanaler, som kan karakterise-

res som sociale medier, vel vidende, at forbrugere også bliver eksponeret for bannerannoncer på de 

sociale medier i et vist omfang, men vi betragter ikke dette som decideret social media marketing i op-
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gavens kontekst. Dertil har vi specifikt inddraget ’In-Store Experience’ til at fremhæve nogle af de ud-

fordringer, der kan opstå, når virksomheder integrerer online og offline kanaler for at tilbyde forbruge-

ren en bedre Customer Experience. Integrationen mellem online og offline danner desuden muligheden 

for at udføre Omnichannel Marketing ved hjælp af Marketing Automation (Lemon & Verhoef, 2016). Det 

vurderer vi til at være et vigtigt element, når vi senere udleder vores anbefalinger.  

Anden delanalyse har til formål at besvare følgende problemstilling: 

 ”Hvordan opfatter forbrugere slutproduktet af Marketing Automation?” 

Resultatet af analysen fører til, at vi i opgavens konklusion samler vores forståelse af kanalernes mulig-

heder og udfordringer i et framework. Med fokus på forbrugernes Customer Journey søger vi at komme 

med anbefalinger til, hvordan virksomheder bør forsøge at interagere med forbrugere igennem hver 

kanal. Det gør os i stand til at besvare vores overordnede problemformulering i konklusionen. 

I løbet af analysen vil vi fokusere på de seks kategorier og konceptet, relation, som særligt vigtige for 

virksomheders brug af Marketing Automation. I første omgang tager vi fat på bannerannoncer som én 

af de fire kanaler. 

5.1 – Bannerannoncer 

I fokusgrupperne kom det til udtryk, at online bannerannoncer5 primært fungerer som opmærksom-

hedsskabende kanal, der har potentiale til at generere kortsigtet salg. Det kommer bedst til udtryk i 

følgende citat, som rummer essensen af kanalens egenskaber, som det blev udtrykt af flertallet af re-

spondenterne: 

”Jeg hopper på den med bannerannoncerne. […] Så ender jeg med at købe det. Det er helt sik-

kert på grund af de der bannerannoncer, og fordi den bliver ved med at huske mig på ’nå jo, du 

vil rent faktisk gerne købe det her’” (FG1, 00:34:15-00:34:45). 

Citatet indikerer, at bannerannoncerne har en salgsfremmende effekt, da forbrugeren har udvist inte-

resse for et produkt, men endnu ikke har foretaget købet. Uden at ignorere bannerannoncers effekt i de 

øvrige stadier af kundens Customer Journey, giver citatet anledning til at karakterisere bannerannoncer 

som en kanal, der har sin primære berettigelse i forbrugerens prepurchase stage. Når der opstår et be-

hov hos forbrugeren, påbegynder vedkommende sin informationssøgning (Lemon & Verhoef, 2016). For 

                                                             

5 Med online bannerannoncer mener vi ’reklamer’ som forbrugere bliver mødt af som resultat af en re-targetting (dvs. når en 
forbruger efterlader cookies og clickstream data ved besøg på en virksomheds hjemmeside. Virksomheden kan efterfølgende 
’targetere’ forbrugeren med reklamer i form af annoncer, på andre hjemmesider der udbyder reklameplads). Det kan enten 
være sociale medier så som Facebook, men kan også være netaviser eller søgemaskiner. 
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virksomheden handler det derfor om at gøre forbrugeren opmærksom på, at den kan opfylde forbruge-

rens behov. Herefter kan virksomheden jf. AIDA-modellen begynde at motivere forbrugeren til at fore-

tage købet ved at vække en interesse, som udvikler sig og stimulerer en lyst hos kunden (Tapp, Whitten, 

& Housden, 2014; Kotler, 2009). 

Når forbrugeren begynder sin informationssøgning online, udviser vedkommende en adfærd, der affø-

der clickstream data, som virksomheder kan opsamle og bruge i sin kommunikation med forbrugeren 

(Järvinen & Taiminen, 2015). Bannerannoncer er et resultat af virksomhedens forsøg på at indlede en 

dialog igennem personalisering af sit marketingmix med målrettede produkttilbud, der kobler sig di-

rekte til den adfærd og de behov, forbrugeren har udvist (Del Rowe, 2016). 

Målretning og personalisering af virksomheders marketingmix betragtes som kernen af Marketing Au-

tomation (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015), men en positiv effekt af kommunikationen forudsættes 

også af, at virksomheder har fokus på et tidsmæssigt aspekt af relevans i udsendelsen af bannerannon-

cer (Järvinen & Taiminen, 2015). Tidspunktet, hvor forbrugeren møder bannerannoncer er afgørende, 

når det kommer til forbrugernes tilbøjelighed til at opfatte bannerannoncer som relevante: "Så skal de 

ramme mig, fordi jeg lige har været inde og kigge på deres hjemmeside, og folk der køber det her, plejer 

også at købe det her. Det har jeg ikke noget imod, det må de gerne" (FG1, 00:48:16-00:48:25). Citatet både 

indikerer og understreger vigtigheden af, at bannerannoncerne dels rammer på rette tidspunkt og dels 

har det rette indhold, som en naturlig del af forbrugerens Customer Journey.  

Bannerannoncer med målrettede produktilbud rummer gode muligheder for at blive betragtet som per-

sonlige og relevante. Den overordnede holdning blandt respondenterne i fokusgrupperne er, at perso-

naliseret indhold i høj grad afhænger af, hvornår de tilbydes produkterne. Hvis de tilbydes banneran-

noncer med tilbud, som kobler sig direkte til deres faktiske behov, så opfattes det personligt: ”Hvis pro-

duktet er tilrettet én, så tror jeg klart, at jeg vil synes, det er mere personligt” (FG2, 00:47:30-00:47:35). 

Relevans og personalisering forudsætter nøjagtighed i den clickstream data, virksomheder opsamler i 

løbet af kundens Customer Journey: 

"Man ved lidt, hvordan det hænger sammen [målrettede produkttilbud]. Hvis du søger på et 

eller andet, så er det også det, der begynder at vælte frem. […] Det ville være fedt, hvis det fun-

gerede 100 %, så man kun blev præsenteret for hvad man er rigtigt interesseret i”  

(FG2, 00:33:16-00:33:30). 

Ikke alle respondenter var dog lige bevidste om den måde, virksomheder bruger data til at udsende 

målrettede produkttilbud. Alligevel fremgik det entydigt af gruppens udsagn, at unøjagtige produkttil-

bud, som ikke er interessante, opfattes negativt.   
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Det passer med Arora et al.’s (2008) pointe om, at såfremt dataenes unøjagtighed er for stor, vil forbru-

gerne i stedet have tendens til at opfatte målretningen negativt (Arora et al., 2008). Denne bivirkning 

vurderes til at være større, end vindingen ved at sende et relevant budskab (Arora et al., 2008; Shen, 

2014). Det stiller krav til virksomhedernes brug af data, da der på dette stadie i kundens Customer Jour-

ney vil være en lille sandsynlighed for, at forbrugeren abstraherer fra irritationen og alligevel indgår i 

interaktion med virksomheden (Arora et al., 2008). Denne holdning kommer også til udtryk blandt flere 

respondenter, hvor én udtrykker: 

”[…] Det er ligesom nogle af de oplevelser man har digitalt, hvor dataene er misvisende, altså 

hvor man bliver vist produkter man allerede har købt, eller vist produkter som ens kæreste har 

søgt på. Det er man småirriteret over” (FG1, 01:16:20-01:17:23). 

Konsekvensen er muligvis ikke så stor, da formuleringen ’småirriteret’ ikke nødvendigvis indebærer, at 

forbrugeren i det enkelte tilfælde vil undgå at købe det tilbudte produkt. Hvis det gentager sig, kan det 

derimod medføre en generel irritation, hvilket kan have en negativ konsekvens for virksomhederne. 

Hvis formålet med bannerannoncen er at indgå i loyalitetsskabende dialog, er det vigtigt at erkende, at 

grundlaget for bannerannoncer bygger på et relativt spinkelt datagrundlag. Forbrugerens adfærd og 

den affødte data indikerer kun over for virksomheden, at forbrugeren har interesse i et udvalg af pro-

dukter. Den formodede interesse er med andre ord baseret på få handlinger, hvilket øger risikoen for 

unøjagtig kommunikation. Samtidig argumenterer teorien for, at evnen til at målrette, personalisere og 

sikre altid relevant indhold afhænger af dybere dataindsigt (Vesanen & Raulas, 2006). Forståelse af den 

enkelte kundes præferencer kan først udledes gennem flere interaktioner mellem forbruger og virk-

somhed og ved at kombinere clickstream data med andre datatyper. Først her bliver virksomheden i 

stand til at sikre nøjagtighed i sin relevans og personalisering af budskaberne (Vesanen & Raulas, 2006; 

Järvinen & Taiminen, 2015). 

I forhold til salgstragten (figur 2) skal bannerannoncer ses som en Content Delivery Channel, hvor virk-

somheder har mulighed for at udsende indhold, der kan fange forbrugerens interesse for senere at drive 

vedkommende igennem en salgsproces (Järvinen & Taiminen, 2015). Første trin i salgsprocessen beror 

sig på, at virksomheden identificerer forbrugerne for at følge vedkommendes færden i en længere peri-

ode på tværs af kanaler. Et andet formål med identifikationen er at kunne koble eventuelle tidligere 

transaktioner til forbrugerens profil og kommunikere i forhold til denne relation (Järvinen & Taiminen, 

2015; Vesanen & Raulas, 2006). Identifikationen kan ske via bannerannoncer ved at motivere forbruge-

ren til at oplyse sin mailadresse som passiv identifikation, eller ved at benytte Gated Content som aktiv 

identifikation. Dermed får virksomheden mulighed for at berige den opsamlede clickstream data, så 
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virksomhedens øvrige Marketing Automation-indsats kan påbegyndes. En proces, hvor dialogen, via di-

gital monitorering og tilpasning, udvikles til en faktisk relation mellem virksomheden og forbrugeren 

(Vesanen & Raulas, 2006). 

Med henblik på opgavens formål med at betragte Marketing Automation (og derfor bannerannoncer) 

som et værktøj til at sikre kundeloyalitet, vurderer vi, at bannerannoncer, og den kommunikation som 

kanalen muliggør, ikke er loyalitetsskabende. Bannerannoncernes primære formål i denne sammen-

hæng er at facilitere identifikationen af forbrugeren og vedkommendes ståsted for at blive i stand til at 

påbegynde en længerevarende dialog. Det sker via personaliserede og relevante produkttilbud eller (Ga-

ted) Content Marketing-elementer, der samtidig inkorporeres tidsmæssigt passende i kundens Custo-

mer Journey. 

Til dette formål vurderes bannerannoncer at være et stærkt værktøj, da det giver virksomheder mulig-

hed for at kommunikere relevant og personligt ud fra et spinkelt datagrundlag. Selvom datagrundlaget 

indeholder potentielle faldgruber (Arora et al., 2008), så er bannerannoncer vigtige i etableringen af 

denne dialog, da de fungerer som virksomhedens første bevis på, at de formår at opfylde forbrugerens 

behov ved at være personlige og relevante i deres kommunikation (Del Rowe, 2016). Bannerannoncer 

har således ikke udelukkende til formål at generere kortsigtet salg. Kanalen bør frem for alt betragtes 

som en effektiv kanal, når det kommer til at tage det først skridt i loyalitetsskabende relationer: initiere 

dialog, som senere kan fortsættes i Marketing Automation-indsatsens øvrige kanaler. 

Når forbrugeren er identificeret og har opgivet sin e-mailadresse, anbefaler vi, at selve den relations-

opbyggende dialog finder sted via eksempelvis e-mail, da e-mail betragtes som en mere legitim kanal at 

indgå i dialog med virksomheder på. Den er mere egnet til formålet: 

”[…] jeg reagerer forholdsvist positivt på e-mails, tror jeg. Fordi jeg nemlig også aktivt går ind 

og melder mig fra det, jeg ikke vil have og lader det blive, som jeg gerne vil have. Så når jeg får 

en e-mail. Så er jeg også rimelig sikker på, at der er en grund til, at jeg ikke har meldt det fra” 

(FG1, 00:33:30-00:34:12). 

Ikke alle respondenter gav udtryk for, at de tager aktiv stilling til alle de e-mails, de modtager. Alligevel 

fungerer citatet som en indikation på, at respondenterne samlet set opfatter e-mails positivt – så længe 

de lever op til nogle af de krav, som vi kan udlede i næste afsnit om e-mail som marketingkanal.   
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5.2 – E-mail 

Vi betragter e-mail som et bærende element i forhold til at etablere og vedligeholde relevant dialog, der 

skaber og udvikler relationer mellem forbruger og virksomhed. Det skyldes, at e-mail er en bredere ka-

nal, der dækker over flere touchpoints i løbet af hele forbrugerens Customer Journey. Virksomheder bør 

derfor søge interaktion med forbrugeren, før vedkommende foretager et køb, men lige så vigtigt er det, 

at virksomheder formår at drage fordel af e-mail til at videreudvikle den dialog, der etableres på bag-

grund af køb. Først når dialogen består af flere interaktioner, kan virksomheden sikre mere nøjagtig 

relevans, og der kan etableres en reel relation, hvor forbrugeren kan begynde at betragte virksomheden 

som en værdiskabende relationspartner (Fournier, 1998; Vesanen & Raulas, 2006). 

E-mailbaseret dialog kan således først påbegyndes, når identifikationen har fundet sted. Det indebærer, 

at vi i forlængelse af salgstragten (figur 2) betragter e-mail som et medie, der kan tages i brug fra og med 

andet trin, hvor virksomheden har identificeret forbrugeren. På denne måde kan Marketing Automa-

tion-indsatsen intensiveres med henblik på fremtidig salgsaktivitet (Järvinen & Taiminen, 2015). Det 

indebærer, at effekten af virksomhedens e-mailindsats i høj grad afhænger af evnen til at fremstå rele-

vant, personlig for at etablere længerevarende dialog og interaktion – uden at overskride forbrugernes 

grænse for privacy i brugen af data. Samtidig adskiller e-mail som kanal fra bannerannoncer, da e-mail-

marketing med sin underliggende disciplin, Content Marketing, per definition søger at skabe en dybere 

funderet storytelling, som supplerer den produktpromoverende markedsføring (Järvinen & Taiminen, 

2015). 

På tværs af de to fokusgruppeinterviews gav respondenterne udtryk for, at e-mails opfattes som en ka-

nal, der er legitim for virksomheder at benytte til markedsføringsformål. Samtidig udtrykte responden-

terne bevidsthed om, at de kan framelde sig disse e-mails, hvis virksomheden ikke formår at fremstå 

relevant og personlig. Det udgør en reel udfordring for virksomhederne, da manglende relevans og per-

sonalisering synes at medføre en forudindtaget indstilling hos flertallet af respondenterne: 

”Hvis man vidste på forhånd, at nyhedsbreve og tilbudsmails viste noget, man rent faktisk var 

interesseret i, så kan det godt være, at jeg rent faktisk ville begynde at åbne dem. Jeg har en idé 

om, at det altid er noget værre lort der er i dem. Det er for meget på én gang, som jeg ikke har 

bedt om at blive præsenteret for lige nu og her” (FG2, 00:49:55-00:50:12). 

Ovenstående indstilling lader til at forringe virksomheders muligheder for at opbygge en relation. Rela-

tionen afhænger af længerevarende dialog, men hvis forbrugerne ikke reagerer på den udsendte kom-

munikation, vil den ikke kunne udvikles til at være andet end en monolog. 
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Monolog frem for dialog udelukker muligheden for feedback, og virksomheden bliver ikke i stand til at 

starte en proces, hvor der kan opsamles yderligere data i form af forbruger-feedback. Virksomheden 

bliver dermed ikke i stand til at fodre den relationsskabende proces med ny information, som er afgø-

rende for at sikre længerevarende relevans og personaliseret dialog (Vesanen & Raulas, 2006). Mang-

lende feedback vil medføre en lavere FRAC-score, som indikerer, at forbrugerens engagement er lav 

(Tapp, Whitten, & Housden, 2014). 

Udeblivelsen af dialog minimerer med andre ord virksomhedens evne til at fremstå relevant og person-

lig, og det modvirker dermed forbrugernes tilbøjelighed til at indgå i dialog. Det skaber et paradoks, da 

monolog modarbejder den underliggende forudsætning om, at virksomheders muligheder for at tilføre 

forbrugerne den fornødne værdi i form af personaliserede, relevante og rettidige marketingbudskaber. 

En værdi, som skaber interesse for at besvare virksomhedens kommunikation (Vesanen & Raulas, 

2006). Udfordringen ved e-mail som kanal bliver i dette tilfælde at modbevise forbrugernes negative 

forventning til e-mails ved at sikre maksimal relevans og personalisering fra det øjeblik, dialogen etab-

leres. Teorien advokerer for, at forbrugerne ønsker at blive hørt, hvorfor de er tilbøjelige til at interagere 

med virksomheder, der formår at skabe en arena for dialog (Vlasic & Kesic, 2007). Det kræver, at virk-

somheden formår at udsende kommunikation, der afføder en reaktion. Det sker via personalisering og 

indhold, der kobler sig direkte til forbrugerens udviste behov (Vlasic & Kesic, 2007). Det bakkes op i 

fokusgrupperne: 

"Hvis alt indhold er noget, jeg skal bruge fra det brand, så vil jeg helt klart reagere mere på det, 

end hvis det nu var hundekiks i en mail fra Meny. Så ville det være irriterende, fordi jeg ikke har 

en hund" (FG1, 00:47:20-00:47:39). 

På virksomhedens side modvirker den manglende feedback fra forbrugerne dens muligheder for at le-

vere vedvarende relevant og personligt indhold. Det er feedback, der beriger dataindsigten, så persona-

liseringen løbende forbedres for hver gang virksomheden interagerer med forbrugeren (Vesanen & 

Raulas, 2006). For at imødekomme dette, betragter vi det som afgørende, at virksomhedens e-mails – 

indtil der er tale om flere interaktioner og dermed dybere forbrugerindsigt – tager udgangspunkt i for-

brugerens konkrete behov. Følgende citat omhandler en af respondenternes oplevelse med e-mails fra 

en streamingtjeneste, der formår at benytte indsigt i forbrugerens konkrete behov til at sikre relevans: 

"Hvis det er relevant […] så kan jeg godt finde på at bruge produktet på baggrund af den mail, 

jeg har fået. […] Det var også super, super specifikt målrettet til min aktivitet på deres service. 

Hvis de havde sendt mig mails om alle mulige andre serier […] så havde jeg formentligt unsub-

scribed. Det, at det var så mega relevant for mig gjorde, at jeg ikke fjernede mailen eller slet-

tede den [mailen], inden jeg læste den” (FG1, 00:30:20-00:31:32). 



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 88 af 180 

 

 

Pointen ligger i, at relevans og personalisering bygger på virksomhedens evne til at forstå modtagerens 

situation og levere indhold baseret på forbrugerens adfærd. Det er derfor vigtigt, at virksomheden for-

mår at levere relevante budskaber over en længere periode. Hvis virksomhedens budskaberne viser sig 

at være interessante, styrker det forbrugerens opfattelse af virksomhedens budskaber som relevante. 

Det fører til yderligere interesse for køb af virksomhedens produkter. Denne udveksling skal ses som 

interaktion mellem de to parter og udgør en løbende dialog, som fører til en relation, fordi den bygger 

på en gensidig afhængighed og loyalitet. 

I citatet opstår relationen på baggrund af virksomhedens evne til at levere konsistent, relevant kommu-

nikation, der har direkte afsæt i forbrugernes interesse. Fokus er derfor ikke på at prioritere salgsmæs-

sige budskaber ved at motivere forbrugeren til at se flere serier. Dialogen overgår snarere til en mere 

servicemæssig karakter, der har som primære formål at tilbyde en bedre oplevelse med tjenesten. Det 

stemmer overens med respondenternes syn på, hvad de bemærker, når de modtager e-mails fra virk-

somheder: ”Det man ser [lægger mærke til] i nyhedsbreve er jo i højere grad indhold, end det er salg. Det 

er indhold først og så salg bagefter” (FG1, 00:32:15-00:32:24). Det bakker flere af respondenterne op 

om. Først når relationen er etableret, kan virksomheder forsøge at lægge gradvist mere vægt på de salgs-

mæssige aspekter. De bør dog løbende holde øje med forbrugerens lead score for at vurdere, om de 

salgsmæssige budskaber afføder den ønskede reaktion. Hvis ikke, er det fordi forbrugeren opfatter 

salgsbudskaberne som uinteressante.  

Relationen, der opstår mellem de to parter, fungerer som udgangspunktet for kundeloyalitet (Merisavo 

& Raulas, 2004). Samtidig lader det til, at relationen også medvirker til, at forbrugerne opfatter virksom-

heden som mere personlig. Hvis virksomheden opfattes som personlig, vil den automatisk blive opfattes 

som mere relevant. Det er en sammenhæng, som en personlig måde at henvende sig på ikke nødvendig-

vis påvirker:  

”Helt sikkert, det skal bare være personligt. […] Jeg synes ikke, det er personligt, at der står mit 

navn, det har jeg selv fyldt ud når jeg har bestilt et eller andet, eller meldt mig til et eller andet” 

(FG1, 00:42:30-00:42:52). 

Virksomheders brug af navn i e-mail, der har til formål at skabe en følelse af personlig relation, lader 

ikke til at have en gavnlig effekt på forbrugerne. I stedet fremstår relationen og virksomheders evne til 

at identificere forbrugerens situation og anbefale produkter som afgørende mekanismer for, hvornår 

virksomheder fremstår personlige: 

”[…] Jeg lægger mere i at der skal vare en relation, før at det bliver personligt. […] Jeg ville sy-

nes det var fedt, hvis alle produkter var tilpasset mig, fordi deres algoritme var god. Men jeg 
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ville stadig ikke få et personligt tilhørsforhold til dem. Til gengæld kunne jeg i sidste ende må-

ske godt blive loyal, og vende tilbage til dem, fordi de rent faktisk kan finde ud af at vise mig 

mine egne præferencer. Det ville jeg synes var fedt. Det giver en bedre service”  

(FG2, 00:49:00-00:49:47). 

Vi vurderer, at forbrugernes opfattelse af personalisering indeholder flere aspekter. Først og fremmest 

bliver kommunikationen personlig, når den er relevant og giver nøjagtige anbefalinger til, hvad forbru-

geren med overvejende sandsynlighed er interesseret i at købe. Samtidig bærer også graden af perso-

nalisering præg af, at der må være en relation mellem forbruger og virksomhed før kommunikationen 

opfattes som personlig: ”Det er det [relationen], der gør det personligt, og det er det, der gør, at det fun-

gerer” (FG2, 00:41:44-00:41:56). Den personlige relation lader til at mindske betydningen af selve bud-

skabets nøjagtighed, hvorved ikke-personaliserede budskaber alligevel kan blive betragtet som person-

lige: 

”Det sjove er, at det bliver meget mere personligt, selvom det de sender ud er totalt generisk.  

Fordi afsenderen giver noget. Man føler man kender afsenderen” (FG2, 00:41:55-00:42:06). 

Respondenterne lægger i det hele taget vægt på, at en relation har stor indflydelse på deres opfattelse 

af virksomheders kommunikation. Relationen betegnes i højere grad end tidligere som en overordnet 

opfattelse af virksomhedens brand, som er et resultat af den løbende dialog, forbrugeren har haft med 

virksomheden. Man kan med andre ord sige, at den løbende dialog har skabt en relation, der har forbed-

ret forbrugerens opfattelse af virksomhedens brand image (Syed Alwi, 2009). Det lader til at være afgø-

rende for, at der kan opstå kundeloyalitet. 

Personalisering virker således relationsskabende, ligesom relationen i sig selv får dialogen til at fremstå 

mere personlig. Det afgørende element bliver dermed, at budskaberne i virksomhedens e-mails formår 

at illustrere denne personlige relation, så forbrugerne får en følelse af, at de ’kender’ virksomheden. 

Det leder videre til en anden vigtig pointe, at virksomheden tilsvarende må udvise loyalitet over for 

forbrugeren ved at bidrage med værdi. Den må gøre sig fortjent til kundens loyalitet (Korntved, 

00:33:00). Det indebærer, at virksomheden løbende vurderer kundens forståelse af relationen. Hvis fre-

kvensen for interaktion falder, må virksomheden betragte denne adfærd som respons i den samlede 

dialog. Det medfører, at relationen må revurderes og eventuelt genopbygges ved at ændre de dialog-

flows, der målrettes forbrugeren: 

”I kommunikation hvor man taler til en eller anden vil man på kropssprog og øjenkontakt […] 

kunne afkode, om […] jeg bliver anerkendt for det, jeg siger og gør. Det er også det, man skal 

have bygget ind i den automatiserede kommunikation, altså at man skal kunne konstatere, om 
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modtageren opfatter det her som tilstrækkelig relevant for vedkommende, og ikke intimide-

rende eller på anden måde grænseoverskridende” (Korntved, 00:24:13-00:24:44). 

Det indebærer også, at virksomheden signalerer, at den formår at identificere forbrugerens ståsted. En 

forbruger, der ikke har interageret med virksomheden i en lang periode, kan ikke formodes fortsat at 

indgå i en eventuelt forhenværende relation. Kommunikationen og de opstillede dialogflows må med 

andre ord tilpasses, så relationen kan blive genopbygget. Lauritsen påpeger manglende identifikation af 

forbrugerens ståsted som en potentiel faldgrube ved brug af Marketing Automation, hvis de udsendte 

markedsføringsbudskaber ikke tager højde for forbrugerens aktuelle situation og relationens status: 

”Det der med at forstå, hvor er jeg henne i situationen, det er også det som forbrugeren får ud 

af Marketing Automation, at du rent faktisk som forbruger får en bedre kundeoplevelse, altså 

Customer Experience” (Lauritsen, 00:11:30-00:12:00). 

Det er dette ståsted, som bør fungere som udgangspunkt for dialogen. En positiv dialog, som forbruge-

ren ofte indgår i, rummer muligheder for, at virksomheden kan skrue op for graden af personalisering. 

Her bør forbrugerens feedback monitoreres for at sikre, at modtageren fortsat reagerer på kommuni-

kationen og ønsker at indgå i relationen (Korntved, 00:28:00). Dette kan som nævnt måles via FRAC 

eller NPS. Først når denne gradvise udvikling af dialogen har fundet sted, og hvis forbrugerens lead score 

er høj, bør man ifølge Korntved begynde at præsentere forbrugeren for kommunikation af salgsmæssig 

karakter (Korntved, 00:36:23). 

Den afsluttende bemærkning i forhold til e-mail må da være, at e-mail bør ses som en kanal, der i Mar-

keting Automation er bærende for opbygningen af en relation. Kanalen rummer mulighed for relevans 

og personalisering, ligesom forbrugerne kan interagere med virksomheden og omdanne den indledende 

monolog til en faktisk dialog. Herfra er det op til virksomheden at bevare sin relevans over tid, da det på 

sigt vil medføre en højere grad af oplevet personalisering. Det er afgørende for, at forbrugerne på sigt 

kan udvikle relationen, og virksomheden kan opnå status som relationspartner (Fournier, 1998). 

