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// Abstract 
 
Purpose // This thesis sets out to investigate the opportunities and challenges brought by data-driven 

communication with offset in an explorative case study. Overall, this thesis examines the topic of 

data-driven communication through the case of Georg Jensen Damask’s omni-channel strategy. To 

answer this, the thesis is structured around three sub questions to analyse and discuss; Firstly, why 

Georg Jensen Damask apply data-driven communication. Secondly how consumer perceive and 

experience this communication and thirdly how Georg Jensen Damask potentially can react to the 

consumers’ thoughts on the subject. This thesis, contributes to the debate concerning whether data 

can be seen as service or personalized surveillance. Consumers produce digital data constantly and 

are increasingly becoming more transparent to companies. The availability of consumers’ data has 

become the essence for personalized communication. By analysing and understanding consumers 

data, companies are given new communicative tools in order to produce personalized communication. 

However, this raises questions of consumers’ digital privacy.  

 

Theory // The theoretical framework is structured around two opposite views of data; One view 

believes that data collection is a beneficial tool for marketers to produce relevant communication and 

hence understands this as a service to consumers. However, the other view is concerned, that the 

extraction and utilization of data exploit consumers and is a violation of individuals digital privacy. 

We define these two opposite views as Service versus Surveillance. Throughout the analysis, we 

apply relevant theories, models and concepts in order to answer the research question.  

 

Methodology // In order to answer the research question, this paper takes its stand in a case study 

through the Danish textile brand Georg Jensen Damask. Through the primary view on knowledge 

creation, the social constructivist perspective acknowledges that results are created in a social 

interaction and hence seeks to create a nuanced understanding of the topic concerning data-driven 

communication. Consequently, the qualitative method is perceived to be beneficial in order to answer 

the research question. Four primary empirical studies are conducted: Three qualitative in-depth 

interviews with employees from Georg Jensen Damask and a focus group interview with the target 

group.  
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Results // Results are derived from the three sub questions. Firstly, we found that Georg Jensen 

Damask perceives data extraction and utilization as a service for consumers. Moreover, the company 

perceives data as a mean to increase profit, affecting consumer behaviour and as valuable in order to 

match external demands. Secondly, it was found that consumers have clear privacy concerns 

regarding how data is collected and used. We detected an uneven exchange between consumers and 

companies generally, due to digital structures. It was found that consumers view trust as an important 

factor in evaluating the digital exchange. Moreover, we detected consumers wish for more control 

over data as well as a demand for relevant communication, although too relevant communication 

fosters further privacy concerns. Thirdly, it was found, that Georg Jensen Damask can reflect upon 

consumers perception of data-driven communication, by considering the thin line between service 

and surveillance. Georg Jensen Damask could further contemplate the use of consumers’ data for 

personalized communication. Subsequently, the unequal power balance between companies and 

consumers could potentially be minimized by introducing more transparency and giving consumers 

more control over their data.  

 

Conclusion // This thesis concludes the potential opportunities and challenges that Georg Jensen 

Damask might face when using data for communicative purposes to consumers. The identified 

opportunities and challenges reflect two separate point of views on data; Service and Surveillance. 

Ultimately it is concluded, that Georg Jensen Damask could consider the balance in utilizing the 

opportunities, that data-driven communication might bring as a service but simultaneously being 

aware of the challenges this type of communication also can bring in terms of surveillance.   
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Kapitel 1 // Introduktion 
 
 

1.1 // Indledning 

Der produceres data konstant og som aldrig før. I løbet af blot 1 minut i 2019 sendes der 41,6 millioner 

beskeder på Messenger og WhatsApp, udføres 3,8 millioner søgninger på Google, bruges ca. 996,956 

dollars på online shopping og ses 4,5 millioner videoer på YouTube (Walker-Ford, 2019). Store dele 

af forbrugernes liv indsamles og transformeres til data, som anvendes i flere sammenhænge, end de 

er klar over (Silverman, 2017). Data anvendes over hele verden til at få mere viden, forbedre områder 

som sundhed, uddannelse, astronomi, samt at forstå mennesket bedre (Mayer-Schonberger & Cukier, 

2013). 

 Digitaliseringen1 muliggjorde effektiv administrering af data, og dataficeringen2 

ændrede den måde vi tænkte på data. Det, som vi før ikke anså som information (f.eks. lokation), 

bliver nu indsamlet som data og transformeret til kvantificerbare formater, der muliggør anvendelsen 

af informationen på helt nye måder med f.eks. predictive analysis3 (Mayer-Schonberger & Cukier, 

2013). Data er blevet til et råmateriale for virksomheder og et vigtigt værktøj til at skabe nye former 

for økonomisk værdi (ibid.). Digitaliseringen påvirker verdensøkonomien og medfører 

ekstraordinære muligheder for samfundet samt markante udfordringer for virksomheder. Schreckling 

& Steiger beskriver digitaliseringen som noget, der ikke længere er et valg men en nødvendighed for 

de virksomheder, der ønsker at overleve. Som Schreckling & Steiger meget malende udtrykker, er 

mottoet for mange virksomheder efterhånden ”digitalize or drown” (Schreckling & Steiger, 2017).  

Den udbredte accept af internettet som en platform for bl.a. handel har gjort det muligt 

for organisationer verden over at indsamle omfattende forbrugerinformation. Dette inkluderer bl.a. 

browsing-mønstre (navigation på websider), samt datoer og tidspunkter for aktiviteter (Ashworth & 

Free, 2006). Flere og flere virksomheder får øjnene op for værdien af forbrugernes data såsom 

browserdata til at forudsige forbrugernes modtagelighed overfor bestemte meddelelser (ibid.) og 

dermed målrette kommunikationen baseret på disse data. Kommercialiseringen og 

                                                        
1 ”udbredelse af elektroniske medier og computerbaserede forretningsgange” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 
(c), u.d.) 
2 ”(…) putting a natural phenomenon in a quantified format so it can be tabulated and analysed” (Strong, 2015, s. 2). 
3 Vha. analytiske værktøjer kan data anvendes til at forudsige f.eks. handlinger, og derved kan den latente værdi af 
dataen anvendes, da denne giver mulighed for hurtigere reaktion (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013). 
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individualiseringen af data driver den digitale kapitalisme, hvor virksomheder anvender bruger-

genererede data (Charitsis, Zwick, & Bradshaw, 2018) til at udføre målrettet kommunikation. Den 

datadrevne strategi er hermed opstået.  

 

1.2 // Problemfelt – Den datadrevne strategi  

Ved hjælp af den datadrevne strategi anvender virksomheder persondata til at udføre målrettet og 

relevant kommunikation til den enkelte forbruger. Med introduktionen af web 2.04 begyndte 

forbrugerne at dele data om sig selv. Via sociale medier delte de billeder, følelser, lokationer, 

aspirationer og det private og professionelle netværk blev også synligt. Forbrugerne handlede på 

nettet, og hele identiteten blev efterhånden lagret digitalt, fordi deling af personlige data skete uden 

yderligere tanker (Tranberg & Hasselbalch, 2016). Men inden længe begyndte de digitale 

tømmermænd at melde sig (ibid.). Samfundet fik øjnene op for potentielle konsekvenser ved, at 

forbrugerne var blevet til offentlige personer, og kampagner samt politiske tiltag blev hermed sat i 

værk (ibid.). Eksempelvis kan vi observere debatter og lovgivninger der insinuerer, at der er behov 

for regler på området. Som nyeste tiltag forsøger GDPR (Generel Data Protection Regulation) at give 

forbrugerne flere rettigheder og kontrol over deres informationer, samt at sikre et mere digitalt 

privatliv. Desuden tilstræber loven at skabe mere transparens da forbrugerne har retten til at vide hvad 

deres informationer bruges til, forklaret i et forståeligt sprog (Olstrup, 2019). Men spørgsmålet er 

hvordan forbrugerne oplever den øgede brug af deres data? Debatten om databrug er præget af to 

forskellige synspunkter. Nogle mener, at databrug er kilde til at skabe relevans og dermed tilbyde 

forbrugerne den bedst mulige service (Surdak, 2014) og andre er mere skeptiske og mener, at databrug 

er overvågning forklædt som en serviceydelse (Zuboff, 2019). 

 I det digitale miljø er bekymringer omkring privatlivet af helt anden karakter 

sammenlignet med den fysiske verden. Teknologier i e-handel gør det nemlig muligt for 

virksomheder at tilgå forbrugernes data på helt anden måde, der netop ikke involverer nogen former 

for fysisk kontakt (Ashworth & Free, 2006). Virksomheder kan indhente viden om forbrugerne ”that 

consumers can neither avoid nor detect” (Ashworth & Free, 2006, s. 110). Ved indsamling og 

anvendelse af data kan virksomheder tilpasse og tilbyde målrettet kommunikation til den enkelte 

forbruger (Strong, 2015). Datastrategien understøttes yderligere af et utalligt omfang af teorier, der 

                                                        
4 (…) ny generation af internettjenester og websider, kendetegnet ved dynamiske hjemmesider, brugergenereret indhold, 
konversation og chat mellem brugere” (Andersen O. E., 2015). 
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bekræfter, at anvendelsen af relevant kommunikation vha. data har positiv indflydelse på bundlinjen. 

Den datadrevne strategi lader til at tage fart (Surdak, 2014). Populariteten af den datadrevne strategi 

kan eksempelvis ses i virksomheder, der implementerer omni-channel strategier, hvor virksomheder 

med kunden i centrum anvender data til at skabe en personlig og relevant oplevelse for den enkelte 

kunde. En omni-channel strategi er derfor centreret om anvendelsen af data. Én af mange 

virksomheder som kigger denne vej er den danske tekstilvirksomhed Georg Jensen Damask, som i 

april 2018 igangsatte den 1-årige strategi OMNI, med formålet at bruge data til at yde den bedste 

service (Georg Jensen Damask (a), 2018). På bare få år er Georg Jensen Damask gået fra en 

salgsstrategi baseret på personligt fysisk salg via salgskonsulenter til nu at tilstræbe en komplet digital 

organisation (ibid.). Således er Georg Jensen Damask interessant at undersøge nærmere, i forhold til 

hvorfor virksomheden anvender data, hvad forbrugerne mener om databrug, samt hvordan 

virksomheden i fremtiden potentielt kan indtænke forbrugernes holdninger i den digitale strategi.  

 Med dette speciale ønsker vi at bidrage til debatten, om hvorvidt databrug til målrettet 

kommunikation er en serviceydelse eller noget, der forstyrrer forbrugernes digitale privatliv via 

overvågning. I takt med det øgede fokus på det digitale privatliv, er det således relevant at undersøge, 

hvilke muligheder og udfordringer det kan have at anvende data til at målrette kommunikation.  

 

1.3 // Problemformulering 

Baseret på ovenstående problemfelt er formålet med dette speciale at forstå, hvilke muligheder og 

udfordringer brugen af data til at målrette kommunikation kan medføre. Problemfeltet har dannet 

grundlag for specificeringen af følgende problemformulering: 

 

Hvilke muligheder og udfordringer kan identificeres ved at Georg Jensen Damask 
anvender data til at udføre målrettet kommunikation til forbrugerne? 

 
 

Specialet tager udgangspunkt i Georg Jensen Damask’s omni-channel strategi og forbrugernes 

oplevelser af indsamling og anvendelse af data, for at undersøge de muligheder og udfordringer 

virksomheden kan have ved at anvende data til målrettet kommunikation. Problemformuleringen 

styrer de faglige og metodiske valg gennem projektet (Andersen I. , 2008) og er derfor styrende for 

hele specialets tilblivelse, idét teori, metode og empiri er udvalgt på baggrund af denne. Den endelige 
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problemformulering er blevet til gennem en kreativ proces, hvori problemformuleringen løbende er 

justeret (ibid.).  

 Specialeforløbet blev kickstartet af en tanke om, at massekommunikation ikke længere 

er effektivt i en verden, hvor forbrugerne kræver målrettet kommunikation. Forbrugerne kræver i dag 

personaliseret, målrettet og relevant kommunikation, og virksomheder kan ikke længere formidle det 

samme budskab til alle (Varian, 2014). Læseren skal bemærke, at den originale tanke ikke var noget, 

forfatterne havde foretaget undersøgelser om, men at det blot var en tanke, der udsprang af praktisk 

erfaring og uddannelsesforløbet på Copenhagen Business School. Gennem en brainstorming proces 

med udgangspunkt i uddannelsens digitale profil fandt vi frem til at kombinere temaet målrettet 

kommunikation med data. 

 Gennem specialet anvendes ordene datadrevet kommunikation og målrettet 

kommunikation i flæng til at beskrive når kommunikation er baseret på data.  

 

1.3.1 // Problemstillinger  

Problemformuleringen underbygges endvidere af tre problemstillinger, som danner grundlag for 

specialets struktur og har til formål at sikre en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen.  

1. Hvorfor anvender Georg Jensen Damask data til at udføre målrettet kommunikation til 

forbrugerne? 

2. Hvordan oplever forbrugerne datadrevet målrettet kommunikation? 

3. Hvordan kan Georg Jensen Damask fremadrettet forholde sig til forbrugernes opfattelse af 

datadrevet målrettet kommunikation? 

 

1.4 // Præsentation af Georg Jensen Damask 

For at give læseren en forståelse af den valgte casevirksomhed, vil dette afsnit præsentere Georg 

Jensen Damask5 (fremadrettet primært omtalt som GJD).  

GJD er en af Danmarks ældste designvirksomheder med en historie dateret til 

etableringen i 1756. Dog er det påvist, at familien bag GJD har produceret tekstiler helt tilbage til 

1500-tallet (Georg Jensen Damask (d), u.d.). GJD producerer tekstiler til alle hjemmets rum (Georg 

                                                        
5 Georg Jensen Damask er ikke relateret til Georg Jensen (sølv). De to virksomheder har intet at gøre med hinanden 
udover tilfældig navnedeling. 
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Jensen Damask (b), 2018) og eksempler på produktkategorier er duge, sengetøj, viskestykker og 

håndklæder.  I 1949 overtog Bent Georg Jensen direktørposten, og gennem de næste 50 år skabte han 

det DNA, som GJD er kendetegnet ved i dag (Georg Jensen Damask (f), 2019). Filosofien var 

dengang at ”skabe demokratiske og anderledes designprodukter af høj kvalitet, med stor 

funktionalitet og skønhed” (Georg Jensen Damask (d), u.d.). En filosofi der stadig gennemsyrer 

virksomheden i dag. Familien Hviid ejer i dag GJD, (Georg Jensen Damask (e), u.d.) og siden 2002 

har Peter Hulweg Christiansen været ansat som administrerede direktør. Peter Christiansen 

påbegyndte dengang en omfattede restrukturering af virksomheden, som på daværende tidspunkt led 

økonomisk (ibid.). GJD arbejder ikke ud fra en nedfældet vision og mission, men i dagligdagen 

handler det mere om tiltag som Sunde Tanker6. I dag beskæftiger GJD totalt 58 medarbejdere (Georg 

Jensen Damask (b), 2018), har distribution i 13 lande, websalg til 70 lande og det primære marked er 

det skandinaviske (Georg Jensen Damask (d), u.d.). Virksomheden arbejder med fire kanaler: Syv 

GJD Flagship Showrooms, GJD online, GJD offline og GJD gifts (B2B) (Georg Jensen Damask (b), 

2018). Først i 2010 lanceredes webshoppen (Georg Jensen Damask (e), u.d.). 

 ”Fortiden er fremtidens forudsætning” (Reddersen, 1999, s. 163), sådan udtalte Bent 

Georg Jensen, og dette citat er fortsat gennemsyrende i GJD. Mange ældre kunder husker GJD fra 

dengang, hvor salgskonsulenter besøgte private husstande for at vise sortimentet (Reddersen, 1999). 

Allerede dengang var kundeservice i højsædet, og personlige relationer samt direkte kontakt med 

kunden var vægtet højt. I 1979 måtte GJD stoppe anvendelsen af uopfordret kontakt via dørsalg 

grundet et lovforslag efter en lang række klager fra forbrugere over den pågående salgsform 

(Reddersen, 1999). Konsulentorganisationen blev udfaset i 2002-2004, hvor de fysiske butikker blev 

etableret (Georg Jensen Damask (d), u.d.). Selv definerer GJD den primære målgruppe som kvinder 

på +35 år (Georg Jensen Damask (a), 2018). 

 

1.4.1 // Anvendelse af data  

Som introduceret i afsnit 1.2 implementerede GJD i april 2018 strategien OMNI som en 1-årig strategi 

(Georg Jensen Damask (a), 2018). OMNI blev introduceret med erkendelsen om, at GJD ikke havde 

alle nødvendige værktøjer for en komplet omni-channel strategi, da GJDs nuværende IT-system f.eks. 

udfordrer håndteringen af data (bilag 5, P3). OMNI-visionen er: ”At skabe en unik intern/ekstern 

                                                        
6 Indebærer eksempelvis lønnede gåture, intern produktion af honning, morgengymnastik – alt som i bund og grund 
handler om at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø (Georg Jensen Damask (b), 2018).  
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omni-channel kultur med kunden i centrum og præcis der hvor kunden foretrækker at være” (Georg 

Jensen Damask (a), 2018). GJD er aktiv på flere kanaler, og målet er via OMNI at skabe en 

sammenhængende og personlig oplevelse for den enkelte kunde, så kommunikationen så vidt muligt 

bliver 1:1 (ibid.). GJD tilstræber ved hjælp af OMNI at være mere dataorienterede igennem hele 

organisationen med ønsket om at udnytte og indsamle data om forbrugernes navigation på websider 

(Georg Jensen Damask (a), 2018). Målsætningen er en implementering af en komplet omni-channel 

strategi for at yde en bedre service og for at møde kunden, hvor denne befinder sig (ibid.). GJDs 

kommunikationskanaler ift. OMNI kan ses i bilag 10. GJD har oplevet øget profit i løbet af det seneste 

år efter implementeringen af OMNI (bilag 5, P21). 

 Ovenstående påviser således, hvordan GJDs omni-channel strategi forudsætter data, og 

derfor er det relevant for specialets fokus på databrug at vise, hvordan virksomheden anvender data 

til at udføre målrettet strategisk kommunikation. Denne muliggøres primært af værktøjer som 

nyhedsbreve og cookies for at eksponere forbrugeren for relevant indhold. For at GJD kan eksponere 

forbrugeren for målrettet kommunikation via nyhedsbreve, kræver dette, at forbrugeren har tilmeldt 

sig kundeklubben (bilag 6, L38). Det er denne kommunikationskanal, der ifølge Anette Poulsen 

medfører flest salg (bilag 7, A39-A41 + A87), hvilket understreger effekten af målrettet 

kommunikation via nyhedsbreve. GJD indsamler i det nuværende IT-system ikke andre 

kundespecifikke data udover de data, som er nødvendige for at gennemføre en transaktion på 

hjemmesiden (bilag 7, A6). Dog anvender GJD eksterne softwaresystemer til at indsamle data 

omkring kundens adfærd på nettet. Det er data, der fortæller noget om kundens ageren på damask.dk: 

”(…) hvilke sider de har kigget på og hvor langt de er, hvor de kommer fra, og ja, alt sådan noget, 

alder osv.” (bilag 7, A6).  Denne data anvendes ift. e-mail markedsføring samt markedsføring på 

Facebook og Google (bilag 7, A7). Disse data opbevares i softwaresystemerne, og anvendes til at 

målrette kommunikationen til specifikke segmenter. 

 Den målrettede kommunikation muliggøres desuden af cookies, som GJD indsamler og 

anvender til at skabe en relevant oplevelse for den enkelte forbruger, da cookies gør det muligt at 

tracke7 den digitale brugeradfærd (Georg Jensen Damask (c), 2019). GJD anvender cookies til at 

målrette kommunikationen til den specifikke forbrugers interesser på både damask.dk og andre 

websider ud fra den indsamlede data. Cookies anvendes eksempelvis til at målrette annoncer til 

forbrugeren baseret på adfærdsmæssig profilering samt geografisk placering (Georg Jensen Damask 

                                                        
7 ”Overvåge og registrere brug af (…) internetadfærd” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (a), u.d.) 
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(c), 2019), ligesom cookies også anvendes til at personalisere brugeroplevelsen på hjemmesiden. GJD 

indsamler også cookies fra tredje part (bilag 13), hvilket bl.a. kunne være Google og Facebook (bilag 

7, A17). 

 

1.5 // Afgræsning  

Dette speciale tager udgangspunkt i et casestudie med Georg Jensen Damask som genstandsfelt. Vi 

er interesserede i den generelle problemtik om datadrevet målrettet kommunikation og dermed er 

formålet ikke at undersøge forbrugernes opfattelse af de specifikke kanaler, der anvendes til at udføre 

kommunikationen. Specialet afgrænses ydermere til ikke at undersøge interaktionen i hvordan omni-

channel skaber en sammenhængende oplevelse på tværs af kanaler, men har derimod udelukkende 

fokus på den digitale side af omni-channel, hvor data anvendes til at målrette kommunikationen.  

 Specialets geografiske fokus er afgrænset til det danske marked, da vi ønsker at opnå 

indsigt i emnet i en dansk kontekst. Dette begrundes med at GJD er en dansk virksomhed, samt at det 

danske marked fortsat er et af GJDs primære (Georg Jensen Damask (d), u.d.). Grundet specialets 

undersøgelsesdesign som et casestudie, undersøges GJDs målgruppe som er defineret af 

virksomheden selv. Dette betyder eksempelvis at deltagerne i fokusgruppeinterviewet alle er en del 

af GJDs målgruppe.  

Besvarelsen af problemstillingerne vil ikke beskæftige sig med, hvordan specifikke 

algoritmer muliggør indsamlingen, håndteringen og anvendelsen af forbrugernes oplysninger til at 

målrette kommunikationen. Professor i Kommunikation og Digitale Forandringer ved CBS, Mikkel 

Flyverbom pointerer netop, at forestillingen om at vi kan opnå gennemsigtighed, når vi undersøger 

algoritmer, er en illusion. Systemerne og algoritmerne er netop så komplekse, at vi ikke kan forstå 

dem ved blot at se på dem. Dog kan vi svare på problemstillingerne ud fra konceptet om forklarlighed 

dvs. ved at forstå forklaringer af, hvordan systemet fungerer (DR, 2018).   

Når vi i løbet analysen omtaler annoncer, inkluderer dette generelt alle annoncer på 

samtlige platforme. Vi vil ikke gå i dybden med hvordan annoncer er udformet på de enkelte 

platforme. Det betyder derfor, at når vi omtaler annoncer, dækker dette over et generelt perspektiv på 

hvordan GJD anvender data til at udføre målrettet kommunikation. 
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1.6 // Begrebsafklaring 

Dette afsnit redegør for centrale begreber i specialet, der har potentiale til at blive misforstået eller er 

ukendte for læseren. Forståelse af begreberne er forudsætning for videre læsning. Vi anerkender, at 

der potentielt findes mange måder at definere begreberne på, og at begreberne kunne have været 

hentet fra andre kilder. Men det er dog vigtigt at afklare begreberne, så forfatterne og læserne har en 

fælles opfattelse af, hvad der forstås ved begreberne. 

 

Data 

Ifølge Cambridge Dictionary defineres data som: ”information, especially facts or numbers, collected 

to be examined and considered and used to help decision-making, or information in an electronic 

form that can be stored and used by a computer” (Cambridge Dictionary, u.d.). Når begrebet data 

anvendes i dette speciale, henvises der således til en sammenfatning af, hvad vi forstår som f.eks. 

navigation på websider og personlige oplysninger - medmindre andet er tydeligt specificeret.   

 

GDPR 

GDPR er den engelske betegnelse for databeskyttelsesloven, også i dansk kontekst omtalt som 

persondataforordningen. Loven er vedtaget af EU og trådte i kraft d. 25. maj 2018. Loven har til 

formål at give forbrugerne bedre kontrol over sine private oplysninger, ligesom den også stiller krav 

til hvordan virksomheder skal håndtere behandlingen og opbevaringen af personlige oplysninger8 

(Olstrup, 2019). Det indirekte formål med loven er at skabe mere transparens (McCreanor, 2018) og 

giver f.eks. forbrugerne ret til at få oplyst hvad deres oplysninger anvendes til, ret til at få oplysninger 

udleveret og ret til at afslå direkte markedsføring (Olstrup, 2019). 

 

Cookie 

En cookie kan forklares som små filer, der gemmes på enheden for at få en hjemmeside til at fungere. 

Første gang en bruger besøger en ny hjemmeside bedes han/hun om at acceptere cookies (Haddar M. 

, 2018). Der findes flere forskellige typer af cookies; f.eks. markedsføringscookies, statistiske cookies 

samt tekniske/nødvendige cookies. Sidstnævnte er nødvendige for at hjemmesiden fungerer, da disse 

                                                        
8 Personlige oplysninger defineres oplysninger som kan anvendes til at identificere én forbruger. F.eks. omfatter 
personoplysninger navn, alder, køn, CPR nr., IP-adresse, lokation, fingeraftryk samt oplysninger omkring helbred, 
økonomi og religiøs overbevisning (Olstrup, 2019). 
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f.eks. husker varer i indkøbskurven (Erhvervsstyrelsen, 2019). Virksomheder bruger statistiske 

cookies til at optimere f.eks. design og brugervenlighed på websiden. Denne type cookies har lav 

indflydelse på privatsfæren, da de heller ikke registrerer søgning på andre sider. Dog skal 

virksomheder informere og indsamle samtykke til anvendelsen af denne type cookies (ibid.). I dette 

speciale er vi optagede af markedsføringscookies, da disse netop anvendes i kommercielle 

sammenhænge til at målrette annoncer til brugeren. Denne type cookies indsamler informationer om 

brugeren ved at tracke brugerens adfærd. Markedsføringscookies bruges til at målrette annoncer 

baseret på tidligere historik med formålet at tilbyde relevant indhold. Virksomheder skal informere 

samt indhente samtykke til disse cookies (ibid.).   

 

Omni-channel  

Ordet ”omni” stammer fra den latinske betegnelse omnis, hvilket betyder ”alt” eller ”universalt”. En 

omni-channel strategi defineres som ”alle kanaler samlet” (Payne, Peltier, & Barger, 2017). Omni-

channel handler derfor om hvordan en virksomhed kan kreere en konsistent oplevelse, uanset hvilken 

kanal kunden møder brandet på. Kundens oplevelse er i centrum og for at yde den personlige 

oplevelse, kræver det indsamling af data til at tilpasse kommunikationen 1:1 efter kundens behov og 

ønsker. Data er essensen af omni-channel. Formålet er at maksimere kundens forhold til brandet 

(ibid.). Én faktor der adskiller en omni-channel fra andre strategier er: ”(…) firms focusing on overall 

customer profitability across all channels are using omni-channel marketing” (Payne, Peltier, & 

Barger, 2017, s. 189).  
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1.7 // Specialets struktur 

Dette afsnit skitserer specialets struktur for at give læseren et overblik over kapitlernes formål.  

Specialets struktur inddelt i kapitler 

Kapitel 1 // Introduktion 

Foregående kapitel introducerede specialets problemfelt for at udlede den specifikke 
problemformulering. Formålet var at etablere specialets afgræsning samt at præsentere de tre 

problemstillinger som danner grundlag for specialets overordnede struktur. Desuden præsenterede 
kapitlet casevirksomheden samt en afklaring af centrale begreber. 

Kapitel 2 // Litteraturgennemgang & Teori  

Formålet med dette kapitel er at etablere den teoretiske referenceramme. En litteraturgennemgang vil 
først redegøre for tidligere forskning om emnet samt dennes bidrag til specialets fokus. Dernæst 

redegøres for de specifikke teorier anvendt i besvarelsen af problemformuleringen samt disses bidrag til 
belysning af de tre problemstillinger. 

Kapitel 3 // Videnskabsteori & Metode 

Formålet med dette kapitel er at præsentere de anvendte videnskabsteoretiske perspektiver samt hvilke 
konsekvenser disse har for vidensproduktionen. Herefter gennemgås de metodiske overvejelser for 

indsamling af den primære empiri samt refleksioner over metodevalg. 

Kapitel 4 // Problemstilling 1 

Formålet med kapitlet er at vise hvorfor GJD anvender data til at udføre målrettet kommunikation til 
forbrugerne, og hvilke faktorer der kan have bidraget til implementeringen af OMNI. 

Kapitel 5 // Problemstilling 2 

Med afsæt i fire overordnede afsnit, er formålet med kapitlet at undersøge hvordan GJDs målgruppe 
oplever datadrevet kommunikation ud fra privatlivsbekymringer, tillid, relevans og kontrol. 

Kapitel 6 // Problemstilling 3 

Formålet med dette kapitel er at undersøge hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes oplevelser af 
datadrevet kommunikation. 

Kapitel 7 // Diskussion 

Baseret på foregående afsnit, er formålet med dette kapitel at diskutere de etiske overvejelser i 
databrug. Herunder f.eks. hvordan dataetik kan være en potentiel konkurrencefordel og hvordan 

databrug kan diktere forbrugernes adfærd. 

Kapitel 8 // Konklusion 

Formålet med kapitlet er at præsentere den endelige konklusion på specialets problemformulering. 

Kapitel 9 // Perspektivering 

Slutteligt vil en perspektivering inkludere yderligere forslag til forskning, og hvilke diskussioner denne 
kunne tage afsæt i. 

Figur 1: Specialets struktur inddelt i kapitler (egen fremstilling). 
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Kapitel 2 // Litteratur & Teori 
 

 
Kapitel 2 har til formål at skabe et overblik over litteraturen, som er anvendt i specialet. Første afsnit 

indeholder en litteraturgennemgang udarbejdet med formålet at påvise to strømninger og 

standpunkter i litteraturen om datadrevet kommunikation. Denne litteratur anvendes også i specialet, 

men da litteraturen ikke omfatter en egentlig teori, men nærmere et standpunkt ift. emnet, har vi valgt 

at operationalisere teksten i litteraturgennemgangen i stedet for teoriafsnittet. Andet afsnit redegør 

for de specifikke teorier anvendt i specialet, da vi har mulighed for her at udlægge en mere konkret 

redegørelse af teorierne.  

 Det er vigtigt at bemærke, at vi har taget højde for udgivelsesdatoen på samtlige tekster 

anvendt i specialet. Eksempelvis inddrager nogle tekster kritik af lovgivning på området, hvorfor vi 

naturligvis tager højde for implementeringen af nyere love efter tekstens publicering.  

 

2.1 // Litteraturgennemgang  

Litteraturgennemgangen har til formål at give læseren et struktureret overblik over den litteratur, der 

er produceret om emnet datadrevet kommunikation. Således har dette første afsnit til formål at skabe 

et videnskabeligt grundlag. Det er vigtigt at pointere, at denne litteraturgennemgang og dette speciale 

blot gør brug af en lille del af den litteratur der findes om emnet. Der er produceret meget mere viden, 

men dette speciale vil tage sit udgangspunkt i disse artikler og bøger.  

 Afsnittet tager udgangspunkt i to forskellige synsvinkler på anvendelsen af data til 

målrettet kommunikation, da vi har observeret to modsætninger i litteraturen om emnet. Den ene 

vinkel formulerer databrug som et redskab til at yde den bedste service til forbrugeren (servicevinkel). 

Den anden vinkel anser indsamling af data som en trussel mod forbrugernes privatliv og mener, at 

virksomheder forklæder overvågningen som en serviceydelse (overvågningsvinkel). Der er derfor to 

vidt forskellige forståelser og holdninger til anvendelsen af data til kommunikation, og hvordan dette 

kan påvirke forbrugeren. De to strømninger ser vidt forskelligt på indsamling og anvendelse af 

forbrugernes data. Den ene side ser muligheder, mens den anden ser udfordringer. Servicevinklen ser 

muligheder og mener at brugen af data er uundgåeligt, da det er vigtigt at hoppe med på bølgen for 

at overleve. Denne vinkel mener, at indsamling af data til at personalisere reklamer, produkter og 

services til deres forbrugere er en service. Der er en nervøsitet for, at hvis virksomhederne ikke hopper 
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med på bølgen, bliver de efterladt og mister markedsandele og potentiel profit (Surdak, 2014). 

Overvågningsvinklen ser derimod udfordringer såsom krænkelse af privatlivet, hvilket nogle mener 

kræver lovgivning og mere regulering (Solove, 2013), og andre mener, at det skal være op til 

forbrugeren selv at håndtere den data, de vælger at dele med virksomheder (Lehtiniemi, 2017). Men 

mest af alt påpeger overvågningsvinklen de konsekvenser, som indsamling af data kan have på 

forbrugernes privatliv. Nedenstående afsnit vil derfor uddybe de to strømninger i litteraturen. 

 

2.1.1 // Service 

Litteratur af eksempelvis virksomheder, CEO’s og businessprofiler tager et positivt standpunkt på 

brugen af data til målrettet kommunikation. Her er den generelle opfattelse, at indsamling af data om 

forbrugeren kan være med til at yde en bedre service ved at gøre oplevelsen mere personaliseret. Ved 

indsamling af data om forbrugeren fra forskellige digitale kanaler har virksomhederne mulighed for 

at skabe et næsten fuldendt billede af den enkelte forbruger og på den måde få et større kendskab til 

den enkelte forbruger og dermed udføre målrettet kommunikation 1:1 (Zuboff, 2019). 

En simpel Google-søgning på ”Data Digital Marketing”, genererer cirka 830.000.000 

resultater9 (bilag 14). Resultaterne er en blanding af ”How to”-annoncer, artikler og bøger for 

virksomheder for at kunne gøre brug af indsamling af data til at målrette kommunikation. På 

Forbes.com kan man f.eks. læse artikler skrevet af CEO’s, som forklarer, hvordan man ved hjælp af 

data kan få større succes ved brugen i marketing (Saran, 2018).  

 Christopher Surdak er forfatter af bogen Data Crush og i denne er han fortaler for brugen 

af data og den positive udvikling og potentiale, som data medfører. Surdak mener, at brugen af data 

kan medføre en større forståelse i kundens behov for virksomheder, hvilket vil øge kundetilfredshed 

og profit (Surdak, 2014). Derudover mener han, at virksomheder, der ikke hopper med på databølgen, 

vil miste store markedsandele og profit. For at kunne følge med konkurrenterne, er det vigtigt at gøre 

brug af den indsamlede data; ikke kun for at indsamle, men også for at forudsige forbrugeres behov 

og give dem det, de ønsker, inden andre virksomheder gør det (Surdak, 2014). Surdak mener, at en 

“(…) data-enabled world will be a great place to live and work. True, we will have to be open to 

revealing more about ourselves than we desire, but the benefits will make us more and more likely to 

opt in to this datafied world rather than become digital luddites living at the fringe of the information 

age” (Surdak, 2014, s. 5).   

                                                        
9 Google søgning foretaget d. 28. april 2019. 
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 Professor Andrew McStay ser også store muligheder ved brugen af data. Han mener, at 

virksomheder ved hjælp af dataindsamling og algoritmer vil få mulighed for at se sammenhænge, 

som ellers ikke ville have været fundet. Derudover pointerer McStay, at han ikke tror, at vi har set 

alle de muligheder, data kan give os endnu, men at der vil komme endnu mere fokus på data og mere 

personaliseret indhold i fremtiden (McStay, 2016).  

 

2.1.2 // Overvågning  

Overvågningsvinklen har en generel opfattelse af at det er vigtigt at beskytte forbrugeren mod 

indsamling af deres data, og her er der derfor en generel skepsis af dataindsamling. Flere teoretikere 

bidrager med forskellige bud på hvordan indsamling, behandling og brug af data fra forbrugerne kan 

misbruges. En akademiker, der har fået meget omtale omkring sine tanker om brugen af data, er 

Shoshana Zuboff. Som det seneste udgav hun en bog i januar 2019 med titlen ”The Age of 

Surveilliance Capitalism”. Suveilliance Capitalism (overvågningskapitalisme) er et begreb, der er 

blevet brugt i vid udstrækning i akademiske kredse. Zuboff beskriver f.eks. dette begreb sådan: “A 

new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial 

practices of extraction, prediction, and sales” (Zuboff, 2019, s. 9). Zuboff mener derved, at der er en 

kommerciel skjult dagsorden ved indsamling af forbrugernes data, da virksomheder kan forudsige 

forbrugernes digitale adfærd og derved øge salg. Zuboff mener desuden, at den digitale konstruktion 

er ved at overtage samfundet: “This convergence signals the metamorphosis of the digital 

infrastructure from a thing that we have to a thing that has us” (Zuboff, 2019, s. 204).  

 Jacob Silverman udviser i artiklen ”Privacy under surveillance capitalism”, at være 

enig i Zuboffs tanker ved at uddybe hvordan mennesket bliver objektiviseret som en datakilde, der er 

mulig at analysere, scanne, tilgå og overvåge af andre invasive interessenter. Mennesket bliver derved 

genstand for et algoritmisk blik (Silverman, 2017). Silverman mener, er i landskabet af personligt 

privatliv og digitale teknologier er de invasive kræfter dem som har magt og autoritet og som 

indsamler information om forbrugerne for at påvirke dem (ibid.). Han mener, at forbrugerne er blevet 

mere transparente, mens virksomheder og autoriteter er blevet mere uigennemsigtige. Han siger 

desuden at vi i disse år ser ekstreme skift i opfattelsen af privatlivet; med disse skift vil vores hjem 

ikke længere bare være transparent, det vil være oplyst som aldrig før (ibid.). 

 Karen Yeung bemærker også, at “despite the portrayal of personalised as ‘empowering’ 

consumers, I identify five fears that the rise of mass predictive personalisation may portend for 
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collective values and commitments” (Yeung, 2018, s. 258). Yeung er derfor ikke overbevist om at 

personaliserede produkter er vejen frem. I stedet præsenterer hun fem fears som denne øgede 

personalisering kan medføre og uddyber yderligere, hvordan forbrugernes digitale spor bliver 

indsamlet og behandlet til gengæld for service. Forbrugernes data bliver derfor taget som 

en ”betaling” for denne service (Yeung, 2018). Generelt er der desuden blandt akademikere opstået 

et ordsprog der hedder at; hvis det er gratis, er det fordi, du er produktet (Tranberg & Hasselbalch, 

2016) (DR, 2018), hvilket yderligere indikerer, at virksomhederne profiterer på forbrugernes 

personlige data.  

 Laurence Ashworth & Clinton Free udviser også bekymring for forbrugernes privatliv 

(Ashworth & Free, 2006). Forfatterne er blandt flere akademikere, der søger at finde frem til 

løsninger, der kan beskytte forbrugernes privatliv. Ashworth & Free pointerer, hvordan forbrugerne 

har ikke mulighed for at undgå eller opdage at virksomheder indsamler deres digitale data (ibid.), og 

derved har forbrugeren sværere ved at gøre noget ved det. Ashworth and Free mener, at magten skal 

gives tilbage til forbrugerne, som skal kunne beskytte deres eget digitale privatliv via mere 

information (ibid.). 

 Slutteligt undersøger Daniel J. Solove, hvordan forbrugerne kan beskytte deres digitale 

privatliv og diskuterer, om dette er noget det enkelte individ kan kontrollere selv. Solove konkluderer, 

at forbrugerne er for irrationelle til selv at kontrollere og varetage deres digitale privatliv, og at der 

derfor er behov for yderligere regulering fra love, der varetager forbrugernes privatliv (Solove, 2013). 

 Vi har hermed påvist to overordnede strømninger i litteraturen om datadrevet 

kommunikation. Som sagt, vil ovenstående teoretikere og deres pointer blive anvendt i analysen, 

sammen med mere specifikke teorier, som vi vil redegøre for i nedenstående afsnit.  

 

2.2 // Teori 

Det teoretiske afsnit vil redegøre for den teoretiske referenceramme, der anvendes i analysen. 

Formålet er at forklare den enkelte teori samt påvise, hvordan denne operationaliseres i analysen og 

dermed er anvendelig for at besvare vores problemformulering. Det er vigtigt at pointere her, at vi 

ikke vil gennemgå alle teorier der bliver anvendt i specialet, men fokus vil ligge her i at uddybe de 

mest komplicerede anvendte teorier. Resterende teorier og begreber uddybes yderligere i løbet af 

analysen, ved anvendelsen af disse. 
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2.2.1 // Seven Stages of an Interview Inquiry 

Der findes ingen endelig vej til, hvordan et interview burde udformes og formidles, men Steiner Kvale 

præsenterer forskellige tekniker, som kan være behjælpelige til at udforme og udføre et brugbart 

interview (Kvale, 2007). Kvale præsenterer med modellen Seven Stages of an Interview Inquiry, 

hvordan et interview kan tilrettelægges. Til udformning og formulering af interviewprocessen 

anvender vi derfor Kvales syv trin til at formidle en struktureret gennemgang af de primære empiriske 

undersøgelser, som er udarbejdet til specialet. Kvales model indeholder syv trin for 

interviewprocessen (her oversat til dansk): Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, 

verificering og rapportering. Operationaliseringen af denne model har til formål at skabe et bedre 

overblik over processen før, under og efter interviewet. Kvales model anvendes således til at 

reflektere over de valgte metoder, etiske overvejelser, og de konsekvenser de metodiske valg kan 

have for selve interviewprocessen. 

 

2.2.2 // 5 P’er for strategisk kommunikation & Emergent/Deliberate strategier 

Minztberg & Waters præsenterer idéen om at strategier kan være Emergent og Deliberate (her oversat 

opståede og bevidste). I forsøget på at definere strategi etablerer Minztberg & Waters et kontinuum, 

der beskriver hvordan strategier fra at opstå pludseligt også kan være bevidste. Med udgangspunkt i 

Minztberg & Waters kontinuum (Mintzberg & Waters, 1985) præsenterer Guldbrandsen & Just fem 

P’er for strategisk kommunikation. Disse P’er udgør fem forskellige måder, hvorpå strategisk 

kommunikation kan opfattes: Plan, Ploy, Patten, Position og Perspective (Guldbrandsen & Just, 

2016). Guldbrandsen og Just definerer Plan, som en bevidst kommunikations strategi. Det vil sige at 

strategien derved er en: ”consciously intended course of action” (Guldbrandsen & Just, 2016, s. 33)  

dvs. veludtænkt og planlagt. Modsat er strategisk kommunikation som Perspective, en strategi bygger 

på virksomhedens kultur og natur i stedet for igennem en direkte plan. Virksomhedens 

kommunikative strategi udformes derfor efter hvordan virksomheden opfatter verdenen. Denne form 

for strategi er derfor den mest Emergent form for syn på strategisk kommunikation (Guldbrandsen & 

Just, 2016).   

 Disse to teorier anvendes i kapitel 4 til at undersøge hvorfor omni-channel strategien er 

opstået. Vha. teorierne kan vi analysere hvilket mind-set GJD har adopteret ift. OMNI og derved opnå  
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yderligere forståelse for hvorfor GJD har valgt at bruge data til at udføre målrettet kommunikation. 

Resultaterne af denne diskussion, kan derfor potentielt lede os nærmere en besvarelse på vores 

problemformulering. 