5.3 – In-Store Experience 

Virksomheder kan integrere flere offline kanaler i sin Marketing Automation-indsats. Vi fokuserer dog 

udelukkende på In-store Experience, hvor online data overdrages til en offline kontekst i en Omnichan-

nel Marketing-tilgang (Lemon & Verhoef, 2016). 

In-Store Experience kan forekomme i forskellige stadier i kundens Customer Journey. Forbrugeren kan 

eksempelvis befinde sig i purchase stage, hvor det er virksomhedens opgave at påvirke forbrugeren til 

at foretage selve købet i butikken. Her kan den offline interaktion finde sted på baggrund af en online 
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informationssøgning (netrooming) (Lemon & Verhoef, 2016). Alternativt befinder forbrugeren sig fort-

sat i prepurchase stage. Her vil interaktion derfor være en del af forbrugerens informationssøgning, og 

forbrugeren kan efterfølgende foretage købet online (showrooming) (Lemon & Verhoef, 2016). 

For virksomheder, der har både online og offline salgskanaler inkorporeret i Marketing Automation, 

bliver de fysiske butikkers ansatte et vigtigt brand-owned touchpoint i kundens Customer Journey. De 

har nemlig stor indflydelse på, om kunden har en positiv Customer Experience (Verhoef, Kannan, & 

Inman, 2015; Lemon & Verhoef, 2016). Det har betydning for kundens tilbøjelighed til at foretage købet 

og interagere med virksomheden efterfølgende (Lemon & Verhoef, 2016). 

En positiv fysisk oplevelse med virksomheden vil føre til en positiv reaktion på fremtidige kommunika-

tion, da den fysiske oplevelse i høj grad skaber en følelse af relation til virksomheden (FG2, 00:52:05-

00:53:09). Pointen stammer fra en af fokusgrupperne, hvor en respondent beskriver en oplevelse med 

Magasin, hvor en positiv offline oplevelse medfører øget engagement med Magasins fremtidige kommu-

nikation. Det indikerer med andre ord, at interaktion på tværs af online og offline har stor betydning for 

forbrugernes generelle opfattelse af den kommunikation, de modtager fra virksomheden (Lemon & 

Verhoef, 2016). 

Samspillet mellem kanaler i Omnichannel Marketing giver virksomheden mulighed for at afdække hele 

værdiskabelsen for kunden (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). Det stiller krav til, at virksomhederne 

har en forståelse for, hvornår og ikke mindst hvordan de skal benytte deres dataindsigt fra Marketing 

Automation til at designe deres interaktion og dialog i deres In-Store Experience. 

I fokusgrupperne blev det klart, at brug af online data i en offline kontekst har risiko for at virke intimi-

derende. Det beskrives eksempelvis som ’mistænksomt’ og ’mærkeligt’, hvis ekspedienten udvælger 

specifikke produkter, som forbrugeren har udvist interesse for online (FG2, 01:06:10). Uligevægten op-

står, fordi ekspedienten åbenlyst besidder information, som forbrugeren ikke har den anden vej. Det 

kan være i form af ekspedientens kendskab til forbrugerens navn, som ikke betragtes som særpræget 

personligt i en online kontekst. Respondenterne giver dog udtryk for, at personalisering hurtigt kan 

blive for personligt i en offline kontekst. I nogle tilfælde kan det være skadende for dialogen: 

”Du har en intimsfære normalt når du møder mennesker, inden for en halv meter eller meter, 

begynder det at blive mærkeligt hvis du kommer for tæt på. […] Men når man fjerner det, hvor 

man kommer ind i butikken, og de spørger hvad hedder du, og jeg siger ’jeg hedder Alexander’, 

[…] så bliver det for mærkeligt. For mit vedkommende behøver de ikke at blive så personlige” 

(FG2, 01:11:40-01:12:30). 
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Uligevægten i forholdet mellem virksomhed og forbruger strider mod pointerne om, at relationen op-

bygges via ”dialog frem for monolog” (Korntved, 2018; 00:23:44), at virksomhedens mål for dialogen er 

at sikre en gnidningsfri oplevelse på tværs af kanaler, og at dialogen tager afsæt i kundens behov og 

situation. I de foregående kanaler fremhævede vi, at den form for dialog er skabende for en relation, 

men i en offline kontekst kan en personalisering af dialogen være direkte skadelig, fordi det overskrider 

forbrugerens intimsfære. Det kan ødelægge virksomhedens muligheder for at opbygge kundeloyalitet 

(Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Vlasic & Kesic, 2007; Vesanen & Raulas, 2006). 

Vi argumenterer derfor for, at virksomheder bør betragte kundens offline Customer Experience og den 

relation, der opstår offline som en særskilt størrelse, der skal opbygges sideløbende med en eventuelt 

online Customer Experience og relation. Det indebærer, at online dataindsigt ikke nødvendigvis kan 

overdrages direkte til forbrugerens offline Customer Experience. Virksomheden må etablere en offline 

relation, der kan fungere sideløbende med en eventuelt online relation. Først når de to relationer er 

opbygget, kan virksomheden forsøge at udvikle dialogen og derefter relationen: ”Der er mange virksom-

heder, der ikke har taget sig tiden til at opbygge en egentlige stærk relation” (Korntved, 00:30:05-

00:30:10). Hvis virksomhederne benytter dataindsigten for tidligt uden forbrugernes samtykke, kan det 

have en negativ indvirkning på deres Customer Experience: 

”Det er afgørende vigtigt, at man kan forsikre, at man ikke bare bruger alt det [data]. […] Det 

kan godt være, at du kan det, men er du sikker på, at din kunde har lyst til at blive mødt af den 

form for indsigt og detaljegrad, eller skal du naturligt trinvis opbygge den større og større grad 

af intimitet i den dialog, der findes?” (Korntved, 00:22:52- 00:23:23). 

Interaktion, som foregår i forbindelse med forbrugerens In-Store Experience er mere intim, end den 

online ditto: ”Det med at det er målrettet, det er okay, når det er teknologien [online]. Men når der går et 

menneske ind og gør det [offline], så bliver det super creepy.” (FG2, 01:06:30). Vi fortolker formuleringen 

’creepy’ som en udfordring, der kobler sig til kategorien privacy, hvor dataindsigten overskrider forbru-

gernes grænser. I stedet for at skabe en positiv oplevelse virker det intimiderende. Netop denne balance 

påtaler Korntved i forhold til, hvor grænsen for brug af data går: 

”Principielt er der ikke nogen grænse for, hvor meget detaljeret og unik information du kan 

bruge over for den enkelte kunde. Det, der er afgørende er, hvornår du gør det, og hvor hurtigt 

du gør det” (Korntved, 00:21:40-00:22:10). 
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Udfordringen og den anderledes mere intime opfattelse af offline interaktion kan bunde i, at responden-

terne ikke forstår, med hvilket formål og i hvilket omfang virksomhederne opsamler data: ”Kan ekspe-

dienten så også se, hvor hun var inden hun gik ind [i butikken]? Det kan hun formentlig ikke, men det bliver 

som om man er overvåget” (FG2, 01:06:30-01:06:35). 

Vi kan derfor udlede en anden vigtig pointe. Det er helt afgørende, at virksomheder gør det klart for 

forbrugeren, hvordan og hvorfor de indsamler data. Der må være tale om gennemsigtighed. Forbru-

gerne er nemlig mere tilbøjelige til at acceptere det, hvis virksomheden forklarer formålet: 

”Hvis de har lavet relationen face-to-face først, og fortalt om det, så er det okay, at de bagefter 

bruger dataene. Men hvis de bruger dataene, og lige pludselig bliver personlig, så er det under-

ligt” (FG2, 01:13:18-01:13:29). 

Virksomhederne må med andre ord få forbrugernes samtykke. Ikke blot online, men også offline. Risi-

koen for at data bliver til privacy-udfordringer formindskes, hvis respondenterne føler, at de har givet 

et mundtligt samtykke og er indforståede med, hvad samtykket omfatter, hvilke data virksomheden op-

samler og til hvilke formål de benyttes. Samtykket har en positiv effekt, hvis virksomheden får samtyk-

ket offline: 

”[…] fordi de har fortalt mig, at her er der en nøglering. Vi kan se, hvem du er, når du lægger 

den herinde. Og så er der skabt den relation, hvor det er fair nok, at i ved, hvad jeg hedder, og 

hvad jeg køber. Så har de ligesom forklaret, hvor de tilgår det [dataene] fra”  

(FG2, 01:09:50-01:10:57). 

Forbrugerne oplever med andre ord ikke at give et lignende samtykke, hvis det gives online i en e-mail: 

”Det er nok også det at få det at vide af en person for mig, for hvis det alligevel bare stod i en mail, så ville 

jeg jo ikke læse det, og bare klikke accepter” (FG2, 01:11:25-01:11:32). 

Citaterne viser, hvordan en personlig dialog og interaktion, der har til formål at forklare forbrugerne, 

hvordan deres data bruges, medvirker til, at forbrugeren forstår formålet og bedre kan se fordelene i at 

opgive data for at få målrettede produkttilbud. Det er også en pointe, som understreges i teorien, hvor 

det fremgår, at forbrugernes accept af dataindsamling og graden af personalisering kan højnes, når for-

brugerne kan forvente at modtage fordele retur (Vlasic & Kesic, 2007). En sådan forståelse på baggrund 

af et mundtligt samtykke rummer således mulighed for, at forbrugerne ikke længere ser data som en 

privacy-trussel, men i stedet ser det som en mulighed for at få en bedre Customer Experience: ”Det er 

fint, at de bruger data, bare de bruger det på den rigtige måde, […] så får man en god service” (FG2, 

01:11:20-01:15:36). 
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Vi betragter den ’rigtige måde’ som en måde, der – via eksplicit samtykke – udvisker grænserne mellem 

online og offline ved at tydeliggøre, hvilken værdi indsigten giver kunden såvel som virksomheden 

(Vlasic & Kesic, 2007). Virksomheder, der formår at opbygge relationen og sikre samtykke til brug af 

data, har legitimitet til at tage relationen til næste niveau. 

Relation er det andet overliggende koncept der, hvis brugt korrekt, vil føre til en bedre Customer Jour-

ney og en emotionel tilknytning til brandet (Arnould & Thompson, 2005; Fournier, 1998; Korntved, 

2018). Det vil få forbrugeren til at fortsætte interaktionen, som fører til mere data og nye indsigter i 

forbrugernes vaner. Det fodrer relationen og danner grundlag for, at virksomheden kan præsentere for-

brugeren for endnu mere personaliseret og relevant indhold (Merisavo & Raulas, 2004). En af respon-

denterne kommer med et konkret eksempel, der understøtter hvordan brugen af data i en offline kon-

tekst kan føre til en bedre Customer Experience: 

”Jeg har tilmeldt mit kort [dankort], så de kan følge hvad jeg køber i Meny, […] og så forbinder 

den det, jeg har købt før, med de tilbud, så jeg kan få […] 20% på noget, som jeg køber ofte. […] 

Det er noget, jeg kan bruge i hverdagen, når det er noget, jeg bruger ofte”  

(FG1, 00:43:30-00:44:15). 

En anden udfordring i forhold til brug af data i In-Store Experiences – ligesom med bannerannoncer – 

gør sig gældende, når det kommer til dataenes nøjagtighed. Respondenterne fremhæver et scenarie, 

hvor de befinder sig i en købssituation, hvor de skal foretage et køb på vegne af en anden person eller 

på anden vis foretager et køb, der ikke stemmer overens med deres sædvanlige præferencer. Som til-

fældet også var med bannerannoncer og e-mail, medfører denne unøjagtighed i dataene også unøjagtig-

hed i den tilpassede relevans og personalisering. Det har en negativ effekt, hvis anbefalingerne til for-

brugeren er forkerte (Arora et al., 2008; Shen, 2014). Samme problem fremhæves blandt responden-

terne: 

”Jeg tror også at det vil ødelægge den fysiske oplevelse, hvis ekspedienten har for meget infor-

mation om mig på forhånd. Det kan være, at informationen kommer på baggrund af de sidste 

tre gange jeg har været i butikken, hvor jeg har haft tømmermænd, og ikke har haft lyst til at 

snakke med nogen. […] Det er ligesom nogle af de oplevelser man har digitalt, hvor dataene er 

misvisende […] Det er man småirriteret over, men det ville have en langt større konsekvens, 

hvis man havde den oplevelse nede i […] en fysisk butik. Så ville man muligvis holde op med at 

komme det sted” (FG1, 01:16:20-01:17:23). 

Respondenterne præsenterer også eksempler, hvor online data medfører en positiv offline Customer 

Experience. Vi vurderer dog, at den gode Customer Experience opstår, fordi forbrugerne ved eller kan 

gennemskue, hvordan virksomheden opsamler og bruger dataindsigten. Vores konklusion på In-Store 
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Experience som kanal er derfor, at virksomheder bør opbygge en særskilt relation, hvis de både inter-

agerer med forbrugere online og offline.   

Respondenterne giver udtryk for, at deres online interaktion med en virksomhed ikke berettiger virk-

somheden til at benytte den affødte dataindsigt offline. Hvis virksomheden gør det, kræver det mere 

fokus på samtykke, end det gør online. Ved at få samtykke via dialog med en medarbejder, er forbru-

gerne mere tilbøjelige til at acceptere virksomheders brug af data. Det er dog en forudsætning, at det 

skaber værdi for forbrugeren i form af en bedre Customer Experience og service. 

Brugen af data er derfor en svær balancegang for virksomhederne, da de på én og samme tid skal benytte 

data til at gøre oplevelsen mere positiv, men samtidig tage højde for, at databrugen ikke er skjult og 

skaber uligevægt: ”Grænsen går ved, om man har fået det at vide eller ej. Det skal ikke være en skjult 

agenda” (FG2, 01:11:20). Problemet synes ikke at opstå i kraft af, at virksomhederne besidder dataene. 

Balancen skal findes i selve udførelsen af dialogen, som må bevares på et niveau, der inkluderer en fø-

lelse af, at forbrugerne indgår i en ny, offline relation. 

5.4 – SMS 

SMS er den sidste kanal, som vi inddrager i analysen. Respondenterne i fokusgrupperne giver i høj grad 

udtryk for holdninger til at modtage marketingrelaterede budskaber på SMS. Det lægger op til en række 

overvejelser omkring, hvordan virksomheder bør tage SMS i brug for at imødekomme forbrugernes for-

ventninger til virksomhedens kommunikation. Med afsæt i vores samlede forståelse af SMS på baggrund 

af fokusgrupperne, betragter vi SMS som en kanal, der først bør tages i brug, når virksomheden har 

opbygget den gode relation til forbrugeren. Det vil sige, at SMS er en kanal, der er forbeholdt forbruge-

rens postpurchase stage, hvor virksomheden benytter SMS til serviceorienterede formål. 

Det er til trods for, at SMS er en effektiv kanal, som giver en række muligheder for at ramme forbrugere 

på en måde, der fanger deres opmærksomhed: ”Man lægger mere mærke til dem [SMS’er].” (FG1, 

00:33:28). Det kan netop være årsagen til, at virksomheder benytter kanalen. Vi vil derfor påpege, at 

virksomheder skal forholde sig til, at forbrugerne opfatter SMS, som en mere personlig og intim kanal: 

”Jeg synes, at SMS’en er mere personlig [end e-mail]. Der kommer de [virksomhederne] tæt på” (FG1, 

00:33:26). Denne holdning kommer til udtryk blandt flere respondenter, hvor én i forlængelse udtryk-

ker: ”Men ikke på en særlig behagelig måde. Jeg har ikke fået en SMS fra nogle, der vil sælge mig noget, 

men det vil jeg ikke bryde mig om” (FG1, 00:33:30). 
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Opfattelsen af SMS som en intim kanal medfører, at SMS rummer en større risiko for at overskride for-

brugernes intimsfære, end eksempelvis e-mail. Den større grad af intimitet kan, hvis brugt forkert, have 

negative konsekvenser for forbrugernes tilbøjelighed til at indgå i dialog med virksomheden: 

”[…] SMS er så privat. Det er kun mine venner, der SMS’er mig. Mail er lidt mere professionelt 

[…] Men SMS er mega irriterende, hvis jeg fik SMS’er fra Fakta, så ville jeg ikke handle der” 

(FG2, 00:37:10-00:37:36). 

Udtalelsen bliver bakket op af flere respondenter, der sidestiller SMS med en følelse af at blive spammet: 

”Ja, det er vildt nok hvad det kan gøre, hvis man bliver spammet [med SMS’er] af Fakta, så vil man ikke gå 

derned” (FG2, 00:37:36). 

Samtidig har SMS en formatmæssig begrænsning, da SMS udelukkende indeholder muligheden for at 

præsentere tekst. Det betyder, at kanalens format ikke kan favne den form for interaktivitet, som er 

afgørende for forbrugernes tilbøjelighed til at indgå i interaktionen (Vlasic & Kesic, 2007): ”Jeg har ikke 

oplevet at få andet end tekst, hvor jeg er sådan – reklamer, der virkelig fanger mig, der er jo også et billede 

eller video, og det får man ikke på SMS. Så derfor tror jeg aldrig, at det vil være godt nok” (FG2, 00:38:11-

00:38:34). Formatet har begrænsninger og respondenterne opfatter SMS som en ’privat’ kanal, der rum-

mer risiko for at overskride forbrugernes intimsfære. Det giver anledning til at reflektere over – hvis 

ikke om – så hvordan virksomheder kan drage fordel af kanalens styrke som effektiv metode til at til-

trække forbrugernes opmærksomhed. 

Som tilfældet også var med forbrugernes opfattelse af intimitet i forbindelse med In-Store Experience 

som kanal, så ligger nøglen til at kunne inddrage SMS som en del af en Marketing Automation-strategi 

ligeledes i forbrugernes samtykke og virksomhedernes gennemsigtighed omkring den værdi, det giver 

begge parter. Det er afgørende, at forbrugerne indvilliger aktivt i at modtage SMS’er: 

”Så skulle det være fordi man signede op på, at man gerne vil have en besked [SMS] hver gang 

der er tilbud på økologisk mælk eller æg eller et eller andet” (FG2, 00:38:35-00:38:41). 

Selvom budskabet i respondentens eksempel indeholder et salgsmæssigt budskab, så bærer det samti-

dig præg af en mere serviceorienteret tilgang. Da forbrugeren selv har taget stilling til at ville modtage 

sådanne budskaber, får SMS’en som primært formål at underrette forbrugeren om, at den service som 

vedkommende har tilmeldt sig, gør sig gældende. Med andre ord ligger værdiskabelsen ikke alene i pro-

dukttilbuddet, men forbrugeren vil opleve, at virksomheden tilfører en servicemæssig værdi, der sup-

plerer den økonomiske vinding, der er ved at benytte tilbuddet. Respondenterne bringer flere eksem-

pler på SMS’er, som de aktivt har tilmeldt sig.  
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Fælles for dem alle er, at SMS fremstår som en stærk kanal, hvis den bruges i tilfælde, hvor forbrugeren 

har tilmeldt sig en service. Det indebærer, at forbrugeren har givet samtykke til, at virksomheden må 

kontakte vedkommende, fordi forbrugeren forventer at modtage fordele retur (Vlasic & Kesic, 2007). 

Det er denne forventning, der skaber den fornødne relevans: ”Men så er det også fordi man føler, det er 

relevant, altså budskabet gør, at man synes, det er fedt” (FG2, 00:39:07). Det indebærer samtidig, at virk-

somheden må respektere forbrugerens tilvalg og agere loyalt over for forbrugeren ved ikke at bryde 

med forbrugerens forventning om, hvad vedkommende kan forvente at modtage. Respekterer virksom-

heden forventningen, og foregår dialogen på forbrugerens præmisser, rummer SMS gode muligheder 

for at etablere konstruktiv dialog: 

”Hvis det er ting, man rigtig gerne vil, og får dem på SMS, så er det måske også meget fedt, fordi 

dem ser man rent faktisk, hvor mailen den bliver bare slettet eller bliver væk” 

 (FG2, 00:38:55-00:39:07). 

Når forbrugeren foretager en aktiv tilmelding og bliver kvitteret med relevant indhold, der kobler sig til 

den tilmeldte service, opstår den værdifulde dialog, som kan udmønte sig i en relation. Denne relation 

må dog være etableret før dialogen kan udvides til også at finde sted på SMS. Virksomheder kan med 

andre ord ikke benytte SMS til at skabe selve relationen. Vi mener derfor, at virksomhederne, for at 

benytte SMS som kanal, først må tage andre kanaler i brug til at opbygge en relation, der kan bære den 

mere private og intime dialog, som SMS pr. definition lægger op til. 

Det er ifølge respondenterne en forudsætning for, at SMS kan benyttes uden at virke intimiderende: ”Der 

ville jeg kigge på, hvad er det for en afsender. Jeg får nogle SMS’er. Det fungerer faktisk okay. Det er fra mit 

lokale pizzeria, og det er sådan nogle generiske SMS’er de sender […] Det synes jeg egentligt fungerer ret 

godt […], fordi det også er sådan et lille internt pizzeria og man kender personalet” (FG2, 00:40:24-

00:41:17). Den etablerede relation lader endda til at mindske kravene til budskabernes målrettethed, 

relevans og personalisering, da de elementer allerede findes i respondentens relation til virksomheden. 

Relationen kan også opstå som resultat af forbrugerens købshistorik. Her kan SMS tages i brug som ser-

vicekanal, hvor formålet er at facilitere en dialog, der relaterer sig til forbrugerens brug af virksomhe-

dens produkt. Vi mener, at SMS igen bliver en service, der ikke har til direkte formål at sælge nye pro-

dukter. SMS kan påvirke forbrugeren til at re-entrere i salgstragtens prepurchase stage, men kanalen 

bør primært blive brugt til at yde en service i forbrugerens postpurchase stage, ved at tilbyde forbruge-

ren den bedst mulige oplevelse med det produkt, han eller hun har købt. Pointen kommer bedst til ud-

tryk i Lauritsens eksempel nedenfor, som kobler sig til respondenternes pointer om, at SMS’er bør have 
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en direkte sammenhæng med det tilbudte/købte produkt eller komme fra en virksomhed, hvor forbru-

geren i forvejen har en relation. Lauritsen bringer et fiktivt eksempel på, hvordan hans relation til abon-

nementsordningen RetNemt, der leverer måltidskasser, kan forbedres via SMS: 

”[…] Skulle du nu i forbindelse med din madlavning få problemer, så har vi en online kok som 

altså står klar til at chatte med dig. Det er relevant kommunikation, da jeg lige er blevet kunde 

hos RetNemt. Jeg har faktisk aldrig lavet det her mad før. Det kan være den form for dialog der 

kommer ud af det. Men det skal jo nok komme på SMS, fordi telefonen ligger ved siden af dig, 

når du laver mad. Men man står ikke og læser mails, når man laver mad. Men det popper alli-

gevel op, hvis der kommer en SMS” (Lauritsen, 00:12:13-00:12:50). 

Eksemplet drager paralleller til den tidligere pointe om, at virksomhedens kommunikation må være i 

overensstemmelse med kundens ståsted. SMS kan, i kraft af dens evne til at blive set, i højere grad end 

e-mails, tilbyde forbrugerne services, der kobler sig direkte til deres pågældende situation. Servicen, 

som Lauritsen beskriver, fungerer fordi den foregår på brugerens præmisser og skaber en bedre holi-

stisk oplevelse med produktet. I en mere teoretisk sammenhæng indtager RetNemt dermed en rolle som 

relationship partner (Fournier, 1998), som forbrugeren inddrager som en del af sin oplevelse med at 

lave mad med RetNemt. Sker det, og holdes dialogen på et tangerende venskabeligt og ikke-sælgende 

niveau, vurderer vi, at SMS som service kan have potentiale til at udvikle kundeloyalitet. 

SMS kan derfor være en vigtig kanal for virksomheder, når det kommer til at omdanne eksisterende 

kunder til loyale kunder. Det er forudsat af, at virksomheden fokuserer på at opbygge selve relationen 

på forhånd via relevante og personlige budskaber i kanaler som e-mail og øvrige touchpoints i løbet af 

forbrugerens Customer Journey. Kun når denne relation er etableret, kan SMS fungere som servicekanal, 

der via aktivt samtykke fra forbrugeren, rummer gode muligheder for at skabe den følelse af personali-

sering og relevans, der er nødvendig for at skabe kundeloyalitet. 

5.5 – Delkonklusion 

Analysen gav os indsigt i, hvordan respondenterne oplever at modtage marketingrelaterede budskaber 

i de fire udvalgte kanaler. Figur 11 illustrerer, hvordan ’relation’ som koncept skal ses som en overligger 

for virksomheders kommunikation, når formålet er at opbygge loyalitet. Den afgørende pointe ligger i, 

at virksomheder må have fokus på at opbygge en relation igennem hele kundens Customer Journey. Det 

indebærer, at virksomheden forsøger at opbygge en relation allerede i den første interaktion med en 

kunde, når kunden foretager sin informationssøgning i prepurchase stage.  
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Når kunden har foretaget sit køb, bør virksomhederne rette fokus mod at udvikle relationen ved at fo-

kusere på at udsende relevant indhold, som gradvist bliver mere personaliseret. Efterhånden som rela-

tionen udvikler sig, vil den rumme nye muligheder. Selvom selve indholdet ikke bliver mere personligt, 

så vil forbrugerne være mere tilbøjelige til at opfatte virksomhedens kommunikation som sådan, fordi 

den personlige opfattelse af indholdet suppleres af den nu mere personlige relation. 

 

Figur 11 - Kundeloyalitet på tværs af Customer Journey (egen produktion) 

Analysen viser deusden, hvordan gennemsigtighed som tilsvarende koncept (til relation) fremgik på 

tværs af kanalerne som forudsætning for en positiv relation. Når virksomheden får samtykke fra forbru-

gerne og informerer dem om, hvorfor og hvordan den indsamler data, accepterer forbrugerne det i hø-

jere grad. Det forudsætter, at dataene ikke kun tilfører virksomheden værdi, men at forbrugerne også 

tilføres værdi i form af mere personaliseret og relevant indhold. Herved kan virksomheden i højere grad 

integrere data på tværs af online og offline. Også her bør de have fokus på at informere forbrugeren om, 

at de benytter online data til at sikre en bedre offline Customer Experience. Dataindsigten bør ikke neg-

ligere vigtigheden af at opbygge en offline relation – men kan netop hjælpe den på vej. Det vil desuden 

modvirke, at forbrugerne føler, at virksomheders brug af data overskrider deres grænser. Gennemsig-

tighed er med andre ord afgørende for at udnytte mulighederne med data og undgå privacy-udfordrin-

ger.  

Når kunden begynder at udvise loyalitet, er det virksomhedens opgave at vedligeholde relationen, så 

den også fremover kan rumme den regelmæssige interaktion, som er nødvendig for at kunne fastholde 

kunden som loyal. Figurens cirkulære form illustrerer, at virksomhedens fokus på kundeloyalitet skal 

ses som en vedvarende proces, hvor virksomheden må udvise gensidig loyalitet over for kunden for at 
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vedligeholde relationen. I praksis udviser virksomheden loyalitet ved at inddrage forbrugernes feed-

back i sin kommunikation så denne også fremover opleves relevant og personlig. Vi ser den løbende 

feedback som afgørende for virksomhedens evne til at foretage løbende vurderinger af kundens fort-

satte interesse i at indgå i relationen. Hvis en kunde begynder at udvise afvigende adfærd ved eksem-

pelvis at reagere mindre på virksomhedernes kommunikation eller foretage køb med en lavere 

frequency og større recency (jf. FRAC-score), må virksomhederne udvikle relationen på ny, for at for-

bedre forbrugerens samlede lead score og NPS. Det kan gøres ved at påvirke forbrugeren til at udvikle 

en ny interesse eller på anden vis skabe et behov for et produkt, som dialogen efterfølgende kan om-

handle. Ved at re-etablere dialogen kan relationen genopbygges eller videreudvikles. 

Når virksomheden foretager en lead scoring af den enkelte kunde, understøtter det ikke blot et mål om 

at drive forbrugerne igennem salgstragten. Den løbende monitorering af kundens feedback viser samti-

dig virksomheden, hvordan forbrugeren opfatter den gensidige relation. Når forbrugeren ændrer sin 

adfærd, må virksomhedens kommunikation følge med, så den tilpasses efter kundens situation og fort-

sat opfattes som relevant. Hvis virksomheden opfattes som relevant, er det fordi den tilfører en mer-

værdi til forbrugeren, som vil begynde at betragte virksomheden som en relationspartner (Fournier, 

1998). Et partnerskab, der med al sandsynlighed vil føre til loyalitet mellem forbrugeren og virksomhe-

den. 

5.6 – Framework 

Frameworket, som fremgår af figur 12 er en opsamling på vores samlede forståelse af Marketing Auto-

mation i forhold til de fire kanaler, vi har undersøgt via vores fokusgruppeinterviews. Formålet med 

frameworket er at skitsere de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at inddrage de fire 

kanaler i virksomheders Marketing Automation-indsats. Frameworkets anbefalinger skal derfor ses 

som forslag til, hvordan virksomheder kan udnytte kanalernes muligheder, mens de samtidig forholder 

sig til udfordringerne. Vi ser det som vigtigt at påpege, at vi har udformet anbefalingerne ud fra en samlet 

forståelse af de indsigter, vi har hentet i henholdsvis teori, ekspert- og fokusgruppegruppeinterviews. 

Anbefalingerne er udledt med det formål, at Marketing Automation-indsatsen skal skabe kundeloyalitet. 

Samtidig vil vi understrege, at anbefalingerne bygger på et begrænset omfang af empiri. Vi er klar over, 

at de holdninger, som respondenternes i fokusgrupperne giver udtryk for, repræsenterer et forholdsvist 

snævert indblik i, hvordan forbrugere i den virkelige verden oplever faktiske slutprodukter af Marketing 

Automation. Vi er også opmærksomme på, at udtalelserne fra Korntved og Lauritsen og den samlede 

forståelse, som vi har fået på baggrund af de to ekspertinterviews, kun giver os et begrænset indblik i 

de mekanismer, der gør sig gældende i forbindelse med Marketing Automation og kundeloyalitet. 
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Frameworket skal derfor ikke regnes for en endegyldig sandhed. Vi opfordrer i stedet til, at virksomhe-

der ser anbefalingerne som overordnede retningslinjer. 

Anbefalingerne lægger op til, at virksomhederne forholder sig til de overordnede pointer, efterprøver 

dem i praksis og i øvrigt gør brug af dem ud fra de øvrige forhold, der gør sig gældende i den konkrete 

situation, med deres konkrete produktudbud og målgrupper. Samtidig vil vi gerne påpege, at anbefalin-

gerne i øvrigt skal stemme overens med virksomhedens marketingstrategi, og at Marketing Automation 

altid bør blive betragtet som et delelement af virksomhedens samlede marketingaktiviteter. 

Frameworket i figur 12 er opdelt i tre niveauer. Først samler vi op på de fire kanalers egenskaber (1). 

Dernæst skitserer vi nogle af de muligheder og udfordringer, der kobler sig til hver kanal (2). Framewor-

kets sidste element indeholder vores anbefalinger til, hvordan virksomheder drager fordel af mulighe-

derne og imødekommer udfordringerne (3). I de efterfølgende afsnit vil vi forklare modellen og uddybe 

anbefalingerne. For at tydeliggøre udvalgte pointerne bringer vi undervejs nogle fiktive eksempler, som 

har til formål at skitsere konkrete scenarier, hvor anbefalingerne bliver aktiveret. 
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5.6.1 – Bannerannoncer 

I anden delanalyse argumenterede vi for, at den største udfordring ved bannerannoncer er virksomhe-

dens begrænsede datagrundlag og dermed en begrænsede indsigt i kundens præferencer. Det medfører, 

at virksomhedens muligheder for at sikre relevant og personligt indhold er begrænset. Den clickstream 

data, som virksomheden opsamler, indikerer blot, at forbrugeren er interesseret i at købe et produkt. 

Vores første anbefaling er derfor, at bannerannoncer skal benyttes til at identificere forbrugeren og ind-

lede en dialog. Identifikationen gør det efterfølgende muligt for virksomheden at berige den opsamlede 

clickstream data med anden, mere dybdegående indsigt. Først når identifikationen har fundet sted, kan 

virksomheden begynde at opbygge, udvikle og senere vedligeholde en relation.  

Figur 12 – Framework: strategiske anbefalinger (egen produktion) 
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Vi anbefaler desuden, at virksomhederne har fokus på at foretage en hurtig afvejning af kundens kon-

krete behov. Hvis kunden reagerer på bannerannoncen, skal det betragtes som feedback, der indikerer, 

at virksomheden har formået at kommunikere med den fornødne grad af relevans. Hvis forbrugeren 

derimod ikke reagerer, skal virksomheden overveje, om forbrugeren overhovedet ønsker at indlede den 

dialog, som virksomheden lægger op til. Det kan være, at forbrugeren allerede har købt produktet, eller 

at adfærden afviger fra forbrugerens normale præferencer. Spinkelt datagrundlag kan således resultere 

i manglende identifikation af forbrugerens ståsted, der efterfølgende kan føre tilden tidligere omtalte 

kundeirritation, grundet mangel på relevans (Arora et al., 2008; Shen, 2014). Det minimerer chancen 

for, at virksomheden efterfølgende kan indgå i dialog med forbrugeren.  

På et mere konkret niveau anbefaler vi derfor, at virksomheder bruger indsigten fra clickstream data til 

at præsentere forbrugeren for overordnede produktkategorier, som kobler sig til de interesser, forbru-

geren har udvist. Ved at fokusere på overordnede produktkategorier i stedet for konkrete produkter, 

kan virksomheden undgå at komme med forkerte anbefalinger. Anbefalingen bygger på teorien om, at 

tabet ved at præsentere misvisende produkttilbud er større, end vindingen ved det modsatte (Arora et 

al., 2008; Shen, 2014). Vi forholder os også til respondenternes holdning til, at budskaber, der opfattes 

som relevante, ofte bygger på ’indhold frem for salg’. Vi uddyber og nuancerer pointen ved at forestille 

os følgende situation: 

Eksemplet viser en simplificeret udlægning af kundens Customer Journey, men det indeholder alligevel 

En mandlig forbruger beslutter sig for at købe noget nyt sommertøj. Han googler ’sommertøj’ og klikker sig ind på 

online tøjforretningen, Zalando.dk. Her klikker han rundt på hjemmesiden og kigger på forskellige produkter. Han 

er ikke på udkig efter noget specifikt og kan derfor ikke beslutte sig for at købe noget. Efter noget tid afsluttes 

besøget. Det må blive en anden dag. 

Han klikker ind på TV2 Nyhederne for at læse nyheder, hvor han bliver præsenteret for en bannerannonce fra 

Zalando. Annoncen består af en kort tekst, hvor der står ”Få inspiration og bliv klar til sommer med de nyeste 

trends”. Nedenunder er der et billede af en mandlig model, der er iklædt de sko, som han netop har kigget på. De 

ser ret fede ud med de lyse bukser og den hvide skjorte, tænker han. Han klikker på annoncen og bliver dirigeret 

videre til en landingpage med en artikel om sommerens mode. Artiklen indeholder nogle af de samme produkter, 

som han lige har kigget på, på Zalandos hjemmeside. Man vil vel gerne være med på moden, tænker han og beslut-

ter sig for at kigge på produkterne igen. De er nemme at finde, fordi de allerede vises under ’Mine favoritter’. Han 

lægger skoene i sin online indkøbskurv sammen med de lyse bukser og en hvid skjorte og gennemfører købet. Han 

tilmelder sig samtidig Zalandos nyhedsbrev for at få mails med flere modetrends. 

Tabel 7 – Bannerannoncer eksempel (egen produktion) 
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en række aspekter, som tydeliggør anbefalingen. Søgningen på ’sommertøj’ indikerer, at forbrugeren 

har et behov, som han søger at få dækket. Tøjet på Zalanda.dk fager forbrugerens opmærksomhed, som 

er det første trin i AIDA-modellen. Forbrugerens adfærd på hjemmesiden afføder clickstream data, som 

indikerer over for Zalando, hvilke konkrete produkter, han er interesseret i. De ved ikke mere om for-

brugeren, men kan via cookies følge hans videre færd på TV2 Nyhederne.  

Bannerannoncen fanger igen forbrugerens opmærksomhed og vækker en interesse (AIDA-modellen), 

fordi indholdet i annoncen passer til hans overordnede behov for at købe nyt sommertøj. Eftersom Za-

lando nu ved, hvilke produkter han har kigget på, på deres hjemmeside, kan de vælge et billede, som 

stemmer overens med hans specifikke tøjsmag og præferencer for tøj. I modsætning til konkrete pro-

dukttilbud præsenterer annoncen en overordnet produktkategori, som svarer til forbrugerens behov. 

Den har ikke til formål at sælge tøjet, men vil i stedet hjælpe forbrugerens i hans informationssøgning 

ved at tilbyde gode råd vedrørende sommerens trends. Indholdet bærer således præg af logikken bag 

Content Marketing, hvor formålet er at tilbyde dybere funderet indhold (Järvinen & Taiminen, 2015). 

Når forbrugeren læser artiklen, udvikler han en lyst (desire i AIDA-modellen) til at købe produkterne. 

Forbrugeren bliver bekræftet i, at det tøj, som han i forvejen er interesseret i, er en del af sommerens 

trends. Det er moderne, og han bliver bekræftet i, at hans præferencer passer til den identitet, han øn-

sker at signalere til sin omverden. Hans motiv for at købe produktet får altså præg af mere irrationelle 

og følelsesmæssige årsager (Escalas & Bettman, 2003; Belk, 1988). Genbesøget på Zalando.dk viser des-

uden, hvordan Zalando benytter tilgangen bag Omnichannel Marketing til at integrere interaktionen 

med forbrugeren på tværs af kanaler. Det gør det nemt for ham at gennemføre købet (action i AIDA-

modellen) (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). 

Interaktionen afsluttes med et køb og en tilmelding til Zalandos nyhedsbreve. Han opgiver dermed sin 

e-mailadresse, så Zalando kan identificere ham. Det betyder, at de fremover han tracke hans adfærd og 

profilere ham, så de får mulighed for at levere yderligere relevant indhold (Vesanen & Raulas, 2006). 

For at udvikle relationen med forbrugeren anbefaler vi desuden, at Zalando forsætter dialogen via e-

mail. 

5.6.2 – E-mail 

I forbindelse med forbrugerens Customer Journey ligger e-mail som kanal i naturlig forlængelse af ban-

nerannoncer. Forudsætningen for at interagere med forbrugeren via e-mail er, at forbrugeren er blevet 

identificeret ved at vedkommende har oplyst en e-mailadresse (Järvinen & Taiminen, 2015). Når iden-

tifikationen er foretaget, er relationen mellem virksomhed og forbruger stadig ny. Vi anbefaler derfor, 
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at relationen opbygges ved at kommunikere med størst muligt relevans og gradvist øge personaliserin-

gen. Når virksomheden er relevant allerede i den indledende dialog, vil forbrugeren fra start anerkende 

virksomhedens evne til at levere indhold, der stemmer overens med forbrugerens interesser. 

Derudover skal virksomheden kommunikere i forhold til relationen. Her mener vi, at virksomheden skal 

fokusere på at kommunikere i forhold til den konkrete adfærd, forbrugeren udviser og de produkter, 

som vedkommende har købt eller vist interesse for. Efterhånden som virksomheden har bevist, at den 

kan identificere forbrugerens behov og interesser, kan virksomheden skrue op for graden af personali-

sering og begynde at præsentere forbrugeren for produkter, der udfordrer den udviste adfærd. Det in-

debærer, at virksomheden betragter forbrugerens respons på de udsendte e-mails som feedback, der 

skal bruges til at berige forbrugerens øvrige adfærdsdata og sikre fortsat relevans, som er nødvendigt 

for at udvikle relationen. Fokus må med andre ord være på at følge udviklingen af relationen og fjerne 

den ’dårlige dialog’ med forbrugeren (Lauritsen, 2018). Ligesom i ovenstående afsnit med banneran-

noncer, præsenterer vi et fiktivt eksempel på, hvordan virksomheder kan bruge e-mail som del af sin 

Marketing Automation til at opbygge, udvikle og vedligeholde en relation: 

Pointen med eksemplet er, at sportsbutikken indleder en relation med forbrugeren, da han besøger bu-

tikken. De har en dialog, hvor virksomheden er i stand til at indsamle data, som de bruger til at profilere 

kunden. Efterfølgende benytter de denne information til at levere personaliseret indhold til forbruge-

ren. Vi antager, at forbrugeren finder den efterfølgende dialog, som foregår på e-mail, relevant, fordi den 

kobler sig direkte til hans behov. Da butikken kender til forbrugerens løbevaner ved de, at han med stor 

sandsynlighed har brug for et par nye løbesko efter ca. ni måneder. Forbrugeren opfatter desuden bud-

skabet som relevant, fordi butikken lykkes med at identificere hans Customer Journey og formår at få 

En motionsløber besøger en (offline) sportsbutik for at få vejledning i forbindelse med et køb af et par nye løbe-

sko. Forbrugeren forklarer ekspedienten, at han haft problemer med knæskader. Som del af vejledningen udfører 

forbrugeren en løbetest og finder ud af, at han skal have sko med anti-pronation. Ekspedienten spørger desuden 

ind til, hvor meget og hvor ofte forbrugeren løber. 

Vejledningen ender med, at forbrugeren køber et par løbesko. I forbindelse med betalingen bliver forbrugeren 

tilmeldt butikkens kundeklub. Ekspedienten forklarer, at forbrugeren vil modtage nogle e-mails med særlige til-

bud og spørger samtidig, om han må indtaste information om forbrugerens skadeshistorik, løbevaner og løbestil 

(pronation). Forbrugeren giver sit samtykke. Undervejs modtager forbrugeren e-mails, men ni måneder efter 

købet modtager forbrugeren en e-mail med tilbud på løbesko, som alle passer til hans behov. Prisniveauet for de 

tilbudte sko ligger desuden i samme prisleje som de sko, han købte i butikken tidligere på året. 

Tabel 8 – E-mail eksempel (egen produktion) 
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hans opmærksomhed, når han igen befinder sig i prepurchase stage. Virksomheden formår at udvise 

loyalitet over for forbrugeren ved at anbefale relevante produkter, som desuden gør hans beslutnings-

proces nemmere og derved både udvikler og vedligeholder relationen til kunden. 

5.6.3 – In-Store Experience 

Forbrugere kan opleve brugen af onlinedata som intimiderende, når virksomheder benytter den til at 

interagere med forbrugere offline. Vores anbefalinger til virksomheder, der inddrager offline kanaler 

(In-Store Experience) i sin Marketing Automation-indsats, går derfor på at balancere brugen af data. 

Formålet med at integrere online og offline er, at virksomheden kan skabe en positiv Customer Experi-

ence for kunden samtidig med, at de selv drager fordel af de muligheder, der ligger i integrationen. Den 

bærende pointe er her, at virksomheder må fokusere på at opbygge en særskilt relation, som er uaf-

hængig af en eventuelt online relation. Hvis den online relation overføres uovervejet til en offline kon-

tekst, vil virksomheden, som tidligere beskrevet, risikere at blive opfattet som intimiderende, og der vil 

opstå en privacy-udfordring. 

Vi anbefaler dog, at virksomhederne gradvist forsøger at udfordre forbrugernes grænser og søger at 

opnå maksimal relevans og personalisering offline, fordi denne Omnichannel Marketing tilgang rummer 

gode muligheder for øget salg (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). Ligesom den teknologiske udvikling 

har flyttet forbrugernes tolerance for eksempelvis dataindsamling, forventer vi, at forbrugerne med ti-

den vil udvise større accept af integrationen mellem online og offline. I hvert fald så længe dataindsigten 

bliver brugt, så den kommer forbrugerne til gode og bliver tydeliggjort via gennemsigtighed. Med andre 

ord argumenterer vi for, at virksomheder har fokus på at skubbe forbrugernes grænser, men i et tempo, 

der ikke virker intimiderende, og dermed resulterer i negativ Customer Experience. 

I analysen fandt vi frem til, at det er helt afgørende, at virksomheder informerer forbrugerne om ind-

samlingen af data, ligesom de også må tydeliggøre, hvordan og til hvilke formål de benytter indsigten. 

Forbrugerne stiller større krav til virksomheders gennemsigtighed, når det kommer til brug af data off-

line. Det er vores vurdering, at samtykke har en større og mere fremtrædende betydning, når den opnås 

offline. Vores anden anbefaling er derfor, at virksomheder har fokus på at opnå et eksplicit samtykke fra 

forbrugeren, som må tilkendegive, hvorvidt virksomheden må benytte data til at skabe en bedre Custo-

mer Experience. Herefter kan brugen af data intensiveres, efterhånden som henholdsvis online- og off-

line-relationerne udvikles. Først når begge relationer er etableret, kan virksomheden forsøge at inte-

grere dem til én relation, der går på tværs af online og offline. 
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I forlængelse af ovenstående anbefaler vi, at virksomhedens medarbejdere til en vis grad bevarer en 

illusion om, at ikke kender kunden. Hvis forbrugeren har udvist interesse for et produkt, bør virksom-

heden primært benytte indsigten til at give en bedre service, når forbrugeren besøger butikken. Her 

mener vi, at det er vigtigt at bevare illusionen om, at virksomheden ikke kender forbrugerens navn, 

behov eller præferencer, men i stedet inddrager dataindsigten implicit og diskret til at styre vejledning 

og service af forbrugeren. På den måde kan virksomheden bruge indsigten til at skabe en bedre Custo-

mer Experience, som via en afvejet Omnichannel Marketing tilgang, giver mulighed for at skabe en gnid-

ningsfri oplevelse på tværs af kanaler. 

5.6.4 – SMS 

SMS er en kanal, som respondenterne i fokusgrupperne opfatter som privat. Det medfører, at markeds-

føringsbudskaber, som udsendes via SMS, indeholder en stor risiko for at overskride forbrugernes in-

timsfære. Det har en negativ konsekvens for virksomheden, da respondenterne samtidig giver udtryk 

for, at det vil medføre en negativ opfattelse af virksomheden, der udsender kommunikationen. Vi ser 

derfor SMS som en kanal, der først bør benyttes, når virksomheden – via andre kanaler – har etableret 

en relation til forbrugeren. Når relationen er etableret, vurderer vi, at SMS rummer gode muligheder for 

at tilføre merværdi til forbrugeren. Vores konkrete anbefaling er, at virksomheder gør brug af SMS som 

en tilvalgsservice, som kobler sig til kunden primære køb. Vi ser ikke SMS som en salgskanal, men en 

servicekanal, som kan udvikle og vedligeholde en eksisterende relation. 

I anden delanalyse præsenterede vi Lauritsens eksempel på RetNemt, som kan gøre brug af SMS til at 

yde en bedre service. I eksemplet er måltidskassen det primære produkt, og SMS’en er en service, der 

hjælper forbrugeren med at bruge produktet. Vi vil derfor argumentere for, at virksomheder undlader 

at benytte SMS til at udsende salgsfremmende budskaber og i stedet benytter SMS som en kanal, der 

udelukkende kan tages i brug i kundens postpurchase stage (Lemon & Verhoef, 2016). Hvis kunden be-

nytter sig af RetNemts tilbud om at chatte med den tilknyttede kok, kan RetNemt desuden tilføre yder-

ligere værdi ved udsende indhold, der igen trækker på logikken bag Content Marketing (Järvinen & 

Taiminen, 2015). 

Eksempelvis kan en kunde, hvis spørgsmål til kokken flere gange omhandler tilberedning af kød, få til-

sendt indhold, som hjælper brugeren med at tilberede kød. Det kunne for eksempel være en tabel over 

tilberedningstider. Initiativet skaber merværdi for kunden, og det udvikler relationen, som senere kan 

lede til mersalg. Vi understreger afslutningsvis, at de salgsmæssige budskaber bør udsendes via e-mail, 

så SMS udelukkende fungerer som servicekanal. 
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Kapitel 6 – Diskussion 

Med diskussionen søger vi at nuancere nogle af de resultater og anbefalinger, som vi udleder af vores 

analyse. Vi vil diskutere, hvornår Marketing Automation lægger op til en dialog, der bliver for personlig. 

Effekten af Marketing Automation kan også vise sig at variere fra virksomhed til virksomhed. Inden da 

vil vi diskutere nogle af begrænsningerne ved vores undersøgelse. 

6.1 – Begrænsninger i undersøgelsen 

Respondenterne i fokusgrupperne er alle i samme demografiske segment. I forbindelse med opgavens 

metodiske fremgangsmåde beskrev vi, hvordan vi valgte at afgrænse undersøgelsen til at omhandle et 

homogent segment. Vi er derfor opmærksomme på, at vores resultater afspejler det valg. Vi vurderer 

dog, at vi ved at fokusere på ét segment har opnået mulighed for en mere dybdegående indsigt. Havde 

vi derimod valgt at inddrage respondenter med større diversitet, ville vi have opnået en bredere forstå-

else og havde været i stand til at sammenligne forbrugernes opfattelser på tværs af segmenter for at 

påpege eventuelle forskelle, som virksomheder skal være opmærksomme på, når de udfører Marketing 

Automation. 

Vi opnår en dybere indsigt, men anbefalingerne er tilsvarende begrænsede i forhold til at blive applice-

ret som generel viden på tværs af segmenter. Hvis en virksomhed henvender sig til segmenter, som ikke 

er repræsenteret i vores fokusgrupper, bør den overveje, om opgavens anbefalinger også gør sig gæl-

dende for disse segmenter. Eksempelvis, forventer vi en forskel i holdningen til dataindsamling og an-

vendelsen af data, afhængigt af, om respondentgruppen tilhører et meget ungt eller mere modent kun-

desegment. Vi opfordrer derfor til at foretage en tilsvarende analyse på andre segmenter for at påpege 

eventuelle forskelle på tværs af segmenter, og finde frem til, om der er en sammenhæng mellem eksem-

pelvis alder og opfattelsen af relevans, personalisering, privacy. Vi har i opgaven valgt at udelade kultu-

relle faktorer, som vi formoder har indflydelse på forbrugernes opfattelse af Marketing Automation. Det 

lægger op til en undersøgelse af, hvordan kultur og forbrugernes brug af digitale medier har indflydelse 

på deres opfattelse af digital markedsføring og dataindsamling. Med i denne overvejelse ligger, at vores 

respondenter udgøres af et segment, som i en vis udstrækning kan karakteriseres som digitale indfødte 

(Schultz Hansen, 2011). De kan derfor have en anden opfattelse af digital markedsføring og brug af data 

end ældre aldersgrupper. 

Vi er også opmærksomme på, at respondenterne i fokusgrupperne indgår i en kontekst, som lægger op 

til, at de i højere grad reflekterer over deres oplevelser med slutprodukter af Marketing Automation, 

end de ville gøre i praksis. Det indebærer, at der kan være forskel i, hvad de siger og hvordan de i praksis 
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reagerer på virksomheders markedsføring. Det kan eksempelvis være, at de i virkeligheden er mere til-

bøjelige til at indgå i dialog med virksomheden, end de giver udtryk for. Det kan skyldes, at de reflekterer 

mere over de scenarier, som bliver diskuteret, og derfor vil danne en holdning ved at efterrationalisere 

tidligere holdninger (Kvale & Brinkmann, 2015). Det indebærer, at respondenterne muligvis udvikler 

holdninger, som de ikke havde på forhånd. I deres efterrationalisering vil de med andre ord potentielt 

give udtryk for holdninger, som ikke nødvendigvis vil gøre sig gældende i virkeligheden, uden for fokus-

gruppernes kontekst.  

Vi vil derfor argumentere for, at et studie, hvor man udsætter respondenter for konkret kommunikation 

fra en rigtig virksomhed, udleder for konkret indsigt, som ikke gør det muligt at udlede generel indsigt 

i, hvordan forbrugere opfatter virksomheders kommunikation. Styrken ved vores undersøgelse er der-

med, at den giver nogle generelle indikationer på, hvordan forbrugere i vores segment oplever Marke-

ting Automation. Det er herefter op til virksomheder, der benytter anbefalingerne, at efterprøve dem og 

justere sin kommunikation, så den passer til deres målgruppes forventninger. 

Endelig tager vi ikke stilling til eventuelle forskelle i opfattelsen af Marketing Automation for høj- og 

lavinvolverende produkter. Vi er bevidste om, at der potentielt er forskel på, hvordan forbrugerne for-

holder sig til eksempelvis personalisering, brug af data og integrationen mellem online og offline, hvis 

de involverer sig mere eller mindre i beslutningen om køb af et produkt. Vi vurderer, at det vil have 

indflydelse på, hvordan virksomheder kan opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloyalitet, og bør der-

for undersøges i fremtidig forskning. 

6.2 – Hvornår er det for personligt? 

I opgavens teoriafsnit fremgår det, at et personaliseret marketingmix vil medføre en positiv opfattelse 

blandt forbrugerne (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015; Järvinen & Taiminen, 2015; Del Rowe, 2016). 

Vores indsigt i respondenternes holdning til personalisering bidrager med viden, som nuancerer vores 

samlede forståelse af personalisering. Hvis personalisering forudsættes af, at der i forvejen findes en 

relation, kan vi stille spørgsmål ved, om det overhovedet er muligt for virksomheder at henvende sig 

personligt til forbrugere via Marketing Automation, hvis der ikke er en relation. 

Vi ønsker derfor at stille spørgsmålstegn ved den teoretiske præmis om, at personalisering overhovedet 

er en afgørende mekanisme, når det kommer til at engagere forbrugeren til at indgå i dialog. Fordi vi 

tager afsæt i teori, hvor der argumenteres for, at personalisering er afgørende for at starte en dialog 

(Järvinen & Taiminen, 2015; Del Rowe, 2016), bliver personalisering til en afgørende kategori, som får 

indflydelse på vores anbefalinger. Analysen viser samtidig, at forbrugerne har tendens til at opfatte virk-

somhedens kommunikation negativt, såfremt den gør unaturligt brug af personalisering. Vi ser i stedet 
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relationen som forudsætning for personalisering. Undervejs i vores analyse argumenterer vi for, at gra-

den af personalisering skal intensiveres, efterhånden som relationen opbygges. Men hvis det er relatio-

nen, der skaber en personlig oplevelse, så bør virksomheder måske i mindre grad fokusere på persona-

lisering og i højere grad fokusere på at skabe relationen. Det skyldes, at forbrugerne betragter generisk 

kommunikationen som personlig, hvis der eksisterer en relation på forhånd. 