 

2.2.3 // Automate & Informate 

Shoshana Zuboff anvender to begreber til at forklare, hvilken rolle teknologi kan have i at strukturere 

arbejdsprocesser, dvs. hvordan teknologi anvendes og med hvilket formål. Hertil hører to begreber: 

Automate og Informate. Førstenævnte begreb forklarer, hvordan virksomheder kan anvende teknologi 

til at automatisere arbejdsprocesser. Her er formålet at erstatte menneskelige kvalifikationer og 

indsats med teknologi, der samtidig også kan udføre arbejdet billigere, mere effektivt og med mere 

kontrol. Ved en Informate strategi anvendes teknologien derimod til at forstå arbejdsprocesserne og 

dermed til at få nye indsigter i disse (Zuboff, 1985).  

Vi kan operationalisere Zuboffs teori om Automate & Informate til at undersøge hvorfor 

GJD anvender teknologi i arbejdsprocesserne for at målrette kommunikationen baseret på data. 

 

2.2.4 // PEST-analyse 

En PEST-analyse kan identificere eksterne tendenser i makromiljøet som potentielt kan påvirke 

virksomheder. Faktorerne i PEST-analysen indebærer politiske, økonomiske, sociale og teknologiske 

faktorer (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). Denne analyse har til formål at 

kortlægge GJDs eksterne forhold. Målet er at beskrive samt analysere hvilke eksterne faktorer i den 

uafhængige omverden, der har potentiale til at påvirke virksomheden og dermed fastslå hvilke 

muligheder og udfordringer, der eksisterer i den eksterne omverden (Kotler, Keller, Brady, Goodman, 

& Hansen, 2012) med datadrevet kommunikation som omdrejningspunkt. Faktorerne identificeret i 

PEST-analysen er non-controllables, dvs. at GJD ikke kan kontrollere dem. Det er derimod faktorer, 

som virksomheden må monitorere og reagere på. Faktorerne og samspillet imellem disse kan lede til 

potentielle muligheder og udfordringer (ibid.). Makrofaktorerne kan inddeles i fad, trend, og 

megatrend og handler om faktorens levetid. En fad er kortsigtet, en trend gælder over en længere 

periode, og en megatrend varer ved i flere år (ibid.). Vores analyse fokuserer på at determinere hvilke 

megatrands der kan eksistere i GJDs eksterne omverden, da disse kan have en langsigtet effekt på 

virksomheden (ibid.) derved hvilke potentielle muligheder og udfordringer faktorerne kan tilføre 

virksomheden.  
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2.2.5 // Ashworth & Free 

Ashworth & Free søger med udgangspunkt i retfærdighed at forstå forbrugernes bekymringer om 

privatlivet (Ashworth & Free, 2006). Ifølge forfatterne er en af de primære bekymringer som 

forbrugerne har ift. deres privatliv er mangel på kontrol over deres personlige information (ibid.). 

Asworth & Free forklarer hvordan kontrol består af to dimensioner: 1) Kendskab til indsamling af 

information (personlige oplysninger) og 2) Kendskab til den måde informationen (personlige 

oplysninger) anvendes på. Første dimension henviser til, om forbrugerne er klar over, at virksomheder 

indsamler information om dem eller ej (Ashworth & Free, 2006). Dette aspekt af privatliv er i høj 

grad relateret til hvad Palmer kalder for Questions of Technique (Palmer, 2005), dvs. når 

virksomheder uden tilladelse eller oplysning af dataindsamling indsamler information på en måde, 

hvor forbrugerne hverken kan ”avoid nor detect” (Ashworth & Free, 2006, s. 110). Anden dimension 

af kontrol henviser til den måde informationen bruges på, dvs. hvordan virksomheder bruger den 

information, de indsamler om forbrugerne. Bekymringer om privatlivet er ofte højere, når 

virksomheder anvender dataen til formål udover den oprindelige transaktion eller sælger 

informationen til tredje part (ibid.). Disse to dimensioner kan vi anvende i kapitel 5 til at analysere 

fokusgruppedeltagernes kendskab til indsamling og anvendelse af data.   
Baseret på psykologiske teorier om retfærdighed har forfatterne udviklet modellen An 

Exchange Model of Online Marketing, som søger at forstå hvordan forbrugerne opfatter digitale 

privatlivsbekymringer, og hvordan de reagerer på forskellige former for Online Dataveillance10. 

Ashworth & Free argumenterer for, at forbrugernes privatlivsbekymringer indeholder en evaluering 

af dataindsamlingen i den digitale udveksling, hvor både forbruger og virksomhed leverer inputs og 

outputs (Ashworth & Free, 2006). Forbrugerne opfatter den information, der er indsamlet om dem 

selv online som et input i udvekslingen med en online agent. Mod denne information forventer 

forbrugerne at få specielle outputs i form af digitale services eller noget andet af værdi (ibid.). 

Modellen har tre antagelser: For det første antyder konceptualiseringen af privatlivsbekymringer som 

en udveksling, at forbrugerne kun har privatlivsbekymringer til det omfang, at de ved, at information 

om dem indsamles eller kan blive indsamlet online. For det andet at forbrugerne opfatter information 

om dem selv som input i udvekslingen, antyder at de opfatter at de selv har ejerskab over 

                                                        

10 ”(…) the collection and storage of personal data enabled by computerization” (Ashworth & Free, 2006, s. 121). 
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informationen. For det tredje antyder modellen, at forbrugerne opfatter deres oplysninger som 

værdifulde for den digitale agent (f.eks. virksomheden) og derfor som et positivt output for agenten i 

udvekslingen (Ashworth & Free, 2006). Vi operationaliserer denne model til at vise hvordan en 

digital udveksling mellem forbruger og GJD kan tage form.  

 Ashworth & Free mener, at privatlivsbekymringer består af to typer bekymringer: 1) 

Distributiv retfærdighed (bekymring om allokeringen af inputs og outputs i den digitale udveksling 

dvs. bekymring om værdien af udvekslingen) og 2) Proceduremæssig retfærdighed (bekymring for om 

man er behandlet som et respekteret og værdifuldt individ). Distributiv retfærdighed handler mere 

specifikt om hvordan forbrugerne bedømmer deres egne samt virksomhedens input og output i 

forhold til hinanden (indsamling af information er jo netop del af en udveksling mellem forbruger og 

virksomheder der begge modtager output og bidrager til en række inputs). En fair distributiv løsning 

kræver at forbrugernes input og output er i samme proportion som virksomhedens (Ashworth & Free, 

2006). Proceduremæssig retfærdighed bedømmes ud fra individers opfattelse af hvor respekterede de 

føler sig ud fra prescriptive norms, disse indebære bl.a. openess, information access og permission. 

Disse normer inkluderer forskellige parametre som forbrugeren dømmer virksomheden ud fra. 

Parametrene uddybes yderligere i kapitel 5 ved operationalisering.  

Generelt anvendes Ashworth & Frees teoretiske tanker som gennemsyrende teori for 

kapitel 5, da teksten anvendes til at analysere hvilke bekymringer forbrugerne har vedrørende 

virksomheders brug af data, hvilket er med til at besvare problemstilling 2. Dette giver værdi for 

opgavens problemformulering da vi potentielt kan udforme hvilke muligheder og udfordringer der 

kan være i, at bruge data til at målrette kommunikation.  

 

2.2.6 // Colin Strong  

Til at analysere forbrugernes holdning til relevant kommunikation anvender vi begreber fra Colin 

Strongs bog ”Humanizing Big data”. Med bogen søger Colin Strong at bidrage til debatten om, 

hvordan virksomheder anvender big data til markedsføringsformål samt at undersøge forbrugeres 

opfattelser og oplevelser af data (Strong, 2015).  

 Begreberne social relationship og market relationship forklarer hvordan forbrugeren 

opfatter formålet med et forhold til en virksomhed; om forholdet er præget af en udveksling i form af 

f.eks. betaling mellem parterne eller ej. Det er eksempelvis normen, at vi betaler for at spise på en 

restaurant, da dette består af et market relationship. Disse begreber anvender, vi således til at 
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undersøge når den digitale udveksling af information fra forbruger til virksomheder skifter formål fra 

et social relationship til et market relationship, og hvordan dette kan påvirke forbrugernes holdninger 

til datadrevet kommunikation (Strong, 2015).   

 Colin Strong præsenterer endvidere begrebet Endowment Effect, hvilket henviser til at 

jo større opfattelse af ejerskab over et objekt, jo mere værdi tillægges objektet (Strong, 2015). Dette 

begreb anvender vi derfor til at vise, hvordan at jo mere at forbrugerne er af opfattelsen af, at det er 

deres data, jo mere opmærksomme er de netop på hvordan dataen anvendes.   

Slutteligt, præsenterer Colin Strongs begrebet Uncanny Valley henviser til hvordan 

forbrugerne afviser overdrevent personaliseret indhold. Dette begreb anvender vi derfor til at 

understøtte analysen af hvornår kommunikationen netop bliver for personaliseret og dermed for 

relevant i forbrugernes øjne (Strong, 2015). (Vi ser dermed ”personaliseret” som ensbetydende med 

”målrettet” kommunikation). 

 

2.2.7 // Daniel Solove  

Daniel Solove diskuterer, hvordan forbrugerens digitale privatliv kan sikres. Her pointerer Solove 

fire kognitive udfordringer. De kognitive udfordringer betyder således at forbrugerne generelt: 1) 

ikke læser (privatlivs)politikkerne, 2) selv hvis de gjorde, ville de ikke forstå dem, 3) hvis forbrugerne 

læste og forstod dem, ville de mangle baggrundsinformation til at træffe et informeret valg og 4) hvis 

forbrugerne læste dem, forstod dem, og kunne tage et informeret valg, ville valget påvirkes af 

forskellige beslutningsvanskeligheder (Solove, 2013). Disse fire kognitive udfordringer vil derfor 

blive brugt som argument for, hvordan forbrugerne kan sikre et digitalt privatliv i problemstilling 2. 

Soloves argumenter og konklusioner bliver derfor brugt som fundament for diskussion om, hvordan 

forbrugeren kan varetage sit eget privatliv via kontrol i kapitel 5.  

  

2.2.8 // Transparens   

Christensen & Cheney udfordrer den dominerende opfattelse af transparens, som sætter lighedstegn 

mellem transparens og information. Forfatterne mener derimod, at vi skal anerkende at transparens 

har en fundamental flertydighed; en kilde til både klarhed og uigennemskuelighed (Christensen & 

Cheney, 2015). Med henvisning til Christensen & Cornelissen (2015), definerer Christensen & 

Cheney transparens som ”a social value that stimulates a general quest for information and access 

with attendant requirements and measures” (Christensen & Cheney, 2015, s. 71). Transparens er et 
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flertydigt begreb, der på én og samme tid antyder indsigt og blindhed; når vi fokuserer på én ting, er 

der noget andet, vi ikke ser. Udfordringen ved transparens er netop, at det ikke er muligt at afsløre 

den sande essens af virksomheden, men vi kan blot se på repræsentationen. Kun ved at se transparens 

for hvad det er (repræsentationer), er det muligt at beskytte forbrugere mod illusionen om klarhed og 

fuld indsigt (Christensen & Cheney, 2015). Forfatterne ønsker ikke at sige, at transparensbegrebet er 

forkert, men ønsker derimod at opfordre til en mere informeret transparens, der anerkender begrebets 

flertydighed (ibid.). Denne flertydighed inddrages i analysen til at diskutere de muligheder og 

udfordringer, der er ved brugen af transparens, når målrettet kommunikation baseres på data. 

Christensen & Cheney viser, hvordan transparens er en indirekte kommunikationsmodel. De mener 

derved ikke, at der er en klassisk lineær kommunikationsproces mellem afsender og modtager. 

Afsenderen afslører ikke frivilligt information, og meningen i informationen er ikke klar. Forfatterne 

mener derved ikke, at modtagerne er informerede og i stand til at specificere egne informationsbehov 

eller er motiverede til at holde afsenderne ansvarlige på baggrund af den opgivne information (ibid.). 

  Transparensbegrebet er værdifuldt at anvende i analysen, da vi undersøger, hvordan 

transparens kan bidrage til at give forbrugerne mere viden om databrug. Vi anvender begrebet til at 

undersøge hvordan at GJD kan forholde sig til deltagernes opfattelse af data og dermed potentielt 

blive mere transparente i, hvordan data indsamles og anvendes til at udføre datadrevet 

kommunikation. 

 

2.2.9 // Personal Data Space 

Kritik af forholdet mellem datafisering og værdiskabelse har lagt grund for nye initiativer for 

udviklere af teknologier, som gerne vil give mere magt til forbrugerne til at få kontrol over 

administrationen af deres personlige data (Lehtiniemi, 2017). Nye initiativer giver bl.a. forbrugerne 

Personal Data Spaces (PSD), som er en dataopbevaringsservice, der gør det muligt for forbrugerne 

at kontrollere dataflows. PDS er et initiativ, der giver forbrugerne mere magt og kontrol ved at sætte 

forbrugeren i førersædet og lade dem tage beslutninger om hvordan, med hvem og til hvilke formål, 

at deres data deles. Lehtiniemi ser på PDS som konstruktioner af hvordan dataøkonomien burde 

fungere. I disse er det muligt for forbrugerne at høste flere af de fordele, der er ved dataficeringen 

ved kun at give data til de formål, de selv mener er fordelagtige for dem selv (Lehtiniemi, 2017). 

Selvom forbrugerne forbliver kilde til personlige data, der holder den digitale økonomi kørende, skal 

forbrugerne være kilde til data på en anden måde; ikke kun som objekt for dataindsamling, men også 
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som en aktiv leverandør af data. PDS understreger behovet for at indtænke privatlivet og at give 

forbrugerne mulighed for at begrænse den måde, at deres data bruges til og til hvilke formål (ibid.). 

Forbrugeren bliver derved en aktiv del dataindsamlingsprocessen og af forhandlingerne af brugen af 

deres data: ”The proposed control not only means choosing desired analytics, but extends also to 

preventing undesired ones” (Lehtiniemi, 2017, s. 634). PDS tilstræber ikke en kommerciel 

anvendelse af data, men anerkender de nuværende fordele som forbrugerne modtager ved 

dataficeringen gennem gratis services eller features som anbefalinger, og antager at der er flere mulige 

fordele. En af de mest eksplicitte formål ved PDS er at øge kvaliteten og intimiteten ved data for at 

opnå en mere detaljeret personalisering og mere præcis targeting (Lehtiniemi, 2017). 

Originalt er PDS tiltænkt på et større niveau end virksomhedsniveau 

dataindsamlingsprocessen. Men ved modificeringen af teorien, vil vi alligevel anvende denne til som 

udgangspunkt til at diskutere muligheden for, at GJD potentielt selv kunne gøre brug af et lignende 

system til at øge forbrugernes kontrol af deres egen data i kapitel 6. Derudover er teorien anvendelig, 

da vi vil bruge denne til at vise hvordan PDS på virksomhedsniveau potentielt kunne lede til en 

virksomhed, der er yderligere transparent omkring databrug og derved øge forbrugerens viden og 

kontrol.  
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Kapitel 3 // Videnskabsteori & Metode 
 
Formålet med kapitel 3 er at redegøre for det videnskabsteoretiske perspektiv samt de metodiske valg 

taget i forbindelse med undersøgelsen. Første del af kapitlet udlægger således de videnskabsteoretiske 

standpunkter, der anvendes til at besvare problemformuleringen. Disse styrer vores opfattelse af 

sandhed, perspektiv på viden (hvordan vi kan producere viden og hvilken viden der er mulig) og 

skaber en ramme for den metodiske tilgangsmåde (Larsen S. H., 2012). Hernæst vil anden del af 

kapitlet påvise vores metodiske valg og overvejelser. 

 

3.1 // Videnskabsteori 

De videnskabelige perspektiver har effekt på hvad vi undersøger, hvordan vi undersøger det, og hvad 

vi i sidste ende kan konkludere. Således må beslutninger om vidensproduktion gennem specialet 

stemme overens med de videnskabsteoretiske overvejelser, for at skabe en sammenhængende 

undersøgelse. Dette afsnit præsenterer hvordan socialkonstruktivismen primært lægger grundlaget 

for vidensproduktionen og hvordan positivismen understøtter denne vidensproduktion.  

 

3.1.1 // Et socialkonstruktivistisk perspektiv  

Dette speciale søger ikke at finde frem til en objektiv sandhed, men er derimod centreret omkring en 

subjektiv og individuel fortolkning af sandheden. Dertil anvendes det videnskabsteoretiske 

paradigme socialkonstruktivisme. Formålet med vores undersøgelse er at forstå emnet datadrevet 

kommunikation i en kontekst (Willis, 2007), kva socialkonstruktivismens relativistiske ontologi. 
Socialkonstruktivister mener ikke, at objektiv viden eksisterer, men at viden derimod 

konstrueres og rekonstrueres hele tiden af mennesker som et resultat af interaktion og konstante 

fortolkning af verden (Larsen S. H., 2012). Således er den viden, vi finder frem til i specialet, primært 

af subjektiv karakter kva socialkonstruktivismens epistemologi. Analysen og resultaterne påvirkes af 

vores sociale interaktioner med informanterne i de enkelte interviews samt i fokusgruppen. Det 

betyder derfor, at dette speciale er en subjektiv indsigt i problemfeltet. Med udgangspunkt i Collins, 

præsenterer Sune Holm Larsen fire hovedtyper af socialkonstruktivistiske paradigmer (Larsen S. H., 

2012). Vi er i dette speciale tilhængere af et erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme om den 

sociale virkelighed. Vi er ikke i tvivl om, at der findes en fysisk virkelighed, som vi kan undersøge 

(Georg Jensen Damask og forbrugerne). Men vi mener, at vores viden om GJD og forbrugerne er en 
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social konstruktion, der ikke repræsenterer den sociale virkelighed i sig selv, men derimod er skabt 

gennem vores interaktion med andre mennesker, dvs. medarbejderne og deltagerne i fokusgruppen. 

Samme antagelse gælder også for medarbejdernes og deltagernes viden. Den videnskabelige 

undersøgelse påvirkes derfor af konstruktionsprocessen, da informanterne med udgangspunkt i deres 

egen verden (opfattelser og konstruktion af emnet) fremstiller emnet subjektivt. Den viden vi 

indsamler er derfor også en konstruktion af genstandsfeltet (hvordan informanterne konstruerer 

emnet) (Larsen S. H., 2012).  

Vi skal huske at forholde os til vores rolle som undersøgere, da vi netop mener, at viden 

skabes i den sociale interaktion. Den viden, der produceres i dette speciale, påvirkes derfor af vores 

egne fortolkninger som undersøgere – derfor er det essentielt at vi hele tiden forholder os kritisk til 

vores egen rolle som forskere (Wenneberg, 2002). Vi kan ifølge paradigmet indsamle viden 

kvalitativt. Som vi senere vil vise, anvender vi derfor kvalitative metoder til at undersøge hvilke 

muligheder og udfordringer GJDs strategi om datadrevet kommunikation medfører. 

 

3.1.2 // Et positivistisk perspektiv 

Selvom det socialkonstruktivistiske perspektiv er det bærende standpunkt for specialet, anerkender 

vi, at vi i enkelte dele af specialet anlægger et positivistisk perspektiv. Vi er dermed bevidste om at 

vi enkelte gange tager udgangspunkt i en anden måde at anskue viden og virkeligheden på. Uanset 

hvilke undersøgere der observerer genstandsfeltet, kan vi principielt set observere det samme ud fra 

perspektivet. Positivismens realistiske ontologi anerkender netop at virkeligheden er materiel, og den 

objektive epistemologi anerkender at det er muligt at finde frem til objektiv viden ved at basere 

undersøgelsen på iagttagelser (Presskorn-Thygesen, 2012).  

 Specialets vidensproduktion påvirkes således af de to ovennævnte 

videnskabsteorietiske paradigmer.   

 

3.2 // Metode 

Det metodiske afsnit tillægges et socialkonstruktivistisk perspektiv. I det videnskabsteoretiske afsnit 

er specialets ontologi defineret som relativistisk, hvilket betyder, at vi søger den subjektive og 

individuelle fortolkning af sandheden (Presskorn-Thygesen, 2012). Det metodiske afsnit lægger 

således naturligvis mere vægt på de epistemologiske samt metodiske tanker, dvs. hvordan vi kan 
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studere emnet. For at indsamle den primære empiri gør vi kva socialkonstruktivismens metodologi 

brug af kvalitativ metode i form af interviews og fokusgruppe.   

 Overordnet set er de metodiske beslutninger struktureret omkring tre afsnit. Først 

forklarer vi relevante rammestyringsfaktorer, som angiver de overordnede rammer for undersøgelsen. 

Herefter uddyber vi processtyringsfaktorer, som indebærer de underliggende faktorer som 

eksempelvis undersøgelsesdesign. Slutteligt gennemgås de primære empiriske undersøgelser vha. 

Steinar Kvales Seven Stages of an Interview Inquiry (Kvale, Doing Interviews, 2007) samt kritiske 

refleksioner over metodevalg. 

 

3.2.1 // Rammestyringsfaktorer 

En konkretisering af undersøgelsens formål er vigtig at gøre sig tanker om. Hvordan skal den viden 

som vi finder frem til anvendes? Som tidligere nævnt er formålet med dette speciale at bidrage til 

debatten om datadrevet kommunikation. Derved ønsker vi også at frembringe interessante 

standpunkter til fremtidige undersøgelser om emnet. Undersøgelsens formål er afgørende for, hvad 

vi undersøger, hvordan vi undersøger det, og hvorfor vi undersøger det (Andersen I. , 2008). Dette 

speciale er en eksplorativ undersøgelse med et casestudie som udgangspunkt og specialet ”har til 

formål at udforske forhold eller fænomener, som er mindre kendte eller måske helt ukendte” 

(Andersen I. , 2008, s. 22).  

 Projektets interessenter udgør casevirksomheden som naturligvis har en vis interesse i 

undersøgelsens formål og resultater (Andersen I. , 2008). Vi som undersøgere har selv opsøgt GJD 

for at afklare interesse samt formulere problemfelt og problemstillinger. GJD har hertil indvilliget i 

at stille medarbejdere, dokumenter og ressourcer til rådighed. Virksomheden er gjort opmærksom på 

specialets overordnede formål og de potentielle fordele og ulemper ved at være en del af specialet. 

Specialet vil ikke tilgodese GJDs egne interesser, da dette er en akademisk undersøgelse og derved 

baseres undersøgelsen på videnskabelige teorier.  

En realistisk forståelse for tilgængelige ressourcer er essentiel, da disse påvirker 

arbejdsbetingelserne. Tidsmæssige, økonomiske samt personlige ressourcer påvirker metodiske 

beslutninger (Andersen I. , 2008). Tid, da tidsrammen for udarbejdelse af specialet er begrænset 

grundet uddannelsesforholdene. Økonomi, da vores personlige økonomiske ressourcer er 

begrænsede. Hertil har samarbejdet med GJD været positivt, da virksomheden har hjulpet med 

økonomien i form af f.eks. transport og goodiebags til fokusgruppedeltagerne. Personlige ressourcer 
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påvirker desuden de muligheder vi har for at indsamle tilmeldinger til fokusgruppeinterviewet, da vi 

netop helst ikke skal have en relation til deltagerne (Lungholt & Metelmann, 2013). Hertil har GJD 

også været hjælpsomme, da et internt nyhedsbrev blev sendt ud for at skabe opmærksomhed omkring 

fokusgruppen og drive tilmeldinger denne vej.  

 

3.2.2 // Processtyringsfaktorer 

Processtyringsfaktorerne er de forhold som under udarbejdelsen af specialet påvirker hvordan 

projektet forløber. De næste afsnit indeholder de konkrete metodiske overvejelser, heriblandt de mest 

relevante processtyringsfaktorer. Dette speciale skal producere viden om det valgte emne: datadrevet 

målrettet kommunikation. Vidensproduktion kan ses som en slags beslutningsproces, hvor der skal 

træffes en lang række beslutninger om metodevalg både før og under undersøgelsen (Andersen I. , 

2008). Når det kommer til metodiske overvejelser, er der en lang række beslutninger som er vigtige 

at tage for at lægge fundamentet for selve undersøgelsen. Metodeafsnittet vil netop dreje sig om disse 

beslutninger for at give læseren indblik i grundarbejdet før selve analysen (ibid.).  

 

3.2.2.1 // Casestudie som undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet henviser til, hvordan vi vælger at udforske det emne, som er genstand for 

specialet (Andersen I. , 2008). Dette speciale tager udgangspunkt i et casestudie; En empirisk 

udformet undersøgelse der belyser emnet indenfor virkelige rammer (ibid.). Casestudiet som 

undersøgelsesdesign er valgt for at være i stand til at trække på specifikke situationer for i sidste ende 

at kunne konkludere specifikke resultater (ibid.).  Vi antager, at casen er unik og højst sandsynlig 

ikke har været undersøgt før (Yin, 2003). Ved hjælp af casestudiet, vil vi finde frem til valid viden, 

inden for vores undersøgelsesrammer (Andersen I. , 2008). Dette speciale er baseret på et single 

casestudie, da genstandsfeltet for undersøgelserne drejer sig om én virksomhed: Georg Jensen 

Damask. Ydermere er der lagt fokus på et single casestudie med et embedded case study design (Yin, 

2003). Dette indebærer en case (GJD) med en subunit, hvilket er GJDs målgruppe (ibid.). Et single 

casestudie er valgt, ud fra det overordnede emne. GJD som case er interessant, da virksomheden netop 

har gennemgået en større digital forandring gennem det seneste år, hvor omni-channel strategien er 

implementeret (Georg Jensen Damask (b), 2018), og det er netop i denne at GJD gør brug af data 

(Georg Jensen Damask (a), 2018). Dette gør GJD interessant at undersøge i forhold til vores question 

of interest dvs. emnet (Yin, 2003). Anvendelsen af det embedded case study design og subunit, giver 
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mulighed for at anlægge flere interessante synsvinkler for en yderligere analyse af emnet, hvilket kan 

danne grundlag for større indsigt i casen (ibid.). Forbrugerperspektivet anvendes således til at 

understøtte single casestudiet og bidrager til analysens yderligere kompleksitet. Det er dog vigtigt, 

ikke at lade subunit overskygge casen, hvilket vi har haft i mente i løbet af undersøgelsen (ibid.). 

Casen og subunit repræsenterer derved hver sit synspunkt på data ift. de to identificerede strømninger 

i litteraturgennemgangen.   

  Dette speciale tager udgangspunkt i den induktive erkendelsesform, for at kunne drage 

videnskabelige slutninger (Andersen I. , 2008). Vi tager altså afsæt i casen (ud fra virkeligheden) og 

empirien, hvor vi har observeret en problemstilling, for derved at drage videnskabelige slutninger 

(ibid.). Den induktive erkendelsesform passer godt til det eksplorative casestudie, hvilket yderligere 

understøtter vores valg af disse (ibid.). Den induktive erkendelsesform leder derfor op til at finde 

frem til de forhold der gør sig gældende for den specifikke case (ibid.).  

 

3.2.2.2 // Metodevalg til indsamling af viden 

Dette afsnit drejer sig om at klarlægge, hvilken primær empiri vi skal indsamle for at kunne svare på 

problemformuleringen, samt med hvilke metoder vi vil indsamle denne viden (Andersen I. , 2008). 

For at kunne besvare problemformuleringen skal vi indsamle følgende viden: 

1. Viden om Georg Jensen Damask // For at kunne svare på hvorfor virksomheden anvender 

data til at målrette kommunikationen til kunderne, skal vi have viden om GJD. Dette 

indebærer alt fra general information om GJD til mere komplicerede strategiske tanker 

omkring virksomhedens eksistens og mål ift. data. Vi skal bl.a. indsamle viden om strategiske 

overvejelser og OMNI-strategien. Denne information er essentiel for at etablere grundviden 

om virksomheden og casen, for at vi endeligt kan have viden at basere den videre analyse på.  

2. Viden om GJDs målgruppe // Vi skal indsamle viden om hvad målgruppen tænker om 

datadrevet kommunikation. Vi vil undersøge, hvilke positive og negative sider målgruppen 

ser, når deres data anvendes til kommunikation. Dette bidrager til at kunne analysere, hvilke 

muligheder og udfordringer GJD har ift. at udføre målrettet kommunikation.  

Grundet specialets byggesten i form af problemformulering, den videnskabsteoretiske forankring og 

det eksplorative formål, er kvalitativ metode mest brugbar at anvende til at indsamle den primære 

empiri. Grundet socialkonstruktivismen er analysen baseret på informanternes subjektive opfattelse 

af virkeligheden. Vi søger at udforske emnet med udgangspunkt i et casestudie. Vi vil undersøge 
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hvorfor GJD anvender data til at udføre strategisk målrettet kommunikation, hvordan forbrugerne 

opfatter emnet, samt hvordan GJD fremadrettet kan forholde sig til målgruppens tanker. Til at besvare 

disse problemstillinger er kvalitativ metode derfor brugbar, da denne metode netop søger at indsamle 

livsnære og nuancerede data (Lungholt & Metelmann, 2013). 

 Til at indsamle den nødvendige kvalitative empiri for at besvare problemformuleringen 

er dataindsamlingsteknikkerne dybdegående interviews og fokusgruppeinterview valgt. Til grund for 

første teknik ligger at dybdegående interviews kan give os den nødvendige viden om GJD. Således 

er fire medarbejdere fra virksomheden interviewet for at indsamle viden om hvorfor GJD anvender 

data. Herunder viden om de strategiske tanker samt målsætninger for strategien. Det er ifølge Kvale 

en subjektiv præsentation af emnet der er i fokus ved kvalitative interviews og således understøtter 

denne teknik det socialkonstruktivistiske ståsted (Kvale, Doing Interviews, 2007, s. 11). Ved hjælp 

af de eksplorative interviews er formålet at bliver klogere på det valgte emne – vi ved ikke på forhånd 

hvad vi får ud af interviewet, men formålet er at indsamle viden om datadrevet kommunikation med 

udgangspunkt i informanternes subjektive verden (Lungholt & Metelmann, 2013).  

 Et fokusgruppeinterview med målgruppen kan dernæst give os den nødvendige viden 

om, hvad forbrugerne generelt tænker om datadrevet kommunikation, og hvordan de oplever 

anvendelsen af personlige oplysninger på internettet. Ib Andersen skriver at ”fokusgruppen 

stimulerer interaktionen i gruppen til mere nuancerede og dybdegående udsagn end ved traditionelle 

interviews” (Andersen I. , 2008, s. 170). Det er vigtigt at pointere, at formålet med 

fokusgruppeinterviewet ikke er at opnå konsensus mellem deltagerne, men at deltagerne via 

interaktionen i stedet præsenterer flere forskellige vinkler på emnet. Denne form for interview 

stemmer derfor overens med det eksplorative formål, da vi ved hjælp af et sådan interview kan opnå 

mere spontane og emotionelle pointer (Kvale, Doing Interviews, 2007). En styrke ved fokusgruppens 

format er dennes ”evne til at producere koncentrerede data om et bestemt (…) emne på en relativt 

tilgængelig måde, der ikke er særlig påtrængende over for deltagerne (…)” (Halkier, 2015, s. 139). 

Herved kan vi få et indblik i, hvordan deltagerne oplever datadrevet kommunikation uden at være 

pågående, som teknikken deltagende observation kunne anses for at være (Halkier, 2015). Bente 

Halkier mener, at når fokusgruppen anskues fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ”(…) vil man 

sandsynligvis forstå den viden, der produceres som kontekst afhængig, relationel og potentielt 

foranderlig” (Halkier, 2015, s. 138). Kva det konstruktivistiske ståsted anderkender vi således, at den 

viden der produceres i fokusgruppen er påvirket af den sociale situation.  
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Primær kvalitativ empiri bruges til at udvinde viden om Georg Jensen Damask og 

målgruppen. De fem empiriske undersøgelser danner grundlag for vores primære kvalitative empiri, 

og nedenstående viser, hvilke forventninger vi havde til interviewenes resultater.  

 

1 
Kvalitativt interview med Peter Hulweg Christiansen (CEO & Head of Digital):  
Kan give os viden omkring GJDs overordnede strategiske tanker, brug af digital målrettet 

kommunikation, virksomhedens digitale strategi og fremtidige digitale tiltag.  

2 

Kvalitativt interview med Line Krogh (Vice President, Sales & Marketing):  
Kan give os et indblik i GJDs foreløbige resultater efter implementeringen af omni-channel 

strategien, målsætninger for datadrevet kommunikation og virksomhedens fremtidige 

digitale markedsføringstiltag.  

3 
Kvalitativt interview med Anette Poulsen (E-commerce Manager):  
Kan give os et indblik i den bagvedliggende digitale styring af GJDs data; hvordan den 

indsamlede data anvendes i praksis til at udføre målrettet kommunikation og i hvilket omfang.  

4 
Kvalitativt interview med Louise Salebjerg-Hansen (PR & Communication Facilitator):  
Kan give os et indblik i det kommunikative aspekt; hvordan virksomhedens indsamling af data 

kan hjælpe med at kommunikere direkte til forbrugeren på diverse platforme. 

5 
Kvalitativt fokusgruppeinterview med Georg Jensen Damasks målgruppe:  
Kan give os viden omkring målgruppens holdning til virksomheders brug af data til målrettet 

kommunikation. 

Figur 2: Primære empiriske undersøgelser (egen fremstilling)  

 

Det kan være væsentligt at skelne mellem kvalitative og kvantitative data samt primære 

og sekundære data. Undersøgelsen er til dels baseret på primære, kvalitative data, som udgøres af 

data fra de fire enkelte interviews og fokusgruppeinterviewet. Disse data er tillige også kaldet 

stimulidata, da de har været udsat for stimuluspåvirkning i interviewsituationen (Andersen I. , 2008). 

Da vi netop er socialkonstruktivister, anerkender vi at vi som undersøgere påvirker 

interviewsituationen. Derudover har vi indsamlet sekundære data fra diverse videnskabelige artikler 

og bøger samt interne dokumenter fra GJD (beskrevet i kapitel 2), som bruges som belæg for 

analyserne.   
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3.2.2.3 // Analyse og tolkning af data  

Vores analyse og tolkning af data er f.eks. påvirket af typen af data, samt hvilken viden vi vil 

producere. Alle kvalitative interviews kan opgøres i tekst via en transskriberingsfase, hvilket betyder 

at vi ender med at indsamle en bestemt datatype (tekst). Rådataen udgøres af disse (rå)udsagn fra 

informanterne og idét vi indsamler denne, bliver dette til vores empiri (Andersen I. , 2008). 

I kvalitative undersøgelser kan der nemt opstå risiko for forskerbias (at forskeren 

påvirker undersøgelsens resultater). Dette er grundet den tolkningsproces der sker gennem hele 

forløbet (Andersen I. , 2008). Derfor er det vigtigt, at vi som forskere er kritiske overfor materialet 

og vores fremgangsmåde. Eksempelvis skal vi være kritiske ift. hvad vi udvælger. Det er ikke 

værdifuldt, at vi udvælger citater ud fra, hvad der blot bekræfter vores egen tankegang. Vi bliver nødt 

til at forholde os til hele datasættet. Vi har fravalgt at kode de enkelte interviews med GJDs 

medarbejdere, da det ikke ville gavne overskueligheden af data. Vi har dog valgt at kode 

fokusgruppeinterviewet ud fra temaer for at identificere de overordnede emner og holdninger. Dette 

er gjort for at skabe overskuelighed for os som undersøgere samt at skabe effektivitet i 

analyseprocessen (Halkier, 2015).  

 

3.2.3 // Interview processen: Kvalitative interviews med GJD 

Det kvalitative researchinterview er en samtale med formål og struktur, som hjælper med at styre 

samtalens retning (Kvale, Doing Interviews, 2007). Vi forsøger ikke med denne type interview at 

argumentere for sandheden i informanternes svar eller at påvirke deres holdninger, men formålet er 

at indsamle viden. Én type af researchinterview er det semistrukturerede life-world-interview (ibid.), 

som alle fire interviews er baseret på. Et semistruktureret interview giver intervieweren mulighed for 

at afvige fra guidens struktur, men bibeholder samtidig en rød tråd for interviewet (Kvale, 2007). 

Viden produceres aktivt gennem samtalerelationen mellem interviewer og informant (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Denne form for interview har et professionelt perspektiv, idét at der er et særligt 

formål, specifik teknik og tilgang til samtalen interviewguides er udformet efter overordnede temaer 

samt spørgsmål til hvert tema (Kvale, 2007). 

 I løbet af interviewprocessen kan informanten til tider komme med tvetydige svar 

(Kvale, 2007), og det er derfor vigtigt, at intervieweren sikrer en tydelig forståelse. Vi skal undersøge, 

om de tvetydige svar enten har været et kommunikationsproblem, eller om de er opstået grundet 

informantens egne inkonsistente svar (ibid.). For at sikre forståelse af de tvetydige svar under de fire 
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interviews blev der brugt supplerende spørgsmål for at afklare meningen. De forskellige variationer 

af supplerende spørgsmål uddybes under gennemgangen af hvert interview ved hjælp af Kvales Seven 

stages of interview inquiry (ibid.).   

Steiner Kvale anvender begrebet power asymmetri til at forklare den autoritet og 

automatiske distance, der kan være mellem interviewer og informant og at der derved kan være en 

naturlig magtubalance mellem de to personer (Kvale, 2007). Dette er en vigtig faktor som vi har 

overvejet før de fire interviews. Kvale forklarer, at denne naturlige magtubalance sker pga. 

interviewets opsætning, da et interview er ikke en naturlig hverdagssamtale mellem to personer, men 

i stedet iscenesætter intervieweren emnet, situationen og spørgsmålene. Interviewet bliver derved en 

en-vejs-dialog med spørgsmål fra intervieweren og svar fra informanten (ibid.). Men da 

interviewsituationen er iscenesat på GJDs præmisser, da interviewet fandt sted på GJDs hovedkontor 

påvirkes magtbalancen derfor i interviewsituationen. Dette kan have indflydelse på informanterne i 

det omfang at ville dele mere med os end først intenderet, men kan også skabe mere tryghed for 

informanterne Dette kan derfor være med til at udjævne magtbalancen (ibid.). Administrerende 

direktør Peter Christiansen har naturligt en masse kendskab til virksomheden, og grundet sin position 

bærer han også en usynlig autoritet med sig. Derfor kunne man argumentere for, at selvom det er os, 

der udfører interviewet ud fra vores egen viden og færdigheder, er magtbalancen mellem os og Peter 

Christiansen mindre i den forstand, at hans autoritet spejler naturligt igennem. Men der vil stadig 

være en naturlig magtubalance, da vi som interviewere iscenesætter interviewet, samtaleemnet og 

fortolker informantens svar. 

Næste afsnit vil redegøre for vores forventninger til de fire interviews og afklare, om 

disse blev indfriet.  

 
3.2.3.1 // Forventninger & resultater ved kvalitative interviews med GJD 

Før vi foretog de fire interviews, afstemte vi (undersøgerne) vores forventninger til, hvad vi ønskede 

at få ud af disse. Af alle vores forventninger er der især to, der er værd at pointere. 

 For det første forventede vi at GJD havde en mere konkret opfattelse af målgruppens 

holdning til dataindsamling og -anvendelse til målrettet kommunikation med henblik på 

implementeringen af OMNI, som netop er en strategi, der sætter kunden i centrum for al aktivitet. Vi 

forventede en stærkere begrundelse for valget af en omni-channel-strategi, der også inddrager 

kundens synspunkter. Det vidste sig dog, at GJD ikke havde foretaget målgruppeundersøgelser inden 

introduktionen af OMNI, men at strategien bl.a. er baseret på ”mavefornemmelse” (bilag 5, S1+P11). 
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Det er dog interessant, at der var delte meninger om værdien af en undersøgelse af målgruppen. Line 

Krogh mener at en undersøgelse havde været værdifuld (bilag 6, L35). Peter Christiansen mener dog 

ikke, at en undersøgelse ville have skabt værdi for strategiens eksekvering (bilag 5, S1-P12). Vores 

forventninger var dermed anderledes end resultaterne.  

 For det andet stemte vores forventninger til interviewet med PR & Communication 

Facilitator Louise Salebjerg-Hansen ikke overens med de resultater, vi fik. Formålet med dette 

interview var at få yderligere information om, hvordan GJD kommunikerer med forbrugerne på de 

digitale kanaler vha. data samt information om den overordnede kommunikationsstrategi. Men da 

Louise Salebjerg-Hansen ikke varetog de arbejdsopgaver, som vi havde antaget (bilag 8, L12-L19), 

fik vi ikke det ud af interviewet, som vi havde forventet. Derfor har dette interview ikke bidraget til 

at kunne besvare problemformuleringen, hvorfor det ikke anvendes i analysen.  

 

3.2.3.2 // Fællestræk for de tre kvalitative interviews med GJD 

Alle tre interviews blev foretaget onsdag d. 20. februar 2019 på Georg Jensen Damasks hovedkontor 

i Kolding. Vi fik stillet et mødelokale til rådighed gennem hele dagen. Kontoret var med til at skabe 

en professionel stemning. Kamilla Mist var som udgangspunkt interviewer for alle interviews og Sara 

Rønnest kontrollerede tid, optagelse og stillede supplerende spørgsmål, hvis det var relevant. Dette 

valg afspejles i at Sara Rønnest arbejder for GJD og derfor kender informanterne. Ved at Kamilla 

Mist var interviewer, kunne vi undgå potentielle biases (Kvale, 2007). 

For at opnå en yderligere forståelse for emnet før vi foretog interviewene, undersøgte 

vi virksomheden. Vi undersøgte eksempelvis virksomhedens digitale tiltag samt kommunikation om 

indsamling af data og cookies. Derudover undersøgte vi yderligere generel information om GDPR. 

Vi brugte denne viden til at formulere spørgsmål til informanterne for at give værdi til formålet. På 

denne måde kunne vi nærme os vores intenderede formål med hvert enkelt interview.   

Nedenstående afsnit gennemgår vha. Kvales model hvert interview, for at afklare 

hvordan interviewprocessen er forløbet. Interviewprocessen med Peter Christiansen udgør en 

fyldestgørende gennemgang af de syv trin og de efterfølgende to interviews vil derfor pointere de 

overvejelser der adskiller sig fra interviewet med Peter Christiansen – for at undgå gentagelser.  
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3.2.3.3 // Peter Hulweg Christiansen (CEO & Head of Digital) 

Den semistrukturerede interviewguide kan ses i bilag 1. 

 Trin 1 (Tematisering) // Formålet med interviewet er at få yderligere viden omkring 

GJDs strategiske, digitale fokus. Både hvilke tiltag de har været igennem, og hvilke de planlægger i 

fremtiden. Formålet med dette interview er eksplorativt. Dette indebærer åbne spørgsmål, muligheden 

for at spørge ind til informantens svar og søgen efter yderligere forklaring på nye vinkler på emnet 

(Kvale, 2007).  

Trin 2 (Design) // I designfasen er det vigtigt, at planlægge processen og de teknikker, 

der skal bruges (Kvale, 2007). I løbet af undersøgelsen kan vi som interviewere også blive klogere, 

da nye dimensioner kan opstå, hvilket også stemmer overens med en eksplorativ undersøgelse (ibid.). 

Vi oplevede igennem hvert interview, at den viden vi havde opnået blev brugt i det efterfølgende 

interview, grundet hver medarbejders stilling og viden. Med Peter Christiansen kunne vi f.eks. opnå 

yderligere viden omkring GJDs fremtidige strategi og planer. Peter Christiansen havde også mulighed 

for at forklare mere om den intenderede plan for OMNI end nogle af GJDs andre medarbejdere (bilag 

5, K7-K8). 

Integriteten af intervieweren er også en vigtig faktor at inkludere i interviewfasen. 

Denne er vigtig i forhold til kvaliteten af den akademiske viden, der bliver produceret og for at det er 

de korrekte etiske beslutninger, der bliver taget (Kvale, 2007). Steiner Kvale pointerer at ”Ties to 

either group may lead the researcher to ignore some findings and emphasize others (…)” (Kvale, 

2007, s. 29). Da vi har et samarbejde med GJD, er det vigtigt at holde fokus på specialets formål og 

undersøgelsesfelt. På den måde kan vi undgå at være biased i vores analyse og resultater.  

Vi sikrede at indsamle informeret samtykke før interviewets begyndelse samt at oplyse 

muligheden for ikke at svare. Dette var en mulighed, Peter Christiansen benyttede sig af i løbet af 

interviewet (bilag 5, P18). 

Trin 3 (Interview) // Peter Christiansen var den tredje, vi interviewede, og interviewet 

varede 58.22 minutter (inkl. tid med at Peter Christiansen viste os rundt på kontoret). Vi fulgte ikke 

interviewguiden slavisk, men brugte muligheden for at følge op på hvad Peter sagde (bilag 5, K4). 

Interviewet startede med en introduktion til emnet, interviewets formål og generel information til 

informanten (bilag 5, K0). Dette blev understøttet af indledende spørgsmål til informanten for at få 

en generel forståelse for Peter Christiansen og få samtalen i gang (bilag 5, K2). Vi anvendte mange 

forskellige typer spørgsmål i interviewet med Peter Christiansen, f.eks. Introductory questions 
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(Kvale, 2007) (bilag 5, K7) og Probing questions (bilag 5, K5). Peter var god til at komme med 

uddybende svar, hvis der blev spurgt yderligere ind til emnet. Derved var Probing question en god 

måde at få ekstra information om emnet. Vi brugte også Indirect questions (bilag 5, S4) (Kvale, 2007). 

Til sidst har vi lagt stor vægt på at bruge Silence, for at give informanten tid til at reflektere over sine 

svar og muligheden for at tilføje vigtige detaljer (ibid.). Kvale pointerer også vigtigheden af at bruge 

Active listening; det er vigtigt som interviewer at lytte til, hvad informanten siger, men også hvordan 

det bliver sagt (ibid.). For at sikre at der blev fulgt op på informantens svar, lyttede vi begge aktivt til 

informanten. På den måde var der større sandsynlighed for, at der ikke blev misset noget.  

 Steiner Kvale formidler vigtigheden af en god interviewafslutning, hvor informanterne 

spørges ind til, om de har noget at tilføje, om de har nogle spørgsmål, og hvordan deres oplevelse af 

interviewet har været (Kvale, 2007). Her kan vores afslutning af interviewet kritiseres, da vi ender 

interviewet med Peter Christiansen med kun at takke ham for hans hjælp (bilag 5, K60+S9). Her 

kunne vi derfor godt have afsluttet vores interview på en mere konstruktiv måde for at give vores 

informant en bedre oplevelse af interviewet. Peter Christiansen spurgte dog selv, efter interviewets 

afslutning, ind til brugen af interviewet (ibid.).  

 Trin 4 (Transskribering) // Det transskriberede interview med Peter Christiansen kan 

findes i bilag 5. Kvale formulerer transskribering som”(…) the transcriptions are translations from 

an oral language to a written language, where the constructions on the way involve a series of 

judgements and decisions” (Kvale, 2007, s. 93). For at kunne transskribere interviewet blev det 

optaget med lyd. Inden interviewet gik i gang, havde vi lavet en lydtest, for at sikre at det virkede. 

Transskriberingens reliabilitet og validitet er også en faktor, der er vigtig at diskutere. 

Selvom vi før transskriberingsfasen har afklaret, hvordan dette skulle foregå, kan processen alligevel 

være påvirket af hvem, der har transskriberet. Steiner Kvale pointerer også kompleksiteten af at 

transskribere den præcise mening fra mundtlig kommunikation til skriftlig (Kvale, 2007). Det er svært 

at sikre validitet i transskriberingen, da der ikke er en objektiv ”oversættelse” fra et mundtligt til et 

skriftligt produkt. Her handler det mere om vores problemformulering og hvilken 

transskriberingstype denne lægger op til (ibid.). Derved har vi valgt en transskriberingsmetode der 

ekskluderer f.eks. lyde og pauser. Dette kan have konsekvenser, da vores valg kan have effekt på 

meningen, når transskriberingen gennemlæses af andre (ibid.).  

Trin 5 (Analyse) // Forudsætningen for analysen er, at vi igennem interviewfasen har 

gjort os tanker om analysen, ved f.eks. at bekræfte og sikre forståelse af det, som informanten udtaler 

sig om. Dette vil gøre selve analysen til en nemmere proces (Kvale, 2007). Transskriberingen 
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gennemlæses, og det overordnede billede af informantens holdning, interessante passager og citater 

vil blive brugt under analysen. Denne form for analyse kan derfor til en vis grad blive kaldt for 

bricolage (ibid.). I løbet af analysen vil vi bruge citater fra interviewet, som kan understøtte vores 

diskussioner og analyse i vores problemstillinger. Det er vigtigt at pointere, at de udvalgte citater så 

vidt muligt skal forblive reelle til deres intenderede mening og ikke tages ud af kontekst.  

Trin 6 (Verificering) // Reliabilitet handler om at være konsistent og troværdig samt at 

have mulighed for at reproducere samme viden på andre tidspunkter og af andre forskere. Interviewet 

er ikke reliabelt, da andre forskere potentielt ville spørge informanten om andre aspekter og derved 

afdække andre områder (Kvale, 2007). Peter Christiansen kunne også have andre ting at tilføje på 

andre dage og til andre forskere. Dette understøttes af det socialkonstruktivistiske perspektiv, idét vi 

anerkender interviewprocessen som en social konstruktion, der ikke kan genskabes (Larsen S. H., 

2012).  

 Et undersøgelsesfelt er validt, hvis man har undersøgt dét, man har sat sig for at 

undersøge (Kvale, 2007). Da formålet med interviewet var at få yderligere viden omkring GJDs 

strategiske digitale fokus – herunder både hvilke tiltag GJD har været igennem og hvilke, de 

planlægger i fremtiden - kan vi argumentere for, at denne undersøgelse er valid. Validiteten er forsøgt 

sikret igennem hele interviewprocessen f.eks. vha. interviewguiden (bilag 1 og 5).  

Trin 7 (Rapportering) // Dette interview bruges som argumentation og kilde i 

problemstilling 1, 2 og 3.  

 

3.2.3.4 // Line Krogh (Vice President, Sales & Marketing) 

Den semistrukturerede interviewguide kan ses i bilag 2.  

 Trin 1 (Tematisering) // Formålet med dette interview var at indsamle information om 

GJDs digitale strategi, men med yderligere fokus på hvilke konsekvenser OMNI har haft på 

virksomheden. Disse informationer kunne Line Krogh formidle, da hun grundet sin stilling er en stor 

del af de overordnede strategiske beslutninger, men beskæftiger sig med den konkrete eksekvering. 

Derudover gælder de samme overvejelser som med Peter Christiansen interview i afsnit 3.2.3.3 under 

trin 1. 

Trin 2 (Design) // De overvejelser og beslutninger, der er blevet taget i designet af 

interviewet med Line Krogh, er til stadighed de samme som i interviewet med Peter Christiansen i 

3.2.3.3, trin 2. Dette inkluderer bl.a. det overordnede formål, etiske overvejelser, introduktion til 
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interviewet samt overvejelser om interviewerens integritet. Som beskrevet i trin 2 hos Peter 

Christiansen, fik vi mere viden efter hvert interview, som stemmer overens med det eksplorative 

interviewformat (Kvale, 2007). Da Line Krogh var den første informant, var hun derved også den, 

der dannede et grundlag for vores yderligere viden om GJD. Vi brugte derfor også den viden, som 

Line Krogh gav os til at bekræfte information hos de andre (bilag 6, K52-L78).  

Trin 3 (Interview) // Line Krogh var den første, vi interviewede, og dette varede 

01.06.12 timer. De overvejelser og beslutninger, der er blevet taget i trin 3 i interviewet med Line 

Krogh, er til stadighed de samme som i interviewet med Peter Christiansen i 3.2.3.3, trin 3. 

Interviewet startede med en introduktion omkring formålet med interviewet, varighed og mulighed 

for ikke at svare, hvis det kunne lede til fortrolige svar. Derudover havde vi nogle generelle spørgsmål 

til Line, inden interviewet startede omkring samarbejdet med GJD (bilag 6, S5-K9). Interviewet blev 

understøttet af Introductory questions (bilag 6, K16) (Kvale, 2007) og Probing questions (bilag 6, 

K13) for uddybelse (Kvale, 2007). Derudover brugte vi Intepreting questions (bilag 6, K32), for at 

sikre den intenderede mening (Kvale, 2007). 

 Interviewet med Line blev ligeledes stoppet brat, hvilket kan ses på transskriberingen. 

Vi gav ikke interviewet en passende afslutning, hvilket kan have effekt på informantens oplevelse af 

interviewet (Kvale, 2007). 

Trin 4 (Transskribering) // Det transskriberede interview med Line Krogh kan findes i 

bilag 6. De generelle overvejelser for at transskribere interviewet og måden dette blev gjort på, samt 

validitet og reliabilitet er de samme som i interviewet med Peter Christiansen i afsnit 3.2.3.3, trin 4. 

Trin 5 (Analyse) // Forudsætningen for analysen, er de samme overvejelser som i 

interviewet med Peter Christiansen i afsnit 3.2.3.3, trin 5. Analysen af dette interview er derfor også 

til en vis grad bricolage (Kvale, 2007). I løbet af analysen vil vi bruge citater fra interviewet, som 

kan understøtte vores diskussioner og analyse i vores problemstillinger.  

Trin 6 (Verificering) // I verficeringen af interviewet med Line Krogh, gælder de 

samme forudsætninger for reliabilitet og validitet som i interviewet med Peter Christiansen i afsnit 

3.2.3.3, trin 6. 

Trin 7 (Rapportering) // Dette interview bruges som argumentation og kilde i 

problemstilling 1, 2 og 3. 
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3.2.3.5 // Anette Poulsen (E-commerce Manager)  

Den semistrukturerede interviewguide kan ses i bilag 3.  

 Trin 1 (Tematisering) // Formålet med dette interview var at få yderligere information 

om GJDs databrug, og hvordan data praktisk bliver indsamlet, behandlet og anvendt. Da Anette 

Poulsen er E-commerce Manager og derfor varetager al data i virksomheden, kan vi umiddelbart 

indsamle viden om den konkrete databrug fra hende.  

Trin 2 (Design) // De overvejelser og beslutninger, der er blevet taget i designet af 

interviewet med Anette Poulsen, er til stadighed de samme som i interviewet med Peter Christiansen 

i afsnit 3.2.3.3, trin 2.  

Trin 3 (Interview) // Interviewet med Anette Poulsen var det sidste interview, der blev 

foretaget, og interviewet varede 38.43 minutter. Tankerne omkring interviewprocessen er til 

stadighed (med få ændringer) ens for Peter Christiansen og kan læses i afsnit 3.2.3.3, trin 3. I 

interviewet med Anette har vi anvendt samme typer af spørgsmål som ved interviewet med Peter 

Christiansen i afsnit 3.2.3.3, som f.eks. Introductory questions, Silence og Interpreting question. Men 

grundet Anettes kortere svar sker der en større udveksling af spørgsmål og svar, og derfor anvendte 

vi mange Probing questions igennem hele interviewet (bilag 7, S9) for at få en uddybende forklaring 

på informantens svar (Kvale, 2007). Vi oplevede, at det var mere kompliceret at interviewe Anette 

Poulsen, hvilket stillede større krav til os som interviewere. Anette svarerede meget præcist og kort 

på det, vi spurgte om, og det var derfor svært at vide, om vi gik glip af vigtig information 

sammenlignet med Peter Christiansen og Line Krogh, som var mere uddybende. Derudover gjorde vi 

brug af Active listening, for at sikre at der blev spurgt ind til de forskellige aspekter af informantens 

nye viden (Kvale, 2007). Uden at lægge vægt på denne teknik havde det ikke været muligt at få det 

samme ud af interviewet.  

 Her bliver interviewet også stoppet mere brat, men der bliver tjekket, om der er flere 

spørgsmål og takket for hendes hjælp. Dette interview kunne derfor godt have været afsluttet på en 

bedre måde for at give informanten et bedre helhedsindtryk af oplevelsen (Kvale, 2007).  

Trin 4 (Transskribering) // Det transskriberede interview med Anette Poulsen kan 

findes i bilag 7. De generelle overvejelser for at transskribere interviewet, måden det blev gjort på 

samt validitet og reliabilitet er de samme som i interviewet med Peter Christiansen i afsnit 3.2.3.3, 

trin 4.  
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Trin 5 (Analyse) // Disse overvejelser er de samme som i interviewet med Peter 

Christiansen i afsnit 3.2.3.3, trin 5.  

Trin 6 (Verificering) // Ved verificeringen af interviewet med Anette Poulsen gælder 

de samme forudsætninger for reliabilitet og validitet som i interviewet med Peter Christiansen i afsnit 

3.2.3.3, trin 6.   

Trin 7 (Rapportering) // Dette interview bruges som argumentation og kilde i 

problemstilling 1, 2 og 3. 

 

3.2.4 // Fokusgruppeinterview med Georg Jensen Damasks målgruppe  

Den semistrukturerede interviewguide kan ses i bilag 4.  

 Trin 1 (Tematisering) // Formålet med fokusgruppeinterviewet var at indsamle viden 

om, hvordan GJDs målgruppe oplever målrettet datadrevet kommunikation. Herunder hvad de tænker 

om virksomheders indsamling, bearbejdning og brug af personlige oplysninger til at udføre målrettet 

kommunikation via f.eks. bannerannoncer. Derudover ønskede vi at indsamle viden om deres 

forståelse for brugen af personoplysninger og deres viden om bl.a. den nye personlov. Fokusgruppen 

blev opfordret til at diskutere de præsenterede emner for at opnå en større forståelse for emnet 

(Lungholt & Metelmann, 2013).  
Trin 2 (Design) // Interviewguiden er konstrueret ud fra Den Blandede Tragtmodel, da 

vi starter med åbne spørgsmål og slutter af med en strammere styring af fokusgruppen. Denne model 

bidrager til, at deltagerne får mulighed for at udfolde egne perspektiver og interagere med hinanden 

men samtidig sikrer modellen også, at egne forskningsinteresser bliver belyst (Halkier, 2015). 

Modellen uddybes yderligere under trin 3 med eksempler på de udformede spørgsmål. Vi testede den 

konstruerede interviewguide via et pilotinterview før etableringen af den endelige interviewguide. 

Dette blev gjort for at udforske temaernes effekt på andre end os selv som undersøgere (Morgan & 

Krueger, 1998).  

Etablering af fokusgruppe: For at etablere en brugbar fokusgruppe var vores idé først at 

lade GJD udforme et opslag på virksomhedens Facebook-side, da vi på denne måde ville kunne nå 

ud til målgruppen. Dog foreslog GJD at drive tilmeldinger via et nyhedsbrev til 

kundeklubsmedlemmerne i butikken i København. Vi tilsendte GJD kriterier og nøgleord11, som vi 

                                                        
11 Kriterierne var f.eks. at vi søgte kvinder +35 år. Yderligere nøgleord inkluderede interviewets emne om data samt at 
formålet med interviewet var at hjælpe med et kandidatspeciale.  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 45 af 235 

fandt vigtige at inkludere i nyhedsbrevet, og GJD udformede format samt layout og var således 

afsender af nyhedsbrevet (se udsendte nyhedsbrev i bilag 11). De kunder, der var interesserede i at 

deltage, kunne kontakte GJDs butik i København, som efterfølgende videresendte os tilmeldingerne. 

Vi blev derfor tredjeparter i rekrutteringsprocessen (Morgan, The Focusgroup Guidebook, 1998).   

Vi havde ikke forventet en høj tilmeldingsrate, da interviewet skulle foregå en søndag 

formiddag. For at øge sandsynligheden for tilmeldinger, havde vi således pointeret i mailen at 

deltagerne ville modtage en goodiebag (Morgan, The Focusgroup Guidebook, 1998). Vi modtog i alt 

69 tilmeldinger. Da vi kun skulle bruge otte deltagere til fokusgruppen, stod vi overfor en uventet 

udvælgelsesproces. Denne proces bestod i at kategorisere alle tilmeldinger i et Excel ark, inddelt i 

fem aldersgrupper, navn, beskæftigelse og noter. Dette er dog ikke oplysninger, vi kan dele, da de 

tilmeldte blev lovet sletning af deres data efterfølgende. I bilag 12 ses en generel oversigt over 

kategorier på data, der blev delt med os. Det interessante var netop at læse al den ekstra information, 

som de tilmeldte valgte at dele med GJD og os (bilag 12). Dette var alt fra, om de var rygere eller 

ikke-rygere, hvor de boede og tidligere erfaringer. Én af de tilmeldte fortalte f.eks. om tidligere dårlig 

erfaring med misbrug af data, og alligevel valgte hun at dele fortrolige oplysninger med os og GJD. 

Kan denne informationsdeling hentyde til en uvidenhed omkring informationsdeling og persondata, 

fordi vi skrev at dataen ville blive slettet efterfølgende eller kan det handle om GJDs troværdighed 

som modtager? 

Udvælgelse af deltagere: Deltagerne i fokusgruppen er bl.a. udvalgt på baggrund af 

deres tilhørsforhold til GJDs målgruppe. Udvælgelsen af deltagere skal give mening i forhold til 

specialets undersøgelsesfelt (Lungholt & Metelmann, 2013). På den måde har vi mulighed for at 

generalisere analytisk ud fra de empiriske sammenhænge (Halkier, 2015). Fokusgruppen skal helst 

sammensættes med seks til ti deltagere, og vi valgte derfor otte deltagere til interviewet (Kvale, 2007). 

Ingen af deltagerne kendte hinanden på forhånd og dette kan være en fordel, da deltagerne derfor ikke 

skal stå til ansvar for deres besvarelser efter endt interview (Halkier, 2015).  

Rekruttering af de ”bedste” informanter er vigtig, da dette kan sikre fokusgruppens 

succes (Morgan, The Focusgroup Guidebook, 1998). For det første var det vigtigt, at de udvalgte 

deltagere havde forskellige aldre, så de repræsenterede forskellige dele af GJDs målgruppe. GJDs 

målgruppe er kvinder på +35 år (Georg Jensen Damask (b), 2018), hvilket resulterede i, at 

fokusgruppen bestod af kvinder mellem 35-78 år. Vi argumenterer derfor for, at deltagerne er 

repræsentative for denne grundet de forskellige aldersgrupper. For det andet blev deltagerne udvalgt 

på baggrund af beskæftigelse, da denne potentielt kunne medføre varierede synsvinkler på emnerne. 
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Til sidst fandt vi det indbringende, hvis deltagerne havde tilføjet mere information om dem selv, end 

hvad de var blevet bedt om. På den måde kunne det henvise til, at de havde noget på hjerte og var 

interesserede i emnet, hvilke kunne bidrage til en bedre diskussion i gruppen. Informanterne havde 

alle et tilhørsforhold til GJD, men de havde alle forskelligt kendskab og oplevelser af brugen af data 

i markedsføringssammenhæng. Disse faktorer håbede vi på ville være med til at introducere flere 

synspunkter og holdninger til det forudbestemte emne ved hjælp af diskussion (Halkier, 2015). Vi 

søgte derfor at finde en balance mellem, at fokusgruppens deltagerne hverken skulle være for 

homogene eller for heterogene, da dette enten kan gøre at interaktionen, med forskellige synsvinkler 

og erfaringer, ikke bliver interessant, eller at der opstår for mange konflikter mellem deltagerne 

(Halkier, 2015).  

Trin 3 (Interview) // Interviewet blev foretaget søndag d. 31. marts 2019, kl. 10.30-

13.00 i Georg Jensen Damasks butik i København. Butikken var med til at skabe rammerne for 

interviewet og fokus på, at GJD blev brugt som case (Lungholt & Metelmann, 2013). Da butikken 

var lukket, havde vi butikken for os selv. Butikken skabte derfor udelukkende rammerne for 

interviewet, hvilket gjorde at der ikke var nogle forstyrrende elementer (ibid.). Deltagerne blev 

placeret med ryggen til butikkens varer, så disse ikke ville virke forstyrrende på dem. Vi havde sørget 

for forplejning for at skabe en afslappende atmosfære og trygge omgivelser. Hele interviewforløbet 

varede cirka 2,5 time, og grundet interviewets længde var der indlagt en pause midtvejs. 

 Interviewet startede med en introduktion til emnet, hvilket f.eks. inkluderede formål 

med interviewet, information om at der ikke var rigtige eller forkerte svar, deltagernes rolle samt 

optagelse af interview med lyd og billede (Lungholt & Metelmann, 2013) (bilag 9, K1). Alle 

deltagerne skulle præsentere sig selv som en del af introduktionen, for på den måde at få alle 

deltagerne til at være en del af interaktionen (Halkier, 2015) (bilag 9, L1-JH2). Deltagerne skulle 

dernæst give informeret samtykke til, at vi må anvende deres svar i vores analyse.  

Hele tankegangen bag fokusgruppeinterviewet er, at deltagerne forholder sig til 

hinandens holdninger og udtalelser. Vi er netop interesseret i, at deltagerne udvikler en samtale 

(Andersen I. , 2008). Vi havde hver vores rolle som moderator og referent. Først og fremmest er 

moderators rolle at muliggøre den sociale interaktion i gruppen uden at kontrollere den. Set med et 

socialkonstruktivistisk perspektiv har moderatoren fire opgaver; Sikre at fokusgruppen er præget af 

uformelle rammer, få deltagerne til at deltage aktivt, sørge for at deltagerne i fokusgruppen holder sig 

til emnet og sørge for at deltagerne udtrykker så varierede meninger og erfaringer som muligt 

(Halkier, 2015). Dette blev gjort ved hjælp af den Blandede Tragtmodel, som sikrede at deltagerne 
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blev holdt til emnet. Derudover var stemningen og den uformelle opsætning med til at præge et 

uformelt miljø. Referenten tog noter, styrede det tekniske, stillede uddybende spørgsmål og sørgede 

for at moderatoren ikke overså noget (Lungholt & Metelmann, 2013).   

Den Blandede Tragtmodel lagde op til anvendelsen af en konkret spørgeguide. Vi 

startede interviewet med åbne start-spørgsmål (bilag 9, K6), som lagde op til deling af erfaring og 

sluttede med specifikke start-spørgsmål (bilag 9, K48), som var mere specifikke og målrettede. Vi 

gjorde brug af både evaluerende og beskrivende start-spørgsmål under interviewet (Halkier, 2015). 

Nedenfor ses en oversigt over de otte deltagere i fokusgruppen: 

Informant Alder Beskæftigelse 

Jette A. 39 Støttesygeplejerske 

Sille J. 47 Møbeldesigner 

Belinda K. 51 Butiksassistent 

Marianne D. 58 Kiropraktor 

Linda H. 64 Efterløn 

Jytte J. 74 Pensionist/tidligere læge 

Jytte H. 78 Sekretær 

Anna (Anonymiseret) 35 Marketing & kommunikation 
  

Trin 4 (Transskribering) // Interviewet blev transskriberet med det fokus at fastholde 

meningen med deltagernes udsagn (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Interviewet blev optaget på en 

telefon, som blev lagt på midten af bordet for at sikre, at alle deltagerne kunne høres tydeligt. 

Derudover blev interviewet filmet, for at sikre at vi under transskriberingen tydeligt kunne 

identificere den deltager der udtalte sig, hvilket forbedrede transskriberingsfasen.  

Trin 5 (Analyse) // Vi gjorde brug af en Transcript-Based Analysis. Her blev 

interviewet transskriberet for at kunne øge forståelsen for interviewet (Morgan, The Focusgroup 

Guidebook, 1998). Dette blev understøttet af kodning og kategorisering af informanternes udtalelser 

(Halkier, 2015). Derudover, for at analysere interviewet, har vi lagt vægt på meningen med det, 

deltagerne sagde. Dette var noget moderatoren styrede ved at stille forskellige typer af spørgsmål, 

som sikrede forståelsen af deltagernes udsagn (Kvale, 2007). Interaktionen mellem deltagerne blev 

diskuteret mellem moderator og referent efterfølgende og noteret. Citaterne, der bruges i analysen, er 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 48 af 235 

udvalgt med baggrund i relevans til at kunne diskutere og argumentere under problemstillingerne. 

Derudover er disse også udvalgt på baggrund af at repræsentere deltagernes udtalelser bedst muligt.  

Trin 6 (Verificering) // Ligesom de dybdegående interviews, kan fokusgruppen heller 

ikke anses for reliabel, da resultaterne skabes gennem den sociale interaktion mellem deltagerne og 

os som undersøgere. Endnu et fokusgruppeinterview ville ikke kunne skabe de samme resultater, da 

disse afhænger af gruppens sammensætning som udformer samtalen. Denne er desuden påvirket af, 

at dette er første gang at gruppen mødes, og derved ville endnu et interview med de samme deltagere 

skabe andre resultater i en ny interaktion. Slutteligt kan moderatorens gennemgang af emner have 

effekt på hvordan samtalen udformer sig (Demant, 2006).  

Vi har løbende i dette afsnit reflekteret over vores metodiske overvejelser og 

konsekvenser af at anvende fokusgruppen som teknik samt argumenteret for hvorfor netop denne 

teknik kan producere den type viden vi ønsker (Halkier, 2015). Resultaterne for fokusgruppen er 

således valide, da vi opnåede det som vi havde til hensigt at undersøge.  

Trin 7 (Rapportering) // Fokusgruppeinterviewet anvendes som kilde gennem 

opgaven; både som udgangspunkt til at diskutere fra og som argumenter i analysen. Interviewet vil 

derfor primært blive anvendt under problemstilling 2 og 3.  

 

3.2.5 // Kritiske refleksioner over metode  

Steiner Kvale antyder, at for at blive god til at udføre interviews, kræver det træning (Kvale, 2007). 

Da vi igennem vores uddannelse har foretaget en del interviews, herunder både dybdeinterviews og 

fokusgrupper, har vi prøvet det før. Der er dog altid plads til forbedringer, f.eks. som forklaret under 

hvert interview, kunne vi forbedre vores afslutning. På den måde kunne vi have skabt en bedre 

oplevelse for informanterne.  

 Vi havde besluttet på forhånd, at det var Kamilla Mist, som skulle udføre interviewene. 

Dette valg blev taget for at undgå potentielle biases, da Sara Rønnest er ansat hos GJD og kender 

derfor informanterne, hvilket kunne have ført til andre resultater. Da hun kender virksomheden, 

strategier og det interne sprog, kan det være, at hun ikke ville have spurgt ind til de samme emner, 

som Kamilla gjorde. Det var f.eks. tydeligt i interviewet med Anette Poulsen, at der var et internt 

sprog til at forklare, det hun arbejdede med. I løbet af interviewet skulle Kamilla derved få en dybere 

forståelse for de enkelte begreber, der blev brugt internt i virksomheden, for at der ikke skete en 

misforståelse mellem det Kamilla spurgte om, og det Anette svarede på (bilag 7, K25-A34).  
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 I forhold til fokusgruppeinterviewet kunne repræsentativiteten af deltagernes udsagn 

have været testet (Kvale, 2007) ved hjælp af kvantitativ metode. En spørgeskemaundersøgelse kunne 

have været udarbejdet på baggrund af deltagernes svar i fokusgruppen. Mixed Methods metoden 

kunne derfor have gjort sig gældende for at kunne sige noget generelt om en større population end 

kun GJDs målgruppe (ibid.).   

Fokusgruppen kunne også have været udarbejdet som dybdeinterviews. Men dette ville 

have ændret den information, vi fik, da gruppeinteraktion og de forskellige erfaringer skaber 

yderligere information (Halkier, 2015). Med interviews får vi en dybere forståelse for hver enkelt 

informant (Kvale, 2007), men dette ville have skabt helt andre resultater og derfor også en anden 

opgave. Ulempen ved fokusgruppen er, at nogle deltagere, potentielt får ytret mere end andre. Under 

denne fokusgruppe fik Belinda (B) f.eks. ikke sagt meget under interviewet (bilag 9). Dette kunne vi 

have undgået ved hjælp af dybdeinterviews, hvor vi kunne sikre Belinda’s syn på emnet yderligere. 

Fokusgruppen kunne også have været udformet som deltagende observation, hvor deltagernes 

digitale handlinger kunne have været observeret for at blive klogere på hvordan deltagerne opfatter 

datadrevet kommunikation. Men som Michel Foucault udtaler er synlighed en fælde, hvilket henviser 

til at når folk ved at de observeres, har de tendens til at ændre adfærd (Foucault, 1991). Fokusgruppe 

som teknik tillader os derfor at komme tæt på deltagernes opfattelser, men uden at være for pågående 

(Halkier, 2015).   

Fokusgruppen er kun baseret på denne gruppe, og vi må antage at vores resultater kunne 

have været anderledes, hvis vi havde interviewet GJDs kunder i Kolding, dem på landet, eller nogle 

helt tredje. Derudover, i og med at deltagerne vælger at være med til interviewet, giver det sig selv, 

at de også har læst GJDs nyhedsbrev. Vi må derfor antage, at de har en interesse i virksomheden på 

forhånd. Dette kan have indflydelse på dét, de vælger at dele om GJD. Vi kan derfor som sådan ikke 

forvente at få negativ information om GJD under interviewet, da vi antager at deltagerne har en positiv 

oplevelse af virksomheden. Dette kan påvirke den data vi får, da alle deltagerne bruger GJD som et 

godt eksempel, hvilket virksomheden potentielt kan være. Men uden deltagere der ikke har et forhold 

til virksomheden, får vi ikke en anden vinkel på det.  

 Hvis vi havde fastholdt vores originale idé med at efterlyse deltagere til fokusgruppen 

gennem Facebook, havde vi potentielt modtaget helt andre tilmeldinger. Ingen af 

fokusgruppedeltagerne følger virksomheden på Facebook (bilag 9, K106-Alle19), hvilket kunne have 

ændret dynamikken af gruppen og den information, vi fik. Derudover kunne tilmelding via Facebook 

potentielt have haft effekt på antal tilmeldinger, og den information de tilmeldte havde valgt at dele 
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med os. Det er også interessant at reflektere over, hvilken konsekvens det havde, at GJD var afsender 

af nyhedsbrevet. Skabte det mere troværdighed, at det kom direkte fra virksomheden?  

 Fokusgruppeinterviewet blev udført i GJDs egen butik. På påpegede derfor under 

interviewet, at dette interview foregik adskilt fra virksomheden (bilag 9, K1), men GJD blev dog 

stadig ofte nævnt under hele interviewet, hvilket kunne skyldes GJDs tilknytning til udformningen af 

interviewet (bilag 9).  

 Slutteligt vil vi bemærke at andre videnskabsteoretiske perspektiver have resulteret i 

andre metodiske valg og konsekvenser. Ovenstående overvejelser har været en del af opgavens 

udformning. De er blevet overvejet nøje, og der er blevet taget de mulige foranstaltninger for at undgå, 

at det ville have effekt på undersøgelsen. Dog grundet vores socialkonstruktivistiske standpunkt kan 

vi ikke komme udenom, at ovenstående potentielt kan have effekt på undersøgelsen grundet de 

sociale konstruktioner.  
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Kapitel 4 // Problemstilling 1 
 

Hvorfor anvender Georg Jensen Damask data til at udføre målrettet 
kommunikation til forbrugerne? 

 

Denne problemstilling har til formål at analysere hvorfor GJD anvender data til at udføre målrettet 

kommunikation til forbrugerne. Ved at svare på denne problemstilling kan vi identificere muligheder 

og udfordringer som GJD, kan stå overfor ved at indsamle og anvende data til at målrette 

kommunikation til forbrugerne. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i de tre dybdeinterviews med 

GJDs medarbejdere, relevante teorier samt fokusgruppeinterviewet. Spørgsmålet er struktureret rundt 

om distinktive faktorer til at GJD har valgt at bruge data; heriblandt vil vi vise hvordan brugen af data 

kan være grundet service, profit, påvirke adfærd og eksterne faktorer. De identificerede faktorer i 

denne problemstilling er med til at styre de yderligere analyser i problemstilling 2 og 3.   

  Vi er klar over at vi som undersøgere har påvirket udformningen af alle tre 

interviewsituationer med GJD, da vi med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide på 

forhånd har forberedt de overordnede rammer for interviewene. Dermed kunne vi ved hjælp af et 

andet fokus muligvis have fundet frem til andre faktorer til hvorfor GJD har implementeret 

datastrategien (Kvale, 2007). Da GJD har andre fokusområder end vi som undersøgere har, 

anderkender vi derfor, at GJD kan have yderligere grunde til valget af strategien.  
 

4.1 // Data som en service 

Dette første afsnit har til formål at diskutere hvordan GJD ser brugen af data som en service til 

forbrugerene og hvordan dataen ifølge GJD er en forudsætning for at kunne yde den ønskede service.  

 Som identificeret i litteraturgennemgangen i afsnit 2.1, har vi observeret to strømninger; 

1) dem som ser på målrettet kommunikation via data som en service og 2) dem som ser på brugen af 

data som en trussel mod privatlivet og dermed er skeptiske overfor datadrevet kommunikation. Det 

er tydeligt, at GJD er tilhænger af den første opfattelse af data som en service. Line Krogh 

understreger, at målsætningen ved datadrevet kommunikation er delt i to, da denne både skal ses som 

en service til forbrugerne og i sidste ende også skal drive salg (bilag 6, K40-L63). Af damask.dk 

fremgår det desuden, at GJD mener, at målrettet kommunikation er en service til forbrugeren ved at 

eksponere forbrugeren for relevant indhold. Virksomheden skriver: ”Helt overordnet anvendes 
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cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig” 

(Georg Jensen Damask (c), 2019). Alt i alt ses dataindsamling og -anvendelse dermed som en 

forudsætning for at kunne yde den bedst mulige service til forbrugerne. GJD implementerede den 

digitale strategi OMNI som en 1-årig strategi, selvom virksomheden var klar over at de ikke havde 

alle de nødvendige værktøjer, som det krævede for at implementere en komplet omni-channel strategi 

(bilag 5, P3). Det har også betydet, at der har været data, som GJD ikke har haft mulighed for at 

anvende strategisk (bilag 5, P4). Hidtil har GJD derfor til dels oplevet information overload12, da 

virksomheden ikke har været i stand til at administrere al dataen til egne strategiske målsætninger 

(Roetzel, 2018). OMNI-visionen er: ”At skabe en unik intern/ekstern omni-channel kultur med 

kunden i centrum og præcis der hvor kunden foretrækker at være” (Georg Jensen Damask (a), 2018). 

Men grundet IT-systemet praktiserer GJD ikke en 100% omni-channel strategi endnu (bilag 6, L98), 

og kan derved ikke yde den service, som virksomheden tilstræber.  

 GJD implementerede OMNI for at kunne yde en bedre service til deres kunder, for at 

kunne møde dem der, hvor deres kunder befinder sig (bilag 5, K17-P19). Bekvemmelighed er især et 

nøgleord i forhold til hvorfor GJD ifølge Peter Christiansen skal satse stort på dataområdet – for at 

gøre oplevelsen og interaktion med virksomheden nemmere for kunden (bilag 5, S7-P60). Ved at 

indsamle data, som forbrugerne producerer i form af f.eks. navigationsmønstre, kan GJD anvende 

denne data til at yde service i form af relevant indhold (Ashworth & Free, 2006). Hal R. Varian mener, 

at forbrugerne forventer personaliseret indhold, men for at opfylde dette ønske, kræver det at 

forbrugerne deler data med virksomheden. Ved at dele data modtager forbrugeren servicen i bytte 

(Varian, 2014). I dette ligger der således en digital udveksling der skal finde sted, før at virksomheden 

har mulighed for at levere servicen. Dette betyder, at GJD netop har behov for forbrugernes data for 

at kunne levere den mest relevante kommunikation til den enkelte forbruger (Ashworth & Free, 

2006). Ved at analysere den enkelte forbruger ud fra den leverede data er det muligt at levere relevant 

indhold (Surdak, 2014). GJD sætter således lighedstegn mellem relevans og service. Denne proces 

kan illustreres som følgende:  

 

 
Figur 3: Fra data til service (egen fremstilling) 

 
                                                        
12 Opleves når for meget information besværliggør håndteringen af denne (Roetzel, 2018). 

Forbrugernes data Relevant 
kommunikation Service
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4.1.1 // Mere data, bedre service 

Line Krogh udtrykker, at adgang til mere data, ville betyde at GJD kunne tilbyde langt bedre service 

(bilag 6, K89-L120) og der er massive datamængder tilgængelige derude (Strong, 2015). Peter 

Christiansen understøtter dette, da han mener, at mere data på den enkelte forbruger ville give 

mulighed for at tilbyde en bedre service, dog indenfor virksomhedens værdier. Peter Christiansen 

siger: ”Altså jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende, hvor er det lige præcis du går, for så kan 

jeg sende et budskab hen til dig, som du lige præcis godt kan lide” (bilag 5, Peter, P42). Dette kaldes 

også contextification, hvor kommunikationen baseres på den specifikke kontekst forbrugeren 

befinder sig i (Surdak, 2014). Bedre service, er en ambition, et nyt IT-system13 kan være med til at 

komme tættere på. Her skal kundens købshistorik nemlig kobles op på et telefonnummer. Ønsket er, 

at det nye system kobler online og offline sammen (webshop og butikker), så kundens historik er 

tilgængelig i hele virksomheden (bilag 6, L25). Denne data skal hermed anvendes til at skræddersy 

endnu mere specifikke nyhedsbreve til den enkelte kunde baseret på historikken (bilag 7, A29), og 

ambitionen er at tilpasse servicen gennem hele virksomheden til den enkelte kunde endnu mere (bilag 

6, L25). Det er dog interessant at bemærke, om implementeringen af forbrugernes data i den fysiske 

verden, vil gøre anvendelsen af data mere synlig for forbrugerne? I den digitale verden kan det være 

svært for forbrugerne at gennemskue, hvordan deres data anvendes (Silverman, 2017). Men 

implementeringen af det nye IT-system kan potentielt bidrage til mere transparens i hvordan dataen 

anvendes, da salgsekspedienter også kan tilgå data for at forbedre service i den fysiske verden. 

GJD anvender en automatiserende strategi til at indsamle og anvende data til at målrette 

kommunikationen til forbrugerne (bilag 6, L23). Via en Automate strategi har GJD som målsætning 

at erstatte de menneskelige ressourcer i denne specifikke arbejdsproces med en teknologi der kan 

udføre samme stykke arbejde, men langt mere effektivt, billigere samt med øget kontinuitet (Zuboff, 

1985). GJD anvender således eksterne softwaresystemer til at indsamle samt målrette 

kommunikationen. F.eks. er virksomhedens e-mail marketing automatiseret, da softwaresystemer kan 

segmentere samt sende et nyhedsbrev til de udvalgte kunder ud fra opstillede kriterier (bilag 7, A20-

A21 og bilag 6, L23). Som Zuboff pointerer, skal valget af den automatiserende strategi ses som en 

strategisk beslutning af GJD og virksomhedens forståelse af, hvordan teknologi kan bringe 

virksomheden værdi (Zuboff, 1985). Men med tanke på nutidens udbredte anvendelse af teknologi, 

vil vi også mene at GJDs automatiserende valg også er et resultat af digitaliseringen. Grundet 

                                                        
13 Implementeringen af det nye IT-system er planlagt at ske i 2019 (bilag 6 L93). 
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hastighed og forbrugernes forventninger kan det virke uundgåeligt (Schreckling & Steiger, 2017). 

Dertil kan også knyttes, at det rent faktisk ikke ville give mening, hvis GJD manuelt skulle udsende 

nyhedsbreve og sørge for at eksponere de korrekte forbrugere ift. navigationen på hjemmesiden.  

GJD er i forvejen meget automatiserende, men CEO Peter Christiansen mener stadig at 

GJD har for mange manuelle handlinger og tilstræber derfor endnu mere Automation (bilag 5, P4), 

for at anvende data mere effektivt. Dette begrunder han også med brugen af omni-channel strategien; 

Det skal gå stærkt og GJD tester konstant på hvordan data kan bruges til at målrette kommunikationen 

yderligere til forbrugeren. For at kunne gøre dette bedst muligt, ville det ifølge Peter Christiansen, 

være bedre med en mere automatiseret proces (bilag 5, P2-P5). Men Zuboff mener, at virksomheder 

der tager skridtet mod en komplet automatiserende strategi, kan gå ned ad en vej, det ikke er let at 

vende om fra, da værdiskabende aktiviteter kan gå tabt uden den menneskelige indsigt (Zuboff, 1985). 

 I ovenstående afsnit har vi fundet frem til at GJD anvender data for at yde service til 

forbrugerne i form at relevant kommunikation. Selvom formålet med datadrevet kommunikation er 

at levere en service til forbrugerne, understreger Line Krogh netop at denne service således har til 

formål at drive salg (bilag 6, L63) og dermed skabe profit, hvilket uddybes i næste afsnit.  

 

4.2 // Data til at øge profit 

Det ville være naivt ikke at anerkende, at en primær grund til hvorfor GJD gør brug af målrettet 

kommunikation, er for at øge profit. Efter implementeringen af OMNI, har GJD oplevet øget profit 

(bilag 5, P21). Christopher Surdak pointerer, at forbrugerne forventer personaliseret målrettet 

kommunikation med alle virksomheder de interagerer med (Surdak, 2014). Surdak tilføjer, at der ved 

brugen af målrettet kommunikation er et direkte link til øget profit, idet han siger: ”Companies that 

succeed at this will realize dramatic growth and improved profitability” (Surdak, 2014, s. 85). På den 

anden side, vil virksomheder der ikke gør brug af målrettet kommunikation, ifølge Surdak, opleve 

faldende profit (Surdak, 2014). Formålet med OMNI har netop været at møde forbrugerens behov, 

og sætte kunden i centrum, for på den måde at blive mere relevante for forbrugerne (Georg Jensen 

Damask (a), 2018). Colin Strong påpeger, at ved at identificere de loyale følgere (kunder) og engagere 

disse ”(…) will actually grow the business” (Strong, 2015, s. 31), hvilket er hvad GJD har tilstræbt 

med OMNI. Line Krogh noterer, at strategien også er blevet brugt til at: ” (…) øge online salg (…)” 

(bilag 6, L20). Derudover tilføjer Line Krogh vigtigheden af at tjene penge på det virksomheden 

foretager sig, da det skal have en værdi (bilag 6, L64). Hertil konstaterer Peter Christiansen også det 
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øgede overskud, virksomheden har oplevet i løbet af det seneste år efter implementeringen af OMNI 

(bilag 5, P21). 

 I forlængelse af ovenstående, kan vi udlede, at GJD er tilhængere af The Strong Theory 

of Advertising, da denne netop anser markedsføring som et effektivt redskab til at overbevise og 

påvirke forbrugernes beslutninger (Jones, 1990). For at drive salg er antagelsen dermed, at den 

målrettede kommunikation vha. data er effektiv nok til at påvirke forbrugerne til et køb af et damask 

produkt. Antagelsen er derved, at markedsføring kan påvirke den passive forbruger via f.eks. 

segmentering og målretning (ibid.). Dette analyserer vi derfor i følgende afsnit, ved at undersøge 

hvordan formålet med data er at påvirke forbrugernes adfærd. 