Det er op til den enkelte virksomhed at finde balancen for personalisering. Vi ønsker imidlertid at argu-

mentere for, at personalisering ikke kan blive betragtet som en isoleret kategori. I praksis afhænger 

forbrugernes oplevelse af personalisering nærmere af en holistisk oplevelse med virksomheden. Hvis 

forbrugeren eksempelvis kan identificere sig med virksomhedens etiske værdier, vil det med stor sand-

synlighed have indflydelse på villigheden til at indgå i en relation og derved påvirke forbrugeren til at 

opfatte virksomheden som mere personlig (Escalas & Bettman, 2003). Forbrugerens oplevede værdi af 

personalisering afhænger med andre ord af virksomhedens samlede marketingstrategi. Hvis virksom-

heden har et positivt brand image, vil forbrugeren i højere grad identificere sig med brandet, indgå i en 

relation og knytte et personligt bånd til virksomheden (Escalas & Bettman, 2003). Det medfører samti-

dig, at virksomheders tilgang til Marketing Automation må have afsæt i den overordnede brandingstra-

tegi, fordi respondenterne giver udtryk for, at personaliseret produkttilbud rummer en risiko for, at især 

dyre brands’ betydning bliver udvandet. Det lægger op til en diskussion af, om virksomheder, der tilby-

der eksklusive produkter, overhovedet bør benytte sig af Marketing Automation. 

6.3 – Hvor går grænsen for brug af data? 

I anden delanalyse behandlede vi nogle af de kanaler, som kan inddrages i Marketing Automation. Ana-

lysen indeholder nogle overvejelser vedrørende brug af data, som særligt kom til udtryk for kanalerne 

In-Store Experience og SMS. Vi kom frem til, at forbrugerne ikke umiddelbart ønsker, at virksomheder 

gør brug af online dataindsigt til at skabe værdi i en offline kontekst. Det gør det nødvendigt, at virk-

somheden etablerer en ny relation offline. Det kan derfor diskuteres, om det overhovedet er nødvendigt 

at benytte Marketing Automation på tværs af online og offline. 

Vores pointe om at betragte online og offline data som to selvstændige kilder til indsigt udfordrer den 

teoretiske præmis om, at brug af data til Omnichannel Marketing forbedrer kundernes Customer Expe-

rience (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). Vi lægger ikke op til, at virksomheder undlader at udføre Om-

nichannel Marketing. Vi opfordrer i stedet til, at virksomheder overvejer, om Omnichannel Marketing 

og Marketing Automation tilfører virksomheden faktisk værdi i form af en bedre Customer Experience. 

Integrationen af online og offline afhænger af, om virksomheden kan finde balancen mellem, hvad der 
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er muligt, og hvad forbrugeren reagerer positivt på. Det kan også vise sig, at virksomheder kan være i 

stand til at rykke forbrugernes grænser for, hvornår de accepterer brug af data. 

Forbrugernes generelle skepsis til data, som den kommer til udtryk i forbindelse med In-Store Experi-

ence og SMS, lægger op til en diskussion om data som en form for valuta. Vores overvejelser om data 

indikerer, at data kan ses som en valuta, som forbrugere – i forskellige udtrækninger – er villige til at 

udveksle mod en tilført merværdi (West, 2017). Det er ikke en overvejelse, vi har introduceret i opgaven, 

da vi vurderer, at det ligger uden for vores formål med opgaven. Alligevel lægger valuta-metaforen op 

til en diskussion om, hvorvidt forbrugernes data og virksomhedernes villighed til at tilgå den, potentielt 

kan føre til nogle bredere samfundsmæssige udfordringer. Nogle udfordringer, som Marketing Automa-

tion bidrager til, fordi værktøjet afhænger af stadigt mere detaljeret dataindsigt, som forbrugere i højere 

grad er villige til at acceptere (Boyd & Crawford, 2012). Opfattelsen af data som valuta kan være med-

virkende til, at forbrugerne i højere grad accepterer brug af data på tværs af online og offline. 

6.4 – Virksomhedstyper, der har gavn af Marketing Automation 

I løbet af opgaven har vi beskrevet Marketing Automation med begrænset refleksion over, hvilke typer 

virksomheder, der har gavn af værktøjet. Den første og måske vigtigste anbefaling til virksomhederne 

er, at de bør overveje om de skal benytte Marketing Automation. De må overveje, hvad formålet er med 

at inddrage Marketing Automation som supplement til den øvrige markedsføring. Med til overvejelsen 

hører, at Marketing Automation, i den udstrækning som vi lægger op til, i praksis er forbeholdt større 

virksomheder. Teorien påpeger, at Marketing Automation har en større effekt, hvis virksomheden lever 

op til fem kriterier (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015): 

• Har online salg 

• Har en proces for opfølgende salg 

• Har flere produkter og/eller brands 

• Har flere kommunikationskanaler 

• Har flere konkurrenter 

Derudover bør vi fremhæve, at Marketing Automation oprindeligt har været forbeholdt virksomheder, 

der henvender deres salgsaktiviteter til andre virksomheder (BtB) (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

De teorier, som vi tager udgangspunkt i, forsøger at udlede nogle pointer om, hvordan samme tankegang 

kan appliceres for virksomheder, der henvender sig til privatpersoner (BtC). Det kan derfor diskuteres, 

om – og i hvilken udstrækning – Marketing Automation kan benyttes over for privatpersoner og dermed 

i hvilket omfang BtC-virksomheder kan drage fordel af det. Uden at dykke ned i forskellene mellem BtB 

og BtC vurderer vi, at der er forskel i oplevelsen af Marketing Automation og dermed også i mulighe-

derne for at benytte værktøjet til at opbygge kundeloyalitet. 
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Endvidere kan det vise sig, at flere mindre virksomheder allerede gør brug af de selvstændige discipli-

ner, som hører under Marketing Automation. Det er derfor ikke sikkert, at disse virksomheder vil have 

gavn af at integrere kanaler, online og offline. Vi lægger derfor op til, at virksomheder overvejer, om det 

vil tilføre yderligere værdi at inddrage Marketing Automation, da det forudsætter, at virksomheden 

kommunikerer med sine kunder i flere kanaler.  

Vi understreger dog – i forlængelse af teorien og indsigt fra ekspertinterviews – at Marketing Automa-

tion kan hjælpe til at udnytte det potentiale, der ligger i at opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloya-

litet. Dog vurderer vi samlet set, at Marketing Automation på nuværende tidspunkt er forbeholdt store 

virksomheder. De vil få større gevinst af veludført Marketing Automation, eftersom de opfylder oven-

stående kriterier, og fordi deres kunder ofte handler med en højere frekvens. For nogle virksomhed- og 

produkttyper er det desuden nemt for forbrugeren at skifte til en konkurrent. Det højner vigtigheden af 

at udføre Marketing Automation og i det hele taget opbygge loyalitet (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015). 

Der er med andre ord meget at vinde for denne type virksomhederne ved at sikre en bedre Customer 

Experience og Customer Journey via relevant og personlig kommunikation. Det kan føre til, at forbru-

gere får en præference for virksomheden frem for en konkurrent. Det kan også være, at den relevante 

kommunikation medfører, at forbrugeren vender tilbage til virksomheden, fordi den formår at tilføre 

subjektiv merværdi. Alt sammen muliggjort via Marketing Automation.   
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Kapitel 7 – Konklusion 

Vi indledte opgaven ved at skitsere, hvordan teknologisk udvikling har medført, at forbrugere er aktive 

på flere kanaler og platforme. Det betyder, virksomheder må imødekomme forbrugerens krav til at mod-

tage relevant markedsføring på det rigtige tidspunkt og i de rigtige kanaler (Järvinen & Taiminen, 2015). 

Virksomheders markedsføring må i højere grad end tidligere foregå på forbrugernes præmisser, uanset 

om interaktionen mellem de to parter foregår online eller offline (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015; 

Vlasic & Kesic, 2007). 

Flere kanaler og større krav har medført et behov for, at virksomheder skaber en gnidningsfri Customer 

Experience, hvor virksomhedens touchpoints og budskaber tilpasses forbrugerne og integreres på 

tværs af kanaler i Omnichannel Marketing. Her forsøger virksomheder at minimere eller helt fjerne for-

skelle i kanaler for at indgå i konstruktiv dialog, hvor virksomheders kommunikation skal være relevant 

og komme som en naturlig del af kundens Customer Journey (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015). For at 

sikre den rette form for kommunikation, benytter flere virksomheder sig af Marketing Automation, der 

som værktøj samler og automatiserer virksomhedernes forskellige marketingtiltag (Järvinen & 

Taiminen, 2015). Samtidig må kommunikationen, der udsendes via Marketing Automation, være i over-

ensstemmelse med virksomhedens overordnede marketingstrategi for at sikre en konsistent fremto-

ning, der ikke udvander virksomhedens brand image (Yoon, Choi, & Sohn, 2008). 

Marketing Automation rummer gode muligheder for at optimere virksomheders markedsføring ved at 

sikre relevans og personalisering (Järvinen & Taiminen, 2015; Del Rowe, 2016). Det kan dog kun lade 

sig gøre, hvis virksomheden opnår dataindsigt i den enkelte forbruger. Det er indsigten, der udgør 

grundlaget for, at virksomhederne kan kommunikere med relevans og rettidighed i forsøget på at skabe 

gensidig dialog på tværs af kanaler (Verhoef, Kannan, & Inman, 2015; Vesanen & Raulas, 2006). Teorien 

synes dog ikke at besvare spørgsmålet om, hvornår forbrugerne oplever virksomheders kommunikation 

som relevant og personlig. Det synes heller ikke at blive besvaret om, for personlige budskaber har en 

negativ konsekvens for virksomheder – da hyper-personaliseret indhold forudsætter langt større data-

indsigt. Det er samtidig uvist, hvor forbrugerne trækker grænsen for, hvor meget data virksomheder må 

benytte, og om overdreven brug af data har konsekvenser for effekten af Marketing Automation. Mar-

keting Automation er med andre ord tæt knyttet til privacy-udfordringer (Arora et al., 2008; Shen, 

2014), hvorfor virksomheder må finde den rette balance for personalisering og personlige produktan-

befalinger: 

“The fear of breaching privacy is one of the greatest challenges online companies 

 face in Marketing Automation today” (Heimbach, Kostyra, & Hinz, 2015, s. 132). 
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Formålet med vores undersøgelse er derfor at nuancere forståelsen af Marketing Automation i et for-

brugerperspektiv. Vi dykker ned i kravene til relevans og personalisering med data som forudsætning 

og undersøger, hvordan virksomheder bør udføre sine Marketing Automation-aktiviteter. Udført på en 

måde, så forbrugerne oplever indholdet som tilpas relevant og personligt uden det overtræder grænsen, 

hvor data-muligheder bliver til privacy-udfordringer. 

Vi nuancerer forståelsen af Marketing Automation som et salgsværktøj ved at lave den antagelse, at 

virksomheder bør bruge værktøjet til at opbygge, udvikle og vedligeholde kundeloyalitet. Vores under-

søgelse har med andre ord til formål at udvide forståelsen af Marketing Automation ved at se det som 

en langsigtet investering, der ikke blot tilfører virksomheden værdi i form af kortsigtet salg. 

Ved at udføre to ekspertinterviews fik vi empirisk indsigt i henholdsvis Marketing Automation og kun-

deloyalitet. Den indsigt kombinerede vi med teori og udledte seks kategorier, som skal ses som krav, der 

skal indfries for at udføre loyalitetsskabende Marketing Automation. Kategoriseringen er et metodisk 

greb, som satte os i stand til at behandle Marketing Automation og kundeloyalitet med lige stor betyd-

ning. For at benytte Marketing Automation til at opbygge kundeloyalitet, må virksomheder fokusere på 

følgende seks kategorier: 

• Relevans & Personalisering 

• Dialog & Interaktion 

• Data & Privacy 

For at tage højde for de seks kategorier må virksomheder opbygge en relation. ’Relation’ er derfor et 

overordnet koncept, som viser sig at have indflydelse på, hvor personligt virksomheden kan kommuni-

kere. For at etablere en relation, må virksomheden sikre kontinuerlig relevans. Relevant kommunika-

tion højner forbrugernes oplevede værdi uden at overskride grænsen for, hvornår data-muligheder bli-

ver til privacy-udfordringer.  

For at opbygge en relation må virksomheden være relevant allerede i den første interaktion. Virksom-

hedens evne til at fremstå relevant og personlig er nemlig afgørende for forbrugerens vurdering af virk-

somhedens evne til at skabe værdi. Relevans og personalisering afhænger af, at virksomheden viser for-

ståelse for kundens situation. Hvis den eksempelvis anbefaler forbrugeren at købe produkter, som ikke 

stemmer overens med vedkommenets interesser, vil forbrugeren opfatte virksomheden som irrelevant, 

og grundlaget for loyalitet vil mindskes. 

Først når virksomheden har bevist, at den kan kommunikere personligt og relevant, kan den udvikle 

relationen ved at øge graden af personalisering langsomt. Hvis virksomheden formår at forblive relevant 

ved at kommunikere i forhold til kundens situation, kan relationen udvikle sig til en følelse af loyalitet. 
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Fortsat relevans forudsættes yderligere af, at virksomheden hele tiden inddrager den feedback, som den 

modtager fra kunden via løbende dataindsamling. Hvis kunden stopper med at interagere med virksom-

heden, må virksomheden betragte det som et signal om, at relationen skal opbygges på ny. Det gøres 

ved at tilbyde forbrugeren kommunikation, som igen vækker interesse og skaber en lyst til at købe 

endnu et produkt. Den løbende feedback fra kunden bliver dermed helt essentiel i virksomhedens evne 

til at forstå kundens situation, og på baggrund af den, kommunikere relevant. 

Samtidig er det vigtigt, at virksomheden demonstrerer konceptet ’gennemsigtighed’ og ikke lægger skjul 

på formålet med Marketing Automation og brug af data. Det har indflydelse på forbrugernes opfattelse 

af, hvor personligt en virksomhed kan kommunikere. Hvis virksomheder sørger for at forklare forbru-

gerne, at de benytter data til at personalisere sin kommunikation, sikre relevans og i det hele taget for-

søger at skabe en bedre Customer Experience, så vil forbrugeren i højere grad acceptere opsamling af 

data til brug i Marketing Automation. 

Årsagen er, at den bedre Customer Experience også tilfører forbrugeren værdi, fordi virksomhedens 

kommunikation i højere grad er centreret om kundens interesser, ligesom dataindsigten medfører en 

bedre service (Vlasic & Kesic, 2007). For at opbygge loyalitet via Markering Automation bliver det helt 

afgørende, at virksomhedens kommunikation bygger på en gensidig værdiskabelse. Det opstår på bag-

grund af en længerevarende dialog, som bygger på relevans og personaliseret indhold. Herefter vil der 

kunne opstå en relation, som senere kan føre til loyalitet. Det afgørende bliver dog, at virksomheden 

hele vejen igennem fremstår troværdig og udviser gennemsigtighed. 

Ud fra den indsigt udledte vi nogle anbefalinger til, hvordan virksomheder skal kommunikere via ban-

nerannoncer, e-mail, SMS og fysiske In-Store Experience som dele af den samlede Marketing Automa-

tion-indsats. Formålet bør hele tiden være at motivere kunderne til at indgå i en relation. 

Figur 13  – Anbefalinger for kanaler (egen produktion) 
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I forbindelse med en In-Store Experience skal virksomheden gøre brug af data på en implicit måde, fordi 

online data, der bruges offline, kan opfattes grænseoverskridende. Online data kan derfor ikke umiddel-

bart overføres til offline. Det bevirker, at virksomheden må have fokus på at opbygge en offline relation, 

der eksisterer uafhængigt af en eventuelt online relation. Først når virksomheden har etableret to sær-

skilte relationer, kan den begynde at integrere de to. Her er det også vigtigt, at virksomheden udviser 

gennemsigtighed og skaber værdi for kunden. Hvis integrationen ikke skaber gensidigt værdi, bør virk-

somheden være påpasselig med at blande relationerne. 

SMS er en kanal, der kun bør blive benyttet som serviceydelse. Det er forudsat af, at kunden har givet 

aktivt samtykke til, at virksomheden må udsende SMS’er. Hvis SMS bruges til at tilbyde en service, rum-

mer kanalen gode muligheder for at udvikle en relation. Relationen skal dog være etableret, før SMS 

inddrages som kanal i den samlede Marketing Automation-indsats. 

Vores samlede konklusion er derfor, at virksomheder bør betragte relationen som en dynamisk stør-

relse, som udvikler sig over tid. Hvis virksomheden formår at inddrage forbrugernes feedback til at sikre 

relevans, og udviser gennemsigtighed i sin indsamling og brug af data, kan Marketing Automation bi-

drage positivt til virksomheders øvrige marketingstrategi og medvirke til at opbygge, udvikle og vedli-

geholde kundeloyalitet. 

7.1 – Refleksion & perspektivering 

Vi opfordrer virksomheder til at følge vores anbefalinger, når de udfører Marketing Automation. Anbe-

falingerne bygger på forbrugernes oplevelse af at modtage slutprodukter fra Marketing Automation. Vi 

anlægger dermed et perspektiv, hvor forbrugerne bliver styrende for, hvordan virksomheder skal kom-

munikere for at imødekomme forbrugernes krav. Det lægger op til en refleksion i forhold til, om virk-

somheder bør udfordre vores perpektiv, så det i højere grad bliver virksomhedernes kommunikation, 

der er styrende for forbrugernes opfattelse. Vi kunne have anlagt et sådant perspektiv, hvor virksomhe-

der udfordrer forbrugernes holdninger og påvirker dem til at acceptere de muligheder, den teknologi-

ske udvikling giver virksomheder. Teknologien udvikler sig hurtigere, end forbrugerne, hvorfor forbru-

gerne kan tænkes at være ’bagud’ og derfor ikke er klar over deres præferencer og grænser i forhold til 

at modtage kommunikation fra virksomheder. Måske bør virksomheder tillægge forbrugerne en langt 

mindre betydning, fordi forbrugerne alligevel vil indordne sig og ændre deres opfattelse af, hvor deres 

grænse går i takt med, at teknologien udvikler sig (Orlikowski & Gash, 1994; Winston, 1998). 

Det åbner op for et nyt perspektiv, hvor fokus er på, om virksomheder bør benytte teknologien, fordi 

den findes, og fordi den gør det muligt både at skabe og imødekomme behov, som forbrugerne endnu 

ikke er opmærksomme på. Eller bør virksomheden forholde sig til forbrugernes behov og afvente deres 
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efterspørgsel, inden de tager ny teknologi i brug. Den vinkel lægger op til en større diskussion om, hvor-

vidt det er samfundet (forbrugerne) eller teknologien (virksomhederne), der er determinerende for ud-

viklingen inden for marketing (Winston, 1998). 

Uden at tage stilling til et rigtigt og forket svar, vil vi pointere, at akademisk litteratur lægger op til, at 

forbrugere kan adoptere ny teknologi. Det er dog en kompleks proces, der afhænger af den enkelte for-

brugers erfaringer, viden og antagelser (Orlikowski & Gash, 1994). Forskellige segmenter vil derfor for-

tolke og adoptere teknologi forskelligt. Fælles for alle segmenter er, at såfremt teknologien tilfører for-

brugerne værdi, vil de adoptere den og benytte den i et omfang, hvor det er relevant og værdiskabende 

(Orlikowski & Gash, 1994). Det lægger blandt andet op til en undersøgelse af, hvordan forskellige seg-

menter forholder sig til ny teknologi, og hvordan virksomheder skal balancere teknologiske muligheder 

med forbrugernes modenhed til at benytte ny teknologi. 

I forlængelse af vores ekspertinterviews forestiller vi os, at Marketing Automation med personaliserede 

markedsføringsbudskaber også kommer til at finde sted i det offentlige rum. Det kan eksempelvis være 

som outdoorreklamer, hvor virksomheder i stedet for at kommunikere generiske budskaber, benytter 

en interaktiv skærm med et kamera, der kan identificere, hvem der kigger på skærmen. Det kan være 

identifikation af køn, alder og sindsstemning. Det kan sågar tænkes, at teknologien udvikles, så kameraet 

bliver i stand til at identificere nøjagtigt hvilken person, der kigger på skærmen. En sådan udvikling 

inden for Marketing Automation vil udviske grænserne mellem online og offline fuldstændigt.  

Hvis virksomheder kan udsætte forbrugeren for individuelle præferencer, uanset hvor de befinder sig, 

så vil forbrugere – i grove træk – ikke have mulighed for at udvikle sine præferencer. Det kan medføre, 

at forbrugerne ikke udvikler nye præferencer for produkter, som ligger uden for deres vanlige interes-

seområder. Ud fra den betragtning får virksomheder større magt, som kan føre til et perspektiv for, 

hvorvidt der eksempelvis er brug for etiske retningslinjer for Marketing Automation. 

Omvendt kan virksomheder udfordre forbrugernes præferencer og udvide deres forståelse af, hvad der 

er relevant. Hvis virksomheden formår at skabe nye behov, kan det vise sig, at de i højere grad kan formå 

at bevare relevans og dermed vedligeholde relationen i længere tid. Måske kan virksomheden endda 

formå at fremstå personlig og relevant, selvom den målrettede kommunikation ikke har afsæt i eksiste-

rende behov. I stedet for at se Marketing Automation som et reaktivt modsvar til forbrugerens adfærd, 

bliver det en proaktiv tilgang, som udvider forbrugerens horisont. Det trækker igen paralleller til, hvem 

der determinerer udviklingen af teknologi såsom Marketing Automation. Uanset hvad lægger vores re-

fleksioner op til, at virksomheder må finde balancen mellem at imødekomme forbrugernes accept af 

Marketing Automation og samtidig udfordre forbrugernes vaner, behov og grænser. 
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Som afrunding på opgaven ønsker vi at foretage en kort perspektivering til EU dataforordningen 

(GDPR), der træder i kraft d.25. maj 2018. Selvom vi valgte af afgrænse os fra GDPR, vil forordningen 

med stor sandsynlighed få indflydelse på virksomheders brug af Marketing Automation, fordi den stiller 

større krav til virksomheders håndtering og lagring af data. Det får indflydelse på den indsigt, virksom-

heder kan udlede fra dataene, og hvordan de kan målrette forbrugeren med relevant kommunikation. 

Samtidig vurderer vi, at GDPR forstærker vores pointe om gennemsigtighed og vigtigheden af at sikre 

samtykke fra forbrugerne, inden forbrugernes data benyttes til marketingformål. I forlængelse af opga-

vens anbefalinger opfordrer vi derfor til, at virksomheder forholder sig til GDPR, når de udfører Marke-

ting Automation. Samtidig lægger forordningen op til en undersøgelse af, hvilken indflydelse de nye ret-

ningslinjer har på virksomheders Marketing Automation-indsatser. 
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Bilag 

Bilag I. Interviewguide – Ekspertinterview I (Mikkel Korntved, Loyalty Group) 

• Spørgsmål 1: ”Hvad definerer du som loyalitet og hvad vil det sige at være en loyal kunde?” 

• Spørgsmål 2: ”Hvilken værdi skaber loyale kunder for en virksomhed?” og ”Hvilken værdi har 

det for en kunde at være loyal?” 

• Spørgsmål 3: ”Hvilken rolle har et brand image på en virksomheds muligheder for at skabe loy-

ale kunder?” 

• Spørgsmål 4: ”Hvordan vil du karakterisere en forbrugers rejse fra at være potentiel køber til 

at blive en loyal kunde?” og ”Hvilke elementer og mekanismer har størst indflydelse på loyali-

tetsskabelsen? (er det produkt, brand, experience eller noget helt tredje?)” 

• Spørgsmål 5: ”Hvordan bør en virksomhed kommunikere med sine kunder for at skabe loyali-

tet?” 

• Spørgsmål 6: ”Har brugen af 1-1-dialog i en virksomheds marketing indflydelse på målet om at 

skabe loyalitet?” 

• Spørgsmål 7: ”Er der nogle medier, kanaler og værktøjer, som egner sig særligt godt til at skabe 

en dialog, der fordrer loyalitet?” 

• Spørgsmål 8: ”Mener du, at man kan automatisere nogle af de mekanismer og touchpoints , der 

skaber loyalitet?” 

• Spørgsmål 9: ”Er der en grænse for, hvad man som virksomhed kan gøre for at skabe loyalitet 

eller er bør loyaliteten stamme fra eget ønske fra kunden?” 

• Spørgsmål 10: ”Er der en grænse for, hvor personlig kommunikationen kan blive?” 

• Opsamling: ”Er der noget af det vi har snakket om som du ønsker at uddybe?” og ”Er der andre 

ting du ønsker at tilføje?”  

  



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 129 af 180 

 

 

Bilag II. Interviewguide – Ekspertinterview II (Søren Lauritsen, ONE Marketing) 

• Spørgsmål 1: ”Hvad er Marketing Automation? Og hvorfor gør flere virksomheder brug af det?” 

• Spørgsmål 2: ”Hvilken værdi skaber Marketing Automationfor forbrugerne?” 

• Spørgsmål 3: ”Hvilke mekanismer danner fundament for den øgede automatisering af marke-

ting aktiviteter?” 

• Spørgsmål 4: ”Hvordan vil du definere hhv. god og dårlig udførsel af Marketing Automation?” 

• Spørgsmål 5: ”Har Marketing Automationstørre effekt for bestemte typer af produkter og 

brands?” 

• Spørgsmål 6: ”Hvordan kan Marketing Automationpåvirke kunderejsen (Customer Journey)?” 

• Spørgsmål 7: ”Hvordan ser hhv. en ’lille’ og en ’stor’ Marketing Automation-løsning ud? Og hvor-

når går Marketing Automationfra at være et tool/redskab til at være en forretningsstrategi?” 

• Spørgsmål 8: ”Hvilke udfordringer ser du der er ved brug af Marketing Automation?” 

• Spørgsmål 9: ”Marketing Automation bygger på data for at sikre målrettet kommunikation; 

hvilke udfordringer giver denne brug af data? (Både teknisk for løsningen og for brugerne, hvis 

data udnyttes)?” 

• Spørgsmål 10: ”Hvordan finder man balancen mellem brug af data og den rette mængde mål-

rettet kommunikation? Og ”Hvor går grænsen? Og hvordan arbejder man med den enkeltes præ-

ferencer for ’data privacy’?” 

• Spørgsmål 11: ”Ser du at der er bestemte segmenter der er særlig opmærksomme på virksom-

heders brug af data?” 

• Spørgsmål 12: ”Er der produktgrupper hvor brugen af data er vigtigere end andre?”  

• Opsamling: ”Er der noget af det vi har snakket om som du ønsker at uddybe?” og ”Er der andre 

ting du ønsker at tilføje?” 

 

  



Marketing Automation – i et forbrugerperspektiv 

 

Side 130 af 180 

 

 

Bilag III. Memo – Ekspertinterview I 

• [00:01:39] Loyalitet er en effekt/konsekvens af initiativer: den er ønskværdig. 

• [00:02:00] Loyaliteter er resultatet, som på en forretningsmæssige måde ønsker at knytte sig til 

leverandøren. 

• [00:02:22] Emotionel vs. rationel loyalitet. 

• [00:02:29] Rationel: Fleste virksomheder arbejder med (billigere, hurtigere, bedre end konkur-

renten - mere attraktivt i markedet). 

• [00:02:53] Eksemplet er tankstationen og prisen på benzin. 

• [00:03:10] Alene konkurrere på parametre hvor attraktiv kunden er, er forbundet med en stor 

form for skiftende. 

• [00:03:36] Emotionel: Træffer normalt på baggrund af rationelle valg, hvorimod det er få leve-

randører der per default har det modsat.  

• [00:04:00] Så det er derfor noget det bygges op over tid; ved at starte med at vælge på baggrund 

af noget rationel.  

• [00:04:20] Når relationen så bliver bygget op; mødt på mine præmisser opbygges der en emoti-

onel følelse af relation, som er dokumenteret af HBR at sætte nogle af de klassiske rationelle 

parametre ud af funktion.  

• [00:04:57] Så pris bliver eksempelvis ikke nødvendigvis det afgørende parametre.  

 

• [00:05:40] Monopol lign situation: kommer og køber (Net-promoters score?) anbefaling der er 

det officielle parameter, 

• [00:06:09] For andre er det share-of-wallet (effekt af loyalitet), jeg bliver ved (har lyst over tid) 

til at være kunde hos dig.  

• [00:06:32] Parameter som er loyalitetseffekter; mere tilbøjelig til at anbefale, købe mere mv. 

Hvorfor virksomhederne også arbejder med dette. [00:07:00] 

 

• [00:07:27] Marketing Automation: understøtter nogle af de rationelle ting; vælger leverandør 

ud fra f.eks. pris, hvilket starter relationen. 

• [00:08:00] Derefter begynder jeg på forskellig vis at skulle modtage noget - nogle virksomheder 

gør ikke noget (hvilket er katastrofalt), eller laver et 'one-size-fits-all' (bedre end ingenting) 
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• [00:08:25] Men ideen om en stærk følelsesmæssig binding når leverandøren udviser en stærk 

interesse og forståelse for mig.  

• [08:40] Netop det man kan med Marketing Automation: dette sker på baggrund af indsigt/data; 

hændelse baseret kommunikation, reageret/forespurgt noget som kan reageres på unikt. 

[00:09:04] Den automatisering som systemer kan være med til at understøtte kundens følelsen 

af at der er interesse på det rigtige tidspunkt er super interessant. 

 

• [00:09:30] Følelser er en anden; men det er sker jo automatisk af systemet, men det er ikke så-

dan som forbrugeren opfatter det! (Eksempel med hans kone). 

 

• [00:10:55] Individualiseret kommunikation; halvdelen gennemskuer ikke at det er marketing 

automation. Men begge grupper vil anerkende at leverandørerne har gjort en indsats for at 

ramme mig personligt. 

 

• [00:11:36] Hvis man bygger processerne ordentlig; så man møder kunden på det rigtige tids-

punkt og med rette budskab; styrer igen interessen, og sikre at det er det rigtige valg, hvilket 

styrker loyaliteten.  

 

• [00:12:29] Forbruger værdi: Kommunikere for meget at du er en af vores gode og loyale kunder 

(man skal ikke føle at man bliver taget forgivet).  

• [00:13:00] Vi som mennesker er vanedyr, ideelt set føler vi størst tryghed og sikkerhed ved at 

gøre det vi er vant til (vi kører på autopilot).  

• [00:13:28] Mange går derfor efter at få kunden til at føle sig tryg! Hvorfor der ikke er nogen 

grund til at skifte leverandør. 

• [00:13:48] Kunden leder efter easy-of-mind, customer-effort-score (andet spørgsmål der kigger 

ind i hvor effortless det var at bruge leverandøren på det enkelte punkt).  

• [00:14:27] Det skal være uproblematisk at være kunde.  
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• [00:15:00] Forskel af brand/typer af produkter: Nogle ting fylder meget og andre ting gør ikke. 

Lav frekvent interaktion. Men der kan stadig være loyalitet.  

• [00:15:30] Der er nogle parametre som sikre en tendens hvor man vælger en frem for en anden.  

• [00:15:40] Interaktiones frekvensen styrer dermed ikke loyaliteten!  

• [00:16:20] Specielt når der er en følelsesmæssig interaktion i det har det ikke den store betyd-

ning hvor ofte det er. Det er emotionelt at bruge 4500 kroner på Noma.  

 

• [00:17:20] Produkter: standardiseret produkter har klassisk set været indifferente; øl var før 

kun Tuborg og Carlsberg, nu er der mikrobryggerier osv.  

• [00:18:00] Mel skal være økologisk og uden GMO mv. Så det har ændret sig, det er blevet nem-

mere at opbygge en følelsesmæssige forbindelse til produktet.  

• [00:18:30] Leverancen kan dog have en stor betydning. Selve interaktionen er ligegyldigt, da det 

er nemt for mig.  

• [00:19:36] Brand position: ligger i det emotionelle loyalitet; det er ikke rationelt at betale en 

masse for Noma. Et stærkt brand er en af flere komponenter som opbygger den stærke emotio-

nelle relation hos forbrugeren.  

• [00:20:20] En del af den følelsesmæssige oplevelse; genkender og gør det som jeg vil have.  

 

• [00:21:38] Klassisk problematik i direct marketing: Aldrig komme over i big brother is watching 

you. Der er ikke nogen grænse for hvor meget unik information man bruger, det er afgørende 

hvor hurtigt man gør det. Eksempel: stiller sig op i baren og spørger en pige om hun er til noget. 

• [00:22:28] Hvis man for hurtigt kommunikerer for intimt, så ender det med at blive for intimi-

derende.  

• [00:22:55] Det er en vigtigt opgave at kommunikerer det korrekt. Nytter ikke noget at lave dialog 

flows som bruger al den viden man har; sørg hellere for trinvis at opbygge dialogen. Vær sikker 

op at kunderne ønsker dette.  

 

• [00:23:44] Start stille og byg det op: dialog i stedet for monolog. Gør det ved at når man kommu-

nikerer at man får en reaktion tilbage; er du glad/tilfreds/forventet?  
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• [00:24:13] I kommunikationen mellem personer bruger man kropssprog til at afkode om jeg er 

for meget eller bliver anerkendt; det samme skal ind i det automatiseret kommunikation; hvor 

man konstaterer om det bliver opfattet korrekt og ikke intimiderende. 

 

• [00:25:00] Er der nogle meder/kanaler der er gode til at skabe dialogen: Dyreste kanaler (per-

sonlig interaktion) fysisk person. Næstdyrest Person der ringer til dig. Dernæst Social me-

dia/forskellige slags.  

 

• [00:25:40] Målgruppen er vigtig; yngre kommunikerer på en række af de forskellige medier,  

• [00:25:52] Hvor andre føler at en e-mail/opkald ville være bedre. Segment specifikt, de dyre 

kanaler med personlig kommunikation virker rigtig godt.  

• [00:26:20] Tilbudt at en assurandør kommer og besøger mig, leverandørerne bruger flere res-

sourcer der giver noget anerkendelse.  

• [00:26:36] En e-mail eller SMS er 'spray and pray'.  

 

• [00:27:28] Kan man tillade sig mere hvis det er fysisk vs. online: Selv telefonsælgeren kan virke 

for intim; jeg kender dig ikke hvorfor synes du at vi har den meget intime dialog lige nu. 

• [00:28:00] En god person afkoder/læse hvordan det går, hvor man stille og roligt skruer op for 

individualiseringen og tjekke op på om det modtages rigtigt.  

• [00:28:30] Dette bliver sværere hvis det er online og agerer, der er færre parametere at vurdere 

ud fra hvordan det går med dialogen.  

 

• [00:29:30] Loyalitet er ikke død: vi er ikke illoyale mod brands.  

• [00:29:45] Som fysisk er vi vanedyr; problemet er transparens i markedet hvor man kan sam-

menligne priser,  

• [00:30:00] Der er mange virksomhed der ikke tager sig tid til at opbygge relationen, og ikke har 

de rigtige medarbejdere ansat.  

• [00:30:20] Men mange virksomheder har ikke et setup til at individualisere kommunikations-

løsninger. Kunderne reagerer ikke godt nok, hvilket skyldes at kunderne er mere oplyse, og 

virkosmhedernne tager sig ikke tid til at enerkende og møde kunden på et individuelt niveau. 
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• [00:30:50] Marketing Automationtveægget sværd: brugt rigtigt skaber cost effectiv relevans/ 

oplevelse af nærhed hos forbrugeren 

• [00:31:08] Dårligt: begynder at spamme kunderne om irrelevant information 

• [00:31.30] Negativ effekt generelt; hvis alle aktører står og råber højt, så giver det mening at 

viske! Gøre noget andet end det alle andre gør.  

• [00:31:50] Hvis folk er trætte af et ligegyldige nyhedsbreve; 20 forskellige, de 10 burde man 

afmelde sige, de sidste 10 er stadig ikke så vigtige. 1-2 newsletter rammer præcist med mine 

interesser, hvorfor jeg læser dem.  

 

• [00:32:50] Hvor relevante er vi ift. markedet og vores kunder; kan vi demonstrere at vi gerne vil 

dem? 

• [00:33:00] Virksomheder skal demonstrere loyalitet over for forbrugeren før man kan forvente 

at forbrugeren har loyalitet over for leverandøren. 

• [00:34:00] Det er en balance: bruges det rigtigt så er man i opmærksomheden, gjort forkert så 

fravælger man dem bevidst (da men føler de er irriterende). 

 

• [00:35:10] KUNDEREJSEN: Forbrugeren har større viden end før, og foretager først et 'prøve-

køb',  

• [00:35:46] Men med den naturlige forventning om at hvis det ikke går godt, så vælger man noget 

andet. 

• [00:36:00] For at skabe loyalitet så skal man lave en velkomst proces/on-boarding; hvor kunden 

føler sig til rette. 

• [00:36:23] Når den er på plads og kunden bekræfter at det har været en god oplevelse, så be-

gynder man at sælge op til dem.  

• [00:36:35] Begynde at udvikle relationen til kunden for at få dem til at købe så meget som mu-

ligt; det opbygger og styrker loyalitet. 

• [00:36:48] Jo mere relation og tillid åbner op for ville købe mere. Kunden der kører i cyklus i for 

lang tid, og er på vej til exit, at  

• [00:37:18] Vi skal være opmærksomme på det, og have et kunderedningsprogram der igangsæt-

ter dialog for at genskabe loyaliteten. 
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• [00:37:50] Virksomheder har ikke taget det alvorligt nok; kunderne stille ikke flere krav, de er 

bare mere oplyste, hvorfor virksomhederne skal leve op til kundernes ønsker og forventninger.  

• [00:38:36] Kunderne opleves som mere krævende, men krav på restaurant er det samme som 

for ti år side. Men leverandørerne oplever noget andet.  

 

• [00:03:15] Referere til Forrester: Virksomhederne rammer CX-muren i 2018 - ikke gået ind i 

arbejdet med at skabe loyalitet, der er stadig en udvikling i markedet og hos forbrugerne.  

• [00:39:42] Det gap der er mellem hvad forbrugerne efterspørge og det virksomhederne kan le-

vere, har virksomhederne svært ved at lukke. 

• [00:39:58] De har ikke nok fokus på at lave signifikante investereringer at de kan hente det hjem. 

Det bliver virksomhederne straffet for nu og i fremtiden.  

 

• [00:41:10] Loyalitet er effekten; brug Marketing Automation for at styrke sandsynligheden for 

at bygge en stærkere relation til kunderne og mere loyalitet.  

• [00:41:26] Nøgleordet er relevans! Marketing Automation i de forkerte hænder ødelægger mere 

end det gavner, i de rette er det et super værktøj til at skabe en individualiseret oplevelse. 

• [00:42:23] Jo mere relevant du opleves og proaktivt mødes, produktivt virksomheden demon-

strerer, jo mere opmærksomhed giver forbrugeren tilbage. 

 

• [00:43:38] Triggerbaseret hændelser, rækker ud til kunden på det rette tidspunkt; du har hen-

vendt dig, vi håber du har fået svar.  

• [00:44:00] Være helt sikker på at du har fået svar på det du kunne; det er med mulighed for en 

feedback direkte. 

• [00:44:21] Hændelsesbaseret kommunikation og triggerbaseret undersøgelse (3-6 spørgsmåls 

survey) hos kunderne på det rette tidspunkt. 

• [00:44:40] Kunder vil gerne svar hvis det er relevante og giver mening. God mening at det er 

små undersøgelser til de relevante personer på det rette tidspunkt.  
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Bilag IV. Memo – Ekspertinterview II 

Ekspertinterview 2 (Søren Lauritsen, ONEmarketing) 

• [00:01:00] Marketing Automation som disciplin; En kunde vil gerne have det rigtig budskab, på 

det rigtige tidspunkt, på den rigtige kanal. Coop hvis jeg scanner min skærm eller via en app, 

mail eller SMS; budskaber skal være relevant. 

• [00:01:57] Vi skal løbe vasaløbet i morgen og det er minus 28 grader, der vil jeg gerne have 

tilbud på uldmuffer, der varmer mine tær, og jeg har ikke nogen. 

• [00:02:26] Jeg går igennem en Coop butik, og får det rigtige tilbud, som hænger sammen med 

det jeg er i gang med at købe ind til.  

• [00:02:40] Det drejer sig om at lære at forstå hvornår et budskab er relevant. Og lære at forstå 

hvornår det ikke er relevant. Marketing Automationer også at fjerne dårlig kommunikation, det 

der ikke spiller.  

• [00:03:00] Koncerter i DR’s koncertsal, skal ikke have tilbud på klassisk koncert, hvis jeg kun 

har set rockmusik der. Lære at forstå og respektere at det er det de er her for.  

• [00:03:30] Vi kan godt lave en teaser. Ud fra et forbrugerperspektiv handler Marketing Automa-

tion om at modtage kommunikation der er relevante, på kanaler jeg har åbne (e-boks, fysisk 

brev, SMS, webiste, e-mail) alt i personaliseret form. Landingpage fra e-mail, der er personalise-

ret til modtaget mail og den jeg er.  

• [00:04:08] Logger ind på Viaplay, anbefalingerne skal være relevante ift. at det er mig. Hvis dat-

teren har set et irrelevant program, det handler om at lære at finde ud af hvem der logger ind på 

Viaplay nu og her.  

• [00:04:50] Marketing Automation lav relevant kommunikation, rigtige kanaler, rigtige tidspunkt 

med rigtige budskaber.  

• [00:05:00] Marketing Automationsnakker vi om kanaler, men fra kundens side vil jeg gerne 

sælge, fastholde kunder, levere bedre service, skaber loyalitet, spare omkostninger eller auto-

matiseret betalingsservice så kunderne er der i længere tid.  

• [00:05:36] Normalt hjælper vi med at lave en Customer Journey; hvad kunden kommer igennem. 

Ret-Nemt eksempel: menu hver uge, 3 pakker. Rejsen er; at blive kunde, modtage madkasse, 

laver første, andet og tredje måltid. Mail der spørger om jeg er glade for det.  
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• [00:06:30] I dag når det foregår sådan her, så er det før man har modtaget første måltidskasse, 

og begynder at krydssælge, og modtager en mail der spørger om madkassen, før den er modta-

get. Velkomst-flow der ikke hænger sammen med hvor jeg er som menneske, det skal være re-

levant.  

• [00:07:20] En uge, og så kommer madkassen ikke. Hvorfor kommer den ikke? Kreditkort er ud-

løbet, så skal de sende en mail, det kan de ikke finde ud af. Dette er ikke relevant og manglende 

kommunikation.  

• [00:07:50] Kommunikation handler også om at være proaktiv og sørge for at forbrugeren for 

den information der er brug for.  

• [00:08:00] Når man arbejder med Marketing Automation så skal man starte med at lave en illu-

stration af kunderejserne, som gås igennem. Velkomst-flow; skifte-flow osv. Hvis man har været 

kunde, og man ikke skifter måltidskasse, så gider de ikke mere. Man skal skifte nøgleord, så det 

bliver kunde i længere tid.  

• [00:08:50] Det eksempel på at kunderejsen hvor man gerne vil krydse, eller har andre formål. 

Tegn det op og find ud af hvilken kommunikation du vil lave til kunden. Og kun kommunikere 

med kunden X antal gange om måneden. 

• [00:09:16] Det handler om at være relevant og timet, så kunden ikke bliver træt af en. Det hand-

ler om at en kunde må modtage et salgsbudskab en gang i kvartalet. Allér Media må kun gøre 

dette for eksempel.  

• [00:09:54] Kunde hos Falck: har abonnement på bilen. Men vil gerne sælge ham vores hjemme-

alarms produkt også. Bilen bryder ned og bruger abonnementet, rykket dem efter 4 timer, og 

viser sig at han bare skal hælde noget i, så kører den igen. Det kunne de have fortalt i telefonen, 

i stedet ventede han i 4 timer.  

• [00:11:00] Dagen efter ringes han op og spørge om han vil købe et alarmprodukt. De skulle i 

stedet finde ud af; hvordan er det jeg kommunikere med kunden når jeg ringer ind (kan de løse 

bilproblemer direkte over telefonen).  

• [00:11:13] I stedet for at vente i fire timer skulle de ringe og sige undskyld og give mig 1 års 

gratis medlemskab. Og så kan de ringe 14 dage efter, og giver alarmproduktet som gratis prøve 

i 14 dage. Så er man i et andet mode, af at de forstår mig. 

• [00:11:30] Det skal altså komme op i et system at Søren har sidder i sin bil og ventet, købt en 

ydelse som han ikke fik. Det kunne være løst bedre. Forstå hvor kunden er henne i situationen. 

Det er også det som kunden får ud af Marketing Automation; Som forbruger får man en bedre 

kundeoplevelse (Customer Experince). Det er det Marketing Automation bidrager til.  
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• [00:12:13] Når jeg har implementeret marketing automation system, så vil jeg gerne bygge flows 

til at sende beskeder ud; tilbud, nyheder, velkomstprogram, service informationer (online kok 

der kan chatte). Det er relevant kommunikation, og er en form for dialog der kan komme ud af. 

Men det skal nok komme på SMS, da man ikke læser mails når man laver mad. 

• [00:12:50] Det handler om at bygge nogle forretningsregler ind; der bestemmer hvem man 

gerne vil kommunikere til. Alle der lige er blevet hentet af Falck og har haft en dårlig oplevelse. 

De skal have det her budskab. 

• [00:13:00] ’Next best communcation’ og personalisering. Next best er ikke at sælge et alarmpro-

dukt når jeg har haft en dårlig oplevelse, men det er at give mig en god service oplevelse, og 

fornemmelse af at jeg tages alvorligt. I Coop ville den næste bedste kommunikation hvis jeg 

havde købt spaghetti være tilbud på kødsovs. 

• [00:13:30] Det drejer sig om at forstå hvor kunden er i situationen, og hvad er næste tilbud/kom-

munikation der er relevant. Og så skal de have content med ind over, så det er personligt tilrettet. 

Så jeg responderer på indholdet. Forstå hvilket content der passer til hvilken kommunikation.  

• [00:14:06] VI oplever at store selskaber har mangel på evne til at producerer nok content, grun-

det den høje grad af personalisering. To mails fra YouSee er ikke ens i den ideelle verden. Dit 

tilbud, din kommunikation, på baggrund af dine situation og også din tekst og billede. Jeg er den 

eneste der modtager billedet. Motor kan søge billeder ud hvad der virker bedst. Hvad har jeg 

læst og klikket på tidligere. Producere content (e-mail, breve, scripts til phonere osv.).  

• [00:15:25] Det drejer sig om at forstå hvordan vi producere content, og evnen er fremtidens 

flaskehals. Content is king! Vi ser content motorer der selv producerer content. I Amazon kan de 

ende med at skrive bogen selv til en person, da de kender mig som kunde så godt. Lige præcis 

det der er interessant for mig. Der er kun dette ene eksemplar af bogen, på baggrund af det der 

interesseret mig. Det er ekstremen.  

• [00:16:30] Det er det vi arbejder os hen i retning mod. At det er hyper-personaliseret. Selv video 

er personaliseret, hvor en person taler til mig på baggrund af historikken af alt hvad der foregår.  

• [00:17:50] Der er ikke nogen der ved (hvor grænsen går for personalisering). GDPR fortæller 

hvad vi må og ikke må. Det handler 90% om at vi ikke må gøre bestemte ting med data. Meget 

gælder allerede i dag, der bliver bare formaliseret og med store bøder. Hensigten er at forbru-

gerne bliver beskyttet mod hyper-personaliseret kommunikation. Men brugeren vil gerne have 

personaliseret kommunikation hvis det er relevant for ham.  
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• [00:18:42] Det ville være fedt hvis jeg fik muffer til min skistøvler. De kendte til vejret, mit navn 

på en startliste, set billeder af mine sko fra de sidste tre år; de har min e-mailadresse. Reelt kunne 

man godt vide det, da informationen var der forskellige steder.  

• [00:19:25] Som forbrugere stiller vi stadig større krav og forventning til virksomheder. Hvis vi 

ringer til Tryg, så er vi skuffet hvis de ikke tiltaler os ved navn og har min historik. Som forbruger 

forventer man det. Specielt de yngre forbrugere der lever i en digital tidsalder, der ved at de har 

informationen. Jeg skal ikke svare på det samme igen og igen. Jeg har oplyst det tidligere. Digital 

forbruger stiller større krav til at tingene er personaliseret.  

• [00:20:38] Worst case scenarier for Marketing Automationer at lave en masse blast-communi-

cation, samme kommunikation ud til alle i håbet om at det virker. Best case scenarier fjerner 

80% af kommunikationen og beholder kun det der er super relevant.  

• [00:20:55] Vi har lige gjort det for DR’s koncerthus. Fra 63.000 til 3-4.000 mennesker genere-

rede 96% af samme salg. Lykkedes ved at udnytte Machine Learning og Artificial Intelligence, 

content tracking osv. kan hjælpe til at forudsige hvem det er relevante at kommunikere med. 

Viser hvem vi skal kommunikere hvad til. Derefter sikre at de sidste 60.000 mennesker også 

modtager noget relevant kommunikation, så de ikke afmelder deres permission. Det er best case 

hvor der er personaliseret 100% til individet.  

• [00:22:20] Blast-communication kan nok også generere salg, men det er med til at ødelægge 

fundamentet på den lange bane. Vi kan se at det ikke virker. Vi ser al for mange selskaber der 

bare laver segmenteret massekommunikation; du sender ud til folk der bor i Jylland. Det er 

worst case scenarier; hvor man tror at man kan lave branding via e-mail. Så kan man lige så godt 

lave website eller benytte andre muligheder. Og selv TV kommunikation bliver mere personali-

seret.  

• [00:23:22] Traditionelt så handler Marketing Automation om at kommunikere en til en. Kom-

munikere produkt fra Telia eksempelvis Spotify. Jeg kender individet; e-mail, historik osv. Mar-

keting Automation handler ofte om at styre hvilket individ der får den enkelte kommunikation. 

Men Netto sælger ikke Ariel Color til bestemte kunder, da de ikke har en kundedatabase.  

• [00:24:40] Man kan kun gå i Amazon Go, fordi de kender dig/kan identificere dig. Nyt koncept 

de har lavet i Sverige: modtager e-mail, går ned og sætter mobilen i indkøbsvognen og scanner 

varer med mobilen. Kører varerne igennem selvbetjening, og matcher med telefonen. Push be-

sked med at man kan redeeme loyalitetspoint og få rabat, eller hente kaffe i cafeteriet. Reddeem 

point i selvbetjening i selvkøb. Det er en proces hvor individet er identificeret hele vejen igen-

nem. 
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• [00:25:57] Marketing Automationer relevant der hvor vi kender individet ud i den anden ende. 

Individet kan godt være et selskab, hvor jeg kommunikere til andre virksomheder. Har kontakt-

personen osv.  

• [00:26:40] Det er ikke Marketing Automation der skaber Customer Journey, men det er forret-

ningen der bliver enig om touchpoints, og hvordan man sikre at Marketing Automation under-

støtter disse. Det vil aldrig være Marketing Automation der skaber kunderejsen, det er kunde-

rejsen der skaber Marketing Automation. Det er vigtigt at det starter med hvad jeg gerne vil med 

mine kunder; hvem vil jeg gerne kommunikere med, hvornår, men hvilket budskab og hvilke 

touchpoints har jeg med kunden. Hvad vil jeg gerne opnå at kunden sidder og føler ude i den 

anden ende, når de bliver kontaktet af mig? Det skal man fra forretningen være skarp på hvilke 

kunderejser man gerne vil gennemføre.  

• [00:27:35] Så kan man komme i en situation hvor man ikke har data, hvor man så må lave en 

data capture strategi for at kunne leve op til de ønskede kunderejser. Så skal jeg kunne samle 

det her data op på det her tidspunkt. Cookie eller information som click, eller andet. Det skaber 

datagrundlaget og dermed understøttes kunderejsen af Marketing Automation. 

• [00:28:16] Marketing Automationer en del af marketingstrategien den dag hvor man finder ud 

af at der er penge i at lave kampagner. Falck der tidligere ringede til kunder med 15 forskellige 

teamet. I dag er der både adfærd, data og sandsynlighed for at kunden vil respondere på det her. 

På baggrund af det automatiserer jeg en masse processer. Ved at Marketing Automation gør 

virksomheder i stand til at kommunikere relevant, og understøtter business casen og den sam-

lede forretningsstrategi og skabe mere loyale kunder.   

• [00:29:45] Den største udfordring ved Marketing Automationer at man fra ledelsens side skal 

være bevidst om hvad man vil med Marketing Automation. Det skal ikke gøres halvt, eller halve 

kunderejser. Man skal kigge på hvilke kunderejser man understøtter, og ved at man har adgang 

til data, system funktionalitet og integreret løsningerne rigtigt, og rigtige kompetencer og pro-

cesser. 

• [00:30:22] Der er nogle byggesten der skal være på plads for at Marketing Automation bliver en 

succes. Byggestenen er: at jeg ved hvad jeg vil kommunikere, jeg har adgang til mine data, jeg 

har det rigtige system der understøtter kanaler og den form for kommunikation jeg gerne vil 

lave, de rigtige kompetencer/mennesker, og implementeret forretningsprocesser der virker.  

• [00:30:52] Kommunikation: gør sig bevidst om hvilke kunderejser det drejer sig om og hvilke 

afledte dialoger det skaber. Fra velkommen, til aktivering mv. Kommunikationen er skal på 
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plads. Data skal jeg vide: hvem er kunden, har de signet op og betalt. Funktionalitet: kan syste-

met sende SMS eller opfange at kunden har klikket på et link og tracket hvor længe han blev på 

sitet. Kompetencer er at forstå hvad system delen men også nogle der er stærke til kommunika-

tionsstrategi. Processerne er tilbage til at sige, hvem gør hvad. 

• [00:32:28] Hvis en byggesten halter, så halter det hele. Faldgruben er at ledelsen ikke har or-

dentlig fokus på hvad de ønsker med brugen af Marketing Automation. Får allokeret ressourcer, 

og det der skal til for at de forskellige byggesten kan levere det de skal ind til projektet.  

• [00:33:10] Brug af folks data: kan virke intimiderende: Det er vigtigt at man ikke går over græn-

sen. Lidt lige som når vi taler sammen i virkeligheden. Det er en naturlige afstand til hinden, hvor 

det er behageligt. Man kan komme for tæt på og overskride comfort-zone. Det er det samme med 

persondata, der er en naturlig grænser for hvor langt vi ønsker som individ, at virksomheder må 

komme tæt på.  