 

4.3 // Data til at påvirke adfærd 

Dette afsnit har til formål at påvise, hvordan GJD ved hjælp af data stræber efter at påvirke 

forbrugernes adfærd for at drive salg.  

 GJD anvender teknikker som Data Mining og Predictive Analysis til at analysere de 

massive datamængder produceret af forbrugerne (Varian, 2014). Data Mining defineres som 

betydelige processer der kan identificere valide, nye, potentielle, brugbare og forståelige mønstre i 

data (Ait-Mlouk, Agouti, & Gharnati, 2017) og anvendes til at opdage sammenhænge og forhold 

mellem objekter i databasen (ibid.). Teknikken kan analysere sammenhænge mellem objekter ved at 

tage hensyn til betinget interaktion mellem datasæt og herved producere ‘if-then’ regler (ibid.).  GJD 

anvender denne regel ift. Marketing Automation14, hvor udvalgte kunder modtager et nyhedsbrev på 

baggrund af deres navigation på damask.dk (bilag 7, A20-A21). GJD kan tracke forbrugeren og 

dermed målrette salget hen mod kunden. Line Krogh uddyber dette: ”F.eks. hvis man har købt 

sengetøj, kan det være at man på et tidspunkt får en automatisk mail hvor man også bliver tilbudt at 

købe lagner til sengetøjet” (bilag 6, L23). Ved at segmentere ud fra en slags Cluster Analysis15, kan 

GJD samle kunderne ud fra specifikke kriterier og sende ens kommunikation ud til disse (Tapp, 

Whitten, & Housden, 2014). Anette Poulsen tilføjer desuden: ”det vi gør, vi kigger på, hvad har de 

kigget meget på og okay de har været meget på disse sider, men ikke købt – okay, nu må vi heller 

være aktive overfor dem så de vil købe det her” (bilag 7, A13). Ud fra dette insinuerer Anette Poulsen 

netop, at målet med e-mail markedsføring er at påvirke modtagerens adfærd. Dette mener vi, kan 

                                                        
14 ”(…) handler i grove træk om at udvikle og implementere intelligente, digitale og frem for automatiserede 
marketingsystemer. I praksis sker det ved at skabe personlige budskaber med baggrund i data (…)” (Larsen J. M., 2017). 
15 Cluster Analysis søger at samle forbrugere i grupper ud fra ens karakteristika (Tapp, Whitten, & Housden, 2014). 
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defineres som hvad Shoshana Zuboff kalder Actuating. Dette begreb indebærer hvordan 

virksomheder vha. den indsamlede viden (data), aktiverer forbrugernes adfærd (Talking Politics , 

2019). Dette gør virksomheder ved hjælp af små ”puf” og belønninger for at aktivere forbrugernes 

adfærd. På den måde kan virksomhederne driver forbrugernes adfærd i den ønskede retning (ibid.). 

GJD gør brug af Actuating, da virksomheden ud fra den viden de har om forbrugeren (digitale adfærd 

og navigation) udsender nyhedsbreve for at påvirke deres næste køb. Formålet er derved at producere 

adfærd, der leder til ønskede kommercielle resultater (ibid.). Ved at anvende Data Mining søger GJD 

så at sige, at udlede og forudsige individuelle forbrugeres interesser og præferencer. Som vi senere 

vil diskutere i problemstilling 2 fremhæver og forværre denne praksis asymmetrien i magtbalancen 

mellem virksomhed og forbruger (Yeung, 2018). GJD gør på nuværende tidspunkt brug af Actuating 

som omhandler at forme adfærd. Dog er der ikke langt fra Actuating til behavioral modification, som 

indebærer at diktere adfærd, hvilket er det ekstreme tilfælde (Zuboff, 2019).  

 I ovenstående afsnit har vi undersøgt, hvordan GJD anvender data til at påvirke adfærd. 

I næste afsnit vil vi undersøge, hvordan GJDs omni-channel strategi blev implementeret via eksterne 

faktorer. 
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4.4 // OMNI som et match med omverdenen  

Med udgangspunkt i Minztberg & Waters kontinuum (Mintzberg & Waters, 1985) og Guldbrandsen 

& Justs 5 Ps of Strategic Communication (Guldbrandsen & Just, 2016) placerer vi GJDs strategiske 

mind-set ift. implementeringen af OMNI. Afsnittet vil vise, hvordan GJD opfatter strategisk 

kommunikation og hvordan strategien om datadrevet kommunikation passer ind i opfattelsen. 

Nedenfor ses en figur, der viser de fem P’er set i sammenhæng med Emergent og Deliberate 

strategier. 

 
Figur 4: Sammenhæng mellem ’Emergent & Deliberate Strategies’ og ’5 Ps of Strategic Communication’ 
(egen fremstilling efter (Guldbrandsen & Just, 2016). 

 

Ud fra de fem P’er definerer vi GJDs syn på strategisk kommunikation som Position: Et match 

mellem virksomheden og det eksterne miljø. Strategien om datadrevet kommunikation (OMNI) er 

opstået ud fra den virkelighed som GJD stod overfor og ved at vurdere hvilken retning de 

omkringliggende faktorer gik i, blev strategien baseret på dette (bilag 5, K50-P55+P61). Vi 

argumenterer derfor for, at strategien i høj grad er opstået på baggrund af udefrakommende 

udfordringer, som GJD har observeret i miljøet (Guldbrandsen & Just, 2016). Den øgede 

digitalisering, dataficering (Strong, 2015), konkurrenter samt kundernes øgede behov for at kunne 

møde virksomheden dér, hvor de selv ønsker det, kan være grunde til at GJD har valgt denne form 

for strategi (Payne, Peltier, & Barger, 2017) (Lehtiniemi, 2017). Det er netop især observationen af 

konkurrenter der spiller en massiv rolle ift. GJDs implementering af OMNI (bilag 5, S8-P61). Peter 

Christiansen mener, at grunden til at GJD skal følge med databølgen er grundet store virksomheder 

som f.eks. Amazon som kan påvirke, hvordan andre virksomheder kan bruge data. Hvis f.eks. 

Amazon vinder på databrugen kan dette påvirke flere virksomheder til at se værdien i dataindsamling 

og dermed søge at gøre brug af større mængder data (bilag 5, S8-P61). Vi mener, derfor at frygten 

for at blive overhalet af konkurrenter på den digitale front har medvirket til GJDs hastige beslutning 

ift. omni-channel. Strategien er selvorganiseret med egne egenskaber og uafhængig af selve 

organisationen (Guldbrandsen & Just, 2016). OMNI er baseret på et mind-set, der er: ”Vi har bygget 

flyet, mens vi fløj” (Georg Jensen Damask (a), 2018, s. 5) og dette stemmer overens med at Position 

læner sig mere mod en Emergent strategi end Deliberate. OMNI stemmer desuden overens med GJDs 
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værdi om, at kunden er (og som vist i afsnittet 1.4, altid har været) i centrum (Georg Jensen Damask 

(a), 2018). En omni-channel strategi er centreret omkring kunden og her er kunden derfor også et 

centralt element af strategien (Payne, Peltier, & Barger, 2017). Det som er interessant ved kundens 

centrale rolle i en omni-channel strategien, er at GJD faktisk ikke har undersøgt målgruppens 

holdninger til, når kommunikation baseres på data (bilag 6, K47-L71), og dermed paradoksalt rent 

faktisk ikke sætter kunden i centrum. Peter Christensen siger, når adspurgt om GJD har foretaget 

undersøgelser: ”Overhovedet ikke. Det vil jeg godt forklare hvorfor vi har gjort. Mange vil angribe 

det og sige er I fuldstændig sindssyge. Men det er netop derfor vi har gjort det, jeg er ret overbevist 

om, hvis vi havde undersøgt noget, så have vi trukket følehornene lidt til os” (bilag 5, P11). Kunden 

har derfor ikke været en central del af udarbejdelsen af OMNI. Peter tror dog ikke at forbrugerne har 

samme viden om data som virksomheden har: ”Der er nogen der ikke aner det. Så er der nogen der 

synes det er ubehageligt, helt klart. Jeg synes også det er ubehageligt at blive forfulgt hele tiden. Og 

så er der nogen jeg tror, du ved der siger, det er der ikke noget at gøre ved” (bilag 5, P35). Ironisk 

set, betyder dette at GJDs CEO er fortaler for en digital kommunikationsstrategi der anvender 

forbrugernes personlige data, men selv synes, at denne brug af data har en antydning af overvågning.  

 GJDs introduktion af OMNI har desuden båret præg af det som Guldbrandsen og Just 

påpeger; ikke at have en strategi, også er en strategi (Guldbrandsen & Just, 2016). Dette er en vigtig 

pointe i forhold til flyvemaskine-metaforen. Karl Weick sammenligner hertil strategiske planer med 

kort; de virker opmuntrende og orienterende (Weick K. E., 1987) og Weick definerer således strategi 

i tråd med DeBono som siger at “strategy is good luck rationalized in hindsight” (de Bono, 1984, s. 

143) (Weick K. E., 1987, s. 221). Weick mener, at man i organisationer skal prioritere aktion over 

planlægning (Weick K. E., 1987), og man må sige, at GJD i høj grad har adopteret denne tankegang. 

Som Peter Christiansen siger, plejer GJD at basere strategier på nøgletal, men omni-channel 

strategien opstod af mere spontan karakter (bilag 5, P3). 

 Det er derfor de eksterne faktorer som har spillet en stor rolle i udarbejdelsen og 

implementeringen af OMNI. GJD har implementeret OMNI for at følge med konkurrenterne og sikre 

overlevelse. Line Krogh lægger især vægt på, at hastighed er nøgleordet: ”Vi er gode til at arbejde i 

virkeligt hastigt tempo. Det kræver det også for ellers står vi stille og så bliver vi overhalet af nogle 

andre indenom” (bilag 6, L98). 

Derfor vil vi i næste afsnit foretage en PEST-analyse, hvor det eksterne miljø 

undersøges, for at identificere faktorer, som kan påvirke strategien om datadrevet kommunikation.  
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4.5 // Eksterne faktorer i omverdenen  

Som afsluttende analyse i denne første problemstilling, vil vi foretage en PEST-analyse, for at 

undersøge hvilke eksterne faktorer i omverdenen, der kan påvirke strategien om datadrevet 

kommunikation; både faktorer der kan have bidraget til implementeringen af omni-channel strategien, 

men også hvilke faktorer der potentielt kan have effekt på strategien fremadrettet. Derved analyserer 

vi de tendenser, der er i makro-miljøet; politiske, økonomiske, sociale/kulturelle og teknologiske 

faktorer (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012).   

PEST-analysen er foretaget med emnet ”datadrevet målrettet kommunikation” i fokus. 

Dvs. at analysen omhandler hvilke faktorer, der kan påvirke GJD indenfor dataområdet: hvordan data 

indsamles, håndteres, bearbejdes samt anvendes til at udføre målrettet kommunikation til forbrugerne. 

PEST-analysen giver dermed værdi for at besvare problemformuleringen, da denne er centreret om 

de muligheder og udfordringer det eksterne miljø kan medføre for hvordan GJD anvender data. 

Enkelte faktorer vil også blive yderligere diskuteret i problemstilling 2 og 3.  

 

 
Figur 5: Identificerede faktorer i PEST-analysen (egen fremstilling). 
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Politiske faktorer 

• GDPR // Loven påvirker hvordan GJD skal beskytte samt behandle forbrugernes personlige 

oplysninger. GDPR giver samtidig forbrugerne flere rettigheder og har til formål at gøre det 

mere synligt for forbrugerne hvordan deres data håndteres (Olstrup, 2019). (Se yderligere 

forklaring af GDPR i afsnit 1.6). Denne faktor kunne ligeledes determineres som 

social/kulturel, da GDPR-loven har haft til formål at øge opmærksomhed på hvordan 

virksomheder anvender data (ibid.). 

• ePrivacy // Forordningen skulle have været trådt i kraft med GDPR, men væsentlige overlap 

mellem de to love forsinkede processen. ePrivacy omfatter yderligere krav til anvendelse af 

cookies (Noer, 2018), og kan derfor potentielt påvirke GJD yderligere ift. cookie-regler når 

loven forventeligt træder i kraft om et par år (Cookie Information, 2019).  

• Dataetisk Råd // Den danske regering har i 2019 nedsat et dataetisk råd med formålet om at 

nuancere debatten om etisk anvendelse af data. Rådets opgave er f.eks. at tilgodese behovet 

for data samtidig med at inddrage de etiske overvejelser for at bidrage til positiv udvikling af 

databrug samt at arbejde på at gøre dataetik til et attraktivt konkurrenceparameter 

(Digitaliseringsstyrelsen, u.d.). Rådets opgave er bl.a. at ”skabe dataetisk debat og offentlig 

opmærksomhed” (ibid.), hvilket kan påvirke det eksterne pres fra omverdenen til at anerkende 

behovet for etiske overvejelser. Det etiske fokus på data kan således både skabe muligheder 

og udfordringer for GJD, alt efter hvordan virksomheden forholder sig til debatten.   

 

Økonomiske faktorer 

• Økonomiske ressourcer // Implementering af en omni-channel strategi kræver stærke 

økonomiske ressourcer (Language Wire, u.d.), hvilket stiller store krav til at GJDs resultater 

gør det muligt at re-investere i den digitale data strategi. 

 

Sociale/kulturelle faktorer 

• Fokus på privatlivsbekymringer (mega trend) // Et øget fokus på forbrugernes digitale 

privatliv kan medføre at forbrugerne bekymrer sig mere om deres persondata og hvordan 

denne anvendes (bilag 9, L2-B1). F.eks. kan sager som Cambridge Analytica (Hardenberg, 

Lehmann, & Lange, 2018) bidrage til opmærksomheden på overvågning og misbrug af data. 
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Den øgede opmærksomhed på data og privatlivet kan eksempelvis observeres i artikler der 

netop har til formål at øge forbrugernes kendskab til, hvordan de kan få kontrol over egen data 

(f.eks. (Haddar M. , 2018). Der er desuden opstået et øget fokus på virksomheders etiske brug 

af data og denne debat er en del af privatlivsbekymringerne. Dette fokus på privatlivet, kan 

skabe en potentiel udfordring for GJD som netop ønsker at basere kommunikationen på 

forbrugernes data.  

• Øget kendskab til virksomheders anvendelse af data // Ligesom GDPR har til formål at 

skabe opmærksomhed på brugen af persondata, kan et yderligere fokus gøre, at forbrugerne 

lærer mere om, hvordan data anvendes i praksis (Olstrup, 2019). Derved kan mere information 

og kendskab potentielt forme forbrugernes holdninger til databrug i markedsføringsøjemed, 

og dermed potentielt påvirke GJDs anvendelse og kommunikation af data. 

• Øget krav om bekvemmelighed og relevans // Flere artikler lægger vægt på det øgede krav 

fra forbrugerne om relevant indhold, da dette gør den digitale oplevelse mere personlig og 

bekvemmelig (Sørensen, 2018) (Larsen J. , 2017). GJD identificerer desuden selv et øget krav 

om bekvemmelighed, der betyder at virksomheden skal være tilstede 24/7 for at tilgodese 

kundernes ønsker (bilag 5, P9). På denne måde kan GJD muligvis anvende kravet som en 

mulighed for at anvende mere data til at øge serviceniveauet.   

• Databølgen (megatrend) // Anvendelsen af data er blevet en megatrend. Flere virksomheder 

gør brug af data til at optimere markedsføringskommunikationen (Surdak, 2014). Dansk 

Industri mener, at data er afgørende for at træffe optimerede beslutninger (Jacobi, 2019). 

Desuden påpeger bl.a. Surdak at anvendelsen af data kan føre til øget profit, når denne 

anvendes i markedsføringsøjemed (Surdak, 2014).  

 

Teknologiske faktorer 

• Teknologisk udvikling // Udvikling i teknologier gør det muligt for virksomheder at anvende 

data på helt nye måder. Denne udvikling muliggør at skabe et fuldendt billede af den enkelte 

forbruger (Zuboff, 2019) samt endnu flere platforme at møde denne på (Andersen O. E., 

2015). Digitaliseringen og dataficeringen betyder, at flere virksomheder anvender data til 

målrettet kommunikation (Surdak, 2014), hvilket betyder at flere virksomheder kæmper om 

forbrugernes begrænsede opmærksomhed. Dette fører imidlertid til information overload hos 

forbrugerne (ibid.), hvilket på samme tid kunne udgøre en social/kulturel faktor. 
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• Uundgåelig digitalisering // Forbrugernes muligheder for at undgå digitale medier 

besværliggøres, da et utal af tjenester nu kun er tilgængelige digitalt. Dette fører til at der 

produceres endnu mere data (Tranberg & Hasselbalch, 2016).  

• Kontekstafhængig kommunikation // Trenden om at anvende avancerede teknologier til at 

udføre øjeblikkelig kommunikation tilpasset den enkelte forbrugers kontekst. Christopher 

Surdak kalder dette for Contextification (Surdak, 2014). 

• Intern teknologi // Den digitale udvikling stiller yderligere krav til at virksomhedernes egne 

teknologier kan følge med. Dette stiller store krav til, at interne processer hos GJD kan 

håndtere den massive datamængde der er tilgængelig, og at GJDs egen teknologi kan formidle 

informationen (Surdak, 2014). 

 

PEST-analysen har herved identificeret eksterne faktorer, som kan have indflydelse på GJDs brug af 

datadrevet kommunikation. Nogle af de identificerede faktorer er kategoriseret som megatrends, 

hvilket betyder langvarige trends som potentielt kan påvirke GJDs databrug og dermed udgør faktorer 

som kan være væsentlige for GJD at være opmærksomme på (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 

Hansen, 2012).   

 Hvad der er interessant at bemærke, er at nogle faktorer netop kan påvirke den 

samfundsmæssige debat om data. Dette understøtter i høj grad specialets inddragelse af forbrugernes 

perspektiv, idét forbrugernes holdninger netop kan påvirkes af adskillige faktorer. Derudover er det 

væsentligt at bemærke, at vi under de sociale/kulturelle faktorer både har identificeret et øget fokus 

på privatlivsbekymringer og øget krav om personalisering og relevant indhold. Dette kan umiddelbart 

synes at være modstridende tendenser, og dette vil vi inddrage i problemstilling 2. 
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4.6 // Delkonklusion 

Denne problemstilling havde til formål at undersøge, hvorfor GJD anvender data til at udføre 

målrettet strategisk kommunikation til forbrugerne. Besvarelsen af dette spørgsmål understøtter 

besvarelsen af problemformuleringen om at identificere de muligheder og udfordringer, der er for 

GJD ved at anvende data. For at svare på denne problemstilling analyserede vi hvilke faktorer, der 

kan ligge til grund for GJDs valg af datastrategi. Besvarelsen er således struktureret rundt om 

distinktive faktorer, der alle kan være grunde til, at GJD anvender data. Alt i alt bevarer vi 

problemstillingen med, at GJD anvender data; for at yde service; for at øge profit; for at påvirke 

adfærd samt for at følge med konkurrenter. 

 Med udgangspunkt i de to identificerede strømninger i litteraturgennemgangen har vi 

først vist, at GJD anvender data, da dette ses som en forudsætning for at levere service. På baggrund 

af dataindsamling kan GJD anvende data til at skræddersy relevant kommunikation til den enkelte 

forbruger. Desuden har GJD et yderligere ønske om adgang til mere data, da virksomheden på denne 

måde mener, at kunne tilbyde endnu mere relevant indhold og dermed bedre service. En anden grund 

til, at GJD anvender data, er desuden identificeret som den potentielle øgede profit. Antagelsen er, at 

relevant kommunikation baseret på data leder til øget profit, da kommunikationen kan påvirke 

forbrugernes adfærd. På denne måde tilstræber GJD en adfærdsændring via Actuating. Ved at 

anvende teknikker som Data Mining, Predictive Analysis og Marketing Automation kan GJD 

personalisere budskabet til den enkelte forbruger for at påvirke adfærd.  

 Vi viste, hvordan GJD har implementeret OMNI med et syn på strategisk 

kommunikation som Position. Strategien opstod derved til dels på baggrund af observerede eksterne 

faktorer, som f.eks. inkluderer den øgede digitalisering, dataficering og konkurrenternes øgede brug 

af data. Som afsluttende analyse foretog vi en PEST-analyse med udgangspunkt i, hvordan strategien 

om datadrevet kommunikation kan påvirkes af makromiljøet. Her identificerede vi eksterne faktorer, 

som kan have indflydelse på GJD og fandt yderligere frem til, at centrale megatrends udgøres af 

privatlivsbekymringer og databølgen. 

 

 

 

 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 64 af 235 

Kapitel 5 // Problemstilling 2 
 

Hvordan oplever forbrugerne datadrevet målrettet kommunikation? 
 

Denne problemstilling har til formål at analysere hvordan forbrugerne oplever datadrevet målrettet 

kommunikation. Herunder kendskab til hvordan data indsamles og anvendes. Vi analyserer, hvordan 

forbrugerne oplever den digitale udveksling med virksomheder, samt om denne kan evalueres som 

retfærdig. Derudover analyserer vi, hvordan tillid kan reducere privatlivsbekymringer, hvornår 

kommunikation bliver for relevant og slutteligt forbrugernes mulighed for kontrol med det digitale 

privatliv. 

 Ved at svare på denne problemstilling finder vi ud af, hvordan forbrugernes oplevelser 

af kommunikationen enten kan muliggøre eller udfordre den måde, GJD kan udføre den datadrevne 

kommunikation. Det er netop interessant, at undersøge målgruppens holdninger, da det jo i sidste 

ende er dem, som modtager kommunikationen, og derfor ser vi deres holdninger som essentielle.  

 Da vi i problemstilling 1 identificerede privatlivsbekymringer som en megatrend, er det 

således dette vi tager udgangspunkt i som det første i problemstilling 2, hvorfor vi starter med at 

undersøge forbrugernes oplevelse af privatlivsbekymringer. Det er ud fra disse bekymringer, at vi 

udleder, at tillid, relevans og kontrol spiller en stor rolle i, hvordan forbrugerne oplever datadrevet 

målrettet kommunikation. Således lægger disse emner primært til grund for analysen. 

 Fokusgruppen bestod af otte deltagere, som alle er kunder hos GJD. I analysen omtales 

de enten som deltagere eller forbrugere. Analysen er baseret på fokusgruppedeltagerne og deres 

holdninger til målrettet kommunikation, og det er således kun disse, der omtales med mindre andet 

tydeligt fremgår.   

 

5.1 // Bekymringer om privatlivet  

Til at åbne op for analysen om hvordan forbrugerne opfatter målrettet datadrevet kommunikation, må 

vi først analysere karakteren af bekymringer, som forbrugerne har om deres digitale privatliv, som 

netop blev undersøgt under fokusgruppeinterviewet. Til dette anvender vi Ashworth & Frees teorier 

om digitale privatlivsbekymringer. Ashworth & Free pointerer, at en af de primære bekymringer, 

forbrugere generelt har om deres privatliv, oftest er mangel på kontrol over personlig information 

(Ashworth & Free, 2006). Denne analyse tager afsæt i Ashworth & Frees to dimensioner af kontrol 
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(kenskab til indsamling af information & kendskab til anvendelse af information), som vi kan anvende 

til at analysere, hvordan deltagerne i fokusgruppen oplever datadrevet kommunikation, da indsamling 

og anvendelse af data netop er en del af dette (ibid.). 

 Vi kan analysere Ashworth & Frees 1. dimension af kontrol (kendskab til indsamling af 

information) ved at inddrage fokusgruppedeltagernes udtalelser om deres oplevelser og generel 

ageren på internettet. Ud fra dette kan vi analysere deltagernes kendskab til indsamling af data. Den 

måde, som forbrugerene potentielt kan få kendskab til dataindsamlingen på damask.dk, er via en 

cookieboks (bilag 13) eller via handelsbetingelserne (Georg Jensen Damask (c), 2019) (Ashworth & 

Free, 2006). GJD gør via cookies forbrugerne opmærksomme på indsamlingen på websiden første 

gang, den besøges, eller når cookies skal fornyes (bilag 13). Men som E-Commerce Manager Anette 

Poulsen påpeger, bliver websiden for handelsbetingelser sjældent set af de besøgende på damask.dk 

(bilag 7, A19). Fokusgruppen understøtter dette, da alle deltagerne siger, at de heller ikke generelt 

læser handelsbetingelser fuldt ud (bilag 9, K47-Alle10). Dette indikerer dermed en forringelse af 

forbrugernes mulighed for kenskab til dataindsamling generelt. Desuden indsamler GJD også data 

via Facebook, og som Anette Poulsen påpeger, er det nok de færreste, som har læst Facebooks 

betingelser (bilag 7, A17), hvilket yderligere forringer forbrugernes mulighed for kendskab da 

dataindsamlingen her ikke er åbenlys for forbrugerne. Derudover giver GJD ikke forbrugeren 

mulighed for at fra- og tilvælge forskellige typer af cookies (bilag 13), hvilket potentielt kan være 

med til at forringe muligheden for kendskab til indsamling på damask.dk. Ud fra analyse af 

fokusgruppeinterviewet kan vi udlede følgende pointer, der påviser, hvilket kendskab og antagelser 

deltagerne har til indsamlingen af information: 

• Generel forvirring hos deltagerne om hvad cookies er (bilag 9, K37-SJ31), samt hvornår 

cookies er accepteret (bilag 9, SJ32-B6). 

• Generel misforståelse hos deltagerne om at indsamling af data kun sker via sociale medier 

(bilag 9, JA1+JA3). 

• Information, der kan indsamles, forstås som basal info som tlf. nr., navn og information, som 

virksomheder alligevel ville kunne finde frem til ved en simpel Google søgning (bilag 9, 

SJ2+SJ44). 

Af fokusgruppeinterviewet kan vi uddrage, at deltagerne har mindre forståelse for, 

hvordan deres informationer indsamles, og deltagerne er langt fra klar over, hvor omfattende 

dataindsamlingsprocessen faktisk er. Generelt kan vi konstatere en tendens til, at 
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fokusgruppedeltagerne ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan data indsamles og hvor denne 

indsamles fra. Der er f.eks. ikke en forståelse for cookies og disses egenskaber. For deltagerne ses 

cookies mere som en forhindring, de skal igennem for at kunne bruge hjemmesiden (bilag 9, K91-

SJ68). Der er også usikkerhed omkring, hvornår cookies reelt er godkendt, og hvordan data fra disse 

indsamles til at blive brugt mod forbrugeren. Nogle deltagere klikker bevidst ikke OK til cookies, og 

andre pointerer, at ligeså snart man bevæger sig på hjemmesiden, godkendes de alligevel automatisk 

(bilag 9, K40-B6). Sille ser desuden cookies som positivt, da hjemmesiden dermed på forhånd har 

udfyldt hendes søgninger, når hun leder efter rejser. Her pointerer andre deltagere dog, at dette er 

negativt, da det betyder, at priserne stiger (bilag 9, S19-A22). Der er derfor mangel på kendskab til 

hvordan virksomheder faktisk indsamler data f.eks. via cookies. Fokusgruppen udviser heller ikke en 

yderligere forståelse for, hvilke informationer virksomhederne har adgang til. Deltagerne pointerer, 

at indsamling af data bliver for privat, hvis virksomheder f.eks. kan få adgang til private billeder eller 

telefonsamtaler (bilag 9, K68-A38 + SJ23). Men nogle virksomheder har netop adgang til disse data 

(Zuboff, 2019), hvilket yderligere understreger deltagernes mangel på kendskab til indsamling. For 

deltagerne handler det derfor om, hvordan virksomheder kan tilgå information om dem; hvis det ikke 

er information, som der uden videre kan findes frem til ad logiske veje, bliver det for privat (bilag 9, 

K68-A38 + SJ23).  

 Ashworth & Free pointerer, at bekymringer om privatlivet ofte reduceres, når der gives 

tilladelse til indsamling, og øger bekymringer, når forbrugerne opdager, at informationen blev 

indsamlet uden at blive gjort opmærksom på dette (Ashworth & Free, 2006). GJD informerer om 

dataindsamling på websiden, og giver forbrugeren mulighed for at klikke OK, men videre navigation 

på siden antages også som samtykke (bilag 13). Her kunne man derfor argumentere for, at 

virksomheden, kun til en vis grad, gør forbrugerne opmærksomme på indsamling af data, og at 

indsamlingen derfor ikke er åbenlys for forbrugerne. Kommunikationen om dataindsamling er dog af 

vag karakter, og forbrugeren oplyses kun om indsamlingen første gang siden tilgås eller efter sletning 

af cookies. Privatlivsbekymringer afhænger således af, om forbrugeren er opmærksom på 

indsamlingen, men GJDs vage kommunikation kan potentielt lede til at øge forbrugernes 

privatlivsbekymringer.  

 Ashworth og Free præsenterer 2. dimension af kontrol (kenskab til hvordan information 

anvendes), dvs. kendskab til, hvordan virksomheder bruger den information, der indsamles om 

forbrugerne. Bekymringer om privatlivet er ofte højere, når virksomheder anvender dataene til formål 

udover den oprindelige transaktion eller sælger informationen til tredje part (Ashworth & Free, 2006). 
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Her er det interessant at udforske deltagernes viden om virksomheders brug af data. Ud fra interviewet 

kan vi udlede, at deltagernes forståelse, for hvordan data kan bruges, kun omfatter eksponering for 

relevante annoncer (bilag 9, SJ31). Ud fra analyse af fokusgruppen kan vi udlede følgende pointer, 

der påviser, hvilket kendskab og antagelser deltagerne har til anvendelsen af information: 

• Generel misforståelse hos deltagerne om at data kun kan bruges til at vise forbrugeren 

relevante annoncer ud fra søgehistorik på internettet (bilag 9, L2+ SJ31). 

• Generel misforståelse hos deltagerne om at data ikke kan misbruges udover at modtage 

”irriterende” annoncer (bilag 9, SJ43) 

• Deltagerne har ikke en klar forståelse for, hvordan virksomheder vha. forskellige 

dataelementer kan stykke et komplet billede sammen af individet for derved at levere 

relevant kommunikation (bilag 9, L12-M9). 

Ud fra fokusgruppen kan vi konstatere en generel usikkerhed omkring databrug samt en utilstrækkelig 

forståelse for omfanget af, hvordan virksomheder kan bruge data. Alt i alt har deltagerne ikke 

forståelse for, hvordan data kan indsamles og anvendes. Virksomheder kan anvende data til langt 

mere, end forbrugerne er klar over. Udover at virksomheder kan bruge forbrugernes data til at udføre 

relevant kommunikation, kan virksomheder, i nutidens digitaliserede verden, også anvende data til at 

forudsige forbrugernes ønsker og behov. Denne indsigt kan anvendes til at eksponere forbrugeren for 

kommunikation, der har til formål at overbevise forbrugeren ved at udnytte menneskets kognitive 

strukturer16 (Solove, 2013). Shoshana Zuboff pointerer netop, at de forskellige data, som et individ 

vælger at dele, kan lede til en fyldestgørende indsigt i individet og dermed potentielt kan anvendes 

til behavoiral modification (Zuboff, 2019). Zuboff mener, at dette er negativt for forbrugerne, hvis 

virksomheder har mulighed for at anvende data til at kontrollere og styre adfærd (Zuboff, 2019). 

Denne pointe undersøges yderligere i kapitel 7.  

 Deltagerne udviser en vis uvidenhed om, hvilke data de deler med virksomheder i 

forhold til, hvad de får til gengæld, da data i deltagernes øjne blot omfatter eksponering for relevant 

kommunikation ift. f.eks. søgehistorik. I næste afsnit vil vi derfor analysere, om denne udveksling af 

data mellem forbruger og virksomhed er retfærdig. 

 

 

                                                        
16 ”This cognitive problems impair individuals’ ability to make informed, rational choices (…)” (Solove, 2013, s. 1880-
1881) 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 68 af 235 

5.2 // Den digitale udveksling – et retfærdigt samspil? 

Først vil vi anvende modellen Exchange Model og Online Marketing til at vise, hvordan en digital 

udveksling kan foregå mellem forbruger og GJD. Herunder diskuterer vi med udgangspunkt i 

teoretiske kilder, om den digitale udveksling mellem forbruger og virksomheder generelt er retfærdig 

fra et forbrugerperspektiv. Herefter anvendes begreberne distributiv og proceduremæssig 

retfærdighed for yderligere at undersøge fokusgruppens oplevelser og tanker omkring det digitale 

privatliv – om den digitale udveksling er fair i deltagernes øjne (Ashworth & Free, 2006). 

 Fra forbrugernes perspektiv er den digitale udveksling mellem dem og GJD faciliteret 

af en webbrowser, der gør at forbrugerne kan anvende GJDs webside (Ashworth & Free, 2006). 

Gennem denne browser indsamler GJD information om forbrugerne mod visse fordele for kunden. 

Den information, der indsamles, udgør således et input i udvekslingen, og er dermed et output for 

virksomheden. Et andet input, forbrugerne kan levere til virksomheden, er at blive eksponeret for, 

hvad Ashworth & Free kalder for persuasive communication17. Dette vil udgøre et positivt output for 

virksomheden. Imod sådanne inputs kan forbrugerne modtage en række af positive outputs som 

eksempelvis adgang til hjemmesiden (Ashworth & Free, 2006). Mere specifikt har vi udarbejdet 

nedenstående figur for at illustrere en simpel udveksling mellem forbruger og GJD; forbrugeren 

leverer personlige oplysninger (input for forbruger, output for GJD) for at få adgang til damask.dk 

(output for forbruger, input for GJD). 

 
Figur 6: Eksempel på input og output i en udvekling mellem forbruger og GJD (egen fremstilling efter 

(Ashworth & Free, 2006)).  
 

                                                        
17 Kommunikation der har til formål at overbevise forbrugeren (Ashworth & Free, 2006). 
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 Ovenstående figur viser, hvordan en udveksling mellem forbruger og GJD kan se ud. 

Med udgangspunkt i Ashworth & Free er det derfor interessant at stille spørgsmålstegn ved, om 

udvekslingen af inputs og outputs er fair (Ashworth & Free, 2006). Vi udfordrer teorien, da vi sætter 

spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er tale om et samspil mellem virksomhed og forbruger. Har 

virksomhederne generelt magten, da deling af data netop er en forudsætning for at gøre brug af 

digitale tjenester? Det er netop denne tanke, vi diskuterer i dette afsnit. Fokusgruppedeltagerne Jytte 

J. og Linda påpeger, hvordan det digitale landskab er præget af et samspil mellem virksomheder og 

forbrugere (bilag 9, JJ31-L45). Som Jytte J. siger; ”Det er jo på en eller anden måde en handel, de 

giver dig noget, så vil de også have noget af dig” (bilag 9, JJ31). Det er tydeligt, at deltagerne er klar 

over, at adgang og anvendelse af internettet er afhængig af en udveksling mellem forbruger og 

virksomheder, og at der netop heri indgår inputs og outputs. Som Sille siger: ”Det er ligesom noget 

for noget, når man skal ind. Så er man faktisk nødt til at sige ja [til cookies]” (bilag 9, SJ67). I 

fokusgruppeinterviewet diskuterede deltagerne, hvordan deling af information er en forudsætning for 

at have adgang til en lang række services. Som Linda siger: ”Jamen, én af årsagerne til at man deler 

oplysninger på nettet er simpelthen fordi, man ellers ikke kan komme videre i systemet. Du er tvunget 

til at komme med nogle oplysninger, hvis man vil læse noget eller søger på noget, så er man tvunget 

til at opgive sin mailadresse for bare at komme videre til næste link” (bilag 9, L5). Adskillige 

websider inkl. damask.dk afhænger nemlig af, at forbrugeren godkender cookies for at få 

hjemmesiden til at fungere (Georg Jensen Damask (c), 2019), og aktivitet på platforme som Google 

og Facebook forudsætter også godkendelsen af indsamling af data (bilag 7, A17). Læseren vil måske 

udfordre dette ved at spørge, hvorfor forbrugerne så ikke bare undlader at anvende internettet, sletter 

cookies eller anvender privat browsing18. Men vi argumenterer for, at anvendelse af internettet i den 

digitale verden, vi lever i i dag, er uundgåelig af flere grunde. For det første dyrkes mange sociale 

relationer via sociale medier, og det at være online skaber en følelse af at være en del af noget socialt 

og en del af samfundet (Christiansen & Rose, 2015). Men som nævnt, indsamler sociale medie 

platforme også data. Det fremgår netop, at fem ud af otte deltagere er tilmeldt sociale medier (bilag 

9, S5-JH4). For det andet understøtter adgang til websider hverdags muligheder som eksempelvis 

adgang til information via bl.a. Google, online shopping og nyheder (Wojcik, 2012). Af fokusgruppen 

fremgår det, at alle deltagere tilkendegiver, at de handler online (bilag 9, K18-M13 +JJ4+JH10-JH11) 

og Jette anvender f.eks. stadig nettet til online shopping, selvom hun er skeptisk overfor data (bilag 

                                                        
18 En browsertilstand med formål om at skjule brugeradfærd (Techopedia, u.d.)  
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9, JA3). Dette indikerer desuden uvidenhed om hvordan dataindsamling foregår. For det tredje er 

adskillige digitale funktioner uundværlige, da disse ikke længere kan tilgås fysisk; dvs. digital som 

en slags default19. Dette gælder f.eks. digital post på e-boks (Ældresagen, 2019) samt transport og 

økonomiske apps som Rejseplanen og MobilePay (Midttrafik, u.d.) (Mobilepay, u.d.). Alle undtagen 

én deltager gør bl.a. brug af MobilePay (bilag 9, L16-JJ19). Det er derfor svært at komme udenom 

brugen af internettet og digitale tjenester, hvilket også betyder, at forbrugerne konstant lægger digitale 

spor og producerer mere data. Som Pernille Tranberg bemærker: ”Du skal selv gøre noget aktivt, hvis 

du ikke vil overvåges. Og nogle gange kan du ikke komme ud af det. Du kan ikke bruge Facebook 

uden at blive overvåget” (Christiansen N. , 2019). Som nævnt kunne en åbenlys mulighed for at 

undgå dataindsamling og -anvendelse, være at slette cookies, hvilket Anna og Sille f.eks. siger, at de 

gør jævnligt (bilag 9, A17+SJ39). Det gør de andre deltagere dog ikke, hvilket endvidere indikerer 

uvidenhed om dataindsamling foregår. Men Anette Poulsen (E-Commerce Manager hos GJD) 

bemærker, at selv hvis cookies slettes, har man på forhånd godkendt andre websider som også 

indsamler data. Forbrugeren kan derfor aldrig helt undgå, at der indsamles data om dem (bilag 7, 

K56-A76). Desuden vil blokering af cookies medføre, at forbrugerne risikerer, at hjemmesiden ikke 

fungerer, før samtykke gives (Microsoft, 2019). Derudover nævner fokusgruppedeltager Anna, at hun 

ofte bruger en privat browser, da cookies ikke gemmes her. Dette gør, at hun føler sig mere sikker på 

ikke at blive snydt i forhold til eksempelvis priser på flybilletter (bilag 7, A22-A24). Men Privat 

browsing i Google Chrome er dog ikke så privat, som først antaget. Aktiviteten i en privat browser 

er nemlig muligvis stadig synlig for forbrugernes internet udbyder og arbejdsgiver hvis disse 

administrerer deres netværk, for websider der besøges, og de annoncer der er på websiderne (Google, 

2019). Det er derfor svært at komme udenom at dele data ligegyldig hvilke forholdsregler, der tages. 

De forskellige digitale funktioner er bygget op omkring at give virksomheder en fordel. Med 

reference til Shoshana Zuboff (2015) pointerer Lehtiniemi Tuuka, at denne proces er en en-vejs 

proces, der foregår uden en egentlig dialog mellem virksomhed og forbruger, selvom udvekslingen 

omhandler personlige og til tider intime detaljer om forbrugeren (Lehtiniemi, 2017). 

 Ovenstående argumentation om et uretfærdigt sammenspil underbygges endvidere af 

fokusgruppen, der som sagt mener, at de ikke har noget andet valg end at følge med trenden. Som 

f.eks. Linda siger: ”(…) man bliver tvunget ind i noget digitalisering, som man måske ikke har lyst 

til, og man ikke selv kan bestemme” (bilag 9, L3). Forbrugeren har minimal adgang til at redigere i 

                                                        
19 Default er et andet ord for standardindstilling (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (d), u.d.). 
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de data, de deler og minimal mulighed for at forstå processen. Der er derfor en asymmetrisk 

magtbalance mellem virksomhed og forbruger. Asymmetrien i udvekslingen forstærkes desuden af, 

at virksomheder også har mulighed for at udøve beregnet magt mod forbrugeren i det format, at 

virksomheden kan beregne værdien af den data, de har indsamlet om forbrugeren, og dette har 

forbrugeren ikke mulighed for. Dette formindsker forbrugernes mulighed for at forstå værdien af 

deres data (Lehtiniemi, 2017), idet forbrugerne ikke opfatter virksomheders mulighed for at stykke 

dataelementer sammen og dermed udnytte forbrugerens stigende gennemsigtighed (Zuboff, 2019).   

 Ud fra ovenstående analyse, konkluderer vi en asymmetrisk magtbalance. For GJD kan 

det derfor være centralt, at være opmærksomme på denne ubalance. Denne ubalance gør sig dog også 

gældende for andre virksomheder grundet de digitale strukturer. Vi vil diskutere, hvordan 

virksomheder er med til at opretholde denne ubalance ved at være en del af en selvopfyldende profeti 

i kapitel 6. Ovenstående analyse har påvist en generel ubalance ved at konkludere, at virksomhederne 

har magten, da forbrugerne ikke kan undgå dataindsamling. Som en del af Ashworth & Frees teori, 

vil vi dernæst analysere, hvordan forbrugerne evaluerer den digitale udveksling ift. distributiv 

retfærdighed og hvordan kommunikationen evalueres ift. proceduremæssig retfærdighed. 

 

5.2.1 // Distributiv retfærdighed 

Som forklaret i teoriafsnit 2.2.5 har distributiv retfærdighed at gøre med vurderingen af allokeringen 

af inputs og outputs i den digitale udveksling. En fair allokering er, når output er i proportion til de 

leverede inputs (Ashworth & Free, 2006). Analysen tager udgangspunkt i, hvordan deltagerne 

generelt evaluerer den digitale udveksling ift. inputs og outputs, samt hvordan denne opfattelse kan 

påvirke opfattelsen af retfærdighed i udvekslingen.  

 Deltagerne i fokusgruppen bemærker, at private detaljer, som kan findes på telefonen i 

form af billeder, videoer, kalender og SMS’er er private. Deltagerne kan ikke se en grund til, at 

virksomheder skal have adgang til denne data (bilag 9, K72-JA30) - heller ikke hvis virksomheder, 

ved at læse en SMS, hvori der f.eks. står, at forbrugeren mangler mælk, ville give virksomheden en 

mulighed for at eksponere forbrugeren for relevant kommunikation om mælk (bilag 9, K74-JJ74). 

Deltagerne ville derfor ikke opfatte denne udveksling som fair, da allokeringen af output ikke ville 

være i proportion til det leverede input. Informationens følsomhed kan derfor have indflydelse på 

opfattelsen af distributiv retfærdighed ved at påvirke opfattelsen af inputs og outputs i udvekslingen 

(Ashworth & Free, 2006). Som nævnt, ser fokusgruppen følsomme data som private oplysninger som 
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f.eks. kalender, billeder og SMS’er (bilag 9, K72-JA30). Ashworth & Free bemærker, at når følsom 

information indsamles med forbrugernes kendskab, sker der følgende to ting: Først vil forbrugernes 

opfattelse af deres output mindskes ved indsamling af følsomme data, da konsekvenserne for 

indsamling af følsomme data er større end ved indsamling af mindre følsomme data. For det andet, 

vil følsom information øge forbrugernes opfattelse af deres leverede input i udvekslingen, da de nu 

udleverer information, som de opfatter som mere værdifuld. Dette leder til en uretfærdig udveksling 

af output og input mellem virksomhed og forbruger (fra forbrugernes synspunkt), og derfor påvirkes 

forbrugernes opfattelse af distributiv retfærdighed negativt (Ashworth & Free, 2006). 

Ashworth & Free siger, at studier viser, at forbrugernes opfattelse af deres egne output 

har tendens til at være stærkt påvirket af negative konsekvenser ved outputtet (Ashworth & Free, 

2006). Deltagerne i fokusgruppen er f.eks. nervøse for, at virksomheder sælger deres data uanset den 

intenderede mening (bilag 9, JJ7-L9). Selvom nogle dele af forbrugernes opfattelse af outputtet er 

positivt (adgang til websiden eller indholdet på websiden), har tabet tendens til at være større end 

gevinsten. Det betyder altså, at forbrugerne har tendens til at være fokuseret på de negative 

konsekvenser ved outputtet (Ashworth & Free, 2006). Dog er deltagerne i fokusgruppen godt klar 

over, at der bliver nød til at forgå en form for udveksling (bilag 9, SJ67). På den måde kan forbrugerne 

få adgang til hjemmesiden, og virksomheden kan få adgang til forbrugerens data for at levere den 

relevante kommunikation. Men det er ifølge forbrugerne vigtigt, at dette sker til en vis grænse, og at 

virksomheder ikke får adgang til følsomme data, da udvekslingen dermed ikke er retfærdig. 

Ovenstående analyse har dermed vist, hvordan deltagerne i fokusgruppen opfatter den 

generelle digitale udveksling ud fra distributiv retfærdighed. Vi har fundet ud af, hvordan deltagerne 

evaluerer udvekslingen, når allokeringen af inputs og outputs ikke er fair. Deltagerne er indforstået 

med, at udvekslingen er nødvendig for at kunne modtage outputs (f.eks. adgang til hjemmesiden), 

men at udvekslingen ikke er fair, hvis virksomheden får adgang til følsomme og private data. Her 

stemmer opfattelsen af inputs og outputs nemlig ikke overens. 

 

5.2.2 // Proceduremæssig retfærdighed 

Som forklaret i teoriafsnit 2.2.5 har proceduremæssig retfærdighed at gøre med vurderingen af, hvor 

fair de procedurer, der anvendes til at allokere outputs, er. Procedurer, i denne forstand, handler om, 

hvordan virksomheder kommunikerer om dataindsamling og anvendelse (Ashworth & Free, 2006). 

Ifølge Ashworth & Free opfattes en procedure af forbrugeren som fair, hvis den reflekterer, at 
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virksomheden værdsætter og respekterer forbrugeren (ibid.). I forhold til fokusgruppen betyder dette, 

at deltagerne bedømmer proceduren bag dataindsamling- og anvendelse som fair, hvis denne 

reflekterer, at forbrugerne er værdsatte og respekterede. Med udgangspunkt i normerne Openness, 

Information Access og Permission vil vi analysere, hvordan deltagerne bedømmer proceduremæssig 

retfærdighed ved at undersøge, hvordan deltagerne sammenligner den måde, de behandles på ud fra 

det gængse digitale normer. Denne analyse inddrager både deltagernes generelle opfattelse af 

distributiv retfærdighed men også en analyse af hvordan vi kan observere at GJD forholder sig til 

normerne og dermed kommunikerer om data til forbrugerne.  

 Openness: Denne norm forklarer, at virksomheder skal give forbrugerne en klar og 

utvetydig forståelse af hvilken information, der indsamles, og hvordan denne information agtes at 

anvendes. Teorien er, at jo mere forbrugerne ved om dette, jo mere information er de villige til at dele 

(Ashworth & Free, 2006). Som tidligere nævnt, kan forbrugerne få kendskab til dataindsamling- og 

anvendelse via GJDs cookies og handelsbetingelser (Georg Jensen Damask (c), 2019). Dette er dog 

den eneste form for kommunikation vedrørende anvendelsen af forbrugerens data, som GJD 

formidler. Denne form for kommunikation opfylder GDPR kravene om oplysning (Olstrup, 2019). 

Spørgsmålet er bare, om det er nok ift. at give en klar og utvetydig forståelse af databrug? Deltagerne 

diskuterer opfattelsen af procedurer generelt, og Linda pointerer, hvordan det generelt kan være svært 

at forstå handels- og cookiebetingelser. Hun overvejer om, hvis hun forstod betingelserne fuldt ud, 

om hun så stadig ville godkende dem, eller godkender hun dem kun, fordi de er så svære at forstå 

(bilag 9, L66). Deltagerne synes derfor ikke, at det er klart, hvordan virksomheder bruger deres data, 

hvilket kan påvirke opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed negativt ved at deltagerne ikke føler 

sig respekterede.   

 Information Access: Denne norm forklarer, at virksomheder bør give forbrugerne 

adgang til den data, der er indsamlet om dem og give lov til at redigere og slette i denne. Når dette 

kommunikeres til forbrugerne, er teorien at forbrugerne føler sig respekterede, værdsatte og i kontrol 

af deres personlige information (Ashworth & Free, 2006). GJD kommunikerer via 

handelsbetingelserne, hvordan forbrugeren har mulighed for at få slettet sine oplysninger, hvordan de 

har mulighed for at få flere oplysninger og, hvor de kan indsende en klage om brugen af deres data 

(Georg Jensen Damask (c), 2019). Herved giver GJD forbrugeren mulighed for, at få mere kontrol 

over deres data. Dette kan være grundet de nye GDPR regler, som indebærer krav om, at 

virksomheder skal give forbrugerne disse muligheder (Olstrup, 2019). Spørgsmålet er dog, om GJD 

kun kommunikerer om dette, grundet lovmæssige omstændigheder eller med formålet om at 
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kommunikere respektfuldt til forbrugerne. Fokusgruppe deltager Jytte J. pointerer dog, at hun 

generelt ikke ville have anelse om, hvem hun skulle kontakte, hvis hun ikke var enig i den måde, 

hendes data blev brugt på. Hun føler, at hun er magtesløs overfor virksomhederne og disses 

indsamling af hendes data (bilag 9, JJ14-JJ15). Dermed kan via denne norm udlede, at GJD 

kommunikerer om information access samt opfylder normen om dataadgang, hvilket potentielt kan 

lede til positiv opfattelse af proceduremæssig retfærdighed.   

 Permission: Denne norm forklarer, at virksomheder bør spørge om lov, før der 

indsamles data, også selvom denne er åbenlyst tilgængeligt og objektivt set ikke anses for at være af 

følsom karakter. Dette kommunikerer til forbrugerne, at de respekteres (Ashworth & Free, 2006). 

Den måde forbrugerne kan blive gjort opmærksom på dataindsamlingen er f.eks., som vist i afsnit 

5.1, via cookiesamtykket (bilag 13).  Deltagerne diskuterer den måde cookies anvendes. Her er de 

uenige i, hvornår cookies rent faktisk er accepteret, hvilket henviser til den dataindsamling, der sker 

på hjemmesiden. Alle deltagerne er derfor ikke klar over, hvornår accept af cookies finder sted og 

dermed samtykker til indsamling af data (bilag 9, K40-M30). Vi kan derfor ud fra fokusgruppen 

konkludere, at deltagerne ikke mener at det er åbenlyst, hvornår dataindsamling finder sted, hvilket 

potentielt kan reducere følelsen af at være respekteret.  

 I de fleste situationer vil et brud på normerne påvirke forbrugernes opfattelse af output 

og inputs i den digitale udveksling negativt. Ashworth & Free mener, at et normbrud påvirker 

opfattelsen af retfærdighed uanset, om der er konkrete konsekvenser; virksomheden har lige meget 

hvad overtrådt en vigtig interpersonel norm, hvilket vil påvirke opfattelsen af proceduremæssig 

retfærdighed negativt (Ashworth & Free, 2006). Det betyder f.eks., at hvis deltagerne tror, at de bliver 

snydt, men ikke gør det, sker der stadig et normbrud, hvilket påvirker opfattelsen af retfærdighed. 

Opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed påvirkes ydermere af datas følsomhed og anvendelse. 

Hvis en forbruger opdager, at deres informationer bliver brugt til andet end, hvad de har fået at vide, 

er dette et brud både på normerne permission og openness (forbrugerne er hverken spurgt om lov 

eller informeret om dataindsamling). Upassende brug af data kan derfor påvirke begge typer af 

retfærdighed negativt, men af forskellige grunde. Forbrugerne vil opfatte indsamling af følsomme 

oplysninger som for personligt, uanset hvad virksomhedernes motiv bag indsamling og anvendelsen 

er (Ashworth & Free, 2006). Deltagerne i fokusgruppen diskuterer, at indsamling og anvendelse af 

f.eks. billeder ville være for privat, da der ikke må ske indsamling af data, som ikke er frit tilgængeligt. 

Følsomme oplysninger kan således tilføjes, som en ekstra norm i konteksten af en digital udveksling, 

som virksomheder ikke må bryde (Ashworth & Free, 2006). Linda fra fokusgruppen, fortæller: ”Jeg 
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synes ikke, jeg har nogen personlige oplysninger på nettet, så da jeg for nogle år siden blev 60, fik 

jeg en mail hvor der stod ”Velkommen til senior dating”. Det synes min mand ikke var så sjovt. Altså 

hvor ved de det fra?” (bilag 9, L12). Det kom derved som en overraskelse for Linda, at selvom hun 

ikke følte, at hun havde udleveret personlige data at virksomheder stadig kunne stykke 

dataelementerne sammen, til et omfattende billede. Derved mener vi, at det kan diskuteres, hvorvidt 

der findes data, der ikke er følsom. For som bl.a. Daniel Solove siger, så kan al data bruges til at 

stykke et komplet billede sammen af den enkelte forbruger. Selvom forbrugeren ikke mener, at hun 

har delt en følsom oplysning, kan informationen i konteksten med andre oplysninger anvendes til at 

udføre massiv målrettet kommunikation (Solove, 2013), hvilket potentielt kan lede til 

kommunikation, der af forbrugerne anses for overvågning. 

Ashworth & Free mener ikke, at kendskab til dataindsamling i og for sig er vigtig for 

forbrugerne, men at det derimod er bruddet på normerne (permission og openness), at forbrugerne 

reagerer på (Ashworth & Free, 2006). Et brud på normerne kan potentielt påvirke den tillid, 

forbrugeren har til virksomheden negativt. I forlængelse af dette vil vi i næste afsnit analysere, 

hvordan tillid ifølge Ashworth & Free kan være med til at reducere bekymringer om privatlivet.  

 

5.3 // Tillid reducerer bekymringer om privatlivet 

Ashworth & Free mener, at tillid kan være en vigtig variabel, der kan påvirke opfattelsen af både 

distributiv og proceduremæssig retfærdighed (Ashworth & Free, 2006). Deltagerne er enige om, at 

GJD er en troværdig virksomhed, hvilket understreges af omdømmet, brandet og historien (bilag 9, 

L78 – L82). I forhold til distributiv retfærdighed betyder det, at tilliden til GJD kan påvirke, hvordan 

deltagerne opfatter de inputs og outputs, der indgår i en udveksling med GJD (Ashworth & Free, 

2006). Således kan deltagernes bekymringer om deres digitale privatliv reduceres ved interaktion 

med GJD grundet deltagernes tillid til virksomheden (Ashworth & Free, 2006). Som vi konkluderede 

i afsnit 5.1, har deltagerne ikke et omfattende kendskab til, hvordan indsamling og anvendelse af data 

foregår. Dette betyder, at deltagerne ikke har al viden, og derfor ifølge Ashworth & Free er tilbøjelige 

til at opfatte udvekslingen som fair.  

Bruddet på de proceduremæssige normer kan ifølge Ashworth & Free påvirke 

opfattelsen af tillid til virksomheden. Når forbrugerne stoler på en virksomhed, er de mere tilbøjelige 

til at tro, at deres informationer ikke vil blive brugt udover det intenderede formål. Således er 

opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed sandsynligvis lavere for en virksomhed, som 
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forbrugerne ikke har tillid til, da forbrugerne kan tro, at deres data anvendes til andre formål udover 

den originale transaktion (Ashworth & Free, 2006). For GJD betyder dette således, at deltagerne 

grundet tilliden til virksomheden højst sandsynlig vil vurdere den proceduremæssig retfærdighed som 

positiv, og ikke antage at GJD kan finde på at misbruge deres data (ibid.). Dette understøttes af 

fokusgruppen som netop påpeger at GJD ikke har ”råd” til en krise ift. datamisbrug grundet 

virksomhedens anciennitet samt at deltagerne heller ikke ville forvente dette af GJD (bilag 9, K62-

JJ68). 

Forbrugerne kan have højere forventninger til en virksomhed, som de stoler på i forhold 

til overholdelsen af normerne. Ironisk set betyder det faktisk, at forbrugerne i fokusgruppen ville 

opfatte GJDs brud på en norm som mere respektløs og alvorlig end en virksomhed, de ikke kender 

ligeså godt til (Ashworth & Free, 2006), hvilket fokusgruppen bekræfter (bilag 9, K62-JJ68). Selvom 

der er mere på spil for GJD i forhold til at opretholde den tillid, forbrugerne har til virksomheden, er 

det en bedre situation at befinde sig i, end de virksomheder hvor forbrugerne ikke har tillid til dem. 

Hvis forbrugerne ikke har tillid til en virksomhed, og hvordan denne behandler data, har de ikke en 

chance for at overleve, da tillid spiller en essentiel rolle for forbrugeren, hvilket leder til en loyal 

kunde (Christiansen N. , 2019). Fokusgruppedeltager Linda kommenterer også: ”(…) vi tænker jo på 

GJD som et troværdigt firma, så derfor accepterer man så måske bare cookies” (bilag 9, L126). 

Linda giver derfor, uden de større spekulationer, GJD adgang til sine data, hvilket enten kan indikere 

tillid til virksomheden eller uvidenhed om databrug generelt.  

Ud fra ovenstående analyse kan vi således konkludere at deltagernes tillid til GJD 

reducerer bekymringer om privatlivet og databrug ved interaktion med GJD. Dette kunne potentielt 

betyde, at GJD via deltagernes opfattelse af anciennitet, historie og troværdighed faktisk har mulighed 

for at udnytte datadrevet målrettet kommunikation i højere grad end andre virksomheder (som er 

ukendte for kunderne), da forbrugerne ikke mistænker GJD for uetisk brug af data.  

 Ud fra ovenstående analyser har vi fundet frem til, at forbrugernes forståelse for, 

hvordan data kan anvendes, primært består i udformning af relevant kommunikation. Forbrugerne 

ønsker relevant kommunikation, men ønsker ikke at denne er baseret på private oplysninger som 

f.eks. SMS’er, da dette ville resultere i en uretfærdig udveksling af inputs og outputs; private 

oplysninger er her ikke i proportion til relevant kommunikation. Fokusgruppedeltagerne ser ingen 

ekstra værdi i, at virksomheder generelt indsamler mere data, for at tilbyde bedre service eller mere 

relevant kommunikation (bilag 9, L35-M22). Dette er en interessant og vigtig pointe, som vi vil 

udfolde yderligere i næste afsnit. 
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5.4 // Når kommunikation bliver for relevant 

GJDs omni-channel strategi sætter kunden i fokus med formål om at levere relevant indhold baseret 

på data (Georg Jensen Damask (a), 2018). Derfor er det essentielt, at undersøge relevansaspektet ud 

fra et forbrugerperspektiv. I kommunikations- og marketingbranchen er det efterhånden almen 

antagelse, at relevans er nøgleordet til succesfuld og effektiv kommunikation (Strong, 2015). Med 

udgangspunkt i resultater fra fokusgruppeinterviewet er formålet med dette afsnit at udfordre den 

gængse relevans teori, der argumenterer for, at jo mere relevans jo bedre (ibid.). Vi undersøger, om 

der er en grænse for, hvor relevant og målrettet kommunikationen må være, før kommunikationen 

skaber en følelse af overvågning. I dette afsnit vil vi vise, hvordan deltagerne i fokusgruppen netop 

mener, at der er en klar grænse for, hvilken kommunikation de ønsker at modtage; deltagerne vil 

gerne have relevant kommunikation, men det må heller ikke være for relevant. I dag gemmes og 

trackes forbrugernes digitale aktivitet, og på den måde anvendes den data, som forbrugerne efterlader, 

til at tilbyde relevant indhold  (Strong, 2015). Som forbrugerne bliver mere aktive digitalt, bliver det 

digitale liv mere transparent for virksomheder (Silverman, 2017). Selv om forbrugerne bliver mere 

opmærksomme på, at virksomheder tracker deres digitale liv, er der måske stadigvæk en mindre 

bevidsthed om, hvilken information der genereres ud fra denne tracking. Dog er det præcis denne 

information, som gør, at virksomheder kan yde endnu mere personaliserede services og reklamer. På 

den måde kan virksomheder tilbyde forbrugerne en direkte målrettet kommunikation (Strong, 2015). 

Det er netop også dette, som GJD har et ønske om via OMNI; på den måde, kan GJD via tracking 

indsamle mere data om den enkelte kunde for at kommunikere 1:1 (Georg Jensen Damask (a), 2018). 

 Deltagerne i fokusgruppen udviser, at de ikke har interesse i, at kommunikationen bliver 

for personaliseret som eksemplificeres ved et mælke-eksempel; Selvom Jette mangler mælk i 

køleskabet og sender en SMS til sin mand med denne information, er det ikke positivt, at Jette bliver 

eksponeret for en annonce om tilbud på mælk (bilag 9, SJ50-JJ74). Deltagerne pointerer netop, at 

dette er for privat hvis virksomheder indsamler denne form for data, og at kommunikationen ikke må 

være så personaliseret, at:”(…) det er de der ting, man ikke lige kan gå ud og finde andre steder (…)” 

(bilag 9, SJ50). Det er altså ifølge deltagerne negativt, at virksomheder anvender private data til at 

eksponere forbrugeren for målrettet kommunikation, da dette ville være for grænseoverskridende for 

fokusgruppedeltagerne og derfor for relevant. Deltagerne ville også føle, at kommunikationen blev 

for relevant, hvis den tydeligt afspejlede deres digitale aktivitet ved at gøre opmærksom på, hvorfor 

forbrugeren f.eks. modtog et specifikt tilbud (bilag 9, k93-ja53). Deltagerne pointerer dog, at det også 
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ville være negativt, hvis kommunikationen slet ikke var relevant for modtageren (bilag 9, S9-Alle4). 

 Som beskrevet i afsnit 2.2.6 præsenterer Colin Strong to typer af forhold som 

virksomhed og forbruger kan indgå i; Social relationship og market relationship. Vi anvender disse 

begreber i følgende analyse til at undersøge, når den digitale udveksling af information fra forbruger 

til virksomhed skifter formål fra et social til et market relationship og derved påvirker forbrugernes 

holdninger til datadrevet kommunikation. For netop at undgå at kommunikationen bliver for relevant, 

kan det således være værdifuldt for GJD at forstå denne forskel i de to typer forhold. I førstnævnte 

forhold er der en naturlig tillid mellem partnerne og ingen forventning om at skulle ”betale” tilbage 

med det samme. I sidstnævnte forhold er en naturlig tilgang til, at der er en pris, der skal ”betales” 

for udvekslingen (Strong, 2015). Problemet opstår derved, når virksomheder indsamler og anvender 

data for at opnå en værdi af dataen og derved går fra et social til et market relationship. Et eksempel 

kan være at en forbruger er klar til at dele sin data med GJD, for at der kan gennemføres en handel 

(social relationship), men forbrugeren er dog ikke klar på, at disse oplysninger vil blive brugt i 

markedsføringssammenhæng (market relationship) (Strong, 2015). Der skal derfor være generel 

konsensus til, hvordan forbrugerens data anvendes, ellers kan der ske en kollision mellem forbruger 

og virksomhed. Dette understøtter fokusgruppen også, da deltagerne er klar over, at der skal ske en 

udveksling, men dataen må ikke senere synligt blive brugt imod dem (bilag 9, JJ31+JA27-JA28).  

Som identificeret i PEST-analysen i afsnit 4.5, er forbrugerne generelt ved at blive mere 

opmærksomme på virksomheders indsamling af data, hvilket kan betyde, at forbrugerne også bliver 

mere opmærksomme på betydningen af, at det er deres data (Strong, 2015). Her kan vi tale om en 

Endowment effect (som introduceret i afsnit 2.2.6), dvs. at desto mere ejerskab af objektet der bliver 

udtrykt, desto mere værdi tillægges det. Desto mere ejeskabsfornemmelse forbrugerne har af deres 

data, jo mere fokuserede er de også på, hvordan deres data beskyttes. Forbrugerne kan derfor være 

større tilhængere af en virksomhed, som passer på deres data (ibid.). Fokusgruppedeltagerne 

bemærker ofte den tillid, de har til GJD og finder derfor ingen problemer med at dele deres data med 

virksomheden (bilag 9, L126-L127). Derfor kunne det være gavnligt for GJD at drage nytte af, at 

forbrugerne opfatter dataen som deres, og derved signalere til forbrugere at dataen beskyttes, hvilket 

desuden øger opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed. Det kan potentielt være vigtigt, at GJD 

bliver ved med at bevise, at virksomheden passer ordentligt på forbrugernes data og ikke kolliderer 

mellem et market relationship og et social relationship. 

 Flere virksomheder gør brug af en personaliseret strategi, hvilket GJD også gør via 

OMNI. Dog kan GJD være opmærksomme på uncanny valley effekten (som introduceret i afsnit 
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2.2.6), hvor forbrugere afviser overdrevent personaliseret indhold. Colin Strong mener, at 

forbrugernes ukomfortabelhed, ved ny form for markedsføring, oftest afvises på baggrund af, at 

forbrugerne blot skal vænne sig til det (Strong, 2015). Dette er netop en interessant pointe ift., at GJD 

ikke har undersøgt målgruppens tanker om datadrevet kommunikation før introduktionen af omni-

channel strategien, der er baseret på at have kunden i centrum.  Her er det dog vigtigt, at GJD ikke 

undervurderer forbrugeres holdning, da de så potentielt kan lande i en uncanny valley. Dette begreb 

kan sættes i sammenhæng med personaliseret indhold og brandtilknytning som vist i den illustrerede 

model nedenfor:  

 
Figur 7: Sammenhængen mellem brandtilknytning og personaliseret indhold (egen fremstilling efter 

(Strong, 2015)). 
 

Med udgangspunkt i ovenstående model kan vi analysere sammenhængen mellem personaliseret 

indhold og brand tilknytning ud fra forbrugernes synspunkt under implementeringen af GJDs omni-

channel strategi. For at opnå en forståelse af forbrugernes (ikke fokusgruppens) generelle opfattelse 

af det nye indhold via OMNI, kan vi udlede pointer fra de to interviews med Line Krogh og Peter 

Christiansen. I disse påtales netop hvordan GJD oplevede forbrugernes modtagelse af OMNI; først 

oplevede forbrugerne den personaliserede kommunikation som positivt, men herefter fulgte en 

nedgang, hvor en del af forbrugerne afviste det yderligere personaliserede indhold. Dette pointerer 

Peter Christiansen i interviewet, idét han var bevidst om, at der ville være nogle forbrugere, som ikke 

ville kunne lide denne ændring i brugen af data (bilag 5, P11). Desuden påpeger Line Krogh, hvordan 

GJD oplevede, at nogle kunder faldt fra efter implementeringen af OMNI, da den personaliserede 
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kommunikation blev for tydelig, og at nogle kunder følte sig overvåget (bilag 6, L45-L46). På 

nuværende tidspunkt oplever dog GJD en stigning i tilknytningen til brandet igen, og virksomhedens 

brug af personaliseret indhold forhøjes. Dette ses bl.a. i, at GJD har oplevet en øgning i nye 

tilmeldinger til kundeklubben (bilag 6, L50). Dette er desuden også den retning, som Peter 

Christiansen søger, idet han ønsker at udnytte den data GJD indsamler om forbrugerne yderligere for 

at gøre oplevelsen mere personlig (bilag 5, P42) og dermed øge brandtilknytningen. Men i fremtiden 

er der risiko for, at denne øgede brug af data til at skabe yderligere personaliseret kommunikation, 

bliver for meget for forbrugerne. Som det kan ses på figur 7 kan dette lede til en drastisk nedgang i 

brandtilknytning som resulterer i en uncally valley effekt (Strong, 2015).  

 I ovenstående analyse har vi således påvist, at der en fin balance mellem relevant og for 

relevant kommunikation. Da deling af data er en forudsætning for relevant indhold, bliver forbrugerne 

nød til at dele data, selvom denne er en del af et social relationship. Det kan dog være værdifuldt for 

GJD at være opmærksomme på, hvor langt virksomheden kan gå i forhold til at udføre målrettet 

kommunikation, og hvor grænsen ifølge forbrugerne er for overpersonaliseret kommunikation. 

Deltagerne ønsker ikke, at virksomheder gør brug af privat data til at udføre kommunikationen da 

dette bliver for relevant. Dette kan skabe utryghed hos forbrugerne, som kan føre til, at virksomheden 

fravælges, hvilket kan udløse uncanny valley effekten. Vi har i analysen identificeret et ønske fra 

forbrugerne om relevant men ikke for relevant kommunikation, da der er en tydelig grænse for dette 

og hvad for relevant kommunikation kan føre til. 

 Som tidligere nævnt, pointerer Ashworth & Free, at en af de primære bekymringer, 

forbrugere generelt har om deres privatliv, oftest er mangel på kontrol over personlig information 

(Ashworth & Free, 2006). I fokusgruppeinterviewet identificerede vi desuden et ønske om mere 

kontrol med egen data. I forlængelse af dette vil vi således i følgende afsnit, undersøge og diskutere 

om kontrol er muligt.  

 

5.5 // Illusionen af kontrol  

I dette afsnit, vil vi, ud fra deltagernes viden, diskutere om forbrugerne har mulighed for at opretholde 

et digitalt privatliv.  Dette vil vi gøre ved primært at inddrage teori fra Daniel Solove, som netop ikke 

mener, at forbrugerne har en chance (Solove, 2013). Selvom GDPR har til hensigt at give forbrugerne 

en masse rettigheder, som eksempelvis retten til at sige nej til direkte markedsføring (Olstrup, 2019), 

er det tydeligt, at fokusgruppedeltagerne ikke er oplyste eller ved, hvordan de skal navigere i den 
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digitale verden (bilag 9, K75-Alle13). Derfor kan det diskuteres, hvilken reel rolle GDPR-loven 

spiller i faktisk at give forbrugerne kontrol. Lovgivninger som GDPR forsøger at beskytte forbrugerne 

ved at give dem kontrol over det, som betegnes som deres egen data (Olstrup, 2019). I dette afsnit vil 

vi dog argumentere for, at denne påståede kontrol er en illusion. Mikkel Flyverbom udtaler i DR’s 

podcast Supertanker, at forbrugerne træffer hovedløse beslutninger i forhold til deres datadeling (DR, 

2018). Men ud fra fokusgruppeinterviewet argumenterer vi for, at deltagerne ikke har et solidt 

grundlag til at træffe informerede beslutninger, da de netop ikke er oplyste – og da kontrol forudsætter 

viden, besværliggøres denne kontrol yderligere.  

 Gennem kontrol af egen data via GDPR, antages det, at forbrugerne er i stand til selv at 

kunne opveje positive og negative sider ved samtykke til indsamling og anvendelse af data. Dette 

kalder Daniel Solove for Privacy Self-Management  (Solove, 2013). Den måde GDPR dermed kan 

beskytte forbrugerne på, er på baggrund af, at forbrugerne har givet et oplyst informeret samtykke 

(Føhns, 2018). Men som fokusgruppen viste, er deltagerne ikke oplyste, og ved i bund og grund ikke, 

hvad de accepterer, når de siger ja til bl.a. cookies (bilag 9, L26+K75-Alle35). Ingen af deltagerne 

har desuden læst de mails, som blev udsendt af virksomheder vedrørende GDPR (bilag 9, JA8-

Alle11) – og heller ingen fra fokusgruppen læser generelt handelsbetingelser eller privatlivspolitikker 

(bilag 9, K47-Alle10). På trods af at deltagerne mener, at det er vigtigt, at der er fokus på emnet 

(databrug, GDPR, databeskyttelse) (bilag 9, K76-Alle14), viser resultater fra fokusgruppen, at 

deltagerne ikke praktiserer emnet (bilag 9, K47-Alle10). Der er altså et tydeligt skel mellem, hvad 

deltagerne udtrykker, og hvad de reelt praktiserer. Solove refererer til professor Eric Goldman som 

ud fra dette skel konkluderer, at forbrugerne er ligeglade med deres privatliv (Goldman, 2002). Men 

samfundsvidenskabelig litteratur indikerer derimod, at skellet derimod tyder på, at forbrugerne er 

forhindret i at træffe rationelle beslutninger (Solove, 2013). Med udgangspunkt i Solove mener vi, 

ikke, at GDPR bidrager til, at give forbrugerne kontrol, da f.eks. deltagernes kognitive funktioner 

påvirker deres evne til at træffe rationelle beslutninger om de positive og negative sider af indsamling 

og anvendelse af deres information – og selv hvis deltagerne var rationelle, ville de stadig ikke være 

i stand til at udføre Privacy Self-management grundet de digitale strukturer, hvori dataen ligger 

(Solove, 2013). Forbrugerne kan ikke identificere, hvem der har deres data. Dette underbygges 

endvidere af Jacob Silverman, som netop pointerer, at privatlivet er blevet en vare, der kun er 

tilgængelig for dem, der ved, hvordan man skal navigere i det indviklede digitale landskab – og det 

er ikke mange (Silverman, 2017). Det kan godt være, at forbrugerne lykkedes med at dække deres 

digitale dataspor i forsøget på at skjule deres aktiviteter for nogle virksomheder. Men som Silverman 
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uddyber: ”But there is always, it seems, another leak that must be patched, and not all can be” 

(Silverman, 2017, s. 161). Det er alt for omfattende for deltagerne at starte oprydningsarbejdet.  

 Daniel Solove pointerer også, at individer gerne vil have kontrol, ligegyldigt om denne 

kontrol er ægte eller en illusion (Solove, 2013). I fokusgruppen uddyber deltagerne, at muligheden 

for at til- eller fravælge kommunikation ville være positivt. Hvis deltagerne føler, at de selv har valgt 

det, er det okay at blive eksponeret for målrettet kommunikation. På den måde ville deltagerne føle, 

at de har en vis kontrol over, hvordan deres data anvendes (bilag 9, K34-Alle6). Denne løsning kan 

muligvis anses for at være en illusion, da de digitale strukturer netop stadig er ugennemskuelige og 

dermed besværliggør kontrol.  

 Andre grunde, til at idealerne ikke efterleves, kan være, fordi at privatlivspolitikker er 

svære at oversætte til direkte konsekvenser. Konsekvenserne ved databeskyttelse er langt mere 

abstrakte, grundet de digitale strukturer, end f.eks. konsekvenserne ved at ryge er (Solove, 2013). 

Fokusgruppedeltager Linda siger, at hun har forsøgt at læse en privatlivspolitik, men var overvældet, 

da indholdet blot henviste til en lov, hun ikke kendte (bilag 9, L66-L67). Dvs. selv, da Linda rent 

faktisk læste en privatlivspolitik, oplevede hun det stadig meget komplekst. Med reference til Jon 

Leibowitz, siger Solove, at forbrugerne ofte ikke bemærker, læser eller forstår privatlivspolitikker, 

da disse er lange og svære at forstå (Solove, 2013). GDPR er netop et forsøg på at gøre dataindsamling 

og -anvendelse mere gennemsigtigt for forbrugerne ved at gøre virksomhederne mere transparente – 

men fokusgruppen pointerer også, at GDPR blot er en illusion og bringer falsk tryghed (bilag 9, L98-

L99).  

 Vi mener, som Solove og Ashworth & Free, at for at forbrugere kan træffe et informeret 

valg forudsætter dette en mere simpel kommunikation af hvordan data indsamles og anvendes 

(Ashworth & Free, 2006) (Solove, 2013), og denne viden hjælper dermed på kontrol. Derfor kunne 

det give mere værdi, hvis tekster som f.eks. handelsbetingelser blev formuleret mere præcist for 

derved at give forbrugerne en chance for at tage en informeret rationel beslutning. Mens GDPR har 

været en god start til at give forbrugere øget kontrol over deres digitale privatliv, vil dette dog også 

kræve en indsats fra virksomheder generelt. Dette vil vi gå yderligere i dybden med i kapitel 6. Som 

diskuteret i dette afsnit har vi vist, at forbrugerne ikke er i stand til at tage en rationel beslutning om 

deling af deres data. Ift. til udsendte GDPR mails fra virksomheder, argumenterer vi dog for at det 

grundet kompleksiteten var nemmere for forbrugeren bare at godkende mails som forbrugeren 

modtog fra virksomheder som de var interesserede i (Føhns, 2018). Vi argumentere for, at 
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forbrugeren måske netop agerer rationelt her, da det tager for meget tid ud af forbrugerens hverdag, 

at skulle læse alle de GDPR mails de har modtaget.  

I ovenstående afsnit har vi fundet frem til at kontrol forudsætter yderligere information 

omkring anvendelse- og indsamling af data, da viden danner grundlag for at kunne kontrollere data. 

Det kan således være gavnligt, at kommunikation om data (information) er simpel, da den derfor har 

større potentiale til at give forbrugerne mulighed for at træffe et informeret valg.  

 

5.6 // Delkonklusion  

Formålet med denne problemstilling var at undersøge, hvordan forbrugerne oplever datadrevet 

målrettet kommunikation. Besvarelsen af dette spørgsmål understøtter besvarelsen af 

problemformuleringen, da vi vha. resultater fra dette spørgsmål kan udlede, hvordan forbrugernes 

oplevelser kan medføre muligheder og udfordringer for GJD. Fokusgruppeinterviewet udgør den 

primære empiri, og det er netop med afsæt i dette interview, at vi undersøger forbrugernes oplevelser 

af datadrevet målrettet kommunikation ud fra fire overordnede teoretiske temaer; 

privatlivsbekymringer, tillid, relevans og kontrol. Med afsæt i fokusgruppen og relevante teorier, har 

vi således påvist forbrugernes oplevelser af datadrevet kommunikation. 

 Med udgangspunkt i Ashworth & Frees teorier om privatlivsbekymringer har vi 

analyseret forbrugernes kendskab til indsamling og anvendelse af data samt oplevelser af kontrol over 

data. Vi har fundet frem til, at forbrugerne ikke har tilstrækkelig viden om, hvordan data indsamles 

og anvendes. Forbrugerne har ikke forståelse for, hvilke data virksomheder har adgang til, og hvordan 

disse kan stykkes sammen til et fuldendt analytisk billede af den enkelte. Vi har også identificeret 

generel uvidenhed om virksomheders dataanvendelse.  

 Vi anvendte modellen Exchange Model of Online Marketing til at analysere den digitale 

udveksling mellem forbruger og virksomhed, og hvilke inputs og outputs der indgår i denne. Vi fandt 

frem til, at forbrugerne godt er klar over, at den digitale udveksling af inputs og outputs er nødvendig 

for at få adgang til f.eks. hjemmesider. Derudover viste vi, at forbrugerne ikke anser denne udveksling 

som fair, hvis virksomheden får adgang til følsom information, hvilket bl.a. kan opleves som et brud 

på normerne permission og openness. Dette kan potentielt påvirke den tillid, forbrugeren har til 

virksomheden negativt. Vi viste, hvordan mange faktorer bidrager til, at forbrugerne ikke kan undgå 

indsamling af data, og at samspillet derfor ikke kan anses som retfærdigt. Vi har dermed identificeret 

en asymmetrisk udveksling og et ulige magtforhold. 
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 Vi udfordrede den gængse tanke om, at relevant indhold altid er positivt. Vi analyserede 

forbrugernes opfattelser af relevant kommunikation baseret på data og fandt frem til, at 

kommunikation ikke må være for relevant, da dette kan skabe utryghed hos forbrugerne. Dette kan 

potentielt føre til, at virksomheden fravælges, hvilket yderligere kan udløse uncanny valley effekten. 

Forbrugerne mener, at der er en klar grænse for, hvilken kommunikation de ønsker at modtage, og at 

denne ikke må være baseret på private oplysninger. 

 Slutteligt, diskuterede vi, hvilken reel rolle GDPR-loven spiller i at give forbrugerne 

dennes ønskede kontrol, da det antages, at forbrugerne kan træffe et informeret valg. Lovgivninger 

som GDPR forsøger at beskytte forbrugerne ved at give kontrol over egen data. Vi konkluderer dog, 

at den nuværende opsætning af GDPR ikke er tilstrækkelig til at give forbrugeren den ønskede 

kontrol. Ydermere konkluderer vi, at for at forbrugeren skal kunne trætte et informeret valg om 

datadeling, kræver dette yderligere viden – men at forbrugerne bliver mere informerede forudsætter 

en mere transparent tilgang fra virksomheder, og derved er transparens og kontrol indbyrdes 

afhængige faktorer.  
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Kapitel 6 // Problemstilling 3 
 

Hvordan kan Georg Jensen Damask fremadrettet forholde sig til 
forbrugernes opfattelse af datadrevet målrettet kommunikation? 

 
Formålet med kapitel 6 er at undersøge, hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes oplevelser af 

datadrevet kommunikation ved at inddrage resultater fra kapitel 4 og 5. Sidstnævnte fortalte os netop 

om, hvad forbrugerne tænker om, hvordan deres information indsamles og anvendes. Vi fandt ud af, 

at forbrugerne har privatlivsbekymringer og at der ikke er tale om et retfærdigt samspil mellem 

virksomhed og forbrugere. Denne problemstilling søger derfor bl.a. at påvise, hvordan GJD kan gøre 

samspillet mere fair samt reducere privatlivsbekymringer via transparens og kontrol.  

 Vi vil først analysere samt diskutere, hvordan datadrevet kommunikation kan ses som 

en service eller overvågning forklædt som service. Herefter vil vi diskutere, hvordan nutidens brug 

af data danner grundlag for en selvopfyldende profeti. Slutteligt sammenkobles forbrugerens 

privatlivsbekymringer med hvordan ønsket om transparens og øget kontrol til forbrugerne kan hjælpe 

med at udligne magtbalancen mellem forbruger og virksomhed. Dette vil vi gøre ved at inddrage teori 

omkring PDS og cookies. Vi vil her vise, hvordan GJD, ved at give forbrugerne en ny rolle i 

værdiskabelsen, kan leve op til deres udgangspunkt, om at kunden er i centrum. Ved at svare på dette 

spørgsmål finder vi frem til hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes opfattelse af datadrevet 

kommunikation. Dette kan præsentere yderligere muligheder og udfordringer for GJD i arbejdet med 

datadrevet målrettet kommunikation.   

 

6.1 // Service VS. overvågning 

Der er ingen tvivl om, at den information der er ledig kva internettet, er en ekstrem værdifuld 

ressource for virksomheder inkl. GJD. Men Ashworth & Free pointerer, at værdien af information 

også bør inkludere overvejelser om, hvordan forbrugerne reagerer på indsamlingen af personlige 

informationer. Det kan således være værdifuldt for GJD at overveje, hvordan forbrugerne evaluerer 

de digitale forretningsprocedurer, da en negativ evaluering nemt kan føre til negativ omtale. På 

samme måde, kan digitale forretningsprocedurer, som er evalueret som positive, bidrage til øget salg 

og interaktion med GJD (Ashworth & Free, 2006). Ashworth & Free mener ikke, at virksomheder 

kun bør se på dataindsamling som noget, der skal foregå inden for de lovgivningsmæssige rammer 
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(via f.eks. GDPR), men at det er nødvendigt, at forholde sig til kundernes reaktioner på digitale 

forretningsprocedurer for at opretholde og opbygge profitable kunderelationer (ibid.). 

 Via indsamling af data kan virksomheder i dag gøre brug af profilering af forbrugerne, 

for at tilpasse kommunikationen til det enkelte individ (Yeung, 2018). Som identificeret i kapitel 5, 

har deltagerne klare bekymringer om deres privatliv. Herunder hvordan deres information indsamles 

og anvendes til at målrette kommunikationen mod dem. Herudover identificerede vi en holdning fra 

fokusgruppen, som er, at kommunikation skal være relevant, men ikke for relevant. Relevant 

kommunikation har netop potentiale til at bære præg af overvågning, hvis den er for åbenlys. Således 

er formålet med dette første afsnit at undersøge, hvordan GJD kan udføre målrettet kommunikation 

baseret på data som en service til forbrugerne og dermed potentielt kan undgå at kommunikationen 

får karakter af overvågning. Dette vil vi gøre ved at inddrage deltagernes holdninger som identificeret 

i kapitel 5.  

 Virksomheder indsamler data om forbrugerne i form af det digitale aftryk, der efterlades 

ved navigation på websider (Yeung, 2018). Som vist i den digitale udveksling i afsnit 5.2, modtager 

forbrugerens til gengæld for dette en bedre service. Data anvendes hermed til at skabe profiler af 

forbrugerne, hvilket danner fundamentet for at kunne forudsige individets præferencer. Data bliver 

derfor taget som en slags ”betaling” for en bedre service (ibid.). Karen Yeung præsenterer fem fears 

(her oversat til frygter) som indsamling af data til at forudsige og personalisere direkte målrettet 

kommunikation kan medføre (ibid.), hvilket netop er relateret til, hvordan overvågning fra 

virksomheder kan forklædes som en service. Da GJDs forbrugere allerede udviser skepsis for 

dataindsamling (bilag 9, L1-B1), vil vi i følgende analyse sætte Yeungs overvejelser om frygter i 

relation til GJD og forbrugerne. Vi vil derfor operationalisere de to frygter, som vi finder relevante 

for GJD at overveje. 

 Den første frygt som Yeung præsenterer er Fear no. 1: It expands opportunities for 

consumer exploitation. Denne frygt pointerer det åbenlyse asymmetriske magtforhold, der opstår 

mellem virksomhed og forbruger. Yeung formidler, at virksomheder indsamler data om forbrugerne, 

uden at forbrugeren har indsigt i denne data eller, hvordan denne bearbejdes (Yeung, 2018). GDPR-

loven giver dog forbrugerne ret til at få udleveret den data, som virksomheder har indsamlet om dem. 