• [00:34:25] Det er lidt lige som at gå i byen; man har en fornemmelse af hvor tæt man gider at stå 

i baren med dem ved siden af, hvor man har en god fornemmelse med det. Vi skal passe på med 

at snakke om personhenførbare information; sygdomme osv.   

• [00:35:00] Hvis det handler om at man er kunde i Tellmore, så er det ok. Men hvis det er omkring 

at man ikke har betalt i tre måneder og ryger til inkasso, så er det ikke okay.  

• [00:35:35] Det er en balancegang. EU-retningslinjer for lagring af data og også med markedsfø-

ringslov. Topledelse skal have et sæt regler for hvad vi ønsker og ikke ønsker. Forskelligt fra 

virksomhed til virksomhed. Det er op til selskaber, men er vigtigt at man tager dialogen med 

individet seriøst. Kundens data er kundens data, det er til låns og skal afleveres eller slettes. 

Kigge sig selv i spejler og overveje hvor langt man bør gå ift. om kunderne føler sig intimideret. 

Der er linjer for brug af data i loven, men derudover er det vigtigt at have et moralsk og etisk sæt 

regler som de følger.  

• [00:37:47] Som individ er person og helbredsdata ikke noget der bruges til markedsføringsfor-

mål, men skal bruges til at jeg får en bedre service. Når vi snakker personfølsomme information, 

så er der nul-tolerance, det må slet ikke bruges til kommunikation. Det er kun i service-øjemed 

og hvad der kan være kunden relevant.  

• [00:38:52] Segmentmæssigt så kan man vælge at kigge på alder. De ældre i markedet er mere 

følsomme overfor hvad man må og ikke må. Og de yngre er vant til at persondata er til offentligt 

skue. I USA er de ligeglade, da de er opvokset med dette. I EU er persondata mine, uanset alder. 

• [00:39:53] Som individ er man i nogle bestemte segmenter i løbet af dagligdagen. Hvis kunde i 

PFA så ved jeg at der er noget de ikke må, men får jeg noget fra SweetDeal, så ved jeg godt at jeg 
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har meldt mig ind i noget hvor de udnytter miner data så de kan give man en masse tilbud. Hvis 

jeg er kunde af et mobilabonnement, oplevelser jeg at jeg har en højere tolerancegrad, da det er 

noget som er anderledes end mine sundhedsdata. Kommunikation fra bank er noget der relate-

rer sig til et begrænset område. 

• [00:40:50] Som individ er man i forskellige segmenter og tilhørsforhold alt efter hvilken kunde-

relation man taler om. 

• [00:41:10] Realkredit Danmark kommunikere en gang om året med en årsopgørelse, men Coop 

vil gerne kommunikere hver dag, men har måske ikke styr på hvilke butikker der kommunikere 

hvad, hvornår, så brugerne måske modtager flere gange kommunikation end planlagt.  

• [00:42:24] Marketing Automationer automatisering af marketing, med forskellige formål. Ved 

at jeg sender information ud via e-mail, brev, ringer, SMS, push eller besøger en website som en 

in-bound kanal hvor jeg ikke modtager noget, og adfærden gør at det jeg ser, er personaliseret 

til mig. I den ekstreme verden.  

• [00:43:12] Marketing Automationer et spørgsmål om at automatisere nogle processer der tilve-

jebringer budskaber. Loyalitet er bare en af de målområder. Det kan også være service eller an-

det. At understøtte loyalitet under Marketing Automation handler i høj grad om at man laver et 

’loyalty scheme’ hvor man bliver enig om hvordan man bevæger kunden igennem dette, og sikre 

at de opnår den højeste loyalitet.   

• [00:44:12] Loyalitet og andre forretningsmål lapper ind over hinanden. Marketing Automatio-

ner i høj grad et spørgsmål om at understøtte loyalitet, hvor det er særligt relevant for nogle 

brancher frem for andre. Specifik Marketing Automation med loyalitet som formål, er eksempel-

vis loyalitetskort, og app, er en verden hvor Marketing Automationer et af de elementer der lig-

ger og understøtter dette. 

• [00:45:12] Det er noget med at forstå hvad der er loyalitetsdriverne. Billige point hos Matas er 

ligegyldigt, da det kun er varer de ikke kan komme af med. Loyalitetsdriveren kan være en fed 

shoppeeffekt, og det er præsenteret på en sjov måde. I Matas er det det samme som altid. Loya-

litet kan være drevet af andre ting som placering af butikken.  

• [00:46:12] Ift. loyalitet er det vigtigt at Marketing Automation som system bygger flows der som 

nogle reagerer på, og andre ikke gør. Reminder til dem der ikke reagere og dem der reagerer, får 

det her content. For at lave sådan en løsning så skal vi have adgang til data. Data skal lagres på 

en måde hvor de er tilgængelige. Data ligger typisk i mange forskellige systemer.  
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• [00:47:16] Forstå hvem kunden er, og få et 360 graders billeder af kunder (single customer 

view). Det er altafgærende for disse former for dialog. Kan også være eksterne data som vejret 

og sociale medier. 

• [00:47:35] Når vi laver kommunikationen og folk ikke respondere, har vi så en anden kontaktvej 

(e-mail i stedet for mobil). Vi sender SMS hvis e-mail bouncer og høre om brugeren har fået ny 

e-mail. Vi samler dermed respons op og forstå deres adfærd, og logger hvad vi har lavet til dem. 

I sidste instans laver vi analyse og optimere, trimmer og lærer, lærer, og lærer. 

• [00:48:13] Marketing Automationer et spørgsmål om at sætte processer op der tager afsæt i 

forretningsmål, kunderejser og automatisere så meget som muligt. Når båden sejler, så må man 

dreje båden hvis viden skifter. 

• [00:49:12] Det er kun os der gør det i praksis. Ved hjælp af Artificial Intelligence og Machine 

learning at optimere content. Det er bygge Machine Learning oven på Marketing Automationer 

det næste store, hvor man kombinere Machine Learning og Artificial Learning til at bygge cog-

nitive modeller der optimerer og giver respons. Selvoptimerende marketing automation syste-

mer er så småt begyndt i det store enterprise modeller; hvor hvis bestemte handlinger sker, så 

skal det afføde en bestemt effekt. Men det er stadig regelbaseret, hvis vi er ude i at maskinen selv 

fortæller hvad der skal ske som det næste, så trimmer maskinen ens flows automatisk.  

• [00:50:16] Den anden del er voice recognition, hvor løsningerne i højere grad selv vælger mål-

grupperne ud. Maskinen fortæller på baggrund af et mundtligspørgsmål fra en bruger hvad jeg 

skal gøre ved mine segmenter, og efter bekræftelse sætter det op og eksekverer på det øjeblik-

keligt uden yderligere interaktion. 

• [00:51:00] Du taler til maskinen ved hjælp af voice recognition, og en forstå din forretningspro-

blemstilling, så man ikke skal lave selektioner og SQL, det er på vej til markedet inden for et par 

år.  
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Bilag V. Interviewguide – Fokusgruppeinterview I 

Indledning 

Det handler om loyalitet og hvad der styrer jeres (som forbrugere) præferencer og valg af produkter. 

Led dem ind på, hvad vi mener med produkter og præferencer. Det kan fx være, at man altid vælger 

produkt X frem for Y af mere eller mindre (i)rationelle årsager.  

1. Hvis vi forestiller os et scenarie, hvor I skal vælge mellem to produkter, som er tilnærmelsesvis 

ens (eks. Coca Cola/Pepsi el. Loreal/Garnier) 

a. Er der nogle produkter/brands I foretrækker frem for andre?  

b. Hvad er det der gør at I foretrækker dem?  

c. Er det, det konkrete produkt eller brandet bag der gør at i foretrækker disse?  

i. Er det produktets funktionalitet eller eksempelvis signalværdi/selvopfattelse 

der er afgørende? og hvorfor? (eksempelvis Apple, Nike eller andet) 

d. Hvilken indflydelse har jeres omgangskreds på valg af produkter/brands? (Eksempelvis 

æg) Og hvilke typer produkter er det i så fald? (synlige/usynlige høj/lavinvolverende) 

e. Hvad gør det for jeres selvopfattelse at I vælger bestemte brands? (Eksempelvis jeres 

telefon eller æg)  

f. Har I en følelsesmæssig tilknytning til nogle produkter/brands?  

g. Er der nogle produkter/brands hvor I udelukkende fokuserer på eksempelvis 

pris? Hvorfor?  

Definitioner på loyalitet kunne være en kunde, som køber af en virksomhed mere end én gang eller en 

kunde, der føler sig tiltrukket af årsager, der rækker ud over pris og kvalitet i.e. image/selvopfattelse 

2. Er der nogle af de produkter eller brands, som vi har haft oppe at vende, som I vil karakterisere 

jer som loyale overfor? Hvorfor?  

a. Hvad er det der gør jer til loyale kunder? (nemhed – vane – tryghed, image)  

b. Hvilken værdi giver det jer at være loyale?  

c. Hvorfor tror I eksempelvis at I er fan af et bestemt band/sportshold?  

d. Oplever I, at der er en forskel i den måde, I føler jer loyale overfor band/sportshold vs. 

produkt/brand?  

3. Hvordan har I det med at modtage forskellige markedsføringsbudskaber fra nogle af de her virk-

somheder/brands på eksempelvis mail, SMS, Facebook eller andet?   
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a. Føler I en forskel på at modtage et salgsbudskab via e-mail, SMS, banner annonce eller 

på sociale medier?  

NELLY FØDSELSDAGSHILSEN  

4. Tror I, at I er mere tilbøjelige til at reagere på budskaber hvis de er personlige i deres måde at 

henvende sig på?  

a. Lægger I mærke til at indhold bliver personligt tilrettet til jer? Eksempelvis i eksemplet 

eller på Netflix?  

Magasin eksempel – forklar, hvordan indholdet kan målrettes/udskiftes 

b. Hvad betyder det for jer at både kommunikation og indhold er mere personligt og I des-

uden modtager det på et tidspunkt, hvor I med en vis sandsynlighed er interesserede i 

at handle? 

c. Tror I at i på baggrund heraf ville være mere tilbøjelige til at reagere på indholdet?  

5. Personlig kommunikation forudsætter data; hvordan har I det med at virksomheder opsamler 

data på jer, når I færdes online?  

a. Hvordan har i det med at virksomheder bruger denne data til at sælge jer mere?  

b. Hvor tænker I at grænsen går for virksomheders brug af kundedata? Hvor langt må de 

gå? 

c. Rykkes denne grænse, hvis virksomheden formår at kommunikere personligt og rele-

vant? 

Lines Gucci taske læses højt  

6. Hvad tænker I om det eksempel i lige har hørt?  

a. Hvad ville I synes om at modtage en voucher og en anbefaling om at downloade en app?  

b. Hvad ville I synes om at modtage en push notifikation? 

c. Hvad synes I om, at virksomheden kender jeres lokation?  

d. Hvad ville I synes om at blive tiltalt ved navn af en ukendt butiksekspedient?  

e. Ville I reagere på en voucher der er ved at løbe ud? Hvorfor/hvorfor ikke?  

7. På baggrund af den rejse Line har været igennem ville I så også ende med at foretage et køb?  

8. Har I nogle gode/dårlige eksempler på det vi har snakket om?  

9. Andre refleksioner  

10. Noget i har lyst til at tilføje?  
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Bilag VI. Interviewguide – Fokusgruppeinterview II 

Indledning 

Jeg skal gøre jer opmærksomme på at vi optager interviewet, og til at starte med vil bede jer præsentere 

jer selv ved fornavn, alder og beskæftigelse – medmindre I ønsker at forblive anonyme. Når det er sagt, 

så skal I huske at der er ingen rigtige eller forkerte spørgsmål. I må gerne derfor gerne være uenige, og 

stå ved jeres holdninger. Interviewet vil i første omgang omhandler jeres loyalitet og præferencer for 

forskellige produkter og brands. Dernæst vil det handler omkring de markedsføringsbudskaber i mødes 

af, og hvilke kanaler i møder dem. I anden del af interviewet vil vi vise jer nogle konkrete eksempler, 

som vi derefter han nogle opfølgende spørgsmål til. 

Lad os starte med en kort introduktionsrunde. 

1. Hvis I tænker på eksempelvis bands eller sportshold; er der da nogle bands/sportshold, som I 

følger eller fan af? 

a. Hvorfor er du lige nøjagtig fan af det/dem frem for andre? 

b. Hvad bunder denne følelse/tilknyt i? 

2. Er der nogle (kommercielle) produkter/brands, hvor I føler en lignende tilknytning? 

i. (Er der nogle produkter, som I vælger på baggrund af andet end pris og kvalitet? 

Altså på baggrund af følelser) 

b. Er der forskel på tilknytningen til et band vs. brand og hvorfor? 

3. Hvis vi forestiller os et produkt som æg, hvor man kan vælge mellem buræg, skrabeæg, økologi-

ske æg og æg fra fritgående høns; Hvad er det der gør at I foretrækker det ene frem for det an-

det?  

i. Er det produktets smag/kvalitet, pris eller eksempelvis signalværdi/selvopfat-

telse, omgangskreds, socialt pres, følelser, image eller ideologi, der er afgørende?  

ii. hvis andet end pris: kan I komme i tanke om andre produkter, hvor I påvirkes 

mere eller mindre ubevidst i jeres valg? 

b. Kan I komme på lignende eksempler, hvor I foretrækker det ene brand/produkt frem for 

andre? 

i. Gør det sig også gældende, når I køber dyrere produkter såsom tøj, telefon, bil? 

Definitioner på loyalitet kunne være en kunde, som køber af en virksomhed mere end én gang eller en 

kunde, der føler sig tiltrukket af årsager, der rækker ud over pris og kvalitet i.e. image/selvopfattelse 
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4. Er der nogle af de produkter eller brands, som vi har haft oppe at vende, som I vil karakterisere 

jer som loyale overfor? Hvorfor?  

a. Hvad er det der gør jer til loyale kunder? (nemhed – vane – tryghed, image)  

b. Hvilken værdi giver det jer at være loyale?  

Del 2 - markedsføring 

5. Hvordan har I det med at modtage forskellige markedsføringsbudskaber fra nogle af de her virk-

somheder/brands på eksempelvis mail, SMS, Facebook eller andet?   

a. Føler I en forskel på at modtage et salgsbudskab via e-mail, SMS, banner annonce eller 

på sociale medier?  

NELLY FØDSELSDAGSHILSEN  

6. Føler I, at denne mail er personligt målrettet jer? (hvorfor/hvorfor ikke?) 

7. Tror I, at I er mere tilbøjelige til at reagere på budskaber hvis de er personlige i deres måde at 

henvende sig på?  

a. Lægger I mærke til at indhold bliver personligt tilrettet til jer? Eksempelvis i Nelly-ek-

semplet eller på Netflix med anbefalet indhold?  

Magasin eksempel – forklar, hvordan indholdet kan målrettes/udskiftes 

b. Hvad betyder det for jer at både kommunikation og indhold er mere personligt og I des-

uden modtager det på et tidspunkt, hvor I med en vis sandsynlighed er interesserede i 

at handle? 

c. Tror I at i på baggrund heraf ville være mere tilbøjelige til at reagere på indholdet?  

8. Personlig kommunikation forudsætter data; hvordan har I det med at virksomheder opsamler 

data på jer, når I færdes online?  

a. Hvordan har i det med at virksomheder bruger denne data til at sælge jer mere?  

b. Hvor tænker I at grænsen går for virksomheders brug af kundedata? Hvor langt må de 

gå? 

c. Rykkes denne grænse, hvis virksomheden formår at kommunikere personligt og rele-

vant? 

Lines Gucci taske læses højt  

9. Hvad tænker I om det eksempel i lige har hørt?  

a. Hvad ville I synes om at modtage en voucher og en anbefaling om at downloade en app?  
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b. Hvad ville I synes om at modtage en push notifikation? 

c. Hvad synes I om, at virksomheden kender jeres lokation?  

d. Hvad ville I synes om at blive tiltalt ved navn af en ukendt butiksekspedient?  

e. Ville I reagere på en voucher der er ved at løbe ud? Hvorfor/hvorfor ikke?  

10. På baggrund af den rejse Line har været igennem ville I så også ende med at foretage et køb?  

11. Har I nogle gode/dårlige eksempler på det vi har snakket om?  

12. Andre refleksioner  

13. Noget i har lyst til at tilføje? 
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Bilag VII. Memo – Fokusgruppeinterview I 

Hvis vi forestiller os et scenarie, hvor I skal vælge mellem to produkter, som er tilnærmelsesvis ens (eks. 

Coca Cola/Pepsi el. Loreal/Garnier)  

• [00:01:00] Øl og smagspræference (Tuborg og Carlsberg). 

• [00:03:00] Sorte bukser: samme kvalitet/pris, men der er en præference for et brand eller en 

gruppe af brands. Man har prøvet et brand før og synes derfor, at de er gode. Nogle brands har 

mere status.  

• [00:04:45] Køber ikke Nescafé/instant, som ikke er Nescafé fordi man løber en kvalitetsmæssig 

risiko - sikkerhed i at vide det er et ordentligt produkt. 

• [00:03:45] Nescafé: vælger pga. smag, men vælger, selvom det er dyrere (præference/loyalitet). 

• [00:04:15] Flyrejser: man flyver ikke med Ryanair, fordi de har presset priserne på nogle uhum-

ske måder. 

 Hvilken indflydelse har jeres omgangskreds på valg af produkter/brands? 

• [00:05:30] Ingen pga. prisfølsomhed. Går ikke op i signalværdi, men køber det billigste produkt.  

• [00:06:00] Omgangskreds accepterer det, ellers ville de ikke være omgangskreds. 

• [00:06:15] Køber Apple produkt, og det må bunde i at man bliver påvirket. 

Og hvilke typer produkter er det i så fald? (synlige/usynlige høj/lavinvolverende) eksempelvis 

med æg? 

• [00:07:15] Ville høre for at købe buræg (fra venner) selvom man er studerende og fattig. Ville 

ikke købe buræg, selvom man ikke har venner, men det bunder i omgangskreds. 

• [00:08:40] Synligheden i brandet og signalværdien i brandet har ikke nogen effekt, hvis man 

ikke viser det frem. Man kan være mere tilbøjelig til at købe noget, der er anerkendt i sin om-

gangskreds, hvis det er et produkt, som man viser frem i stedet for noget man har derhjemme, 

spiser eller lign. 

• [00:09:10] Omgangskreds påvirker i form af erfaring.  

• [00:09:25] Vælger produkter, som ikke har nogen signalværdi for at undgå at signalere for me-

get (eller noget forkert). 

• [00:09:45] Kan også have en signalværdi i sig selv, hvis man ikke viser det frem. Især med tøj - 

ville have det mærkeligt med stort logo på maven. 

• [00:10:40] Anderledes med guitar. Der må det gerne vises, da man kan skelne brands imellem 

hinanden.  
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• [00:11:05] Konkret på guitarer har det også noget med lyd at gøre - men der er også nogle lejre 

- hvem er kendte for at spille på hvad (Gibson) hvem associerer man sig med. Ikke et spørgsmål 

om status, men det er et spørgsmål om, men mere om et tilhørsforhold. 

• [00:12:25] Kunne sagtens bunde i omgangskreds (guitar) man spiller enten på det ene eller det 

andet. 

• [00:13:25] Valg af Apple computer på grund af anbefalinger, der bunder i funktionalitet. Ville 

ikke vælge det samme produkt i dag, fordi hun ikke kan bruge det. Det er igen ikke et spørgsmål 

om status, men udelukkende erfaringer fra omgangskreds.  

Definitioner på loyalitet kunne være en kunde, som køber af en virksomhed mere end én gang 

eller en kunde, der føler sig tiltrukket af årsager, der rækker ud over pris og kvalitet i.e. 

image/selvopfattelse. Er der nogle af de produkter eller brands, som vi har haft oppe at vende, 

som I vil karakterisere jer som loyale overfor? Hvorfor?  

• [00:15:00] Ikke loyal over for nogle af de nævnte produkter  

• [00:15:30] Cola 

• [00:15:45] Foretrukken supermarked, selvom der ofte er nogle, der er tættere på. Bunder i pris 

(det er billigere), men det er også mere convenient og man ved, hvor tingene står. Man bliver 

også loyal over for nogle af de produkter, som man har i supermarkedet. 

• [00:16:40] Placering er vigtigt. Vælger apoteket, der ligger tæt på, fordi man gerne vil støtte det 

lokale i frygt for at det lukker. 

• [00:17:10] Handler kun Lenovo computere. Kunne lige så godt købe HP eller Dell, men det er en 

følelsesmæssigt attachment. 

Hvad er det der gør jer til loyale kunder? (nemhed, vane, tryghed, image)? 

• [00:17:45] Convenience, pris, det giver noget ro, fordi man ikke skal tage stilling til alle de valg, 

man skal tage. 

• [00:18:00] Køber kun tøj et sted, selvom der er mange forskellige (online) forhandlere. Gider 

ikke at kigge alternativer i gennem og tage stilling. 

• [00:18:30] Har valgt stedet, fordi det var det første sted, han stødte på. Det er også fordi selve 

oplevelsen er nemmere/bedre. Samme at finde rundt på en brugerflade som i et supermarked. 

• [00:19:10] Samme med streamingtjenester, selvom et site har bedre indhold, ser man på et an-

det, fordi det er bedre/nemmere at navigere rundt. 

• [00:19:25] Ser mere på Netflix end HBO selvom det (objektivt) er bedre indhold, der er på HBO 

(enighed om at brugerfladen er skod på HBO).  
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• [00:20:15] Tehus, som man vender tilbage til. Det er ikke convenient og man kan lige så godt 

handle andre steder. Der er tale om et personligt forhold, kender medarbejderne, er på fornavn, 

vil ikke have, at det lukker. Ville ikke købe te et andet sted.  

• [00:21:00] Vil gerne undgå at nogle steder (Føtex). I Føtex kan man få alt, men det er ærgerligt 

ikke at støtte de små butikker i lokalområdet. 

Hvorfor tror I eksempelvis at I er fan af et bestemt band/sportshold? Oplever I, at der er en for-

skel i den måde, I føler jer loyale overfor band/sportshold vs. produkt/brand? 

• [00:22:20] Ligesom kunst handler det om tid, sted og følelse. Man har hørt et stykke musik på et 

tidspunkt og haft en oplevelse med musikken. Det er det minde/følelse/oplevelse, man oplever 

og husker. Også selvom man får dårlige oplevelser køber man den næste billet (til koncert). 

• [00:23:20] Man forholder sig mindre kritisk, fordi der er en følelsesmæssigt connection, som 

ikke er med produkter.  

• [00:23:30] Det er minder og en udvikling man kan følge.  

• [00:24:00] Bands er mennesker kontra at CVR-nummer. Fordi det er mennesker, føler man til-

knytningen. Det er menneskerne, der er fede – også selvom nogle CEO's træder frem og bliver 

en del af brandet. 

• [00:24:40] Sport og musik kan man dele i højere grad end produkter. 

• [00:25:00] Uenighed - man kan godt deles om produkter som guitarer eller computere, som man 

kan nørde sammen og have som fælles interesse. 

• [00:25:25] Man kan følge sport mere på sociale medier, i fjernsynet osv., som skaber en tilknyt-

ning. Er ikke det samme i reklamer. 

• [00:25:55] Man bliver ikke klogere på et sportshold, om de spiller godt eller dårligt. Simone er 

blevet klogere på computere og vil derfor ikke vælge en MacBook i dag. Man bliver ikke klogere 

og shuffler mellem sportshold. Det samme med musik. 

• [00:26:30] Medlemskab til FCK i dåbsgave – skaber en samhørighed i familien og i en selv, og 

kan ikke udskiftes, da det er en følelsesmæssig tilknytning. 

Hvordan har I det med at modtage forskellige markedsføringsbudskaber fra nogle af de her  

virksomheder/brands på eksempelvis mail, SMS, Facebook eller andet?  

• [00:27:30] Læser dem ikke (på mail) Gmail sorterer dem selv fra og man kigger aldrig på det. 

• [00:27:55] Leovegas sender SMS'er, hvilket er pisse irriterende.  

• [00:28:00] Har en spammail, som man tilmelder sig. Noget læser man dog, hvis det har interesse. 
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• [00:28:30] Tilmelder sig altid for at få tilbud. I hverdagen ender man med at få tusind mails, 

hvilket gør at man sletter det hele. 

• [00:29:00] Søger udelukkende tilbud i mails. 

• [00:29:08] Kan godt lide produkt A, vil ikke gå glip af det næste produkt, som man med al sand-

synlighed godt kan lide.  

• [00:29:24] Man tilmelder sig stadig i ét væk. 

• [00:29:30] Hvis indhold ikke er relevant, melder han sig af lister - ignorerer eller sletter ikke, 

men afmelder sig aktivt (hvis det opfattes som irrelevant) gør også, at man forholder sig aktivt 

til dem. Ser hvad det er og un-subscriber, så man får færre og færre mails. 

• [00:30:20] Hvis det er relevant, kan han godt finde på at bruge produktet. 

• [00:30:30] Amazon Prime - påmindelse om nyt afsnit hver fredag med produktinformation. Af-

føder reaktionen, at afsnittet bliver set i weekenden 

• [00:31:00] Positivt at det er specifikt målrettet hans aktivitet på deres service. Hvis de havde 

sendt forslag til alle mulige andre produkter havde formentligt gjort, at han havde un-subscri-

bed. 

• [00:31:40] Hvis man fik mails vedrørende alle serier, ville det blive for meget. 

• [00:31:50] Uenighed: hvis det er inden for ens interesseområde er det ikke spam, selvom det er 

højfrekvent. 

• [00:32:15] Indhold først, salg bagefter. 

Føler I en forskel på at modtage et salgsbudskab via e-mail, SMS, banner annonce eller på sociale 

medier?  

• [00:33:00] Det er svært at afmelde SMS (klar over, at man skal kunne afmelde sig)  

• [00:33:25] SMS er mere personligt - de kommer tæt på, på en ubehagelig måde. De skal ikke have 

mit mobilnummer. 

• [00:33:45] Reagerer slet ikke på bannerannoncer, men positivt på e-mails, fordi han aktivt fra-

melder sig det, han ikke vil have. Når han får en mail, er det formentligt fordi den er relevant.  

• [00:34:15] Bannerannoncer virker. Når man har set et produkt, følger det en, så man ikke glem-

mer det. Hvilket ofte resulterer i et køb. 

• [00:34:45] Integrerede annoncer på eks. Facebook eller Instagram, som ikke ligner annoncer, 

virker også - enighed fra flere. 

• [00:35:20] Mere målrettet på de integrerede. 

• [00:35:55] Meget få virksomheder må få lov til at sende SMS'er. E-mail er anderledes  

• [00:36:15] Service-SMS'er er ok. En konbination af salg og service er måske bedre?  
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• [00:36:40] Vil gerne selv bestemme, hvor og hvornår man ser reklamer. Jo mere man selv kan 

vælge, jo mere acceptabelt er det. E-mail er federe end SMS (som er mere støjende "blinker").  

• [00:37:10] Integrerede / camouflerede annoncer er ubehagelige, fordi man bliver snydt.  