Men spørgsmålet er, om forbrugerne faktisk er klar over dette og gør brug af rettigheden. Ud fra 

fokusgruppeinterviewet kan vi netop udlede, at deltagerne ikke er klar over disse rettigheder (bilag 

9, K75-Alle13). Dog har forbrugerne heller ikke indsigt i bearbejdningen af data, og hvordan 

dataelementer stykkes sammen til et fuldendt billede (bilag 9, L1-JJ4 + SJ43). Denne magtubalance 
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kan potentielt have konsekvenser for troværdigheden til virksomheden, hvis virksomheden tager 

åbenlys brug af denne data. Dette pointerer fokusgruppedeltagere også, da deltagerne ønsker relevant, 

men ikke for relevant indhold (bilag 9, JA27-JA28). Derudover kan magtubalancen skabe en følelse 

af magtløshed fra forbrugernes side. Som vi nævner i problemstilling 2; hvis forbrugeren ikke vælger 

at godkende bl.a. cookies og derved deling af data, har forbrugeren ikke mulighed for at gøre brug af 

GJDs hjemmeside, hvilket skaber en magtløshed (bilag 9, SJ67-SJ68). For GJD kan det derfor være 

fordelagtigt at mindske denne magtubalance ved f.eks. at give forbrugerne mere kontrol over den 

data, der deles på websiden. Dette kan skabe en bedre forståelse mellem de to parter og derved 

mindske det skel, der er mellem dem. Dette kan sidenhen øge GJDs troværdighed, som deltagerne 

netop anser for en vigtig værdi (se problemstilling 2 og bilag 9, L126). Ud fra GJDs udtrykte værdier 

kan vi udlede, at det er vigtigt for virksomheden at arbejde indenfor disse samt at fremstå som en 

troværdig virksomhed i forbrugernes øjne (bilag 5, P62+P56).  

 Yeung præsenterer herefter frygten Fear no. 2: It enables subtle but powerful 

manipulation of individuals at scale (Yeung, 2018), som henviser til den måde, virksomheder kan 

indsamle data med formål om at manipulere forbrugeren (ibid.) og lede forbrugeren hen mod det, 

som virksomheden ønsker (Zuboff, 2019). I dette formulerer vi et potentielt dilemma for GJD; 

deltagerne pointerer, at hvis de skal modtage målrettet kommunikation, skal denne være relevant for 

dem (bilag 9, S10) - men for at levere denne relevante kommunikation kræver det, at GJD har 

kendskab til forbrugeren og derved indsamler data (Lehtiniemi, 2017). Dette er en fin balance, som 

GJD kan være opmærksomme på, da forbrugerne netop ikke ønsker at få indsamlet data der anses 

som privat, bare fordi at denne kan avendes til relevans. At udføre relevant kommunikation 

forudsætter GJDs kendskab til forbrugeren, men GJD kan overveje hvor grænsen går ift. når for meget 

viden kan anses for overvågning, som kan lede til manipulation af forbrugeren. GJD anvender i høj 

grad nyhedsbreve der baseres på kundens navigation på hjemmesiden (bilag 7, A13). Ved hjælp af 

dataindsamling fristes kunden med indhold, som afspejler kundens tidligere navigation og sete varer 

på damask.dk. Brugen af data på denne måde kan ekstreme tilfælde føre til manipulation. GJD kan 

derfor overveje at distancere sig fra at manipulere med forbrugerne for egen vinding skyld, da dette 

ikke ville stemme overens med værdisættet og den transparens, som GJD ønsker at levere til 

forbrugerne. Dette understeges yderligere i afsnit 6.2.1 samt diskuteret i kapitel 7, hvor det etiske 

spørgsmål om at styre adfærd diskuteres. GJD kan overveje, hvordan virksomheden potentielt kan 

undgå at forklæde overvågning som service, men i stedet kan sikre at den data, der indsamles, kun 

anvendes som en serviceydelse og ikke manipulation af forbrugeren. Hvis forbrugeren opfatter den 
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digitale udveksling som uretfærdig og dermed ser den tydelige sammenhæng mellem data og 

kommunikationen, kan dette potentielt slide på opfattelsen af GJDs troværdighed i forbrugernes øjne 

(Ashworth & Free, 2006).  

 Som afsluttende tanke, er Jacob Silverman skeptisk overfor, hvor længe personaliseret 

“overvågning” og retorikken om consumer empowerment kan gå hånd-i-hånd. Med dette mener 

Silverman, at overvågning længe har været forklædt som en service. Silverman siger: “When will 

consumers realize that what has been peddled as convenience is really a kind of infantilization, 

swaddling us in personalized services while depriving us of autonomy and choice?” (Silverman, 

2017, s. 162). Denne interessante pointe vender vi tilbage til i kapitel 7, hvor det etiske dilemma 

omkring fri vilje diskuteres. I ovenstående afsnit har vi diskuteret hvordan GJD kan forholde sig til 

forbrugerenes opfattelser af service og overvågning. Næste afsnit vil undersøge, hvordan 

virksomheder er en del af en selvopfyldende profeti, ved konstant at bekræfte hinanden i, at brugen 

af data til målrettet kommunikation skaber profit.  

 
6.1.1 // En selvopfyldende profeti  

Virksomheder kæmper om at levere det mest målrettede og relevante indhold til forbrugerne da dette 

ses som en service samt kilde til profit (Payne, Peltier, & Barger, 2017) (Surdak, 2014). I dette afsnit 

argumenterer vi for, at når én virksomhed udvikler nye strategier baseret på databølgen, følger andre 

virksomheder med, ved ligesom GJD at observere de eksterne udfordringer i miljøet og dermed skabe 

nye datastrategier med et syn på strategisk kommunikation som position (som vist i kapitel 4). 

 Grunden til at mange virksomheder vælger at indsamle data kan være den mulige profit, 

som datadrevet kommunikation bringer (Tapp, Whitten, & Housden, 2014), da indsamling af data 

om forbrugerne giver virksomheder mulighed for at udføre direkte markedsføring baseret på denne 

data (Chadha, 2018). På denne måde eksponeres forbrugeren for overbevisende kommunikation med 

målsætningen om at føre til køb. Antagelsen om at indsamling og anvendelse af data leder til profit 

og en bedre service, gør at flere virksomheder bliver interesseret i at anvende data (Surdak, 2014). I 

dette afsnit vil vi derfor argumentere for, at virksomheder inklusiv GJD konstant bliver ved med at 

bekræfte hinandens udgangspunkt via en selvopfyldende profeti (Weick K. E., 1979). 

 Karl Weick betegner selvopfyldende profetier som: ”(…) thinking in circles (…)” 

(Weick K. E., 1979, s. 159). I dette tilfælde hentyder det til, at en virksomhed får en idé, som 

implementeres, for derved at opdages som viden (Weick K. E., 1979). Brugen af data som en service 

til at kommunikere direkte til forbrugeren om produkter/services, bekræftes derved via den øgede 
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profit. Således bliver virksomhederne bekræftet i, at indsamling af data skaber værdi for kunderne 

via service og øger salg, hvilket leder til en mere succesfuld virksomhed (Tapp, Whitten, & Housden, 

2014). Vi argumenterer for, at virksomheder, i lyset af det dataficerede landskab, har skabt en 

selvopfyldende profeti, der er svær at bryde. Grønne tal på bundlinjen gør, at virksomheder som GJD 

ikke stiller spørgsmålstegn ved den retning som dataindsamling er på vej i. Dette fører flere 

virksomheder til at gøre brug af mere dataindsamling, hvilket vi betegner som den fuldendte cirkel. 

 Shoshana Zuboff mener, at kursen hvori data er på vej hen er, at virksomheder ved 

hjælp af databølgen er ved at skabe en helt ny form for social orden, hvor teknologien ikke længere 

er noget, som vi kontrollerer, men som kontrollerer os (Zuboff, 2019). Zuboff sammenkobler dette 

med at virksomheder: “(…) want us to think that their practices are inevitable expressions of the 

technologies they employ” (Zuboff, 2019, s. 22). Derved mener Zuboff, at virksomheder bruger 

teknologien, som en undskyldning for at dataindsamling er uundgåeligt for ikke at blive 

udkonkurreret (Zuboff, 2019). Hvis virksomheder opfatter dataindsamling som uundgåeligt, for at 

følge med konkurrenter, kan det påvirke en yderligere indsamling. Dette kan vi således se som en 

social konstruktion; Hvis der er konstrueret en social virkelighed iblandt virksomheder, om at 

dataindsamling er uundgåelig, skaber dette en illusion af, at alle derfor bliver nødt til at indsamle data 

for at kunne følge med. CEO Peter Christiansen pointerer: ”(…) hvis vores konkurrenter gør det, og 

de vinder en masse på det, så på en eller anden måde er vi jo tvungen til at hoppe med på vognen 

ikke.” (bilag 5, P61). Derved mener Peter Christiansen, at brugen af data bliver en nødvendighed, 

hvis andre virksomheder også gør det, hvilket blot bekræfter udgangspunktet (Weick K. E., 1979).  

 I problemstilling 2 har vi identificeret forbrugernes holdninger til dataindsamling. 

Deltagerne ønsker ikke implicit indsamling af data, men derimod øget kontrol over egen data og 

muligheden for selv at vælge til og fra. Forbrugerens oplevelse af dataanvendelse er derfor i modstrid 

med det, som virksomhederne oplever via den selvopfyldende profeti. Forbrugerne opfatter ikke den 

øgede brug af data som en service (bilag 9, L35-M22), men det gør virksomhederne (Georg Jensen 

Damask (a), 2018). Vi kan dog reflektere over, at hvis virksomheder observerer en øget profit ved 

brugen af data, vil det kun påvirke flere virksomheder til at gå i samme retning, uanset hvad 

forbrugerne mener. Så længe forbrugerne bliver ved med at købe produkter/services, øges 

virksomheders profit, hvilket via profetien leder til øget indsamling af data for at målrette 

kommunikationen. Men forbrugernes køb kan også være grundet at, forbrugerne selv er fanget i den 

selvopfyldende profeti. Som vi viste i problemstilling 2, ønsker forbrugerne relevant kommunikation 

og øget kontrol med egen data. Men en forudsætning for at modtage relevant kommunikation er 
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deling af data, hvilket skaber en udfordring for, hvordan virksomheder så kan levere det relevante 

indhold uden data. GJD kan derfor overveje vigtigheden af, hvordan forbrugernes holdninger og 

oplevelse af datadrevet kommunikation kan have langvarig effekt på virksomheden. Som vist i 

problemstilling 2 har GJD loyale kunder, og som fokusgruppen pointerer, har GJD grundet 

anciennitet ikke råd til at begå fejl, da dette kan påvirke GJD mere end andre virksomheder (bilag 9, 

L78-JA21). GJD kan derfor overveje, hvor omfattende databrugen skal være i OMNI ved at inddrage 

deltagernes holdninger og ønsker om øget kontrol. 

 Virksomheder er overbeviste om, at det er grundet den målrettede kommunikation 

baseret på data, der øger profit. Men hvem siger at denne inferens er korrekt? Den øgede profit er 

nødvendigvis ikke et produkt af databrug alene, men vi mener, at adskillige andre faktorer også har 

potentiale til at påvirke øget omsætning. Der kan dermed være forskel på korrelation og kausalitet 

(Varian, 2014). Vi argumenterer for, at virksomheder i lyset af det dataficerede landskab, har skabt 

en selvopfyldende profeti, der er svær at bryde. Grønne tal på bundlinjen gør, at GJD ikke stiller 

spørgsmålstegn ved etiske dilemma i databrug – og hvorfor skulle de også det, hvis omsætningen 

stiger efter hvert år? Spørgsmålet er bare hvor længe, det vil blive ved med det. For at denne cirkel 

kan tage ende, vil det kræve en forandring af århundredes forretningskultur. Virksomheder skal 

konkludere, at det er ligeså vigtigt, at beskytte deres forbrugeres data, som at opnå profit (Føhns, 

2018). Det kan dog være svært at forstille sig, at virksomheder vil nå frem til denne erkendelse. GDPR 

har været et tiltag for at give flere rettigheder samt kontrol til forbrugerne (Olstrup, 2019). GDPR har 

dermed søgt at give forbrugerne mere kontrol, men som vi argumenterede for i problemstilling 2, så 

er det ikke sagen, da deltagerne mener, at GDPR blot medfører en falsk tryghed. Pernille Tranberg, 

som er rådgiver i dataetik, mener, at det i sidste ende vil være forbrugeren, som aktivt kommer til at 

fravælge de virksomheder, hvor forbrugeren ikke selv har mulighed for at kontrollere udlevering af 

data (Christiansen N. , 2019). Det kan derfor være en mulighed for virksomheder inklusiv GJD, at gå 

længere end det som loven foreskriver. På den måde kan virksomheden imødekomme forbrugernes 

ønske om kontrol og derved fremstå mere transparente og troværdige.  

 Som afrundende kommentar vil vi bemærke, at GJD og andre virksomheder kan 

overveje at bryde ud af den selvopfyldende profeti ved at se udover den eksterne omverden ved at 

inddrage kunden – en tanke der måske netop er central for en virksomhed, der via en OMNI-strategi 

sætter kunden i fokus? Det er netop den selvopfyldende profeti, der er med til at opretholde ubalancen 

i det digitale samspil. Dette vil vi derfor analysere yderligere i følgende afsnit, for at diskutere 

hvordan GJD kan gøre det digitale samspil mere retfærdigt, samt reducere privatlivsbekymringer. 
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6.2 // Magtbalance og et retfærdigt samspil 

I problemstilling 2, identificerede vi, at der ikke er et retfærdigt samspil mellem forbruger og 

virksomheder. Derved vil vi i dette afsnit diskutere en mulighed, hvori GJD kan udligne 

magtbalancen mellem dem og forbrugerne, og på den måde kan skabe et mere retfærdigt samspil. I 

kapitel 5 fandt vi frem til, at forbrugerne har privatlivsbekymringer. Ifølge Ashworth & Free kan 

dette være grundet mangel på kontrol over data (Ashworth & Free, 2006), hvilket fokusgruppen også 

ønsker. Men for at forbrugerne kan operationalisere kontrol, kræver det at de har viden først. I dette 

afsnit vil vi derfor diskutere, hvordan anvendelsen af en mere transparent tilgang kan give forbrugerne 

yderligere viden omkring brugen af data til målrettet kommunikation og derved øge deres mulighed 

for selv at kontrollere deres data. Viden giver dog ikke alene automatisk kontrol, men det er dog 

heller ikke muligt at få kontrol uden viden. Ved at forbrugerne får mere kontrol over deres data, bliver 

det også mere transparent, hvordan deres data anvendes. Kontrol og viden er derfor indbyrdes 

afhængige faktorer, som forudsætter hinanden for at give værdi. GJD har derfor en potentiel mulighed 

i, ved hjælp af transparens, at øge forbrugeres viden om data. Udfordringen består i, at forbrugerne 

på den ene side, ifølge GDPR, skal informeres til fulde om, hvordan deres informationer anvendes. 

På den anden side skal kommunikationen af denne formidles i et forståeligt og simpelt sprog for at 

sikre, at forbrugerne ikke drukner i tekniske beskrivelser, men kan basere deres valg på et informeret 

grundlag og dermed har et reelt valg (Cookiebot, u.d.). Dette kan være vigtigt, for GJD at overveje 

ift. kommunikationen. I de næste afsnit, vil vi derfor først diskutere, om transparens kan øge 

forbrugerne viden og dermed påvirke udjævningen af magtbalancen. Dernæst vil vi diskutere hvordan 

et Personal Data Space kan give forbrugere mere kontrol over data. På den måde kan GJD potentielt 

udligne magtbalancen og skabe en konkurrencemæssig fordel, da virksomheden på denne måde 

udviser, at kundens behov er i centrum. 

 
6.2.1 // Transparens  

Formålet med dette afsnit er, ved hjælp af Christensen og Cheney, at vise en mulig overvejelse til, 

hvordan GJD kan forholde sig til deltagernes opfattelse af data og dermed potentielt blive mere 

transparente i, hvordan data indsamles og anvendes til at udføre datadrevet kommunikation. Freeman 

kommenterer, at behovet for organisatorisk transparens er et resultat af stakeholders krav om viden, 

ansvarlighed og troværdighed (Freeman, 1984). Således kan det ifølge Freeman være essentielt at 

inddrage forbrugernes holdninger. 
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 I interviewet med Peter Christiansen italesættes GJDs brug af transparens. Peter 

Christiansen vurderer, at det er vigtigt at GJD er transparente i forhold til hvordan virksomheden 

anvender data, da GJD ellers kan komme i problemer (bilag 5, S5-PP41). Peter Christiansen 

understreger desuden, vigtigheden af at varetage GJDs værdier i alt hvad virksomheden gør; Hvis en 

kunde eksempelvis klager over at føle sig overvåget, skal GJD stadig kunne vise hvordan data 

anvendes samt hvilken data GJD har på kunden (bilag 5, P62-P63): ”(…) så længe vi opfører os 

ordentligt på alle de kanaler vi befinder os og vores budskaber er rigtige og vi ikke lyver og kan stå 

på mål for det vi gør. Så har vi sådan set ikke noget at frygte synes jeg” (bilag 5, P39). Ud fra dette 

kan vi udlede at Peter Christiansen mener, at GJD ved at overholde lovgivning og opererer inden for 

virksomhedens værdier, imødekommer den nødvendige transparens.  

  En af de mange trends i den digitale tid er, at virksomheder bliver mere 

uigennemskuelige, mens forbrugerne bliver mere transparente (Silverman, 2017). Dette er ifølge 

Pernille Tranberg, et problem, da måden at mange virksomheder tjener penge på, udnytter at 

forbrugerne er blevet gennemsigtige og dermed manipulerbare: ”Men dem, som burde være 

gennemsigtige i et velfungerende demokrati, er dem, som har magten” (Christiansen N. , 2019). 

Nutidens forbrugere deler uden videre personlig information uden at være klar over, hvordan 

virksomheder kan udnytte denne indsigt i forbrugerne (Boyd & Crawford, 2012). Forbrugerne er 

dermed blevet transparente uden at vide det (Silverman, 2017). Hvad der er interessant er, at 

virksomheders og GJDs transparens primært dikteres af lovmæssige reguleringer i stedet for af 

dataetiske grunde. Disse love gør, at GJD formidler transparens i et lovmæssigt sprog, som for mange 

forbrugere er uforståeligt (Solove, 2013). Men problemet er, at GJD tror, at de er transparente overfor 

forbrugerne ved at leve op til de lovmæssige krav om oplysning. Denne tanke sætter fejlagtigt 

lighedstegn mellem information og transparens (Christensen & Cheney, 2015). Transparens er et 

flertydigt begreb, der på én og samme tid antyder indsigt og blindhed. Når vi fokuserer på én ting, er 

der noget andet, vi ikke ser. Det gør, at forbrugerne ikke ved, hvad det er, de ikke ser, og derfor er 

det også svært at vide, hvilken del af kommunikationen der skal gøres mere klar for forbrugerne 

(ibid.). Når der f.eks. insisteres på, at lovgivningsmæssige processer skal være transparente, er idéen, 

at intet skal være gemt, men at alt skal være synligt. Men problemet er, at det ikke er tydeligt, hvad 

forbrugerne ser ”because we take it for granted in looking beyond. In this way, demands for more 

information can in some situations be insatiable habits rather than actions likely to yield insight or 

shared discovery” (Christensen & Cheney, 2015, s. 77). For meget transparens kan således lede til en 
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illusion om klarhed og fuld indsigt (Christensen & Cheney, 2015), hvilket f.eks. afspejles i GJDs 

kommunikation af handelsbetingelser. 

   Forbrugerne har i stigende grad adgang til transparens indikatorer (f.eks. ratings og 

labels), som gør dem i stand til at navigere og tage beslutninger i en kompleks verden. Dette betyder 

dog ikke, at forbrugerne har indsigt i selve problemet eller den underliggende information 

(Christensen & Cheney, 2015). Det betyder, at transparenssystemerne gør forbrugerne afhængige af 

formidlere, der kan oversætte kompleks information til et simpelt format, der gør forbrugerne i stand 

til at nå til deres egne konklusionerne i deres dagligdag (ibid.). Fokusgruppedeltager Linda siger, at 

hun i høj grad anvender platforme som Trustpilot til at for større indsigt i virksomheders troværdighed 

(bilag 9, L5). For GJD kunne det derfor være en mulighed, at øge transparens ift. kommunikation om 

databrug, da dette potentielt kunne gøre, at forbrugernes behov for transparens indikatorer reduceres. 

På den måde kunne forbrugerne opnå yderligere forståelse for, hvad det er de samtykker til. 

Udfordringen for GJD ligger dog i at udvikle en kommunikationsstrategi, der er transparent, men ikke 

for transparent. Virksomheden må derfor ikke udlevere for meget information, da det kan lede til 

information overload, som kan påvirke forbrugerens indsigt og klarhed for at kunne bearbejde 

informationen (Roetzel, 2018). For meget information kan have effekt på forbrugernes kapacitet til 

at håndtere information grundet ”his/her limited information processing capacity” (Roetzel, 2018, s. 

4). Information overload kan påvirke forholdet mellem information og beslutning (Roetzel, 2018), 

hvilket derved formindsker forbrugerens mulighed for at tage en informeret beslutning om 

virksomheders brug af deres data. Fokusgruppen mente jo også, at f.eks. handelsbetingelser generelt 

består af for meget information og derved besværliggøre forbrugernes mulighed for at forstå 

indholdet (bilag 9, L66-L67).  

  GDPR har været et forsøg på at gøre virksomheders dataanvendelse mere transparent 

for forbrugerne, da loven, som sagt, giver forbrugerne ret til at vide, hvad deres personlige 

oplysninger (i et klart og forståeligt sprog) anvendes til (Olstrup, 2019). Men det er tydeligt, at 

deltagerne i fokusgruppen, trods virksomheders kommunikation om dataanvendelse, kva GDPR, ikke 

er blevet klogere, og at det således har været svært for deltagerne at afkode virksomhedernes 

kommunikation af dataanvendelse. Denne komplikation kan understøttes af, hvad Christensen & 

Cheney kalder for den implicitte kommunikationsmodel (Christensen & Cheney, 2015). Denne 

kommunikationsmodel kan anvendes til at forklare, at der netop ikke sker en lineær 

kommunikationsproces fra virksomhed til forbruger, hvor forbrugeren kan afkode budskabet som 

intenderet af virksomheden. GDPR og virksomheder har netop fejlagtigt antaget, at forbrugerne er 
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informerede og i stand til at identificere egne behov for information (ibid.). I dette antages det derfor, 

at der sker en lineær kommunikationsproces, og at forbrugerne dermed forstår kommunikation om 

dataanvendelse, hvilket ikke er realiteten. 

 En anden dimension af transparens, som deltagerne i fokusgruppen diskuterede, var den 

åbenlyse brug af data til målrettet kommunikation. Deltagerne var ikke begejstrede for, hvis 

kommunikationen tydeligt afspejlede digital aktivitet ved at gøre opmærksom på, hvorfor f.eks. 

forbrugeren modtager et bestemt nyhedsbrev (bilag 9, K94-JA53). Ud fra dette antyder deltagerne 

derfor, at der også kan være grænser for, hvor transparent en virksomhed burde være i forhold til at 

oplyse forbrugerne om, hvorfor de modtager specifik kommunikation. Deltagerne vil netop gerne 

eksponeres for relevant kommunikation, det må bare ikke være tydeliggjort, hvorfor de modtager 

kommunikationen (bilag 9, K93-A51). Deltagerne mener ikke, at transparens i denne sammenhæng 

er værdifuld, da denne tydeliggør den data, som virksomhederne har om dem, hvilket giver en 

antydning af overvågning.  

 Slutteligt, er det med udgangspunkt i Pernille Tranberg og resultater fra fokusgruppen 

værd at overveje, hvordan virksomheder kan implementere mere transparens i den måde, 

kommunikationen af dataanvendelse udformes (Christiansen N. , 2019) og dermed ikke antage en 

direkte kommunikationsproces. CEO Peter Christiansen udtrykker, at en vigtig værdi for GJD er 

troværdighed (bilag 5, P64). Dette understøtter desuden hvorfor, at det for GJD ville give menig at 

overveje en mere transparent tilgang med hensyntagen til forbrugernes ønsker (Christensen & 

Cheney, 2015). Det kræver dog en fin balance mellem at informere forbrugerne, så de øger deres 

forståelse for, hvordan virksomheden indsamler data og for meget information, hvor forbrugerne ikke 

kan udlede de vigtige elementer af kommunikation, hvilket derfor gør den ubetydelig. Ashworth and 

Free pointerer, at det er bedre, at virksomheder giver forbrugerne konkret og detaljeret information 

om konsekvenser og fordele ved indsamlingen af deres data. På den måde har forbrugerne bedre 

mulighed for at evaluere egne fordele og ulemper (inputs og outputs) ved deling af data, hvilket 

potentielt kan udligne magtbalancen og reducere privatlivsbekymringer (Ashworth & Free, 2006). 

  I nedenstående afsnit vil vi yderligere diskutere, hvordan virksomheder (inklusiv GJD) 

kan imødekomme det identificerede ønske om kontrol fra forbrugerne. Denne imødekommenhed kan 

sammen med transparens netop bidrage til at udjævne den nuværende ubalance i det digitale samspil.   
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6.2.2 // Kontrol 

Rådgiver i dataetik, Pernille Tranberg, mener, at det er vigtigt, at individer får mere kontrol over egen 

data (Christiansen N. , 2019). I nedenstående afsnit vil vi diskutere, hvordan GJD har mulighed for 

at inddrage forbrugernes ønske om mere kontrol af deres data. Her vil vi undersøge hvordan kontrol 

potentielt kan gives via et Personal Data Space og cookies.  

 
6.2.2.1 // Personal Data Space 

Kontrol via et personal data space (PDS) hænger unægtelig sammen med viden. For at et værktøj 

som PDS skal fungere, kræver det, at forbrugerne er tilstrækkeligt informeret for at være i stand til at 

træffe et informeret valg (Lehtiniemi, 2017). I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan GJD kan forholde 

sig til det identificerede behov om kontrol fra forbrugerne, og hvordan GJD således kan bidrage til at 

skabe en mere fair digital udveksling dvs. udjævne magtbalancen. Dette vil vi primært diskutere ud 

fra Tuuka Lehtiniemi, som præsenterer idéen om, at et PDS kan være med til at give forbrugerne 

kontrol (ibid.). Analysen søger ikke at udlede en specifik digital løsning for GJD, da vi med et 

videnskabeligt standpunkt derimod søger, at pointere en mulig overvejelse om, hvordan GJD kan 

forholde sig til forbrugernes opfattelse af data. Dette kunne netop f.eks. være at etablere et koncept 

lig med PDS, der har til formål at skabe kontrol ved at gøre forbrugerne til ”active subjects in value 

creation instead of passive objects of data extraction” (Lehtiniemi, 2017, s. 262). (Se yderligere 

præsentation af teorien bag PDS i afsnit 2.2.9). Forbrugerne vil, ved hjælp af et PDS få mulighed for 

at kontrollere, hvordan, med hvem og til hvilket formål deres data skal bruges. Lehtiniemi uddyber, 

at ved hjælp af forbrugernes øgede kontrol vil det også ”making possible what they consider desirable 

use of data, rather than prevention of misuse” (Lehtiniemi, 2017, s. 630). Fra fokusgruppeinterviewet 

var det netop et ønske fra deltagerne at have mere kontrol over data, og som Linda siger selv 

bestemme ”hvad det er jeg vil have eller, hvad jeg får” (bilag 9, L43). Implementeringen af et PDS 

giver netop forbrugeren kontrol over egen data. Men for at et PDS skal kunne fungere, kræver det, at 

forbrugerne har tillid til virksomheden, da det bliver meget tydeligt, hvilke data virksomheden får om 

forbrugerne. For GJD er dette ikke et problem, da alle deltagerne i fokusgruppen pointerer deres tillid 

til virksomheden (bilag 9, K62-L92). Derudover, vil en PDS understøtte GJDs målsætning om at 

sætte kunden i centrum, da kunden her selv får kontrol. Data deles stadig - bare mere frivilligt. 

  Som tidligere nævnt i afsnit 4.1.1, planlægger GJD med det nye IT-system at koble 

kundens købshistorik op på telefonnummeret. Hertil kan alle ansatte i GJD tilgå historikken med 
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formålet om at yde bedre service tilpasset den enkelte kunde baseret på historikken (bilag 6, L25). 

Men denne indsigt i købshistorik kunne også implementeres via et PDS, hvor det blot også er mere 

transparent for kunden, hvordan deres information bruges (Lehtiniemi, 2017). Fokusgruppe deltager 

Sille pointerer f.eks.: ”Hvis man f.eks. selv vælger at taste det ind, så er det fint. Hvis man selv vælger, 

hvilke informationer der skal ligge. Men hvis man føler, det ikke er noget man selv har oplyst om, så 

kan det måske være irriterende” (bilag 9, SJ73). Deltagerne diskuterer derfor muligheden for selv at 

vælge, hvilken kommunikation, de modtager, da kommunikationen på denne måde ville anerkende 

tilvalget af forbrugerne og dermed mindske irritationen (bilag 9, L1-B1). Fokusgruppedeltagerne 

forklarer således også, at dette ville betyde, at tilvalget om målrettet kommunikation ville definere 

kommunikationen som en service (bilag 9, SJ73-L144), hvilket kan ses som en mulighed for GJD. 

Funktionen af det nye IT-system vil bidrage til mere gennemsigtige forbrugere, hvilket blot vil 

understøtte den tendens, vi tidligere har påpeget; I takt med at virksomhederne bliver mere 

uigennemskuelige, bliver forbrugerne mere gennemsigtige (Silverman, 2017). Et PDS kunne således 

være med til at afhjælpe denne tendens og dermed bryde den selvopfyldende profeti. Et PDS ville i 

denne forstand bidrage til transparens i virksomheden, da det ville blive gjort mere synligt, hvilken 

data GJD har om forbrugeren. Selvom GDPR-loven giver forbrugerne ret til at få udleveret 

oplysninger, som virksomheder har om dem (Olstrup, 2019), er spørgsmålet både, om forbrugerne er 

klar over dette, samt om forbrugerne praktiserer denne rettighed. Et PDS kunne derfor give 

forbrugerne mere kontrol over, hvordan information indsamles og anvendes, da forbrugeren bliver en 

aktiv del af dataindsamlingen (Lehtiniemi, 2017) ved selv at skulle udfylde de informationer, de 

ønsker tilgængelige.  

  Tankegangen i et PDS anerkender forbrugernes ønske om mere privatliv og kontrol ved 

at give forbrugerne mulighed for at begrænse den måde, deres data anvendes og til hvilke formål 

(Lehtiniemi, 2017). Dette har potentiale til at skabe mere balance mellem forbruger og virksomhed 

samt forstærke forbrugerens følelse af gensidig respekt og værdighed, hvilket også påvirker den 

proceduremæssige retfærdighed. Et PDS kommunikerer netop til forbrugeren, at det er dem, som har 

ejerskab over deres data. Ved at forbrugerne opfatter data som deres egen ressource, og bruger denne 

til egen fordel (ibid.), skabes der potentielt værdi for både virksomhed og forbruger (bilag 9, SJ73-

L144). Da forbrugerne, ved hjælp af et PDS, får mere kontrol over data, er et PDS dog også med til 

at gøre forbrugernes data mere tilgængelig. Det er derfor værd at stille spørgsmålstegn ved, om det 

er rimeligt at tro, at virksomheder (inklusiv GJD), når data er ledigt, vil anvende analyseværktøjer, 

som f.eks. data mining, med formål om kun at give fordele til forbrugerne. Hvordan kan man sikre at 
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evnen til at kontrollere data, ikke sætter forbrugerne under endnu mere effektiv overvågning? Dette 

kan potentielt føre til at magten i at træffe beslutninger blot overføres tilbage til virksomhederne, og 

dermed ikke udligner magtbalance (Lehtiniemi, 2017). Det betyder dog ikke, at det at give 

forbrugerne mere kontrol er dårligt. Det betyder blot, at det vil kræve, at forbrugerne er mere 

informerede om, hvad datadeling indebærer, evt. med hjælp fra støttende lovgivning (ibid.). Det 

lovgivningsmæssige miljø i EU lader til at tage et skridt mod denne med GDPR (ibid.). Men hvis den 

underliggende magtbalance mellem forbruger og virksomheder forbliver ulige, og at forbrugerne på 

samme tid får mere effektive måder at gøre deres personlige data tilgængelig på, risikerer vi at 

forvandle forbrugerne til medskyldige i mere effektive måder at kommercialisere data (ibid.). 

  I det store billede vil GJDs implementering af et PDS ikke hjælpe forbrugeren til mere 

kontrol generelt (Lehtiniemi, 2017). Dog kan implementeringen have indflydelse på forbrugernes 

opfattelse af deres data. Hvis forbrugerne bliver opmærksomme på, at GJD giver dem et valg, bliver 

de måske også mere opmærksomme på andre virksomheder, som ikke giver dem det valg. Dette kan 

derfor potentielt tilgodese GJD i fremtiden.   

 

6.2.2.2 // Cookies 

På GJDs hjemmeside, eksponeres forbrugeren for en grå bjælke nederst på siden, når hjemmesiden 

tilgås første gang (bilag 13). Da cookies er en forudsætning for overhovedet at bruge GJDs 

hjemmeside, gemmes samtykket, ligeså snart forbrugeren enten klikker OK eller fortsætter videre på 

siden (bilag 7, K56-A76). På damask.dk er det ikke muligt at til- og fravælge forskellige typer af 

cookies (bilag 13), men implementeringen af et sådan valg kunne øge forbrugernes følelse af kontrol. 

Ved at give samtykke til cookies på hjemmesiden giver forbrugeren på nuværende tidspunkt også 

tilladelse til alle typer cookies, som også inkluderer markedsføringscookies som gør det muligt at 

eksponere den enkelte forbruger for relevante annoncer på andre hjemmesider (ift. hvilke produkter 

forbrugeren f.eks. har besøgt på damask.dk) (Georg Jensen Damask (c), 2019).  

 Ifølge GDPR skal cookiesamtykket være informeret, det vil sige, at det skal være klart 

for brugeren, hvad der samtykkes i. Desuden skal samtykket være baseret på et ægte valg (Cookiebot, 

u.d.). Forbrugerne har på andre websider netop mulighed for at til- og fravælge cookies (bilag 15), 

hvilket giver forbrugerne kontrol på en meget simpel måde og indikerer et ægte valg. På damask.dk 

er det dog ikke muligt at til- og fravælge forskellige typer af cookies. På websiden accepteres alle 

typer cookies ved enten at klikke OK eller at fortsætte på siden. Med tanke på GJDs omni-channel 
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strategi, som sætter kunden i fokus, er det bemærkelsesværdigt, at GJD ikke giver forbrugernes denne 

mulige kontrol. Forbrugerne bliver her netop ikke præsenteret for reelle alternative valg udover at 

forlade siden, hvis de ikke ønsker anvendelsen af cookies (Cookiebot, u.d.). I forhold til GDPR har 

forbrugerne ret til at fravælge direkte markedsføring, men GJDs enkle cookie samtykke gør, at 

forbrugerne, for at udøve denne rettighed, skal kontakte GJD for at få slettet informationen. Til- og 

fravalg af cookies kunne hjælpe med at øge forbrugerens mulighed for selv at kontrollere, hvilken 

data der deles med GJD på en nemmere måde, og dermed medvirke til at udjævne magtbalancen 

mellem forbruger og virksomhed. GJD kan også overveje, om deres procedurer ”(…)are violating a 

potentially broad array of prescriptive norms” (Ashworth & Free, 2006, s. 119). Ved at give 

forbrugerne mulighed for at til- og fravælge cookies, ville GJD netop kommunikere til forbrugerne, 

at de er respekterede, hvilket har indflydelse på opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed som 

diskuteret i afsnit 5.2.2 (Ashworth & Free, 2006).  

  Som yderligere diskussion kan GJD overveje om implementeringen af cookies som til- 

og fravalg skal ske ud fra en opt-in eller opt-out tilgang; Skal alle cookies som udgangspunkt være 

tilvalgt, så forbrugeren skal vælge fra, eller skal kun nødvendige cookies være standardindstillingen 

således, at forbrugeren skal tilvælge flere cookies? For at en opt-out løsning kan lade sig gøre, skal 

det være meget tydeligt, hvilke fordele der er for forbrugeren at tilvælge f.eks. 

markedsføringscookies. Daniel Solove mener, at en opt-in tilgang er mere legitim end opt-out, da 

forbrugeren via en opt-in tvinges til at tage stilling til, hvordan data anvendes (Solove, 2013). 

  I ovenstående afsnit har vi analyseret, hvordan GJD kan give forbrugerne den ønskede 

kontrol via cookies. Dette er en simpel måde at kommunikere til forbrugerne at de er respekterede og 

derved øger opfattelsen af proceduremæssig retfærdighed.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 99 af 235 

6.3 // Delkonklusion 

Denne problemstilling havde til formål at undersøge, hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes 

opfattelser af datadrevet målrettet kommunikation. Dette gjorde vi med afsæt i de to forrige 

problemstillinger, da disse fortalte os om GJDs formål med data samt om forbrugernes oplevelser. 

Konklusionerne fra denne problemstilling vil sidenhen understøtte specialets problemformulering. 

Det kan netop være værdifuldt at inddrage forbrugernes holdninger og reaktioner for at opretholde 

profitable kunderelationer.  

 Først diskuterede vi, hvordan GJD potentielt kan undgå at kommunikationen får 

karakter af overvågning, da dette netop ikke er et ønske fra forbrugerne. Herunder diskuterede vi, 

hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes holdninger ud fra Karen Yeungs fears. Vi viste, 

hvordan dataindsamling kan give anledning til at udnytte forbrugernes data på måder, der ikke er 

synlige, hvilket yderlige er med til at forværre magtubalancen og potentielt kan slide på tillid til 

virksomheden.  

 Med afsæt i Weicks teori om den selvopfyldende profeti argumenterede vi for, at 

virksomheder generelt opretholder en selvopfyldende profeti om, at data fører til profit og hjælper 

med at yde den bedste service. Vi etablerede GJD som en del af denne. I forlængelse af dette viste vi, 

hvordan den observerede profit ikke nødvendigvis er grundet data, og at inferensen dermed kan være 

forkert. Virksomheder konstruerer en virkelighed om at data er uundgåeligt. GJD kan potentielt bryde 

ud af cirklen ved at indtænke forbrugernes holdninger.  

 Vi fandt frem til, at GJD kan gøre samspillet mere fair via transparens (information) og 

kontrol. Som vist er information og kontrol indbyrdes afhængige, da information er nødvendig for at 

kontrol kan praktiseres for endeligt at udjævne magtbalancen. Via Christensen & Cheney diskuterede 

vi, hvordan GJD potentielt kan anvende transparens til at kommunikere om data.  

 Slutteligt fandt vi frem til, at GJD potentielt kan give forbrugerne mere kontrol ved 

implementeringen af et PDS eller via til- og fravalg af cookies. Disse kontrolmuligheder hjælper med 

at kommunikere til forbrugerne, at privatlivsbekymringer tages alvorligt, og at forbrugerne er 

respekterede, hvilket har effekt på opfattelsen af den proceduremæssige retfærdighed.  
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Kapitel 7 // Diskussion 
DET ETISKE SPØRGSMÅL 

 
"Diverse groups argue about the potential benefits and costs of analyzing genetic sequences, social 

media interactions, health records, phone logs, government records, and other digital traces left by 

people. Significant questions emerge. Will large-scale search data help us create better tools, services, 

and public goods? Or will it usher in a new wave of privacy incursions and invasive marketing? Will data 

analytics help us understand online communities and political movements? Or will it be used to track 

protesters and suppress speech" (Boyd & Crawford, 2012, s. 662). 
 

Tilblivelsen af dette speciale har gjort anledning til adskillige tanker vedrørende etisk brug af data, 

hvorfor det er relevant at diskutere det etiske spørgsmål i forhold til datas rolle i 

markedsføringssammenhæng. Citatet ovenfor understreger det spørgsmål, der ligger i om al den data, 

der produceres dagligt, vil blive brugt i innovationens tegn eller om den blot leder til nye former for 

infiltrerende markedsføring. Debatten om dataetik fylder mere og mere (Christiansen N. , 2019), og 

for nyligt har den danske regering udpeget medlemmer til et nyt Dataetisk Råd, som gennem de næste 

fire år, har til opgave at nuancere den offentlige og stigende debat om dataetik (Justitsministeriet.dk, 

2019). Med erkendelsen af, at nye teknologiske fremskridt, afhænger af italesættelsen af spørgsmål 

om brug af data, er rådets opgave at hjælpe med ansvarlig brug af data i erhvervssektoren og den 

offentlige sektor. Desuden skal rådet også arbejde for ”at en ansvarlig tilgang til dataanvendelse kan 

blive et konkurrenceparameter både nationalt og internationalt” (Justitsministeriet.dk, 2019). 

Således vil vi i forlængelse af dette først diskutere, hvordan etisk brug af data, kan være kilde til 

konkurrencefordele – både for GJD, men måske også for andre virksomheder. Efterfølgende 

diskussionsafsnit vil dernæst omhandle centrale etiske spørgsmål omkring virksomheders gode 

intention og fri vilje i forhold til databrug. I dette afsnit vil dataetik både handle om det operationelle 

og kommunikative aspekt, da det etiske dilemma kan ses fra begge synsvinkler.  

 

7.1 // Dataetik som konkurrencefordel 

Den digitale infrastruktur er baseret på indsamling og behandling af personlige data (Silverman, 

2017). For virksomheder, er data efterhånden blevet den hellige gral, der konstant fremhæves som 

den endegyldige kilde til profit og vækst (Surdak, 2014). Nutidens digitale forretningsmodeller er 

centreret omkring dataindsamling og -bearbejdning. Pernille Tranberg og Gry Hasselbalch kalder 

forretningsmodellen for tracking-by-default, hvor tracking af forbrugerne sker som udgangspunkt, og 
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hvor det heller ikke altid er muligt for forbrugerne at vælge dette fra (Tranberg & Hasselbalch, 2016), 

og hvis forbrugeren gør det, fører det, som tidligere vist til eksklusion af digitale muligheder for 

efterhånden basale aktiviteter som Google søgning eller sociale medier. Pernille Tranberg og Amar 

Singh mener, at virksomheder skal tage skridtet i retning mod at indse, at privatlivet skal være en del 

af forretningsmodellen for at sikre overlevelse (ibid.). Første skridt i denne retning er, at 

virksomheder begynder at indse, at privatlivet er ligeså vigtig som profit, men som tidligere nævnt 

kræver dette ændringen af århundredes forretningsmodel (Føhns, 2018).   

 Peter Christiansen udtrykker i interviewet, at GJD til hver en tid skal operere inden for 

lovgivningen, når det kommer til databrug (bilag 5, P49), men i dette afsnit pointerer vi, at GJD kan 

vælge at gå ud over de lovgivningsmæssige rammer og adoptere et syn på databrug som en 

konkurrencemæssig fordel. Det er tænkeligt, at vi kun har set toppen af isbjerget af love og 

reguleringer, som i stigende grad forsøger at beskytte forbrugernes privatliv (Christiansen N. , 2019). 

Hvis megatrenden vedrørende det digitale privatliv kommer til at fylde mere i fremtidens medier og 

samfund, kan GJD derfor overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at begynde på dataetiske 

overvejelser før forbrugerne og de loyale kunder begynder at interessere sig endnu mere for emnet. 