• [00:37:30] Reklame på pissoir (frirum) er ikke godt 

• [00:37:45] Når man er på farten, sletter man det oftere. Bannerreklame ser man i højere grad på 

et tidspunkt, hvor man er tilbøjelig til at være i en situation, hvor man klikker/reagerer. 

• [00:38:20] Har ikke mail på telefon - vil selv vælge, hvornår man udsættes for det.  

• [00:38:45] På sociale medier er man klar over det og man indordner sig præmissen, at der er 

reklamer. Man kan ikke slå SMS, annoncer osv. fra. 

• [00:39:00] Når man oplyser sin mail, giver man i højere grad samtykke til at virksomheden må 

kontakte 

• [00:39:30] SMS er irriterende, fordi det ikke opleves som et lignende samtykke.  

• [00:40:00] Velgørende organisationer må gerne kontakte.  

• [00:40:15] Frisør, som man ikke har været hos - har oplyst SMS for at se tider (har hørt godt om 

frisøren fra venner) får efterfølgende en fødselsdagshilsen - overskrider grænser og resulterer i 

"boykot" af frisøren. Der er ingen relation = har aldrig været der.   

NELLY FØDSELSDAGSHILSEN – Tror I, at I er mere tilbøjelige til at reagere på budskaber hvis de 

er personlige i deres måde at henvende sig på?  

• [00:41:40] Mailen er ikke målrettet - så nej, når den ikke er mere målrettet end den er.  

• [00:41:45] Kritiserer billedet (content)  

• [00:42:08] Det begynder at blive "noget grimt noget", hvis man eksempelvis personaliserer på 

baggrund af lokalitet  

• [00:42:35] Det skal være personligt - navn er ikke personligt (man har selv udfyldt det) 

• [00:42:55] Hvis selve indholdet er personligt, har det en positiv effekt. Det fokuserer på det, man 

er interesseret i.  

• [00:43:15] Hvis Amazon på baggrund af relevant indhold anbefaler indhold/køb, så virker det 

Lægger I mærke til at indhold bliver personligt tilrettet til jer? Eksempelvis i eksemplet eller på 

Netflix?  

• [00:43:30] Meny gør det godt. Får ugentlige tilbud med tidligere køb og tilbyder rabat - man får 

noget ud af det uden at skulle bruge penge på andre produkter. 

• [00:44:15] Hvis det bygger på noget, man køber ofte, så fungerer det personlige godt. 

• [00:44:40] Når det er sjældnere køb, skal man nok selv tage stilling til det.  
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• [00:45:15] Det overskrider ikke grænser. 

• [00:45:45] "Tillykke" fanger opmærksomheden, ikke navnet. 

• [00:46:05] Kan være spam - kræver at man kender afsenderen. 

Magasin eksempel – forklar, hvordan indholdet kan målrettes/udskiftes. Hvad betyder det for 

jer at både kommunikation og indhold er mere personligt og I desuden modtager det på et tids-

punkt, hvor I med en vis sandsynlighed er interesserede i at handle?  

• [00:47:20] Hvis alt indhold er relevant/noget man skal bruge, så er det positivt. Hvis man ram-

mer forkert, mister det interessen. 

• [00:47:45] Vil gerne have målrettet indhold fra services/platforme man bruger aktivt og ofte, vil 

han gerne have relevant indhold. Frekvens er afgørende - hvis man bruger/er interesseret i pro-

duktet hvert halve år så vil man ikke have det tilsendt. 

• [00:48:10] Så skal man rammes lige præcis på det tidspunkt, man browser igen (tænk på dia-

log/feedback). 

• [00:48:50] Godt, hvis man kunne slippe for nogensinde at se mails, der ikke er målrettet én. 

Personlig kommunikation forudsætter data; hvordan har I det med at virksomheder opsamler 

data på jer, når I færdes online? Hvordan har i det med at virksomheder bruger denne data til at 

sælge jer mere?  

• [00:49:25] Meget lidt kritisk. 

• [00:49:28] Har ikke længere noget valg (cookies = "OK" eller "læs mere). 

• [00:49:40] Man accepterer - så længe man får relevant indhold. 

• [00:50:00] Indtil man får en dårlig oplevelse eller dataene bliver brugt mod en, så vil det ændre 

sig. Dårlig oplevelse = kritisk holdning. 

I salgsøjemed hvor tænker I at grænsen går for virksomheders brug af kundedata? Hvor langt 

må de gå?  

• [00:51:00] Hvis man skriver personligt med sine venner, og det samles ind til at lave annoncer. 

• [00:51:20] Kilden - Messenger optager lyd - det er for meget. 

• [00:51:40] Fint, at ens færden trackes på nettet - geotracking er over grænsen. 

• [00:51:55] Foruroligende, at data logges og opbevares et sted, som man ikke kender til. 

Rykkes denne grænse, hvis virksomheden formår at kommunikere personligt og relevant?  
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• [00:53:00] Følger teknologien - tidligere havde man ikke annoncer osv., så tolerancen rykkes i 

takt med teknologien. 

• [00:53:20] Man når en grænse, hvor man får nok. Der kommer mere fokus på persondata, som 

gør at man som forbruger bliver mere opmærksom på, hvad man bliver udsat for. 

 Lines Gucci taske læses højt - hvad tænker I om det eksempel i lige har hørt?  

• [00:59:00] Dygtigt arbejde af Macys. 

• [00:59:00] Pågående - associationer til marked i Sydeuropa.  

• [00:59:30] Geo-tagging er for meget. 

• [00:59:45] Det er for meget. 

• [01:00:00] Hvis det er for meget information for ofte, vil han slette appen og sine spor for at 

stoppe det. Også selvom indholdet og budskabet er relevant. 

• [01:00:36] Der er en balance mellem at være relevant og "slutty". Man skal ikke være for slutty 

som brand, hvis man hele tiden prøver at sælge. 

• [01:00:55] Man vil gerne have lov at vente og tygge på den - man har ikke brug for at blive mindet 

om det. Det opfattes som irriterende. Man har brug for at gå og tygge. 

• [01:01:25] Grænser mellem online og offline udviskes, og det kommer tæt på. Man ved godt, at 

de har informationen, men de skal ikke nødvendigvis bruge den. 

• [01:01:50] Der er forskel på, om det er et menneske eller en algoritme, der ved noget om mig.  

Kunne man opbygge en relation over tid, som gør det mere ok? 

• [01:02:35] Hvis man kommer der ofte, må de gerne bruge fornavn. Så er det fedt, at der opbygges 

en relation. Det behøver man ikke, når man køber en taske. Så bliver det en grim relation.  

• [01:03:15] Der skal være en købshistorik/brugshistorik og man skal selv have været den aktive 

i en periode før man bliver udsat for mere pågående kommunikation. 

• [01:04:00] Hvis man har appen og er i butikken og aktivt har tilmeldt sig, må de gerne vide, hvem 

man er. 

• [01:04:20] Det kommer også an på produktet. Nogle produkter vil man ikke have, at andre skal 

vide. Andre produkter er det ok. 

• [01:04:40] Ville være smart at få tilsendt et produkt på abonnement, hvis man har et produkt, 

som man bruger hyppigt (så er der en relation). 

• [01:05:30] Det handler om egen internetadfærd - hvis man har en adfærd, som er farlig, vil man 

ikke bryde sig om at data bliver opsamlet. 

• [01:05:55] Geo-lokalisering er uhyggeligt - det minder om overvågning.  
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• [01:06:35] Hvis man godt kan lide at komme et sted og har en relation må de gerne kontakte en. 

Hvis man bare har kigget, er det ikke ok. 

• [01:07:35] Rabat skal fratrækkes automatisk - den menneskebåren er grænseoverskridende.  

• [01:08:15] Ville være fedt, hvis tilbuddet kommer op som push. Hvis en medarbejder kommer 

med det, er det grænseoverskridende, algoritmer må gerne vide det. 

• [01:08:50] Tanken er god, hvis man kan få målrettet salg, men man kan mærke at det ikke er 

generisk til alle. 

• [01:10:20] Vil gerne have målrettet tilbuddet oppe ved kassen eller påmindelse om, at man 

mangler at købe noget, man har skrevet på sin indkøbsliste.  

• [01:11:00] Alt for nærgående, når det er en fysisk person - det er svært at sige nej. Det er nem-

mere når det er push. 

• [01:11:30] Man har ikke et tilhørsforhold til sit supermarked. Hvis man køber et dyrere produkt 

(som en taske) er det ok. Man skal selv tage kontakten. Ekspedienten skal ikke kende én. Itale-

sættelsen er vigtig. 

• [01:12:50] Man ville ikke lægge mærke til at få anbefalet et produkt indirekte. Det kan kamme 

over og ligne overvågning, hvis det bliver for meget.  

• [01:13:00] Ofte vil man bare gerne være i fred og følge sin egen gang. Især i fysiske butikker er 

det en individuel sag, hvor meget opmærksomhed/personlighed man vil have. 

• [01:13:50] Når man er i gang med at foretage et køb er det mere ok at blive anbefalet mersalg. 

• [01:14:15] Man skal ikke have hjælp som det allerførste.  

Kan denne indsigt i, hvordan oplevelsen skal være, inkorporeres i købsprocessen?  

• [01:15:05] Kommer an på, om man selv har oplyst det eller om det er indsigt de selv har opsam-

let. Man kunne udfylde disse præferencer i en app eller lignende.  

• [01:15:40] Ligner stigmatisering, som er et bredere samfundsmæssigt problem. Bare fordi man 

ikke vil have lidt space, handler det ikke om, at man vil undgå mennesker. 

• [01:16:20] Det vil ødelægge den fysiske oplevelse, hvis ekspedienten har for meget information 

på forhånd. Det kan være at informationen er misvisende (har købt toiletpapir flere gange på en 

uge), og man bliver vist produkter, som man allerede har købt, ens kæreste har købt - men det 

vil have en større konsekvens, hvis man oplever det i en fysisk butik. Så vil man begynde at 

handle et andet sted.  

På baggrund af den rejse Line har været igennem ville I så også ende med at foretage et køb? 
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• [01:17:45] Nej - det er for meget information, for mange gange på for kort tid. Det er for mange 

interaktioner med det samme brand. 

• [01:18:08] Kan finde på at hoppe på ved voucheren. Køb med det samme eller stå af.   

• [01:18:30] Man vil ikke nødvendigvis følges ud af butikken. 

• [01:18:55] Handler om ikke at vise, at man har dataen. 

• [01:19:00] Slutty = brandet kan godt blive udvandet - især hvis det er high-end som tilfældet er 

med tasken. Man vil gerne have rabatten, men det skal passe til brandet. Et dyrt brand skal ikke 

være pågående. 

•  [01:20:00] Det er afhængigt at varen - parfume på nettet er noget andet - køber man ikke med 

det samme, og efterfølgende får en voucher så slår man til med det samme.  

• [01:20:15] Der er mere at spare jo dyrere varen er - det gør, at man får større værdi og overvejer 

købet over længere tid. 

Har I nogle gode/dårlige eksempler på det vi har snakket om? Andre refleksioner? Noget i har 

lyst til at tilføje?  

• [01:21:00] Dårligt eksempel hos H&M: køber vare og får efterfølgende tilsendt rabatkode. Stort 

irritationsmoment, og man går glip af rabatten. Kundeservice virker efterfølgende ikke.  

• [01:21:00] Virkelig vigtigt, at det fysiske og digitale spiller sammen og kundeservice desuden 

fungerer. 
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Bilag VIII. Memo – Fokusgruppeinterview II 

Hvis I tænker på eksempelvis bands eller sportshold; er der da nogle bands/sportshold, som I 

følger eller fan af? Hvorfor er du lige nøjagtig fan af det/dem frem for andre? Hvad bunder denne 

følelse/tilknyt i?  

• [00:03:40] Fan af Kvindelandsholdet, fordi hun er kvinde (tilhørsforhold). Godt, at kvinder får 

succes og omtale i en mandsdomineret verden. 

• [00:4:00] Kendrick Lamar: foretrækker pga. lyden/det musikalske.  

• [00:04:45] Kendrick mener noget med det - der er et budskab, selvom man ikke kan forholde sig 

til det direkte. 

• [00:05:15] Bunder i minder eller tilhørsforhold - at man kan spejle sig i vedkommende. 

• [00:05:25] Ajax er ikke så gode sportsligt, men man følger dem, fordi han har fået det med hjem-

mefra af sin far. 

• [00:05:40] Hvad er man vokset op med tager man med videre. Især fra søskende. 

• [00:05.55] Kan også bunde i noget, man gerne vil være eller sammenligne sig selv med. 

• [00:06:05] Startede med at høre Kendrick Lamar, fordi det var sejt at sige, at man lytter til ham- 

det ville adde noget til ens personlighed. 

Er der nogle (kommercielle) produkter/brands, hvor I føler en lignende tilknytning? (Er der 

nogle produkter, som I vælger på baggrund af andet end pris og kvalitet? Altså på baggrund af 

følelser)  

• [00:07:25] Ribena, fordi det er noget hun har fået hjemme hos sin farmor, da hun var barn. 

• [00:07:45] Coca Cola - eksempel med Cuba, hvor han ville vælge det over alle andre sodavand. 

• [00:08:05] Faxe Kondi og Sportscola. 

• [00:08:40] Apple og B&O. Ved ikke, hvorfor hun køber Apple - køber det bare, fordi alle andre 

gør det. 

• [00:08:55] Køber modsat (undgår Apple). 

• [00:09:30] Bruger Windows computer, hvilket bunder i at han har spillet computer. Opdagede 

først Mac-bølgen, da han kom på CBS. 

• [00:09:55] Hvis man havde en anden computer inden man startede, ville man blive påvirket til 

at købe en Mac uden at tænke over andre muligheder. 

• [00:10:10] Har det modsat - ville aldrig købe Apple pga. trodsighed. 

• [00:10:25] Køber Apple fordi det fungerer på tværs af devices. 

• [00:10:55] Det kommer an på, hvad man starter med. 
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• [00:11:45] Apple havde et positivt omdømme, da det kom til Danmark - folk talte om det, og det 

var lækkert. Steve Jobs har haft stor indflydelse. 

• [00:12:10] Macbook Air var lille og let - den var nem at bære. 

• [00:12:20] Apple har aldrig fejlet - der er garanti for et godt produkt. 

Er der forskel på tilknytningen til et band vs. brand og hvorfor?  

• [00:12:45] Man kan ikke spejle sig i Kendrick Lamar, men man kan i en Macbook. 

• [00:13:00] Mac giver en identitet. 

• [00:13:10] Man køber ind i en trend. 

• [00:13:40] Mindre tilbøjelig til at prøve andre produkter kontra lytte til andre kunstnere/bands. 

• [00:13:55] Sikkerhed i at købe Mac - stor risiko i at købe andre produkter. Ingen risiko i at lytte 

til musik. 

• [00:14:10] Man har ikke et tilhørsforhold til en billig computer, det har man til en Mac. 

• [00:14:30] Signalværdi i noget materielt - man kan vise, at man har en computer. 

• [00:14:50] Kan man til dels også med musik, men det er alligevel anderledes. 

Hvis vi forestiller os et produkt som æg, hvor man kan vælge mellem buræg, skrabeæg, økologi-

ske æg og æg fra fritgående høns; Hvad er det der gør at I foretrækker det ene frem for det andet?  

• [00:15:10] Viden om produktet og pris og dyrevelfærd. 

• [00:15:20] Er vokset op med det (økologi) - bunder i dyrevelfærd og sundhed og går ud over 

pris. 

• [00:16:00] Mediedækningen gør, at man ikke "tør" købe buræg. Det er blevet gjort forkert. 

• [00:16:20] Vil gerne konfronteres med at han køber buræg - han mener, at det bygger på en 

skrøne, og at det ikke nødvendigvis er bedre for høns at gå frit mellem hinanden.  

• [00:17:30] Kan skifte mellem økologi og friland. 

• [00:17:45] Vælger selektivt hvor man gerne vil købe økologisk. Æg er blevet et område, hvor 

prisen ikke er afgørende til at vælge det billigere alternativ.  

• [00:18:30] Er vokset op med skrabeæg - hvis medierne kaster sig over skrabeæg, så kan det 

potentielt ændre ens vaner. 

• [00:19:00] Køber Øgo i Netto, fordi det er relativt billigt ift. at det er økologisk. 

Hvis andet end pris: kan I komme i tanke om andre produkter, hvor I påvirkes mere eller mindre 

ubevidst i jeres valg? Kan I komme på lignende eksempler, hvor I foretrækker det ene 

brand/produkt frem for andre?  
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• [00:20:25] Køber altid Lurpak pga. smag. Men også fordi han er vokset op med det  

• [00:20:50] Kaffe - vælger altid det samme. 

• [00:21:05] Vælger altid Nespresso - Peter Larsen er også godt - det er også bedre for miljøet. 

Gør det sig også gældende, når I køber dyrere produkter såsom tøj, telefon, bil?  

• [00:21:45] Tøj, hvis ikke pris, så er kvalitet afgørende. Er ikke kræsen med brands - skal bare 

kunne lide det og synes, at det ser fedt ud. 

• [00:22:10] Hudprodukter og make-up. 

• [00:22:20] Fodboldstøvler.  

• [00:22:30] Biler - ville man vælge ud fra brand-værdi.  

• [00:22:45] Også især med musikudstyr.  

• [00:22:55] Sony med mobiltelefoner. 

• [00:23:10] Fodboldstøvler, når produktet er garant for et godt produkt bunder også i, at det er 

fedt at komme ud til de andre drenge med de nyeste, fedeste fodboldstøvler. 

• [00:24:05] Shuffler mellem Nike og Adidas hver gang. Handler om, at man skal yde i dem.  

• [00:24:50] Teknologien er afgørende ved køb af klaver - man vil gerne have det, der er længst 

fremme. Det skal ikke være forældet - og så giver man gerne 2-3000 kr. mere for et klaver, som 

man ved er godt (Yamaha). 

• [00:26:15] Hvis man har været tilfreds med det man har haft, så fortsætter man med det, fordi 

det er nemt og man ikke gider at undersøge markedet. 

• [00:26:30] Make-up er et produkt, som man kan være særligt loyal overfor. Når det er dyrt og 

omkostningsfuldt at købe, har man ikke råd til at satse på at prøve noget andet. 

• [00:26:50] Har det omvendt - undersøger altid på ny, når man skal købe dyrere produkter. Ville 

aldrig købe en computer, som er den samme. 

• [00:27:10] Med elektronik sker der meget, så man bliver nødt til at undersøge det på ny hver 

gang. Et dårligt ry for 3 år siden behøver ikke være ensbetydende med at det er dårligt nu.  

Definitioner på loyalitet kunne være en kunde, som køber af en virksomhed mere end én gang 

eller en kunde, der føler sig tiltrukket af årsager, der rækker ud over pris og kvalitet i.e. 

image/selvopfattelse. Er der nogle af de produkter eller brands, som vi har haft oppe at 

vende, som I vil karakterisere jer som loyale overfor? Hvorfor?   

• [00:28:10] Meget loyal over for make-up - man tager bare det samme produkt, som man plejer, 

fordi man ved at det fungerer. 

• [00:28:45] Kan kun bruge Zendium-tandpaste - andre har det lige sådan med Colgate. 
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Hvad er det der gør jer til loyale kunder? (nemhed – vane – tryghed, image). Hvilken værdi giver 

det jer at være loyale?  

• [00:29:15] Make-up er der så meget at vælge i mellem, og man ved ikke hvad der fungerer. Der 

vælger man det nemme, som man ved fungerer. 

• [00:29:40] Kan give en værdi af tid - at man ikke skal bruge sin tid på at vælge. 

• [00:29:55] Det er en vane - det er nemmere at vælge de samme produkter. 

• [00:30:10] Det giver også en form for identifikation - man kan identificere sig med Zendium-

tandpaste, fordi tandlæger anbefaler det. Har det med Adidas fodboldstøvler, fordi man kan gå 

historisk tilbage - Vesttyskland vandt med Adidas-støvler. 

• [00:30:55] Man køber altid det samme - man identificerer sig med en gruppe og ved at blive ved 

at købe og dermed være loyal, så vil man tilhøre denne gruppe - udefra vil man blive set som en, 

der tilhører den gruppe. 

• [00:31:20] Kan også fungere den anden vej - man identificerer sig med grupper, der ikke køber 

et givent produkt - eksempelvis med Apple. 

Hvordan har I det med at modtage forskellige markedsføringsbudskaber fra nogle af de her virk-

somheder/brands på eksempelvis mail, SMS, Facebook eller andet?   

• [00:31:15] Det er irriterende. 

• [00:32:18] Det er lækkert på Facebook og Google. Det er fint at få kastet det i hovedet - så slipper 

man selv for at skulle opsøge det. Mails er derimod irriterende. Det spammer - annoncer fylder 

ikke noget. 

• [00:32:50] Nice få Instagram (uenighed) - der indgår det naturligt og passer i konteksten. 

• [00:33:15] Det eneste irriterende er, at man ved hvordan det fungerer, og det nogle gange ram-

mer forkert. Hvis man bliver præsenteret for noget, som man ikke har interesse i, så er det irri-

terende. Hvorfor kommer det op? Det har jeg ikke bestilt eller søgt (fokus på algoritmen). Hvis 

det kunne være 100% nøjagtigt, ville det være rigtig godt!  

• [00:33:50] For det meste irriterende, men hvis det rammer rigtigt (eksempelvis med teater) så 

er det godt. 

• [00:34:00] Det kommer an på, hvor det kommer henne. På Facebook eller hos en avis, så har 

man selv bedt om det. Irriterende i indbakken, medmindre man selv har bedt om at modtage 

det. Det er irriterende når man selv skal ind og melde sig fra.  

• [00:34:20] SMS'er fra Fakta er skide irriterende. 
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• [00:34:30] Når det begynder at fylde, bliver det irriterende. For eksempel på mail eller telefon. 

Det er mere privat. På Facebook lægger det sig ikke nogle steder, om man kan scrolle ligeså hur-

tigt forbi det.  

• [00:34:45] Den lille røde dut på telefonen er irriterende. Det fylder og skal væk.  

Føler I en forskel på at modtage et salgsbudskab via e-mail, SMS, banner annonce eller på sociale 

medier?  

• [00:35:20] Bannerannoncer er fint, fordi man har vænnet sig til, at det er sådan det er. Man bliver 

blind for det. 

• [00:35:40] Addblock kan downloades, men det bliver i stedet irriterende, at man ikke kan be-

søge visse websites, når man har det aktiveret. Det irriterende opstår, når det overtager din 

handling - hvis man er i gang med at læse en artikel skal man ikke få det kaster i ansigtet. 

• [00:36:00] Det er svært at få det væk. Man skal vente og det tager over. Det samme på YouTube-

videoer. 5 sekunder er maks tid man vil vente. 

• [00:36:30] Perfekt med reklamer undervejs, fordi så kan man få tid til at tage sin telefon frem 

(second screen). 

• [00:37:10] SMS er meget privat - det er et medie, der tilhører vennerne, mail er mere professio-

nelt, men Facebook og Google er man vant til. Kan risikere, at man bevidst vil undgå de butikker, 

der sender dem. 

• [00:37:40] Det ubehagelige ligger i, at de er i besiddelse af ens telefonnummer. 

Kunne det fungere med SMS'er? 

• [00:38:00] Man skal selv have bedt om at få SMS’er. 

• [00:38:10] På SMS’er er det kun tekst. Reklamer, der fænger indeholder typisk billeder og video. 

Tekstmediet er aldrig godt nok. 

• [00:38:30] Man skal signe op på specifikke SMS'ser med specifikke tilbud. Man skal selv vælge 

hvad der er af indhold i SMS'erne. 

• [00:39:00] Man ser/reagerer mere på SMS'erne, men det ofte kan forsvinde på mail. 

• [00:39:08] Man føler, at det er relevant - det er afgørende. 

NELLY FØDSELSDAGSHILSEN – Føler I, at denne mail er personligt målrettet jer? (hvorfor/hvor-

for ikke?)  

• [00:40:00] Nej, den er ikke personlig. Man gennemskuer, at den er automatiseret. 
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• [00:40:20] Afsenderen er vigtig. Det fungerer godt med det lokale pizzeria, selvom det er gene-

riske SMS'er de sender. 1. januar sender de SMS vedrørende tømmermænds-mad. (opfattes som 

ret cool). 

• [00:41:06] De er ikke på just-eat, så man har selv signet up. Det er et lille og internt pizzeria, og 

man kender personalet, hvilket er med til at gøre det OK. 

• [00:41:30] Man kender dem, de er lokale, og de taler med ens, kan ens navn og er i det hele taget 

personlige - det gør det okay at få noget fra dem. Det er relationen, der gør oplevelsen personlig. 

Nelly er for corporate til at det kan blive personligt.  

• [00:42:00] Med pizzeriaet er afsenderen mere personlig, man føler at man kender afsenderen - 

selvom indholdet ikke er personligt, bliver budskabet personligt, fordi man har en personlig re-

lation.  

• [00:42:15] Fødselsdagsmailen tiltrækker og skaber en interesse - når nu man får en voucher, 

kan man lige så godt gå ind og se, om der skulle være noget, man er interesseret i. 

• [00:42:30] Kommer an på beløbet og hvor meget man kan spare. 

• [00:42:45] Man ved godt, at de ikke har tænkt sig at give mig noget, fordi jeg har fødselsdag. 

Sammenligning til bar, hvor man bliver efter happy hour og køber. 

• [00:43:00] Det virker til at skabe trafik og sommetider køb som man ellers ikke ville have gjort. 

• [00:43:45] Ved kontant rabatkode føler man, at man får noget konkret. Ved 25% får man ikke 

noget medmindre man køber noget. Der ligger en forskel. 

• [00:44:00] "Tillykke Martin, her er din gave" virker ikke - det ligner spam og er utroværdigt. 

• [00:44:20] Skulle indeholde et billede af en mand. 

Magasin eksempel – forklar, hvordan indholdet kan målrettes/udskiftes. Hvis indholdet er mål-

rettet specifikt til jer, ville det da blive opfattet mere personligt? 

• [00:45:00] Ja, det ville være fedt, hvis det lige var den parfume, som jeg godt kan lide. 

• [00:45:10] Ville ikke lægge mærke til, at indholdet og produkterne er til mig. Man ville studse 

over det - "godt tilfælde". 

• [00:45:30] Kommer an på, hvordan man målretter det. Hvis det efterfølgende kommer på face-

book, og man har købt det, så er det irriterende, hvis man reklamerer for det tøj, jeg lige har købt. 

Indholdet skal frasortere det, han allerede har købt. 

• [00:46:00] Med makeuppen køber man det igen med jævne mellemrum., så kunne man lige så 

godt købe den nu - selvom jeg først skal bruge den om et par måneder. 

• [00:46:20] For Alexander skal de ramme nu og her - han tænker ikke så langt frem. Om et halvt 

år vil der formentligt være et bedre tilbud. 
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• [00:46:45] Make-up skal man alligevel købe. 

• [00:46:45] Åbner slet ikke mails, en anden kigger altid, en tredje lægger i spam. 

• [00:47:10] Mailen opfattes ikke mere personlig end fødselsdagsmailen, selvom indholdet er mål-

rettet meget specifikt. 

• [00:47:15] Der er stor forskel på mails - den ene indeholder produkter. 

• [00:47:30] Hvis produkterne er målrettet og relevante, ville det være mere personligt. 