Som Line Krogh nævner i interviewet, er det vigtigt at nurse20 kunderne (bilag 6, L20), hvilket netop 

kunne være ved at overveje dataetiske tanker. Ved allerede at inddrage disse etiske tanker nu har GJD 

mulighed for at skabe en konkurrencemæssig fordel før konkurrenterne. 

 Dataetik er også værd at belyse ud fra GJDs værdisæt, som Peter Christiansen siger, 

især bygger på den personlige dialog. Peter udtrykker, at det handler om at respektere hinanden: ”(…) 

man kigger hinanden i øjnene, og man skriver pænt til hinanden, og man skriver ikke bare en mail, 

man prøver at tænke over hvem er det jeg skriver til nu i forhold til den person” (bilag 5, P56). 

OMNI-strategien sætter netop kunden i centrum. Taget i betragtning af hvor vigtig kunden er for 

GJD, ville det give god mening også at sætte kunden i centrum, når det handler om databekymringer 

(som vi påviste i problemstilling 2, at deltagerne har). En mere dataetisk tilgang vil hjælpe til at få 

forbrugerne til at føle sig mere respekterede og værdsatte, hvilket vil påvirke til en positiv opfattelse 

af den proceduremæssige retfærdighed. GJD kunne f.eks. starte med at adoptere et dataetisk mind-

set i forhold til formidlingen af databrug ved at være mere transparente. Desuden kunne en dataetisk 

tilgang ift. det operationelle også påvirke opfattelsen af distributiv retfærdighed vedrørende 

                                                        
20 Den Danske Ordbog definerer ordet som at ”passe og pleje; tage sig kærligt af (Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab (e), u.d.).  
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anvendelsen af data. Kort sagt stemmer GJDs håndtering af data i skrivende stund ikke overens med, 

hvad virksomheden udtrykker at værdisættet er. Dette er i løbet af analysen identificeret ved at 

undersøge GJDs håndtering af data. I stedet for, kun at se lovgivningen som noget der skal overholdes, 

kan GJD ændre standpunkt, og i stedet se oplysning om databrug til forbrugerne som en service på 

samme vis som GJD på nuværende tidspunkt mener, at databrug er en service til forbrugerne. Dette 

kan potentielt have indflydelse på GJDs brud med den selvopfyldende profeti.   

 
7.2 // Den ”gode” intention  

I forlængelse af afsnit 6.2.1 om transparens vil vi bemærke, at virksomheder har en opfattelse af, at 

de er etisk korrekte ved at oplyse om dataindsamling og -anvendelse. Men som vi bemærkede i dette 

afsnit, er det en fejlagtig antagelse, når virksomheder sætter lighedstegn mellem information og 

transparens (Christensen & Cheney, 2015). Derved tror virksomheder som GJD, at ved at 

kommunikere hvordan de indsamler og bruger data, fejlagtigt, at de er etisk korrekte. Peter 

Christiansen pointerer, at det er vigtigt at kommunikere til forbrugerne, hvordan data anvendes, og 

hvor vigtigt det er at være transparente overfor forbrugerne: ”Ellers kan vi godt få problemer” (bilag 

5, P41). Ud fra dette antager vi derved, at Peter mener, at GJD, ved at overholde loven om at informere 

forbrugeren, er etisk korrekte. Dette er interessant i det format, at virksomheden tror, de er etisk 

korrekte, men ikke er klar over, at de faktisk kunne gøre mere via bl.a. transparens. Boyd & Crawford 

siger, at mange forbrugere nok ikke er bevidste omkring de mange aktører og algoritmer, der 

indsamler og opbevarer deres data til fremtidig brug – og forbrugerne har nok ikke set disse aktører 

som den tiltænkte målgruppe for den data, de deler på f.eks. sociale medier. Mange er nok heller ikke 

klar over de mange formål deres delte informationer anvendes til (Boyd & Crawford, 2012). Dette 

understøttes af resultaterne fra kapitel 5, hvor vi netop fandt frem til, at fokusgruppedeltagerne 

hverken har kendskab til, hvilken data der indsamles om dem eller, hvordan denne data anvendes af 

virksomheder. Boyd & Crawford konkluderer, at selvom data er offentligt tilgængeligt, betyder det 

ikke, at der er givet fuld tilladelse til at bruge denne data til alle formål (ibid.). Det kan derfor 

diskuteres om det er etisk korrekt, at indsamle og anvende data med kommercielt formål, bare fordi 

denne er tilgængelig for GJD. Vi er klar over, at GJDs eksistens ender, hvis virksomheden ikke kan 

tjene penge – men vi ønsker blot at stille spørgsmålstegn ved den forretningsmodel, verden har skabt, 

hvor forbrugernes egne oplysninger udnyttes mod dem selv. 
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 Marketing har altid været en disciplin med formål om at overbevise forbrugerne om et 

køb. Dermed har marketing altid båret præg af manipulation af forbrugerne (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, & Hansen, 2012). Markedsføringskommunikation var før i tiden i høj grad baseret på 

kanyle-modellen, hvor et budskab via massekommunikation blev sendt ud fra afsender til modtager 

med håb om, at kommunikationen ville overbevise forbrugerne til køb (Sepstrup & Øe, 2010). Men 

det digitaliserende landskab har ændret denne tilgangsmåde drastisk (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, & Hansen, 2012). Gennemsigtigheden i den enkelte forbruger er dermed blevet så stor, at 

indsigten giver mulighed for at påvirke individet ved at anvende data produceret af dette individ 

(Yeung, 2018). Denne danner således grundlaget for næste diskussion om hvornår forbrugerne mister 

fri vilje da målet med kommunikationen bliver at automatisere adfærd.  

   

7.2.1 // Data til automatisering af digital adfærd 

En stor del af de etiske tanker udspringer af spørgsmålet om, hvornår forbrugernes data er udnyttet i 

så høj grad, at forbrugerne mister deres frie vilje og autonomi til at bestemme, hvilke produkter de 

køber. Som nævnt i introduktionen medfører data også mange gode sider, som f.eks. et redskab til at 

kunne forudsige influenzaepidemier via Google (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013). Men at kunne 

forudsige digital adfærd vha. data i markedsføringssammenhæng giver anledning til en helt anden 

problematik. Denne diskussion handler om, hvordan virksomheder anvender data i sådan en grad til 

at målrette kommunikationen, at forbrugeren mister deres frie vilje, da data udnyttes til at forudsige 

adfærd (Zuboff, 2019). Således vil vi diskutere, hvordan GJD kan forholde sig til det etiske dilemma 

om, hvornår databrug ikke længere er en service men overgår til manipulation af forbrugerne. Pernille 

Tranberg mener, at adgang til og behandling af personlige informationer kan påvirke endnu større 

spørgsmål omkring selvbestemmelse, balancen i vores demokratier samt frihed til at handle på egne 

vegne og i egen interesse (Tranberg & Hasselbalch, 2016). 

 Shoshana Zuboff pointerer, at virksomheder indsamler mere data end, hvad der er brug 

for til at give bedre service og produkter (Zuboff, 2019). I kapitel 4 bemærker vi den ekstra 

information, som GJD har om deres kunder, som de ikke gør brug af. Dog lægger CEO Peter 

Christiansen op til, at GJD gerne vil vide mere om kunderne, dog hele tiden med det i mente at skabe 

bedre service (bilag 5, P42). Men det kan diskuteres hvorvidt yderligere indsamling af data er 

nødvendig, og om formålet pludselig bliver at forudsige forbrugerens næste træk via behavioral 

modification (Zuboff, 2019). Det nuværende IT-system kan ikke håndtere al den data, som GJD har 
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adgang til (bilag 5, P3), og planen med det nye system er således at understøtte dataindsamling og 

håndtering bedre, så mere data kan bruges til at udføre målrettet kommunikation (bilag 6, L25). Igen 

opretholder GJD den endeløse cirkel, hvor databrug konstant skal optimeres og udnyttes bedre. Jo 

mere data der indsamles, jo større mulighed er der for, at GJD kan anvende data til at påvirke 

forbrugeren mod egen vilje til profitable formål. Som vi viste i afsnit 4.1.1, anvender GJD teknologi 

som automatiserende i arbejdsprocesserne - men hvornår bliver det et mål for virksomheden også at 

anvende teknologi til også automatisere forbrugernes adfærd? Hvornår overgår strategien fra viden 

til, hvad Zuboff kalder Instrumentarian power21? (Zuboff, 2019).  

 Som vi analyserede i kapitel 4, anvender GJD data til at udføre målrettet strategisk 

kommunikation som en service til forbrugerne. Hertil indsamles og anvendes data til at eksponere 

forbrugerne for relevante nyhedsbreve og annoncer. Dette bliver af GJD set som en service, og til en 

vis grad også af deltagerne i fokusgruppen, som netop ønsker relevant (men ikke for privat) indhold. 

For at tilbyde forbrugeren det relevante indhold har GJD behov for data til at basere kommunikationen 

på. Det etiske dilemma består i hvornår anvendelse af data bliver af forudsigende og manipulerende 

karakter. Det er en etisk overvejelse omkring fri vilje og diktering af data (Mayer-Schonberger & 

Cukier, 2013), som GJD netop kan vælge at gøre sig for at undgå at blive en del af den bevægelse, 

som Shoshana Zuboff har døbt overvågningskapitalismen (Zuboff, 2019). Som uddybet i 

litteraturgennemgangen i afsnit 2.1, anser overvågningskapitalisterne menneskelige data som et gratis 

råmateriale for skjulte kommercielle praksisser for udvinding, forudsigelse og salg (ibid.). GJD har 

adgang til massive data, og har dermed baggrundsmaterialet for potentielt at være i stand til at støtte 

bevægelsen. I skrivende stund anvender GJD data til at udføre Marketing Automation ud fra 

brugerens navigation på websider og udnytter dermed forbrugernes data i håbet om at skubbe 

forbrugeren til et køb (bilag 7, A13). Med adgangen til massive datamængder følger et etisk ansvar; 

og måske er det dermed stadig reelt for GJD at overveje, hvor langt virksomheden vil gå for at udnytte 

data til profit og dermed bevæge sig tættere på at blive en del af overvågningskapitalisme bevægelsen. 

Det kan GJD f.eks. gøre ved at tænke på de etiske dilemmaer og grænser. Udnyttelse af data til 

forudsigende formål kan blive dikterende, og understøtter ikke værdisættet, hvor kunden netop er det 

vigtigste (Georg Jensen Damask (a), 2018). Formålet med den etiske diskussion er ikke at foreslå, at 

GJD skal sige farvel til dataanvendelse. Men med tanke på den stigende opmærksomhed på emnet 

kan GJD overveje, om det ville være gavnligt at re-tænke tankegangen i og kommunikationen af 

                                                        
21 En ny magtform hvor virksomhederne har overhånden og former menneskelig adfærd til deres fordel (Zuboff, 2019). 
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forbrugernes data. Siden GJD, i høj grad, omfavner brandets lange historie og anciennitet, og at 

DNA’et derfor spiller en stor rolle, kunne det være relevant for GJD at overveje, hvordan DNA’et 

netop kunne afspejles i den måde, GJD anvender og oplyser om data. 

 Slutteligt, vil vi kort bemærke, hvordan anvendelsen af en automatiseret brug af data 

kan have indflydelse på det større samfundsmæssige perspektiv. Som Mikkel Flyverbom bemærker: 

”kommerciel datahøst har skabt nye økonomiske logikker, nye former for udbytning og nye totalitære 

utopier, som udgør langt større projekter og farer, end vi har fattet” (Flyverbom, 2019). Med 

reference til Shoshana Zuboff udtaler Mikkel Flyverbom, at problemet nemlig er langt større end, at 

virksomheder ikke interesserer sig for etisk brug af data. Problematikken består derimod i, hvorfor 

den menneskelige adfærd overhovedet skal kunne laves om til datakilder, som netop er det 

råmateriale, som overvågningskapitalisterne lever af. Men der er, ikke langt fra den ”grådige 

datahøst” til helt nye måder at indrette samfundet på, som vi f.eks. allerede ser med det sociale 

kreditsystem i Kina22 (Flyverbom, 2019). Dog er det ikke muligt kun at skyde skylden på den 

teknologiske udvikling. Overvågningskapitalismen er ikke skabt af teknologien, men af 

kommercielle kræfter der anvender menneskets adfærd med fokus på profit. 

Overvågningskapitalismen er dermed en helt ”ny form for social orden, som vi må tage stilling til, 

om vi ønsker at leve i” (Flyverbom, 2019). Den måde vi kontrollerer, automatisere og beskæftiger os 

med data bliver nødt til at ændre sig. Den nye dataæra udfordrer hele samfundet til at blive bedre 

udrustet til, hvordan teknologi ændrer vores liv, og hvem vi er (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013). 

Men fremtiden for forbrugerne kan stadig se lys ud, da Zuboff påpeger, at individer, organisationer 

og samfundet, heldigvis kan vælge at anvende teknologien til andre formål (Flyverbom, 2019).  

 Ovenstående diskussion har påvist det etiske dilemma og hvordan databrugen potentielt 

kan medføre helt nye former for automatisering af adfærd. Det er derfor interessant at overveje om 

den retning som databølgen er ved at gå i er ved at opnå samme højder som datidens salgsform via 

dørklokkestemning. I 1979 oplevede GJD en ændring i det originale salgsformat, da det blev forbudt 

at sælge produkter via dørklokkestemning. En lov vedtog, ud fra de mange klager overfor den 

pågående salgsform, at dette skulle forbydes (Reddersen, 1999). Bliver datidens dørklokkestemning 

vores tids datahøst? 

   

 

                                                        
22”(…) hvor borgere bliver vurderet og kontrolleret på baggrund af deres digitale fodspor” (Flyverbom, 2019). 
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Kapitel 8 // Konklusion 
 
 
Dette kapitel vil konkludere specialets endelige resultater og derved besvare den overordnede 

problemformulering. Formålet med dette speciale var med udgangspunkt i et casestudie at 

identificere, hvilke muligheder og udfordringer Georg Jensen Damask kan have ved at anvende data 

til at udføre målrettet kommunikation. Dette gjorde vi ved først at analysere, hvorfor GJD anvender 

data, for dernæst at undersøge forbrugernes oplevelser af datadrevet kommunikation og slutteligt at 

undersøge, hvordan GJD kan forholde sig til forbrugernes holdninger. Således gav det værdi at 

undersøge muligheder og udfordringer ved at inkludere forbrugernes tanker om datadrevet 

kommunikation, da disse i sidste ende er modtagere af kommunikationen. Specialets resultater 

bidrager til den omtalte datadebat med afsæt i to strømninger i litteraturen; om brugen af data er en 

service eller overvågning. Specialet inddragede begge strømninger i analysen, idét at GJD anså 

anvendelsen af data som en service, mens forbrugerne udviste privatlivsbekymringer for brugen af 

data til at målrette kommunikationen. Ved at inddrage casen sammen med forbrugerne fik vi således 

mulighed for at gå yderligere i dybden med emnet fra begge synsvinkler.  

 Med primært afsæt i socialkonstruktivismens perspektiv på vidensproduktion, skal 

resultaterne ses som et produkt af den virkelighed, der er produceret i den sociale interaktion mellem 

undersøgerne og den empiriske data. Således må specialets resultater ses som relativistiske.  

Via analyse og diskussion har vi identificeret muligheder og udfordringer for GJD, og 

disse afspejles i de to strømninger og dermed syn på data; service eller overvågning. Mulighederne 

og udfordringerne er indbyrdes forbundne, da nogle potentielle muligheder også kan ses som 

udfordringer. Disse illustreres i nedenstående figur.  

 

Muligheder 
Service 

Udfordringer 
Overvågning 

• Relevant kommunikation 
• Mulighed for at påvirke adfærd  
• Dataetik som konkurrencemæssig fordel 
• Inddragelse af forbrugernes holdninger 

(via transparens og kontrol) 

 
 
 
 

• Overpersonaliseret kommunikation 
• Diktering af adfærd  
• Fokus på privatlivsbekymringer og 

dataetik 
• Konsekvenser ved brud på tillid 

Figur 8: Identificerede muligheder og udfordringer for Georg Jensen Damask (egen fremstilling). 
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Vi fandt frem til, at GJD mener, at data forudsætter relevant kommunikation, som derved ses som en 

service. Dette gøres via teknikker som Data Mining og Predictive Analysis for at opnå indsigt i 

forbrugeren. Vi fandt frem til, at forbrugerne ønsker relevant kommunikation, men ikke at denne er 

baseret på følsomme data, da dette skaber utryghed. Overpersonaliseret kommunikation kan således 

føre til en Uncanny Valley effekt, hvor forbrugerne afviser kommunikationen. Dette kan bestå af en 

udfordring for GJD. Derudover anvender GJD data til at producere relevant kommunikation for 

derved at kunne påvirke adfærd, som i sidste ende kan medføre øget profit. Vi identificerer således 

dette som en mulighed, da anvendelsen af data for at levere relevant kommunikation til forbrugerne 

ligger til grund for at påvirke adfærd. Dette kan dog ligeledes være en udfordring, da forbrugerne kan 

opfatte det tydeligt relevante indhold som overvågning. Forbrugernes stigende gennemsigtighed gør 

det netop muligt at udnytte data effektivt og dermed skabe for relevant indhold. Problematikken 

opstår når dette anses for overvågning. Herved består udfordringen i at undgå diktering af adfærd. 

Vi identificerede en megatrend ift. øget fokus på privatlivsbekymringer, herunder fokus 

på dataetik. Denne megatrend kan være en mulighed for GJD, da tillid til virksomheden kan styrkes 

ved at inddrage forbrugernes privatlivsbekymringer og derved kan udjævne magtbalancen. Dette 

betyder, at en mere dataetisk tilgang potentielt kan være en mulighed for GJD, da dataetik kan være 

en konkurrencemæssig fordel ved både at inkludere operationelle tanker samt kommunikation om 

databrug. Dog kan det stigende fokus på privatlivet ligeledes være en udfordring for GJD, da 

datadebatten sætter fokus på virksomheders databrug, hvilket kan medføre nye datalove samt påvirke 

forbrugernes holdninger om datadrevet kommunikation. Dette kan potentielt have betydning for 

GJDs fremtidige databrug.   

Med afsæt i Ashworth & Frees teorier fandt vi frem til, at forbrugerne mangler kendskab 

til dataindsamling og -anvendelse. Vi fandt yderligere frem til, at der grundet de digitale strukturer 

ikke er tale om et retfærdigt samspil. Samspillet mellem virksomhed og forbruger kan potentielt gøres 

mere retfærdigt ved at inddrage forbrugernes ønsker om mere viden og kontrol. Vi præsenterer 

dermed en mulighed i dette, da forbrugernes viden om dataanvendelse kan øges via transparens. 

Implementeringen af kontrol kan være en mulighed for at skabe et mere retfærdigt samspil, da dette 

ligeledes kan reducere forbrugernes privatlivsbekymringer. Her undersøgte vi, hvordan kontrol 

potentielt kunne implementeres via et Personal Data Space eller via til- og fravalg af cookies.  

Grundet forbrugernes tillid til GJD kan privatlivsbekymringer reduceres ved interaktion med 

virksomheden. Dette betyder dog også, at dette kan være en udfordring, da forbrugerne har højere 
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forventninger til GJD ift. overholdelsen af digitale normer, og at et brud på disse derfor anses for 

mere alvorlig ift. virksomheder, forbrugerne ikke har ligeså meget tillid til.  

De identificerede faktorer kan på én og samme tid udgøre en mulighed og udfordring. 

Ultimativt, kan GJD finde balancen i at udnytte de muligheder som datadrevet kommunikation 

potentielt kan bringe via service, men samtidig også være opmærksom på de udfordringer denne form 

for kommunikation også kan medføre i form af overvågning. Hermed har dette kapitel konkluderet 

besvarelsen af specialets problemformulering, da vi via de tre problemstillinger har udledt, hvilke 

potentielle muligheder og udfordringer der kan være for GJD ved at anvende data til målrettet 

kommunikation. Vi har gennem specialets tilblivelse sikret besvarelsen af problemformuleringen og 

har samtidig vurderet, hvilke konsekvenser de videnskabsteoretiske perspektiver har for 

vidensproduktion gennem metode og analyse, samt for de endelige resultater.   
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Kapitel 9 // Perspektivering 
 

Yderligere forskning: Politisk regulering 
 

”De problematikker, som Zuboff peger på, kan ikke reduceres til nogle bump på vejen ind i en digital 
fremtid. Vi skal snarere se på dataproblematikker som et politikområde på niveau med udenrigspolitik 

eller økonomisk politik, som skaber nye vilkår for individer, virksomheder, offentlige institutioner og 
den overordnede samfundsudvikling” (Flyverbom, 2019). 

 
Ovenstående citat danner grundlag for den perspektiverende diskussion om dataproblematikken. 

Ifølge Mikkel Flyverbom skal denne nemlig anses for ligeså væsentlig som f.eks. økonomisk politik 

(Flyverbom, 2019). Det perspektiverende afsnit omhandler dermed en diskussion af, hvordan 

lovgivningsmæssige tiltag kunne være en potentiel løsning for, hvordan forbrugerne kan beskyttes 

mod at blive udnyttet via egen data. Her kan vi derfor diskutere hvordan politisk regulering kan være 

en mulighed for at imødekomme behovet for et mere digitalt privatliv og dermed gøre det sværere 

for virksomheder at manipulere med forbrugerne til egen vinding. Det perspektiverende afsnit er 

dermed vores bud på et emne, der selvom kort omtalt i dette speciale, har potentiale til yderligere 

forskning. Dermed indebærer dette perspektiverende afsnit en diskussion af, hvordan yderligere 

forskning om de lovgivningsmæssige aspekter af databeskyttelse kunne tage form samt hvilke 

relevante diskussioner og spørgsmål, der kunne inddrages. 

 Én virksomhed kan ikke løse problemet alene. Selv hvis f.eks. GJD gav forbrugerne 

mere kontrol over data, som indsamles og anvendes på deres webside, er forbrugerne stadig aktive 

på hundredevis af andre digitale platforme, hvor uanede mængder af data indsamles (Walker-Ford, 

2019). Adskillige teoretikere mener, at problemet om privatlivsbekymringer skal løses via lovgivning 

(Tranberg & Hasselbalch, 2016) (Ashworth & Free, 2006) (Zuboff, 2019), og at regulerende tiltag er 

nødvendige for at give forbrugere evnen til at kontrollere den information, der forlader deres digitale 

enheder (Ashworth & Free, 2006). Med udgangspunkt i den nuværende GDPR-lov vil vi således 

diskutere hvordan politisk regulering, af hvordan virksomheder må anvende persondata i 

markedsføring, kan være et redskab til at løse problemet, samt hvilke problematikker dette også kan 

give anledning til. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i Daniel Solove (Solove, 2013). 

 GDPR har til formål at give forbrugerne mere kontrol over data samt mulighed for at 

træffe et informeret valg om indsamling og anvendelse af data (Olstrup, 2019). Men som bemærket i 

kapitel 2, har GDPR ikke umiddelbart medvirket til forbrugernes tryghed. Solove mener således, at 
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løsningen kunne være en lovgivning, som både er overskuelig, letforståelig og nem at navigere i for 

forbrugeren (Solove, 2013). Den nuværende GDPR-lov forudsætter self-management (ibid.). Det vil 

sige, at forbrugerne selv, for at få kontrol, skal træffe et (antaget informeret) valg, om de vil samtykke 

til indsamling og anvendelse af data. Men som vi tidligere har diskuteret, kan det være svært for 

forbrugerne at træffe dette meningsfulde og informerede valg. Som Solove siger, er det mest åbenlyse 

valg derfor at lade loven regulere samt fremtvinge visse privatlivsvalg (Solove, 2013). Men denne 

løsning er ikke lige til, og danner således grundlag for yderligere spørgsmål omkring, hvordan loven 

så skal indrettes for at løse problemet. Regulering af privatlivet risikerer nemlig at blive formynderisk 

(ibid.), og det er netop denne problematik, vi i følgende afsnit vil tage udgangspunkt i med afsæt i 

GDPR. Denne diskussion konstituerer således et videre forslag til en problematik, der kunne 

udforskes yderligere. 

 

9.1 // Lovgivningsmæssig problematik: Samtykke dilemmaet 

Problematikken handler om hvordan loven kan inddrage samtykkeaspektet men også undgår at 

reguleringen af det digitale privatliv bliver formynderisk (Solove, 2013). Solve mener, at hvis loven 

ikke tager højde for samtykke, mister forbrugerne friheden til selv at vælge. Ved ikke at inddrage 

samtykkeaspektet i lovgivningen vil det betyde, at forbrugerne enten ikke kan træffe et meningsfuldt 

valg eller, at de frarøves overhovedet at kunne tage et valg. Ironisk set kan formynderisk regulering 

begrænse forbrugernes frihed til at vælge, og dette er, hvad Solove kalder for Consent Dilemma (her 

oversat til samtykke dilemma). Solove mener dermed, at en optimal lovgivning anerkender, at 

løsningen ift. samtykke skal undgå formynderisk karakter og samtidig beskytte privatlivet (Solove, 

2013). I forhold til at løse problematikken i samtykke dilemmaet, introducerer Solove tanker, som, 

han mener, er vigtige at tage stilling til, for at udvikle lovgivning omkring håndtering af udlevering 

af persondata (Solove, 2013).  

 Vi diskuterer derfor nu, hvordan disse tanker kan medvirke til en bedre regulering af 

data ved at inddrage, hvordan nutidens lovgivning ser ud (GDPR), og dermed inspirere til yderligere 

forskning. Solove mener, at der er er brug for en mere nuanceret forståelse af, hvad samtykke betyder, 

da samtykke ofte ses på som et binært valg (enten eller) (Solove, 2013). Dette er til stadighed tilfældet 

på adskillige hjemmesider, men nogle virksomheder præsenterer dog brugeren for andre alternativer, 

der indebærer til- og fravalg af forskellige typer cookies (bilag 15). På denne måde nuanceres 

samtykke forståelsen ved, at brugeren har mulighed for eksempelvis kun at tilvælge de nødvendige 
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cookies for at få hjemmesiden til at fungere. Men det kan diskuteres om dette er nok eller om der 

også er behov for at re-tænke, hvad der konstituerer et reelt samtykke – og om dette netop skal 

reguleres via love (Solove, 2013). Solove præsenterer idéen om, at for at beskytte forbrugeren kan 

nudging anvendes til at skubbe brugeren i en bestemt retning dog uden at fratage forbrugernes valg 

(ibid.). Dette kunne eksempelvis betyde, at brugeren vha. f.eks. farver, hjemmesidens opbygning eller 

framing23 tilskyndes at vælge visse privatlivsindstillinger. Den Danske Ordbog definerer nudging 

som ”blid tilskyndelse til en bestemt ønskelig adfærd, men uden fratagelse af det frie valg” (Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab (b), u.d.). Hertil præsenterer vi derfor problematikken i, om 

anvendelsen af nudging til at påvirke forbrugernes valg egentlig ikke bare er endnu et forsøg på at 

styre adfærd og dermed læner sig op ad behavioral modification (Zuboff, 2019). I kapitel 7 

diskuterede vi det etiske dilemma i, når forbrugerne mister autonomi til at træffe beslutninger, men 

spørgsmålet er, hvornår noget er etisk ukorrekt, og om nudging kan anses som etisk ukorrekt, i og 

med, at formålet her også er at påvirke adfærd. For at trække tanken endnu længere ud, kan det 

samtidig også diskuteres, hvem der bestemmer, hvornår noget er etisk ukorrekt. Kan dette bestemmes 

af politikere uden at blive formynderisk?  

 Dette perspektiverende afsnit havde dermed til formål at præsentere et forslag til 

yderligere forskning på dataområdet ved at undersøge reguleringens rolle i at beskytte forbrugernes 

privatliv. Dette emne er således et område der, ved yderligere indsigt kunne bidrage til en større 

forståelse af omfanget af det digitale privatliv.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
23 Princippet om at kontekst nogle gange er vigtigere end indhold (Genco, Pohlmann, & Steidl, 2013). 
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Bilag 1 // Interviewguide – Peter Hulweg Christiansen 

Peter Hulweg Christiansen (CEO & Head of Digital) 

Tema Interview spørgsmål  

Informeret samtykke • Tilladelse til at optage interview samt udgivelse af svar 

• Interviewets længde 

• Interviewets formål 

• Fortrolighed og offentliggørelse af opgave 

• Mulighed for ikke at svare 

Indledende spørgsmål  1. Hvor lang tid har du været direktør for GJD? 

2. Hvad er dine primære arbejdsopgaver?  

3. Hvor meget fylder den digitale del, af din arbejdstid? 

OMNI-strategien 4. Hvordan fungerer OMNI? (1:1 kommunikation) 

5. Hvordan fungerer den nye strategi DNA? 

6. Hvordan er OMNI tænkt ind i den nye DNA-strategi? 

Data og digital strategi 

Generel information om 

hvordan GJD bruger data 

 

7. Har I undersøgt hvad jeres kernegruppe tænker om 

databrug? (Hvad forventer i at jeres målgruppe tænker 

om databrug?) 

8. Tror du jeres målgruppe kan være en udfordring for 

jeres digitale strategi? Hvordan? 

9. Har GDPR haft en indflydelse på den digitale strategi?  

10. Har I set en ændring i hvordan jeres kunder agerer på 

jeres online kanaler efter GDPR? 

Resultater og fremtid for 

digitale strategier og data 

Hvilken indflydelse har den 

digitale strategi haft indtil 

videre? 

11. Har jeres digitale strategier øget salg og kendskab til 

GJD?  

12. Hvad er jeres fremtidige digitale planer? Hvordan vil i 

bruge data i fremtiden? (Nyt IT-system) 

13. Hvad er jeres digitale målsætninger?  
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14. Hvordan ser du GJDs digitale fremgang om 5 år? 

(data) 

15. Hvad ser du som GJDs stærke og svage digitale sider? 

16. Hvad ser du som GJDs største digitale udfordringer? 

(data) (Adblocks) (Politiske, økonomiske, sociale, 

teknologiske og juridiske faktorer) 
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Bilag 2 // Interviewguide – Line Krogh 

Line Krogh (Vice President, Sales & Marketing) 

Tema Interview spørgsmål 

Informeret samtykke • Tilladelse til at optage interview samt udgivelse af svar 

• Interviewets længde 

• Interviewets formål 

• Fortrolighed og offentliggørelse af opgave 

• Mulighed for ikke at svare  

Indledende spørgsmål 1. Hvor længe har du arbejdet hos GJD? 

2. Hvad er dine primære arbejdsopgaver?  

Data og digital strategi 

Generel information om 

hvordan GJD bruger data 

 

3. Hvordan bruger GJD data i praksis til at målrette 

markedsføring til forbrugerne? 

4. Har GDPR haft en indflydelse på den digitale strategi?  

5. Hvilke målsætninger har GJD for datadrevet 

markedsføring? 

Målgruppen 6. Har I undersøgt hvad jeres kernegruppe tænker om 

databrug? (og hvad forventer I, at de tænker om 

datadrevet kommunikation?) 

7. Tror du, at kernegruppen er en udfordring for den 

digitale strategi? 

8. Hvad ser du som GJDs stærke og svage digitale sider? 

OMNI-strategien 9. Hvordan fungerer OMNI strategien?  

10. Hvordan har I tænkt jer at kommunikere 1:1 med 

kunden på tværs af kanaler? Hvordan virker det i 

praksis?  

11. Hvad menes der med ”Offline annoncering”? (Se 

OMNI katalog s. 7). (Uddyb siden yderligere) 
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Resultater og fremtid for 

digitale strategier og data 

Hvilken indflydelse har den 

digitale strategi haft indtil 

videre?  

12. Har de digitale strategier øget salg og kendskab til 

GJD? 

13. Kan der ses en ændring i, hvordan kunderne agerer på 

de digitale kanaler efter GDPR?  

14. Hvad ser du som GJDs største digitale udfordringer? 

(politiske, økonomiske, sociale, teknologiske faktorer) 
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Bilag 3 // Interviewguide – Anette Poulsen 

Anette Poulsen (E-Commerce Manager) 

Tema Interview spørgsmål  

Informeret samtykke • Tilladelse til at optage interview samt udgivelse af svar 

• Interviewets længde 

• Interviewets formål 

• Fortrolighed og offentliggørelse af opgave 

• Mulighed for ikke at svare 

Indledende spørgsmål 1. Hvor længe har du arbejdet hos GJD? 

2. Hvad er dine primære arbejdsopgaver? 

Data og digital strategi 

Generel information om 

hvordan GJD bruger data 

 

3. Hvilken data indsamler I om kunderne?  

4. Hvordan indsamler I data? (ekstern virksomhed?)  

5. Hvordan behandles data? (system og kategoriseret) 

6. Hvordan anvendes data i praksis til at målrette 

kommunikationen til forbrugerne? 

7. Videresælger I data om forbrugerne?  

8. Køber I data fra tredjepart?  

9. Hvilke målsætninger har I for datadrevet 

markedsføring? 

10. Hvilke data er mest brugbare? Og er der noget data I 

ikke kan bruge?  

OMNI-strategien 11. Hvordan spiller de forskellige sociale medier sammen 

mht. OMNI og databrug? 

12. Hvordan har i tænkt jer at kommunikere 1:1 med 

kunden på tværs af kanaler? Hvordan virker det i 

praksis?  

13. Hvad menes der med ”Offline annoncering”? (Se 

OMNI katalog s. 7). (Uddyb siden yderligere) 
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Resultater og fremtid for 

digitale strategier og data 

Hvilken indflydelse har den 

digitale strategi haft indtil 

videre?  

14. Kan der ses en ændring i, hvordan kunderne agerer på 

de digitale kanaler efter GDPR?  
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Bilag 4 // Interviewguide – Fokusgruppe 

Fokusgruppe (GJDs målgruppe) 

Tema Interview spørgsmål  

Informeret samtykke 

Information om interviewets 

struktur og formål. 

• Interviewets formål (det handler ikke om at være 

ekspert, ikke relateret til butik KBH, speciale på CBS 

med GJD som case)  

• Interviewets varighed (2,5 time inkl. pause) 

• Interviewet optages med lyd og film (tilladelse)  

• Tilladelse til at udgive navne samt mulighed for 

anonymitet 

• Informere om muligheden for at nægte at svare 

• Interviewet er udformet som en samtale mellem alle. 

Ingen forkerte svar, del bare holdninger, opfordre til at 

svare på andres udtalelser.  

• Praktisk information  

Small talk  

Informanterne præsenterer 

sig selv for at etablere en 

god stemning.  

Hvad er motivet bag 

informanternes deltagelse?  

1. Navn, beskæftigelse, familie, bopæl 

2. Hvorfor har I tilmeldt jer fokusgruppen? Hvorfor fandt I 

temaet om data/personlige oplysninger interessant? 

Opmærksomhed på 

databrug og målrettet 

kommunikation 

For at få en forståelse af 

hvor meget data 

informanterne generelt 

deler. Er de overhovedet 

3. Hvornår deler I personlige oplysninger på nettet? (eks. 

SoMe, konkurrencer) 

4. Hvilke data har I det OK med at udlevere? Er der 

nogle oplysninger I ikke vil udlevere? 

5. Hvad er jeres oplevelser af bannerannoncer og 

reklamer på internettet? Hvordan har I det med det?  
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oplyst omkring hvor 

tilgængelig dataen er? 

Hvordan oplever 

informanterne 

bannerannoncer og 

anvendelsen af cookies til 

at målrette reklamer?  

 

5.1 Har I erfaringer/oplevelser på sammenhængen 

mellem de hjemmesider I besøger/søgehistorik og 

de annoncer (reklamer) I bliver eksponeret for? (er 

det godt eller dårligt? - en service?) 

Cookies  

Ved informanterne hvad 

cookies indebærer?  

6. Ved I hvad cookies er?  

7. Er I opmærksomme på cookies? Accepterer I altid 

cookies? (eller klikker I bare videre på siden?)  

8. Ved I hvad det betyder, når I godkender cookies? (fact: 

det er nok at gå videre på siden)  

GDPR  

Har informanterne oplevet 

det stigende fokus på data 

og GDPR? Har fokusset 

gjort dem mere trygge eller 

utrygge? 

 

9. Har I i løbet af de seneste år oplevet et stigende fokus 

på virksomheders indsamling og brug af data? Hvad er 

jeres holdning til det?  

9.5 Har GDPR loven gjort jer klogere på, hvordan 

virksomheder bruger jeres data? Hvordan? 

10. Er det godt, at der kommer fokus på emnet? Hvorfor? 

Gør det jer mere trygge eller utrygge?  

11. Ved I hvad GDPR (persondataforordningen) er for 

noget? (hvor har I fået viden om GDPR fra?) 

Nyhedsbreve og 

kundeklubber 

Nyhedsbreve via 

kundeklubben er GJD 

primære kommunikations-

kanal til målrettet 

kommunikation. Hvordan 

12. Hvorfor melder I jer ind i kundeklubber? 

(nyhedsbreve?) 

13. Åbner I de nyhedsmails I modtager? (og læser dem?) 

14. Hvordan har I det generelt med de nyhedsbreve I 

modtager? Er de relevante?  
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oplever informanterne 

denne type kanal?  

Georg Jensen Damask 

Etablering af 

informanternes forhold til 

GJD.  

15. Hvad er jeres forhold til GJD? (troværdighed) 

16. Hvorfor har I tilmeldt jer kundeklubben? (service?) 

17. Bruger I GJDs hjemmeside? (godkendt cookies?) 

18. Hvad er jeres oplevelse af de nyhedsbreve I modtager 

fra GJD? (Relevans og content?) 
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Bilag 5 // Transskribering af interview – Peter Hulweg Christiansen  

P: Peter Hulweg Christiansen (Informant) 

K: Kamilla Mist (Interviewer) 

S: Sara Rønnest (Interviewer) 

Varighed: 58.22 minutter   

Dato: 20.02.19 

Lokation: Mødelokale hos Georg Jensen Damask i Kolding 
 
K0: Helt generelt, så vil jeg føre interviewet og Sara vil komme med supplerende spørgsmål. 
Interviewet kommer til at vare ca. 1 time. Og så kommer det til at handle om datadrevet målrettet 
kommunikation. Hvis der er noget du ikke kan eller må svare på siger du selvfølgelig bare til.  

P0: Det lover jeg 

K1: Helt indledende spørgsmål, hvor lang tid har du været direktør for Georg Jensen Damask?  

P1: Siden 2003.  

K2: Der er selvfølgelig nogen ting vi godt ved, men vi skal lige have en kilde på det egentlig. Hvad 
er dine primære arbejdsopgaver?  

P2: Det er at sikre at den strategi der bliver udarbejdet af ledelsen, som bliver godkendt af bestyrelse 
også bliver udført og en realitet. Det kan man sige er min primære arbejdsopgave og den er jo så 
forbundet med alle mulige forskellige opgave, det er sådan administrative opgaver, skubbe til dem 
som trænger til at blive skubbet, hive i dem som trænger til at blive hevet i og så for at vi holder os 
på sporet hele tiden. Det er jo en af opgaverne. Udover det er jeg jo Head og digital, som det jo hedder 
og det skyldes, når man går i gang med den her strategi som vi kører nu, som jo slutter om 2 måneder, 
som hedder OMNI. Den er så, vi har lavet mange transaktioner den seneste tid og det skal man også 
gøre. Men den vi har gjort denne her gang, som hedder OMNI, er så al omfattende, i hele vores 
mindset i hele vores personale og den måde vi håndtere tingene på, at den kan godt give nogle bump 
på vejen. Derfor er det hensigtsmæssigt at topledelsen går ind og siger: ”jeg er head of digital fordi 
vi vil den digitale vej”. Jeg går ud fra i spørg mig hvor vi er mest sårbar i forhold til det vi gør eller 
hvor jeg ser de største bump på vejen i forhold til den strategi.  

K3: Det tænkte jeg faktisk jeg lige ville tilføje nu, når du selv kommer ind på det.  

P3: Jamen, der kan jeg sige der er 2 ting. For det første er der systemet. Dermed data grundlaget og 
hele vores interne IT-system kan følge med. Og der vidste vi allerede da vi gjorde det at, vi besluttede 
tilbage i oktober sidste år, der gik jeg til bestyrelsen med en helt ny strategi som skulle hedde OMNI, 
jeg skal bruge 6 måneder – vi skal flyve flyveren mens vi bygger et nyt. Var i med til det store møde? 
(S: ja.) ja, okay. Men det fik jeg ja til. Så fik jeg egentlig lov til at sælge skibet uden at, vi plejer jo at 
følge nøgletallene, så vi følger med i hvad der sker, men her der gjorde vi sådan her … og så gik vi 
bare ud i OMNI. Vel vidende at vores IT-system ikke var bygget til OMNI. Det er det ikke. Det er en 
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af de store opgaver, for det skal gå stærkt. For det viser sig også nu, når strategien er lykkedes, at vi 
nogle gange løber rundt som hovedløse høns nogle gange… og taber lidt på gulvet og skal gøre mange 
manuelle ting, som kunne gøres meget mere effektivt, hvis vores data var i orden.  

K4: Altså jeres data, så mener du IT-systemet?  

P4: Ja, IT-systemet. Det er den ene ting, i og med at vores IT-system ikke er bygget til det her er der 
også noget data som vi ikke får fat i, og det er jo også skidt. For det vigtige er jo netop i den strategi 
som hedder OMNI, det er at data grundlaget er i orden. For man tester rigtig meget, vi tester hele 
tiden, det ved I selv med nyhedsbreve, vi sender ud hele tiden. Der skal vi kunne trække os tilbage 
meget hurtigt, og der er lidt for meget manuelt i det, så vi når ikke altid at trække os inden der… 

K5: Hvad for noget har i f.eks. testet, hvor I har været nødt til at trække jer? 

P5: Jamen det kan været alt muligt, virker det og det tilbud godt. Og hvis det virker godt, så skal vi 
jo komme ud med det igen med visse modifikationer til den samme kunde på et senere tidspunkt igen. 
Hvis vi nu gik in dog så at 50.000 af vores kunder går ud og køber lige præcis den dug, hvis vi så 
hurtigt kunne samle det op og se de 50.000 kunder og sende dem en besked med 4 servietter som 
matcher dugen – i stedet for at vi sådan skal, ”når det gør vi”, så går der hurtigt en måned før vi kan 
gøre det. Sådan en OMNI-strategi, der handler det om hastighed, hastighed hastighed. Det er den ene 
udfordring. Den anden er det mere kommunikative, før kommunikerede vi med et distributionsled 
eller en agent eller måske en butiks indehaver, så taler vi med fru Jensen nu. Fru Jensen definerer jeg 
som, det almindelige mennesker. Og de taler på en helt anden måde. 1:1 feedbacken og deres loyalitet 
er noget helt andet end hos en distributør, hvor man nærmest har bygget et venskab op igennem 
mange år, sørget for, spiser sammen. Her er det dig jeg taler med og du svarer mig lige prompte, enten 
på chatten eller noget andet.  

K6: Så det er det du mener med 1:1, det der med at du bare får svar med det samme?  