• [00:47:55] Ville ikke tænke over, at produkterne er valgt ud. 

• [00:48:10] Bruger Goodiecard i magasin og man bruger det bare. Havde det være de produkter, 

som man bruger jævnligt og man dermed vidste, at man via Goodiecard’et ved, at de ved hvilke 

produkter man køber, og man får rabat på det, så ville det være meget mere personligt. Disse 

produkter kan du godt lide, nu er der tilbud på dem. 

• [00:48:55] Så skal det fremgå tydeligt, at de ved, at du plejer at købe dem. Det ville være misvi-

sende, at man ikke får at vide, at det er målrettet. 

• [00:49:00] Der er et filter, som gør at man ikke kan opfatte det som personligt. Der skal være en 

relation før det kan blive personligt. Man ved, at det er en algortime - man kunne godt falde for 

tilbuddet, men det opfattes ikke som personligt. Det ville være fedt, hvis produkterne passer, 

fordi algortimen er god, men det personlige tilhørsforhold opstår ikke. Det kan skabe loyalitet, 

fordi de kan finde ud af at vise egne præferencer. Det er en bedre service. 

• [00:49:55] Hvis man vidste på forhånd, at nyhedsmails viser noget, der er relevant, ville man i 

højere grad begynde at åbne dem. Hun åbner dem ikke, fordi hun har en ide om, at det altid er 

noget lort i dem. Det er for meget på en gang, som man ikke har bedt om. 

• [00:50:20] Afsenderen er vigtig - Nelly og magasin er så store, at det aldrig bliver personligt. Det 

kan skabe en effekt af top-of-mind, hvilket resulterer i, at han (instinktivt) vælger Magasin frem 

for eksempelvis Illum. 

Hvis hjemmeside, video og alt er målrettet gennem hele købsrejsen 

• [00:51:00] Creepy, har for mange ressourcer. 

• [00:51:10] Det er et spørgsmål om tilvænning. 

Hvad skal der til for at det bliver personligt, er det relationen? 

• [00:51:40] Hvis de kommunikerer i forhold til relationen eller sidste køb, vil det opfattes som 

mere personligt.  

• [00:52:05] I magasin handler det i højere grad om hele oplevelsen med at handle i butikken - 

også fysisk - og man har en relation til selve oplevelsen. Har man en dårlig oplevelse, vil man 
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aldrig vænne tilbage. Får man god service og en god oplevelse, vil man vænne tilbage. Man ville 

også i højere grad åbne mails, hvis man har en god oplevelse. 

• [00:53:00] Man kan bruge relationen til at følge op på et fysisk køb. 

Personlig kommunikation forudsætter data; hvordan har I det med at virksomheder opsamler 

data på jer, når I færdes online?  

• [00:53:30] Det er fint. Man krydser alt af uden at læse hvad der står. 

• [00:53:45] Ok så længe man kan melde sig fra igen. Man vænner sig til det.  

• [00:53:50] Tanken er ikke rar, men man accepterer det. 

• [00:54:00] Fedt, at de kan gøre oplevelsen bedre. 

• [00:54:05] Nogle gange køber man noget, som man ikke plejer at købe eller er decideret interes-

seret i, og så får man stadig en masse annoncer og budskaber. Behovet er dækket, og det bliver 

derfor for meget. Hvis man har købt rejsen, vil man ikke udsættes for det efterfølgende. 

• [00:54:45] Behandlingen er altafgørende. Det er ikke et problem at give sin data så længe den 

bliver brugt ordentligt og bliver målrettet tilbage. 

• [00:55:05] Handler om hvordan de bruger den. Har ikke et problem med, at den bliver delt mel-

lem organisationer. Signer til gengæld aldrig op med Facebook af "frygt" for, at selve handlingen 

bliver delt med andre. Så hellere bruge ekstra tid på at signe op med mail.  

• [00:55:55] Man er ikke interesseret i at alt bliver delt i ens omgangskreds. På den måde er det 

irriterende, at virksomheder har data på en. 

• [00:56:05] Man må dele sin data for at få de (relevante) ting der bliver udbudt. 

• [00:56:15] Bekymring for udviklingen og brugen af data. Der ligger problematikker ift. forsik-

ring. Ens forbrug skal ikke overvåges fuldt ud - datalovgivning nævnes. Men der er en accept af, 

at det er sådan, det er. Det er ikke super fedt. 

• [00:57:00] Ville egentligt være meget rart at være det foruden. 

• [00:57:05] Uenighed, fordi man i stedet ville få en masse irrelevante reklamer. 

• [00:57:15] Igen uenighed: ville være fint at få alt muligt, så man selv kan sortere.  

• [00:57:30] Federe at få de relevante, som er henvendt en.  

• [00:57:40] De er allevegne, nogle gange er det ok, men når det bliver for meget, bliver det irrite-

rende. 

 Hvor tænker I at grænsen går for virksomheders brug af kundedata? Hvor langt må de gå?  

• [00:58:05] Stemmegenkendelse/optagelser/aflytning er over grænsen. Man giver tilladelse via 

apps, men det er ikke fedt. 
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• [00:58:45] Det er en betingelse, som man ikke kan lade være at acceptere (eksempelvis på in-

stagram). 

• [00:59:00] Man kan lade være at give tilladelse, men det udelukker på noget funktionalitet.  

• [00:59:25] Postnord eksempel, hvor det sker fysisk - der går grænsen, når online data overføres 

til det fysiske rum. 

• [00:59:40] Telefonsælgere er irriterende - Dropbox smider data ud til alle.  

• [01:00:10] Grænsen går, når man signer op til én ting, men at alle mulige andre begynder at 

lukrere på den data. Man har ikke selv bedt om det. Man skal selv sige aktivt ja. Så er det for 

meget uanset hvad. 

 Lines Gucci taske læses højt - Hvad tænker I om det eksempel i lige har hørt?  

• [01:05:30] Det er for meget, men kunne godt selv finde på at købe. Det er rabatten, der trækker. 

Følelse af at miste penge, hvis voucheren udløber. 

• [01:05:50] Fedt indtil ekspedienten ved hvad hun hedder. 

• [01:06:00] For meget måske allerede, når voucheren kommer op på "låst-skærm".  

• [01:06:05] Uenighed: det er ok for andre. 

• [01:06:10] Mistænksomt, at ekspedienten udvælger det specifikke produkt, som man er interes-

seret i. Hvad hvis man ville kigge på nogle andre produkter? Lægger det en begrænsning.  

• [01:06:30] Kan ekspedienten også se, hvor hun var før hun ankom til Macy's?  

• [01:06:30] Det er ok, når det er teknologien, men når det er et menneske, der gør det bliver det 

for meget. 

• [01:06:40] Når mennesker overvåger den data, du giver virksomheden, bliver det for meget. Det 

er ok at computeren gør det. 

• [01:07:00] Rart ikke at skulle tage stilling og bare blive vist direkte end til hylden.  

• [01:07:20] Kan ikke relatere sig til produktet, men idéen sagtens, og man bliver presset til at 

købe noget. Man vil gerne have det og den bevidsthed om at forretningen har magt over en. Man 

føler, at man mister penge og butikken har dig. 

• [01:07:50] Det er fint, at man nogle gange bliver presset til at købe noget, som man inderst inde 

gerne vil have. Man undgår at gå og ærgre sig. Samtidig kan man sagtens leve uden den taske. 

• [01:08:10] Nice at jeg slog til og fik rabatten i stedet for at købe den efterfølgende uden rabat.  

• [01:08:30] Navnet kan være et problem. Nespresso gør det også, hvis man lægger sin pung på 

disken kan man se, hvad man hedder og hvad man har købt sidst. Det er et fysisk kort. 

• [01:09:00] Det er nøjeren, at de kan genkende en og med stor sandsynlighed ved hvad man skal 

have.  
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• [01:09:25] Det er mærkeligt, at de kan ens navn. Måske det ændrer sig, hvis man kommer steder, 

hvor man køber lidt dyrere ting eller handler ofte.  

• [01:09:45] Uligevægt i den fysiske situation, når ekspedienten har information, som man ikke 

har den anden vej. 

• [01:09:50] Forskel i at komme ind i magasin, som man ikke har et tilhørsforhold til, ikke har 

noget kort eller om man køber Nespresso og får en nøglering med tracking i. Første gang de fik 

dimsen spurgte de, hvad den gjorde og fik forklaret, hvorfor de skulle have den med - de blev 

klar over, hvad de "signer op til" ved at tage imod den. Det gør det ok.  

• [01:10:45] Det skaber relationen, som gør det fair, at de ved det, når de har forklaret, hvor de 

har informationen fra. Hvis man bare går ind og de kender ens navn - uden at vide hvorfra - så 

bliver det for meget. 

• [01:11:00] Det ville være rart, hvis man ved præcis hvilken information de opsamler og at den 

viden kan bruges til at lette købsoplevelsen. 

• [01:11:30] Gænsen går ved, om man har fået det at vide eller ej. Det skal ikke være skjult.  

• [01:11:25] Det fungerer samtidig stærkere, hvis man får det at vide af en person frem for en mail 

eller nogle betingelser. Det skal siges personligt. Man læser det ikke i et brev eller en mail. 

• [01:11:40] Intimsfæren, som man har, når man møder mennesker, gælder også i det digitale. 

Indbakken på en mail er inden for intimsfæren - samme med telefon. Facebook har større di-

stance. Når man fjerner intimsfæren eller skipper den der normale introduktion "hvad hedder 

du?", så bliver det for mærkeligt. De behøver ikke at blive så personlige ved at nævne navn.  

• [01:12:55] Hvis måden de bruger det på hjælper ens oplevelse ved købet og skaber en større 

relevans; det er en hårfin balance. Kan godt lide at blive serviceret totalt og få relevante reklamer 

problemet ligger i den sidste del, hvor navn og eksplicit brug af data kommer for tæt på.  

• [01:13:20] Hvis relationen skabes face-to-face først og man bliver informeret om betingelser, 

brug af data osv., så er det ok, at de bruger dataen. Hvis de lige pludselig bruger dataen til at blive 

personlig, så er det underligt. 

• [01:13:30] OK, at de bruger dataen og ved meget om en, men de bør opretholde illusionen om at 

de ikke kender dig. Det andet bliver for creepy. 

• [01:13:49] Dataen kan ikke skabe relationen, men kan fortælle om forbrugsvaner og hvilken 

type person man er - det er en kunst som sælgeren skal kunne. Fint at bruge dataen på at mål-

rette hvad man er interesseret i, men ikke hvordan man skal henvende sig til mig - det ved dataen 

ikke. 

• [01:14:20] Hvis man kan kombinere de to ting - pizzeria - der er de personlige + de bruger det 

andet, hvilket skaber en god oplevelse. 
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• [01:14:45] Man kan godt opsamle viden (ting man har talt om) og gøre det til en del af daten. 

Frisører skriver ind, hvad man taler om - hvor mange søskende - det er rart, at man ikke starter 

forfra hver gang. (enighed om at det er smart). Det skaber en bedre oplevelse. 

• [01:15:20] De opretholder illusionen - bruger data, men på den rigtige måde til at skabe god 

service/en god oplevelse. 

Er der former for data, som ikke er ok at bruge?  

• [01:15:55] Kommer an på hvordan man bruger det. 

• [01:16:10] Kreditkortoplysninger. 

• [01:16:30] Bankforbindelser er for meget. 

• [01:16:40] Man skal måske opleve at blive hacket før man bliver opmærksom på, hvor omfat-

tende og betydende data er. 

• [01:17:00] Forbrugsmønster er ok - de skal ikke kunne se andre ting såsom bankkonto, syg-

domsforløb, indtægt osv. det skal være fortroligt.  

• [01:17:30] Forskel i det man køber på nettet og i en fysisk butik. Det skal ikke blandes. 

• [01:17:35] OK, hvis det er den samme butik (omnichannel). 

• [01:17:45] Uenighed: det er mere hemmeligt, det man køber i fysiske butikker (enighed). 

• [01:17:45] Man ved at man lægger spor, når man køber ting på nettet, men det forventes ikke i 

en fysisk butik. 

• [01:18:00] Ville hellere købe "hemmelige ting" på nettet. 

• [01:18:30] Når dagligvarekøb i Netto flyder sammen med online bliver det for meget. 

• [01:18:35] COOP nævnes som noget positivt. 

• [01:18:44] Det er ok, fordi man aktivt vælger at scanne sit COOP-kort (enighed). 

• [01:19:30] Kan godt lide at undvære det helt - det er ikke vigtigt at få personlige ting op på Fa-

cebook. Også ok at det er der. 

• [01:19:50] Forbruget er blevet større af reklamer - man reagerer på det, fordi det virker i prak-

sis. 

• [01:20:00] Der er problemer med at man giver en masse data/e-mail osv. og der er pludselig 

meget viden at hente omkring en. Man kan ikke leve sit liv uden den online verden. Man vil gerne 

have produkter, fordi alle andre har det. Det er svært at have en normal hverdag uden bare en 

e-mail.  

• [01:21:00] Det online medie er troværdigt.  

• [01:21:45] Vildt at tænke på, at data og ændringer der er sket pga. online kun er blevet en selv-

følge i løbet af de seneste 5 år. For fem får siden skulle man indtaste sine oplysninger hver gang. 
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På baggrund af den rejse Line har været igennem ville I så også ende med at foretage et køb?  

• [01:22:25] Ja (enighed blandt mange). 

• [01:22:50] Nej - der er ikke blevet givet et mundtligt samtykke om hvordan oplevelsen/proces-

sen fungerer. Ville have konfronteret ekspedienten, når hun tiltaler ved navn. De bør have en 

god nok forklaring til at skulle/kunne bruge oplysningerne. Det har man, hvis man har et kort, 

hvor man er registeret for at få en god betjening. Appen gør det mindre fysisk og man ikke får 

en mundtlig overlevering, så bliver det mærkeligt, at det gøres personligt.  

• [01:24:10] Tidsfristen er afgørende på voucheren. 

• [01:24:30] Man er interesseret, hvis man har kigget og undersøgt i løbet af et par dage. 

• [01:24:40] Udfordring ved at man lægger ting i sin kurv, og man vil ikke have det alligevel, så 

skal det ikke blive ved med at blive pushet. Det er irriterende at få pushet ting, som man ikke vil 

have alligevel. 

• [01:25:05] For at undgå det skal man gå ind og fjerne de ting, man har lagt i kurven. Ebay spam-

mer med underlige ting, som man egentlig ikke skal have.  

• [01:25:30] Forlængelse af det fysiske rum - hvis man fylder en kurv i Kvickly vil de også bede 

dig om at købe det eller sætte det tilbage. Der kan man til gengæld stille kurven, og så finder de 

dig ikke igen.  

• [01:26:00] Man er selv herre over meget af det, der sker på nettet. Det er ens eget ansvar. Det er 

fint med data, fordi man giver samtykke til stort set det hele. I de tilfælde hvor det ikke er ok, er 

det fordi man ikke selv har givet samtykke.  

• [01:26:40] Problemet er at man er tvunget til at give samtykke for at gennemføre handler.  

• [01:26:50] Man kan gøre meget for at skabe en bedre oplevelse. 

• [01:27:10] Hvis man bliver irriteret, går man ind og gør noget ved det. Det er til et vist punkt ens 

eget ansvar. 

Har I nogle gode/dårlige eksempler på det vi har snakket om?  

• Ingen 

Andre refleksioner? 

• Ingen 

Noget i har lyst til at tilføje?  

• Ingen 
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Bilag IX. Nelly.com mail (e-mail eksempel I) 

 

Kilde: Privat e-mail modtaget fra Nelly.com 
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Bilag X. Magasin mail (e-mail eksempel II) 
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Kilde: privat e-mail modtaget fra Magasin 
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Bilag XI. Lines Gucci taske (omnichannel eksempel) 

Kilde: Rasmus Houlind ”Hvis det handler om mig, så køber jeg!” – Omnichannel Marketing, 1. 

udgave 2015, Saxo Publishing. 

Line kan godt lide tasker. Smukke tasker, praktiske tasker, lædertasker og desværre også ofte dyre ta-

sker… Hun har en del tasker i forvejen, men det er som om, at der stadig mangler én. Én der har den helt 

rette størrelse, til når hun skal ud med veninderne. 

Line er god til at bruge internettet. Hun er på Facebook flere gange om dagen, og på Instagram følger 

hun adskillige modebloggere. Det slår de gamle dameblade med flere længder – nu er det faktisk muligt 

at blive inspireret af at se noget fedt tøj, mens det stadig er at finde på hylderne. Eller online.  

En dag ser hun et opslag fra @lookdepernille, hvor der bare er den helt rigtige taske fra Gucci. Den er 

ikke for stor, ikke for prangende, men virkelig elegant og smuk. Det kunne meget vel være den, Line 

leder efter. 

Når der er noget, Line kan lide, så researcher hun det grundigt. De faktuelle ting, såsom materialevalg, 

baggrund for designet og ikke mindst ansvarlighed i produktionen læser hun om på nettet. Men der er 

nu ikke noget, som at stå med tasken i hånden. 

Efter at have læst om tasken på Guccis hjemmeside er Line i mange butikker online for at tjekke, om det 

mon ikke er billigere at købe den fra udenlandske butikker. Det lader dog ikke til, at der er det store at 

spare. Sådan er det ofte med de store brands. På et tidspunkt undervejs skriver hun sig op til et nyheds-

brev for Macy’s, som lige har åbnet butik i København. Ikke et fuldt stormagasin ligesom Magasin, men 

lidt mere showroomagtigt med begrænset sortiment og med mulighed for at afhente varer bestilt på 

nettet og prøve dem med det samme. Ret smart, synes hun. Hvorfor have alle varer på lager, når de fleste 

alligevel handler online? 

På websitet putter hun tasken i kurven for at tjekke, hvad den endelige pris vil være. Hun kan se, at 

websitet både tilbyder hende at få varen tilsendt eller hente den i nærmeste butik. Selvom Macy’s ikke 

kører fuldt sortiment i København er tasken alligevel ét af de produkter, som de har i butikssortimentet. 

Det bliver dog kun til et klik i denne omgang, så glemmer Line alt om tasker for en tid. Nu kommer 

Rasmus hjem, og de har aftalt, at de skal ud at spise. 

Næste dag ligger der en mail fra Macy’s i indbakken, som Line tjekker på mobilen på vej til arbejde. Den 

indeholder et link til en voucher-kode, som er super let at lægge ind i Passbook-app’en på Lines nye 

iPhone 7. Hun bliver også bedt om at installere app’en, hvilket hun først får gjort senere samme aften. 
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Line kommer på arbejde og taler med sine veninder på bureauet om sin oplevelse med at kigge på tasker. 

De har alle sammen forskellige holdninger til, hvad der er tjekket, og hvad der ikke er. De bekræfter 

hende i, at Gucci-tasken er fed. 

På vejen hjem cykler Line lige forbi Macy’s. Hun stopper lidt op uden for butikken, mens hun overvejer 

at gå ind og kigge. I det samme bipper hendes telefon, og da hun tager den frem, kan hun se, at det er 

voucheren fra i går, der gør opmærksom på sig selv på telefonens ”låst-skærm”. Den har nok luret, at 

hun er i nærheden af Macy’s. De formår da lige at puffe hende i den rigtige retning, når hun har brug for 

det, tænker hun. Hun stiger af cyklen og går ind i stormagasinet. 

Ekspedienten er sød men høfligt tilbageholdende, som Line godt kan lide det. Da hun ser, at Line bevæ-

ger sig hen til taske-sektionen, følger hun dog efter og spørger diskret ind til, om Line har lyst til at kigge 

nærmere på lige nøjagtig den taske, som Line havde i kurven i går. Det vil hun selvfølgelig gerne. Og nej, 

hvor er den bare lækker. Læderet føles helt lige så lækkert, som hun havde forestillet sig, og den er ikke 

så tung, som hun havde frygtet. Hvis bare den ikke kostede så mange penge… 

Jeg er nok nødt til at tænke lidt mere over det, siger Line, da ekspedienten har smilet pænt i Lines nok 

længste minut den dag. Jeg kan lave en online varekurv til dig med det samme, så kan du altid tjekke den 

ud senere, siger ekspedienten. Ok, det var da alligevel meget smart – og det kunne der vel ikke ske noget 

ved? Har du vores app installeret? Og kan det passe, at du hedder Line? - spørger ekspedienten, efter 

hun har kigget på sin iPad, der fungerer som kasse-enhed. Øh ja, svarer Line, vildt nok at hun kunne se 

det, men fedt, at hun ikke skal gå rundt med endnu et plastic-kort ligesom i gamle dage. 

Line cykler hjem, mens hun prøver at glemme alt om tasken – men det er nu ikke så let.  

Næste dag mødes hun med Rasmus til frokost. De har en travl hverdag begge to, så en gang imellem 

benytter de muligheden for lige at spise en frokost sammen. På et tidspunkt i løbet af frokosten tjekker 

hun lige sin mobil. Der er en besked fra Macy’s om, at den voucher, hun fik, er ved at udløbe – og tasken 

ligger stadig og ulmer i kurven – og i Lines baghoved…  

Da hun fortæller Rasmus om det, tilbyder han at betale for halvdelen af tasken, som en slags fødsels-

dagsgave. Hun ender med at tage telefonen frem og udnytte tilbuddet og færdiggøre handelen på mobi-

len med det samme. Tasken er stadig på lager i butikken, så hun kan nå at tage den med senere i dag, 

når hun cykler hjem. Så blev det faktisk lidt som at have fødselsdag i dag - det havde hun ikke regnet 

med, da hun stod op i morges. 
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Bilag XII. Whiteboard: meningskategorisering og -kondensering (nøgleord & koncepter) 

 

Kilde: egen produktion 
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Bilag XIII. Meningskondensering: fokusgruppeinterviews (kategorier) 

 Fokusgruppeinterview 1  

[00:00:00] – [01:21:00] 

Fokusgruppeinterview 2  

[00:00:00] – [1:28:00] 

Relevans  

[FG1, = 20] 

[FG2, = 12] 

Total: 32 

[00:29:08]; [00:29:30]; [00:30:20]; 

[00:30:30]; [00:31:00]; [00:33:45]; 

[00:35:20]; [00:37:45]; [00:42:55]; 

[00:43:15]; [00:43:30]; [00:47:20]; 

[00:47:45]; [00:48:10]; [00:48:50] 

[00:49:40]; [01:00:00]; [01:00:36]; 

[01:08:15]; [01:10:20] 

[00:33:15]; [00:33:50]; [00:39:08]; 

[00:45:00]; [00:45:10]; [00:47:10]; 

[00:47:30]; [00:49:55]; [00:56:05]; 

[00:57:05]; [00:57:30]; [01:12:55]   

Personalise-

ring  

[FG1, = 16] 

[FG2, = 16] 

Total: 32 

[00:20:15]; [00:30:20]; [00:30:30]; 

[00:31:00]; [00:33:25]; [00:35:20]; 

[00:41:40]; [00:42:08]; [00:42:35]; 

[00:42:55]; [00:43:30]; [00:44:15]; 

[00:47:45]; [00:48:50]; [00:51:00]; 

[01:13:00] 

[00:40:00]; [00:41.30]; [00:42:00]; 

[00:47:10]; [00:47:30]; [00:48:10]; 

[00:49:00]; [00:50:20]; [00:51:40]; 

[01:11:25]; [01:11:40]; [01.13.20]; 

[01:13:49]; [01:14:20]; [01:19:30]; 

[01:22:50]  

Dialog 

[FG1, = 9] 

[FG2, = 11] 

Total: 20 

[00:20:15]; [00:32:15]; [00:46:05]; 

[01:02:35]; [01:03:15]; [01:04:00]; 

[01:06:35]; [01:11:30]; [01:13:50] 

[00:38:30]; [00:41:06]; [00:45:30]; 

[00:50:20]; [01:05:50]; [01:09:25]; 

[01:09:50]; [01:11:00]; [01:11:25]; 

[01:14:45]; [01:22:50] 

Interaktion 

[FG1, = 12] 

[FG2, = 16] 

Total: 28 

[00:19:10]; [00:23:20]; [00:32:15]; 

[00:46:05]; [01:02:35]; [01:04:40]; 

[01:06:35]; [01:11:30]; [01:14:15]; 

[01:16:20]; [01:17:45]; [01:19:00] 

[00:38:30]; [00:41:06]; [00:41:30]; 

[00:41:00]; [00:49:00]; [00:52:05]; 

[00:54:00]; [01:05:50]; [01:09:25]; 

[01:09:45]; [01:10:45]; [01:11:00]; 

[01:11:25]; [01:11:40]; [01:14:45]; 

[01:22:50] 

Data 

[FG1, = 16] 

[FG2, = 26] 

Total: 42 

[00:29:08]; [00:38:45]; [00:40:15]; 

[00:42:08]; [00:49:25]; [00:49:28]; 

[00:49:40]; [00:50:00]; [00:51:55]; 

[00:50:45]; [01:01:25]; [01:04:00]; 

[00:33:15]; [00:34:00]; [00:48:10]; 

[00:53:30]; [00:54:05]; [00:54:45]; 

[00:55:55]; [00:56:05]; [00:59:25]; 

[00:59:40]; [01:06:40]; [01:08:30]; 
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[01:15:05]; [01:16:20]; [01:18:55]; 

[01:21:00] 

[01:09:50]; [01:10:45]; [01:11:00]; 

[01:12:55]; [01:13:20]; [01:13:30]; 

[01:13:49]; [01:14:45]; [01:15:20]; 

[01:17:00]; [01:20:00]; [01:21:45]; 

[01:22:50]; [01:26:00] 

Privacy 

[FG1, = 27] 

[FG2, = 26] 

Total: 53 

[00:27:55]; [00:33:25]; [00:35:55]; 

[00:36:40]; [00:37:10]; [00:39:30]; 

[00:40:15]; [00:42:08]; [00:50:00]; 

[00:49:28]; [00:51:00]; [00:51:20]; 

[00:51:40]; [00:51:55]; [00:53:00]; 

[00:53:20]; [00:59:45]; [01:00:00]; 

[01:01:25]; [01:01:50]; [01:05:30]; 

[01:05:55]; [01:07:35]; [01:08:15]; 

[01:11:00]; [01:12:50]; [01:16:20] 

[00:31:15]; [00:32:18]; [00:34:00]; 

[00:34:20]; [00:34:30]; [00:34:45]; 

[00:35:40]; [00:37:10]; [00:37:40]; 

[00:48:55]; [00:55:55]; [00:56:15]; 

[00:57:40]; [00:58:05]; [00:59:25]; 

[01:00:10]; [01:06:30]; [01:06:40]; 

[01:09:00]; [01:09:25]; [01:10:45]; 

[01:11:30]; [01:11:40]; [01:13:20]; 

[01:13:30]; [01:17:00] 

Tabel 9 – Meningskondensering: fokusgruppeinterview 1 & 2 (egen produktion) 
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Bilag XIV. GDPR & Marketing Automation 

 

Kilde: https://www.siriusdecisions.com/blog/gdpr-is-coming-five-unexpected-marketing-automa-

tion-pitfalls-to-plan-for 

 

https://www.siriusdecisions.com/blog/gdpr-is-coming-five-unexpected-marketing-automation-pitfalls-to-plan-for
https://www.siriusdecisions.com/blog/gdpr-is-coming-five-unexpected-marketing-automation-pitfalls-to-plan-for