P6: Ja, du får svar med det samme og forventningerne er lidt noget andet. Hvis du jokker lidt i 
spinaten, jeg kan ringe til Henrik fra Bolighus og sige ”Hej Henrik, vi når ikke lige at sende det afsted, 
du får det om 3 dage, er det okay?” så siger han: ”ja, ja” for vi har måske lige været ude og lavet et 
eller andet sammen… det kan du ikke med Fru Jensen. Du forventer når du bestiller noget på nettet 
skal det være der i morgen og senest i overmorgen. Hvis det ikke er det, sidder du med det samme 
derhjemme og skriver, ”hvorfor fanden er det her ikke, hvad er det for noget”. Og det stiller krav til 
vores telefon support at de skal vænne sig til at skrive med Fru Jensen fremfor en distributør. Det 
samme gælder ude på lageret, de skal vænne sig til at det går meget stærkere, leveringshastigheden 
er jo afgørende. Så det er egentlig de to største hick-ups, som skal løses. Eller vi har jo løst det, det 
går fantastisk, men vi kan blive endnu bedre og endnu skarpere.  

K7: Altså nu, er du jo kommet ind på jeres OMNI-strategi og jeres 1:1 kommunikation. Vil du uddybe 
jeres OMNI-strategi? 

P7: Alt i alt går den ud på at vi skal være på samtlige platforme og ramme vores målgruppe på lige 
præcis de platforme de ønsker at operere på og det går ud på, hvis vi har et tilbud, så skal jeg sælge 
den på en måde ude i butikken, en anden måde på Facebook og en tredje måde på instagram osv. osv. 
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osv. Den skal iscenesætte anderledes og budskabet skal fortælles anderledes. Det er reelt det, det hele 
går ud på. Og det stille igen højere krav. For før skulle vi kun arbejde på én kanal, en distributør, en 
butik som sælger det videre til hvem som helst. Nu har vi jo en hel række af paletter vi skal tage højde 
for. Og samtidig skal vi jo tage højde for at vi på Georg Jensen Damask er så privilegerede – og lidt 
en udfordring – at vi levere til kvinden. Det ved vi godt. For 95% af tilfældene. Men vi er så 
privilegerede at, jeg skulle lige til at sige, levere til alle typer kvinder. Vi levere både til, uden at tale 
ned til nogen, Fru Jensen, som køber vores juledug og vil pynte julebord og fortælle julehistorier til 
børnebørnene, det er hvor hun er i livet. Så levere vi fx til en eller anden ung 35 årig kvinde i Hellerup 
som bor i et fedt betonhus med glas og kigger ud over Øresund og køber vores sengetøj fordi hendes 
soveværelse er pisse lækkert osv. Og så levere vi gudhjælpemig også til dronningen, som er meget 
mere romantisk anlagt og den type kvinde. Dem skal man også kommunikere forskelligt til. Herovre 
skal jeg fortælle hygge, hygge – herovre skal jeg være lidt mere direkte og herovre skal jeg både være 
fortællende og strategisk. Det er det det hele går ud på.  

K8: Hvordan kan I sikre det også på det forskellige platforme?  

P8: Ja, det kan vi jo egentlig ikke sikre lige nu. Vi kan sikre i den forstand at vi selv skriver det og vi 
kan lære det og vi kan suge til os. Men det der netop er så interessant ved netop en OMNI-strategi er 
at den sover aldrig. Der bliver aldrig to streger under, det er en never ending story. Det der sker netop 
nu, nu skal jeg præsentere d. 8 mej om den nye strategi, som går fra næste 2019 til næste år. Du kan 
sige, det kan godt være vi har haft travlt og der har været mange forandringer, men det kan vi ligeså 
godt vende os til. For lige præcis det er kommet for at blive, vi kommer til at skulle forandre os hele 
tiden. Og I ved jo om nogen – det går sindssygt stærkt. Det kan godt være for nogen at man halter 
lidt bagefter, men sådan er det bare blevet. Du kan hoppe på vognen, du kan lade værre. Hvis du lader 
værre jamen så forsvinder du.  

K9: Så det er det digitale forandringer du synes især, men måske også de sociale forandringer som 
gør du føler at der er hastighed?  

P9: Ja det synes jeg. Jeg kan nævne et rigtig godt eksempel: Alene det at vi næsten skal være på 24/7 
med vores chat, det var man jo ikke bare for 1-2 år siden. Der var man på fra 8-4, nu skal vi lave 
vagtordninger. Jeg skal komme til jer og sige, jeg kan godt sige i tager lige vagten i nat. ”arg... det 
gør vi sku ikke”, ”jo” – altså kan i se det? Det er jo den verden vi ser foran os her. Så kan der være 
nogle geografiske og landeudfordringer. I det der er nogle lande, hvor sådan noget er helt naturligt, 
hvor de har gjort det i årevis. Men i Danmark er vi nok ikke vant til at arbejde 24/7, eller 
Skandinavien, eller jeg vil næsten sige Europa. Der er lidt udfordringer, sådan personale mæssigt, ser 
jeg for mig i hvert fald. Men nu må vi se.  

K10: Kan du se nogle politiske udfordringer?  

P10: Nej, måske ikke politiske udfordringer. Men jeg kan måske se at der på et tidspunkt kunne 
komme nogle juridiske udfordringer. For det går så stærkt nu, jeg tror mange gange ikke vores 
statsapparat eller vores regelsæt – hvad jeg skal kalde det – kan følge med. Jeg kan give jer et godt 
eksempel, de her to unge gutter, som fandt på at rejse op til Grønland med en dåse ikke. Der er der jo 
lige pludselig rejst sig et krav om, det kan de ikke fordi det er Grønland der ejer luften. Hvordan 
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håndterer vi det rent juridisk? Hvem ejer luften der er i Danmark? Jamen så vil jeg eje luften der er i 
min have… jamen det er noget med blæsten, nu sætter jeg tingene helt vildt på spidsen. Men det er 
jo sådan nogle ting som opstår nogle gange. Og så er der den hastighed der sker mellem grænserne, 
de er blevet fuldstændig flydende, toldpolitik, betalingssystemer ikke mindst. Vi er vant til 
herhjemme at have dankort, det gør de ikke i Sverige og Norge. Vi er også vant til at sove i sengetøj 
med en vis størrelse, det gør de heller ikke i Norge eller Sverige. Så det er ikke enkelt det her.  

S1: Har I lavet nogle undersøgelser om hvad kunderne tænker omkring alt det her, det digitale og det 
datadrevne?  

P11: Overhovedet ikke. Det vil jeg godt forklare hvorfor vi har gjort. Mange vil angribe det og sige 
er I fuldstændig sindssyge. Men det er netop derfor vi har gjort det, jeg er ret overbevist om, hvis vi 
havde undersøgt noget, så have vi trukket følehornene lidt til os. Så havde vi ikke turdet gå så langt. 
Hvis i vidste hvor meget jeg er blevet angrebet i hele den her proces for at vi mister kunder, vores 
ældre kunder bliver sure over vi sender for mange nyhedsbreve og tilbud ud. Jamen så havde jeg jo 
nærmest blevet panisk ikke? Nu gjorde jeg det jo bare alligevel, sagde jamen det er ren 
mavefornemmelse – jamen det er rigtig vi mister nogen, det er der bare ikke rigtig noget at gøre ved, 
for vi vinder så mange andre et andet sted, det er det det gælder om. Så derfor gjorde vi det ikke.  

K11: Nu hvis du kigger tilbage, tror du det kunne have hjulpet?  

P12: Nej faktisk ikke. Nu skal vi jo snart aflevere årsregnskab og det bliver jo fuldstændig vanvittig 
godt og jeg tror netop det er derfor, fordi vi bare sprang ud i det uden at tænke for meget. Altså vi har 
selvfølgelig tænkt rigtig meget, det er ikke sådan at vi bare har ohøj ud i det. Jeg vil også sige vi 
havde tænkt igennem der hvor der kunne være risiko, men vi valgte at gøre det. Vi ser rigtig mange 
virksomheder, og vi ser rigtig mange nu også der er rigtig mange der kigger vores vej. Du ser at de 
springer ud i det og når det så begynder at gøre lidt ondt, de taber lidt kunder og de skal investere lidt 
mere i det, så trækker de sig tilbage igen. Og så er det jo ikke en OMNI-strategi, så stopper du jo midt 
i en strategi, og det er dødfarligt. Enten så gør du det og håber på det bedste eller også gør du det 
ikke. Og vi gjorde det heldigvis.  

K12: Men det er jo kun en 1 års strategi, er det ikke lidt farligt? Er den båret helt ud så? 

P13: Nej. Altså det er jo klart kan man sige, at tidligere lavede man jo også 3 års strategier, men det 
gør man ikke længere det går så hurtigt. Jeg kan have en fornemmelse af hvor det går hen om 3 år, 
men jeg kan ikke vide det. Jeg kan have en idé i mit hoved, men ellers ikke. Det gælder jo også for 
en 1 års strategi, jeg kan have en fornemmelse for nogenlunde hvad år 1 kan bære med sig, og lidt 
med år 2 og måske år 3. Men jeg tør simpelthen ikke skrive det ned i en strategi. For der kan ske 
noget så hurtigt i morgen. Så den jeg præsenterer d. 8. maj det bliver også kun for 1 år.  

S2: Det er DNA strategien ikke? 

P14: Den hedder OMNI, DNA´et det er det der omfavner det hele, det er der vi kommer fra. Men den 
bliver også kun 1-årig. 

K13: Kommer den så til at hedde det samme?  
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P15: Den kommer højst sandsynligt til at hedde OMNI 2.  

K14: Så det bliver bare en forlænget udgave af OMNI?  

P16: Ja. 

K15: Så I holder fast i de overordnede rammer?  

P17: Det kan jeg love dig for. Du skal se på det som om, det bare er OMNI som vi så forfiner. Så vi 
bliver endnu bedre til der hvor vi er rigtig gode og cutter noget hvor vi er dårlige, vi bliver nok også 
endnu mere fokuserede i de lande vi nu er inde i. Men det hedder sig stadig at vi vil eje Skandinavien 
offline og online.  

K16: Hvad har I planer om at cutte så?  

P18: Det er jo sådan lidt fortroligt. Men jeg kan sige, hvis I tager udgangspunkt i det vi gjorde i DK, 
der havde vi jo butikker og leverede til alle. I dag har vi jo egentlig ikke nogen butikker tilbage udover 
vores egne og så har vi nogle kendskabsgradsbutikker så som Illums bolighus og det er det vi ender 
op med. Så du kan sige allerede nu ejer vi sådan set online og offline Danmark. I Norge der har vi 
220 butikker og vi har vores egen online, som vi sælger til og der er en agent, som sidder og styrer 
de her 220 butikker. Nu cutter vi agenten, fyrer ham – for sådan en agent skal have 15% af salget. Så 
vi tager agenten væk og så propper vi de 15% ud i butikkerne så de kan være med på kampagner 
offline, mens vi kører dem online, så det matcher. 

K17: Men det handler vel ikke kun om costs i den der situation. Det handler vel ligeså meget om I 
gerne vil yde den service ikke?  

P19: Jo, jo helt sikkert. På et eller andet givent tidspunkt, så tænker jeg vi cutter halvdelen af de givne 
butikker vi har nu og så kunne det tænkes vi åbner en egen butik i Oslo f.eks. og så på et eller andet 
tidspunkt så cutter vi det hele og så har vi det samme som i Danmark. Kan i se det? Sådan går det 
videre i Sverige og sådan går det videre… men du er nødt til at køre flere steder samtidig, vi vil stadig 
sælge i USA, Japan og sådan noget. Der har vi også normalt salg. Det er også derfor vores lager er 
todelt, det ene har vi drengene der kører truck og sådan til distributionscentrene, mens ude hos de 
andre hvor pigerne står så pakker de silkepapir, det er webshop. Og det bliver større og større. Det 
bliver større og større mens det andet bliver mindre og mindre.  

K18: Hvad bliver mindre?  

P20: Altså websalget bliver større og større, mens det traditionelle salg bliver mindre og mindre. Det 
har også igen noget at gøre med at de større aktører bliver større og de mindre aktører bliver mindre. 
Du kan sige, hvis du tager fødevarer, Dansk Saling Group og Coop og de her store. De bliver større 
og større. Mere og mere produkter og alle mulige andre produkter som ikke har noget med fødevarer 
at gøre. Det betyder så at alle far-og-mor butikkerne, de dør. Det betyder også noget når du går rundt 
nede i byerne, så er det fuldstændig dødt. Nede på strøget her i Kolding, er det til at skide i bukserne 
af, der sker ikke noget som helst. Så det ender med du har de her 3 metropoler. København, Århus 
og Odense. De rigtig store. Resten bliver lagt ned over tid. Så har du jo Alibaba og Amazon, som 
også kommer. 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 133 af 235 

K19: Du sagde også at I gerne vil fokusere jeres OMNI-strategi, hvordan vil I fokusere den?  

P21: Jeg tror vi kommer til at, nu når jeg siger fokusere. Noget af det flotte overskud vi kommer til 
at have, der kommer vi til at investere i der hvor der er størst effekt i forhold til vores OMNI. Det er 
jo Danmark selvfølgelig og det er at bygge Norge op, så det bliver ligeså stort som Danmark og vi 
kigger på Sverige. Så det hedder egentlig Danmark, Norge, Tyskland, Sverige og resten.  

K20: Så jeres fokus handler egentlig om at bredde den strategi ud?  

P22: Ja, så hvis du tager sådan en lagkage af os og hvordan vi alle sammen operere, så andelen af det 
i generere et det på bundlinjen og der putter vi mest in di Danmark og dernæst og dernæst. 
Ressourcerne kigger vi også på, mennesker, i sær oppe i salgsafdelingen, hvor bruger vi ressourcerne 
mest. Det er dumt at bruge en masse ressourcer mod Japan f.eks. hvis der er massere at komme efter 
her. Jeg er selv meget klar til at løbe efter alt det nye i stedet for at bygge på det der er skide godt. 

K21: Så du føler stadig der er masser at bygge på i Danmark?  

P23: Ja, ja det synes jeg. Vi er slet ikke i mål. 

K22: Med hvad for noget f.eks.?  

P24: Jamen vi kan ramme flere kunder. Vi er slet ikke… der er aldrig lavet en markedsandel på vores, 
på livsstil. Der er masser at komme efter, hvis der er plads til HAY, Muuto, Stelton, så er der massere 
at komme efter. Selvom der er nogen kunder som går på kryds der. 

K23: Okay, så du vil gerne ramme en bredere målgruppe, men med OMNI er det jo også meget 
specielt syet kommunikation.  

P25: Jeg ved det jo ikke, for vi har jo ikke undersøgt det. Lad os bare sige, vi har måske 10% af dem 
som er 35, så har måske 40% af dem som er 45, så har vi måske 60% af dem som er 60 og ældre. Så 
fortæller det også at der er mere at komme efter her nede. Det kan man gøre på mange måder, bl.a. 
ved at fokusere på dem og tale endnu mere til dem. Det kunne også være vi udvider vores produkt 
sortiment og får flere produkter, det kunne også være vi laver et helt nyt brand. Et subbrand som 
ligger under Georg Jensen Damask, som er et andet prissegment, som også er i en god kvalitet men 
en anden kvalitet. Læg mærke til jeg ikke siger ringere kvalitet. Det kunne være vi laver nogle 
produkter som kun er i bomuld kontra langfibret bomuld, på den måde kan vi få prisen ned.  

K24: Lidt ligesom B&O har kørt?  

P26: Ja det kan du godt sige. Derved får jeg jo også blikfang for de yngre kvinder, så køber de herovre 
og så sker det jo for os alle når vi kommer op i en alder så kommer vi t andet sted i livet og så fortager 
de måske springet fra et univers over i Georg Jensen Damask universet. Det er sådan noget man kan 
lege rigtig meget med OMNI. Vi bliver jo manipuleret med af hele banden. Det tror jeg godt I er klar 
over. Der kan man manipulere meget med det også.  

K25: Så I vil gerne bruge den data I allerede får fra jeres yngre segment for at få dem der over?  

P27: Ja lige præcis. Det er stensikkert. Det vil vi meget gerne.   
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S3: Vi snakkede med Line om det her nye system, med at det er et telefon nummer som skal binde 
kunden sammen på de forskellige platforme, så man kan identificere kunden på de forskellige 
platforme. Hvad er jeres tanker omkring det? Det er meget overvågningsagtigt, at man kan følge med 
i alt, har I nogle tanker om hvad kunderne sådan synes om det?  

P28: Hvis vi tager udgangspunkt i mig selv, så synes jeg det er dybt hamrende ubehageligt. Jeg bliver 
jo nødt til at sætte en gul lap på min computer f.eks. eller tænker mig om hvad jeg siger og gør hele 
tiden. På den anden side er det kommet for at blive og nu er vi inde i det der juristeri igen, hvor langt 
an man gå og hvad må man lægge på nettet. Det ved I jo bedst om nogen. Mine egne børn ved jo 
endnu mere om hvad der bliver delt, sagen er bare, tror jeg – du kan vælge at hoppe på og gøre det 
bedst muligt altså holde fast i dit værdisæt eller lade værre. Men hvis du lader vær så taber du. Tror 
jeg. Du har ikke noget valg. Det er blevet for komplekst nu, det er for stort og det går for hurtigt. Så 
jeg tror ikke du har noget valg. Og du kan sige, der er noget som siger nu har jeg fandme fået nok af 
Facebook og jeg gider ikke Instagram og de der skide telefoner, nu går jeg tilbage til de gamle Nokia 
dage. Der er også nogle der går tilbage til LP´er, bl.a. selv har jeg gemt alle mine LP´er. Og det er der 
også nogen der gør. Segmentet er bare meget lille, du kan ikke leve af det. Du kommer ikke til at 
kunne leve af det på den lange bane. Jeg tror ikke tempoet bliver sat ned, held og lykke siger jeg bare. 
Men det tror jeg ikke, jeg tror tværtimod det kommer til at have nogle helt andre politiske 
konsekvenser. Vi ved jo ikke følgesygdommene af det vi har gang i lige nu, eller hvad der sker, de 
unge og de er stressede. Men sådan har det nok altid været. Pilen går kun én vej og så har vi mennesker 
en fantastisk evne til at opfinde noget, så nu når vi er stressede så opfinder vi wellness, men det gør 
os bare endnu mere stressede, for nu skal vi også holde øje med wellness og alt muligt andet.  

K26: Tror du at jeres målgruppe kan være en udfordring for jeres digitale strategi?  

P29: Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja en del af vores målgruppe kan over tid blive til at være en 
opgave, simpelthen fordi de ikke kan følge med på de platforme som er tilbage ikke? Nu ved vi jo, 
der er rigtig mange unge som er på vej væk fra Facebook og det er de ældre der kontrollere det hele. 
I øvrigt er det også et juridisk spørgsmål, for de ældre som ikke er vokset op med det, de deler bare 
alverdens ting og der sker en masse juriske ting og sager og de bliver hacket ad helveds til, fordi de 
ikke er helt med. Men på den anden side, kan man sige der er nogen der dør fra ens målgruppe og så 
kommer der nogen nye til. Så jeg er inde på det der igen, vi skal gerne være på alle platforme og 
gerne på samme tid, med forskellige løsninger, forskellige tilbud og så tale til den der nu er der på 
den platform. Selvfølgelig skal vi være åbne for nye, selvfølgelig kommer der nye platforme hele 
tiden.  

K27: Jeg vil sige, det lyder sindssygt godt og det er jo det hele drømmen er for alle. Men det er jo 
virkelig omfattende.  

P30: Ja det er det. Og der kommer heller ikke nogen løsning sådan her. Og når jeg sidder her om 1 
år, så kommer jeg nok til at sige nogle af de samme ting, det er bare blevet mere udbredt, mere 
anderledes, jeg kan jo heller ikke sidde og sige til jer, jeg har en fornemmelse af at Facebook kommer 
med seks nye løsninger næste år, men jeg ved jo ikke hvilke nogen. Jeg ved bare vi skal være klar og 
klar deroppe, så når de kommer så er vi klar og kan komme på så hurtigt som muligt. Sådan er det jo 
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hele tiden. Instagram kommer jo også med noget. Sådan er det jo hele tiden. Jeg er ret sikker på det 
har noget med at sælge en vare, eller annoncer noget. YouTube, hvornår tror i at man kan se en 
YouTube film, ser et produkt om på selve filmen kan man klik, så kommer produktet, så kan man 
købe det og så kommer produktet. Det vare ikke så længe så er vi der. Det tror jeg er en never ending 
story. Udvikling og så hop på vognen. Og hele tiden skulle kunne stå indenfor dit værdisæt. 

K28: Det var også det jeg ville spørge om, for når I er sådan en gammel virksomhed tror du det kan 
gå, når I er på alle de kanaler og sådan en etableret og en virksomhed med så meget anciennitet, tror 
du det kan hænge sammen?  

P31: Ja det tror jeg. Jeg tror det har noget med ejerskab og ledelse at gøre. Jeg tror jo stadig på, jeg 
tror på sådan nogle dyder som, kryb før du kan gå, man skal tale ordentlig til hinanden, man skal 
behandle andre som man gerne selv vil behandles. Men jeg gør det faktisk. Vi prøver at gøre det med 
sunde tanker her vi prøver at opfordre til ting og sager og det smitter jo et eller andet af. Vi er jo både 
vores ejers talerør, og de er om nogen jyske, men vi er jo også en forlænget arm af Bent Georg Jensen, 
som egentlig er bærer af vores navn, som var meget, som var en fantastiskmand, som også opførte 
sig ordentlig. Det skal vi jo huske. Jeg tror når vi både gør det og fortæller det, så understøtter det 
også vores produkter. Så går vi ikke for langt. Så længe som jeg er kaptajnen så kommer vi ikke til 
at gå for langt, det er jo ikke til at vide hvad der sker senere. Jeg hader sådan noget med, nu har der 
været en sag med dansk supermarked, hvor de har købt en vare igennem andre mindre driftige kanaler, 
jeg vil næste sige ulovlige kanaler. Så skaber de trafik til deres butikker, så ringer man til dem og 
siger, det vil vi ikke have, så siger det jamen det har vi købt hos tredje mand. Så går du lidt på 
kompromis med dine værdier for du ved jo godt hvad du gør. Og det skal vi ikke gøre. 

K29: Så du vil gerne sikre at den historie I har, følger med jer?  

P32: Ja det vil jeg gerne. Men bare moderniseret hele tiden i takt med at tingene udvikler sig. For 
mig kan du sige at Facebook bare er endnu en butik, eller instagram bare er endnu en butik, eller hvad 
der nu må komme. Det skal bare håndteres anderledes. Men det er jo et udstillingsvindue, et eller 
andet sted, for et eller andet.  

K30: Synes du GDPR har haft indflydelse på jeres digitale strategi?  

P33: Ja det har det i aller højeste grad. Ja det synes jeg sådan set det har. Alene af den grund, før 
skulle vi varetage en virksomheds data og oplysninger, CVR nummer, direktør, nu skal vi varetage 
Fru Jensen og jeg vil næsten sige hendes CPR nummer og det stiller nogle krav. Det er der slet ingen 
tvivl om. Rent administrativt stiller det også flere krav, hvor langt tid må vi have det liggende, hvor 
meget må vi fortælle, hvor meget må du gå efter kunden. Internt, hvor lang tid må vi have jeres 
ansøgninger og CV liggende, det skal vi huske på, hvis der kommer en kontrol og åbner mit skab og 
finder en eller anden skide ansøgning – BUM. Så får vi en både så det batter. Det stiller jo også krav 
til organisationen, en ting er at ledelsen er med, men vi skal jo egentlig også sikre at hele 
organisationen er med, egentlig også jer ude i butikkerne. Nu var jeg ude og besøge jer i København, 
og går ind og kigger på nettet. Der skal man passe på hvor man kigger henne og hvad man tager ned. 
Så det synes jeg har været en kæmpe udfordring.  

K31: Også når I har en OMNI-strategi 
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P34: Helt vildt. Data! Ligeså snart jeg siger data, så høre alle efter. Også fordi vi bliver for fanden 
overvåget. Lige nu ved de hvor vi sidder, de ved vi 3 sidder sammen. Så hvis vi havde en computer 
nu og gik ind og se på chokoladekage, så når i gik hjem og skulle skrive opgave, så ville der komme 
en reklame op for chokoladekage.  

S4: Tror du forbrugeren har samme holdning og viden om alt det her? 

P35: Nej det tror jeg ikke. Der er nogen der ikke aner det. Så er der nogen der synes det er ubehageligt, 
helt klart. Jeg synes også det er ubehageligt at blive forfulgt hele tiden. Og så er der nogen jeg tror, 
du ved der siger, det er der ikke noget at gøre ved.  

K32: Tror du det er målgruppen?  

P36: Ja, ja det tror jeg. Jeg tror vi har lidt af det hele, i og med vi rammer så bredt så har vi både dem 
der synes det er noget gylde og dem der synes det er helt okay og dem der bare følger med.  

K33: Tror du det er alders bestemt?  

P37: Det har jeg tænkt rigtig meget over, det synes jeg er lidt svært. For du kan sige jeg har en 
svigerfar som er høj aktiv på de sociale medier og instagram og rejser rundt og spiller golf og er død 
aktiv, så har jeg også en bedstemor som er samme alder, men hun er fuldstændig tilbage i stenalderen 
ikke? Og savner sin dreje telefon ikke. Jeg har også unge menneske som er fuldstændig fremme i 
skoene ikke, som bare er fuld hammer. I kan bare tage sådan nogle bloggere ikke, eller influencers 
ikke. Ja og så er der dem som følger lidt med og kigger lidt ikke. Jeg ved sku ikke helt.  

K34: Men hvad med i forhold til overvågning tænker jeg? For en ting er at være med en anden ting 
er at være opmærksom på hvad ens data bliver brugt til. 

P38: Det er sku også et godt spørgsmål. Jeg tror den ældre målgruppe, den er ikke klar over det. Jeg 
synes rigtig meget når jeg er ude og fortælle i åbne fora om hvor meget vi bliver overvåget, så bliver 
folk sådan helt: ”ej det mener du da ikke, det er da forfærdeligt”. Omvendt vil jeg sige mine sønner, 
Sebastian er 20 og Alexander er 18 år ikke, jeg tror sku ikke de tænker over det. (K: tror du ikke det?) 
Nej det tror jeg ikke. Jeg tror de har lært at de skal passe på, igennem mine værdier, deres mors 
værdier, så de ikke får skrevet alt muligt og porno og alt det der fis ikke, der skal de opføre sig 
ordentligt. Men om de egentlig tænker over at Sebastian ligger hjemme i sin seng og flader den ud 
og ser et eller andet, det tror jeg ikke han tager stilling til. Om han gør det når han kommer op i jeres 
alder, det kan godt være. Så er der måske det der med køn, er det noget andet med piger og drenge? 
Det ved man jo ikke, der er mange spændende spørgsmål. Vi kunne bruge dage på at diskutere det.  

K35: Det er nemlig meget interessant, også i forhold til den strategi I har. Føler du at det gør at 
strategien bliver indskrænket? Mulighederne bliver måske indskrænket hvis tankerne er på det?  

P39: Nej, jeg synes, så længe vi opfører os ordentligt på alle de kanaler vi befinder os og vores 
budskaber er rigtige og vi ikke lyver og kan stå på mål for det vi gør. Så har vi sådan set ikke noget 
at frygte synes jeg. Det er ligeså snart vi gør noget ikke, eller vi går for langt at vi får et problem. For 
I har ret i at vi bevæger os hele tiden på en mur af vores historie ikke. Der findes masser af eksempler 
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på virksomheder, eller jeg vil sige det på den måde at der skal ikke særlig meget til for at ødelægge 
500 års historie, som vi har. Det kan gøres sådan her *knipser*, hvis vi går for langt ikke.  

K36: Føler du at historien kan afgræns de muligheder virksomheden har?  

P40: Nej, i det her tilfælde synes jeg ikke i og med at historien netop giver os det afsæt vi har. HAY 
og Muuto, som starter op, som på mange måder er en konkurrent, som har gjort det skide godt og 
som, synes jeg, laver nogle skide fede produkter, så kan man tale om kvaliteten og alt muligt. Men 
de er gode til at iscenesætte deres produkter ikke. De startede ligesom fra ingenting og så kan man 
bygge noget på. Men lige meget hvad, så har de ikke 500 år, og vi kan hele tiden fortælle at vi er 500 
år, som den eneste virksomhed i Danmark. Det tror jeg giver os lige et boost, det er så ikke sikkert, 
hvis vi ikke udnytter det, eller hvis vi udnytter det og lyver og sådan nogle ting, så er det det går galt. 
Men hvis vi gør det på den rigtige måde, så går det ikke galt, så vokser vi ikke.  

S5: Også i forhold til data og hvordan man bruge data og hvor transparente man er for sine kunder 
også med GDPR, der skal man vel være transparente? 

P41: Ja, det skal man i aller højeste grad være. Ellers kan vi godt få problemer.  

K37: Hvordan vil i bruge data i fremtiden?  

P42: Jamen vi vil bruge data i den forstand, til at lære endnu mere om vores kunder. Vi vil også bruge 
data til at se hvor vores kunder bevæger sig henne, sådan så vi netop kan fortælle budskabet. Altså 
jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende, hvor er det lige præcis du går, for så kan jeg sende et 
budskab hen til dig, som du lige præcis godt kan lide. For vi er jo også en forretning og det er jo også 
det det handler om, vi skal også leve af at bygge på. Og der skal vi blive endnu mere fokuserede og 
målrettede og det er i virkeligheden på kryds af alder ikke. Hvis vi tager alder, hvor gammel er du? 
(K:25) 25 år, så er der nogen som er her, og nogen som er der ikke og vi skal fortælle, hvis jeg skal 
ramme dem alle sammen, så skal jeg fortælle nøjagtig hvor du nu er i livet, og hvordan du nu er ikke, 
sådan nogle ting ikke. Og det er det vi vil bruge data til.  

K38: Men det er en meget stor håndtering af data ikke?  

P43: Helt vildt, helt vildt. Som jeg også siger, Rom blev ikke bygget på én dag.  

K39: Også bare i forhold til alle de politiske ændringer som kommer, hvordan kan man sikre at alt 
den data man har på det individ niveau, forbliver i overensstemmelse med jeres værdier og dem som 
i er som virksomhed.  

P44: Enig, det er en udfordring. Som eksempelvis sådan nogle som Amazon, de skal, jeg vil næsten 
sige, de skal passe på nu. Omvendt vil jeg sige, de er blevet så store nu, du kan ikke komme udenom 
dem vel. Det fleste i dag, altså jeg går på Google når jeg skal søge et eller andet, rigtig mange unge 
mennesker går direkte på YouTube og søger der. Pludselig bliver den platform som hedder Amazon, 
noget helt andet end bare at sælge en vare, det bliver pludselig også en informations platform, hvor 
du kan søge informationer, eller hvad ved jeg ikke.  

K40: Men det er jo ikke den retning I vil?  
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P45: Nej, nej så store bliver vi ikke. Og det skal vi heller ikke og det har jo også noget med produktet 
at gøre ikke. De er et supermarked, og vi er et brand. Altså så det skal vi slet ikke, vi skal ikke den 
vej.  

K41: Hvor langt vil i så?  

P46: Jamen, inden for livstilsområdet ikke, altså jeg vil sige, så længe jeg er her i hvert fald… Altså 
nu er det du beder om noget om 5 år, det kan jeg jo ikke. Men hvis du spørger mig og jeg skal svare, 
så skal vi bevæge os indenfor det som hedder livsstilsområdet, det kan godt være vores tekstiler, men 
nu bliver det lige pludselig nogle lamper, og der er ikke nogen som siger vi ikke går ind i noget glas 
eller noget porcelæn eller noget andet ikke. Så det kunne jeg da godt forstille mig. Det passer jo 
perfekt til, nu har vi dugen, hvorfor skal vi så ikke have tallerknerne, kniv, gaflerne. (K: hvorfor er 
der f.eks. ikke gardiner?) det kunne også være, badeforhæng. Altså det er jo egentlig kun fantasien 
som sætter grænser ikke. Du kan sige, vi tog jo også en test, det var jo en test at vi gik ud til B2B 
markedet med høretelefoner og dampradio. Det kan du købe ude på markedet nu, med vores stof 
foran. Der gik vi nok lige... men det var jo en test ikke. Det viser bare mulighederne i dag ikke. Så 
tror jeg igen det har noget med, hvis du har opført dig ordentligt ikke. Og jeg har nok en forventning 
om, og det gør vi, ligeså snart vores logo vævefuglene er på nogle ting ikke så forventer folk bare at 
tingene er i orden ikke, punktum. Og så er de sådan set ligeglade med om de køber en dampradio 
eller en dug, fordi det er damask kvalitet, det er i orden, det er gennemtænkt og de opfører sig 
ordentligt.  

K42: Det stiller jo også meget høje krav til jer?  

P47: Ja helt vildt. Det gør det da.  

K43: Hvad er jeres digitale målsætning med data?  

P48: Målsætning? Det er en godt spørgsmål, for det med data og håndtere data, det er en never ending 
story. Så jeg kan ikke sætte nogen bagkant på i virkeligheden, det kan jeg faktisk ikke.  

K44: I har ikke sådan et mål for hvordan i har tænkt jeg at drive data fremadrettet eller?  

P49: Altså jo vi har jo nogle faste rammer om at vi skal bevæge os inden for lovgivning, til en hver 
tid. Det er også derfor vi har nedsat en chef for vores business controls. Det eneste Tines opgave er 
at sørge for at vi alle sammen lever op til lovgivning om man så må sige, for vi bevæger os i så mange 
retninger på en gang. Man kan jo bare gå op på salgskontoret og kigge rundt på væggene ikke. Det er 
jo klart, det er en målsætning i sig selv, det er en never ending story. Det med hvad vi skal styrer og 
hvor vi skal styrer det og hvad målsætningen er for data, der har vi ikke nogen bagkant og det skyldes 
at det hele ændrer sig hele tiden. Det handler om at vi tester hele tiden, det er fandme kun fantasien 
som sætter grænser for hvad man kan teste for, så derfor tester vi hele tiden. Så måler vi lidt der, så 
måler vi lidt der, så måler vi lidt der, så hele tiden. Men jeg tror nok det vil handle meget om vores 
kunders bevæg mønstre, hvilke kanaler de operere på og så selvfølgelig også har vi en ambition om 
at få vores butikker med i spil. Det er jo systemet der gør det ikke, men vi vil også have butikkerne 
med ind over også ikke, så vi kan måle på dem også. Går du ind i vores butikker, går ind og mærker 
og går så hjem om køber ikke eller er det omvendt? 
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K45: Jeres målgruppe, jeg vil gerne have den specificeret. Hvad ville du siger er jeres målgruppe?  

P50: Kvinder.  

K46: Du vil ikke engang gå længere end det?  

P51: Nej, jeg vil sige, det er en kvinde pt 35 år og opefter.  

K47: For I kommer jo her med den ideelle kvinde og så har i givet hende nogle kriterier, sådan en 
persona. Jeg får også at høre, at jeres primære målgruppe er omkring 55+ og jeres ønske-målgruppe 
er måske mere de 35+. Ville du også definere det som det?  

P52: Ja. Jeg vil meget gerne længere ned i alderen. Jeg er rigtig glad for at vi leverer til den modne 
kvinde, for det er der pengene er og det er der de har behov for at bruge dem, for nu er deres børn 
flyttet ud. Alle de her ting, som i sikkert kender. Men omvendt, så dør de jo også på et tidspunkt, så 
vi skal ned og have fat på dem jeg kalder kuvøse, jeg taler ikke ned om nogen vel, men det er jo sådan 
lidt kuvøse. Dem skal vi have lært at kende og de skal lære os at kende, om det køber det eller ej, det 
er sådan set lige meget, de skal have at vide at vi eksisterer og hvad vi står for.  

K48: Og det er det I gerne vil med det der andet brand, det der underbrand?  

P53: Ja det er det. Og vi gør det også ved at lead-genere på Facebook, vi har faktisk fået rigtig mange 
kunder den vej ikke. Men vi ved jo også, Facebook er ikke jeres primære bevæggrunde vel. Så det er 
klart, hvis vi skal kigge og fokusere, jeg nævnte før kanaler så kigger vi rigtig meget nu mod 
Instagram og influencers og sådan nogle ting. Vi kigger også på Facebook, men jeg har en eller anden 
idé om at det på et tidspunkt bliver vedligeholdt. Så vi kommer til at blive ved med det vi gør lige nu 
men vi flytter lige fokus over. Det er også never ending story, der er sikkert noget andet der hedder 
et eller andet om 3 år ikke.  

K49: I bruger rigtig meget det med jeres kundeklub og få folk dertil, og få folk til at tilmelde sig 
kundeklubben, har I tal på sådan noget?  

P54: Vi har 450.000, vi kan også gå ind på lande hvis i vil det. Det kan I få af Anette. Har I interviewet 
Anette? Det har hun. Vi har 450.000 web kunder i vores kundekatalog. Vi vil mægtig gerne have 
mange flere. De fleste er i Danmark og så er det Norge og Tyskland og så fordeler det sig lidt.  

K50: Sådan næsten helt til sidst så, hvad ser du så, som Georg Jensen Damasks største digitale 
udfordringer, i forhold til data og adblocks, poltiske, økonomiske?  

P55: Det hele næsten. Du kan sige, den største udfordring i forhold til vores digitale strategi og det 
digitale mindset, så er det at få alle over på det digitale mindset. (S: så det er de sociale faktorer?) det 
synes jeg. Hvis du tager vores organisation, hvis du tager mig, det er ikke fordi jeg er sådan helt vild, 
eller det er jeg måske alligevel. Men jeg synes der er rigtig mange der hænger lidt fast, sådan generelt 
ikke. Der hænger lidt fast i døden. De har ikke forstået at, nu er det altså nu. Nogle spørger stadig, 
hvorfor skal vi det på Facebook. Jeg mener bare, det første jeg gjorde var at sige alle i ledelsen at de 
skulle gå ind og lave et Facebook profil og det er lige nu. Fordi ellers aner I ikke hvad vi snakker om. 
Jeg er fuldstændig ligeglad om du bruger et andet navn, om du giver lægge noget op, men du skal i 
hvert fald være med. Og alene der: ”hvorfor skal jeg det?”. forstår I? det samme gør sig gældende 
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med Instagram. Og så videre. Det går så stærkt nu, hvis vi ikke får hele organisationen med... Det er 
ikke noget problem med jer, men du skal huske vi har alle mulige aldersgrupper. Vi skal også have 
lageret til at sige, ”vi har en digital strategi og derfor skal varerne ud i morgen” du kan ikke gå rundt 
og sige, det er også synd for os. Det kan du ikke, og det er jeg sådan set ret ligeglad med. Eller rent 
organisatorisk, som jeg sagde før, jamen du har vagten i nat ikke? – ”nej det har jeg ikke”. Det er 
convienience, i ordets bedste forstand at vi skal være klar 24/7 til vores kunder, det er det eneste det 
handler om. Det gør det også for jer, det er jeg helt sikker på. Når I har købt en vare, så kan I ikke 
vente særlig længe, så er I inde og tjekke, hvor langt den er, hvor er den henne – gætter jeg på. Og 
det tror jeg bare bliver endnu være, kravene bliver endnu større. Det er er helt umenneskeligt. Det er 
helt kropumuligt og vores kunder… det er umuligt. Det er der bar ikke noget at gøre ved, for det er 
den vej det går.  

K51: Nu når I gerne vil være så digitale som overhovedet muligt, og I snakker om at det skal være 
så god service og sådan, men hvis I skal være på 24/7, kunne du så finde på at gøre jeres digitale 
service, digitale? Altså at det bliver en computer der svarer?  

P56: Nej. Ikke hvis du spørg mig lige nu, jeg tør ikke sige det samme, hvis det er om et år. Men lige 
nu så nej. Jeg tror en del af vores værdisæt og noget af det der understøtter vores brand og mig, det 
er netop den der personlige dialog og man kigger hinanden i øjnene og man skriver pænt til hinanden, 
og man skriver ikke bare en mail, man prøver at tænke over hvem er det jeg skriver til nu i forhold til 
den person. Så det tror jeg ikke jeg vil. Men jeg tror nu nok at den digitalisering, vil komme på den 
måde at vi samler chatten og den måde vi svarer på på Facebook og Instagram under ét. Så vi laver 
nogle systemer. Lige nu sidder vores kundeservice og svarer på en masse mails, andre på Facebook, 
andre på chatten osv. Der tror jeg nok vi vil samle det, så der kommer et mere overlap så du kan tale 
med flere kunder på én gang. Også måske så kvalitetssikre at sproget, ikke så det bliver ensartet, men 
så det bliver ordentligt. Men jeg er optaget af det med at man, jeg havde en snak med Inge … som er 
vores ambassadør, hun er jo opdraget på gammeldags maner og hendes mand Kristoffer, jamen når 
de inviterer til fest så er det med brev ikke. Så er det, du inviteres hermed til… sådan rigtig 
kongehusagtigt og man svarer også med at skrive tilbage ”tusind tak, det var vel nok en dejlig… ” og 
sender det med posten. Der er lidt i det. I stedet for når min søn invitere til fest opretter han en 
Facebook og siger Lørdag... Men omvendt kan jeg jo kun se på mig selv, jeg hopper jo også på den, 
fordi det går hurtigere, det er nemt, det er convienience. 

S7: Du snakkede om at kunden har en forventning om at kunden får leveret varen næste dag. Tror du 
også at kunden har en forventning om at I ved alt om den kunde, så de ikke skal starte forfra, med at 
fortælle hvad de har snakket med en anden om? Den del af det? 

P57: Hvad tænker du? 

S8: Jeg tænker hvis de har været inde i en butik og fortalt alt muligt, og så ringer de til hovedkontoret 
og skal starte forfra og forklarer det hele igen. Eller har de en forventning om at de allerede ved det.  

P58: Det er et skide godt spørgsmål og nu er du ovre i data igen ikke. For hvis man på allerede kunne 
overføre det som kunden allerede har sagt én gang, så holder du allerede kunden i hånden og det har 
vores system bare ikke endnu. Det er sådan en drøm vi netop godt kunne tænke os. Jeg tror det igen 
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har noget med alder at gøre, nogen vil igen gentage historien: ”jeg var inde i jeres butik og så jeres 
juledug…” og nogen der forventer at det ved i allerede, hvorfor skal jeg gentage det. Vi er lidt inde i 
convienience igen og vi er inde i tid ikke. Det er også en opgave for os.  

K52: I vil gerne derhen?  

P59: Arg, jeg ved ikke… jeg vil da gerne ind sådan så, på en eller anden måde at vores kasse løsninger 
spiller sammenmed vore kundeservice og når du er inde i vores butik og du skriver dig op elektronisk 
ind i vores VIP-kartoteker, så går du i en eller anden forstand direkte videre til vores database. Og 
når du ringer herind, så kan Dorte eller hvem der nu tager den, slå dig op, på dit telefonen og se ”uh 
du har købt en jule dug, du var inde ved en otte tiden...” bare sådan lige kort i ved. Så kan hun sige: 
”vidste du for resten at vi har tilbud på 4 jule duge, eller få 4 servietter til juleduggen der hjemme?”… 
agtigt ikke, det ville være fedt.  

K53: Nu snakker du jo selv om overvågning, tror du det ville være på grænsen til at det ville være 
for meget?  

P60: Det er et godt spørgsmål, det tør jeg ikke at sige. Det ved jeg ikke endnu. Måske. det sker jo 
hele tiden. Hvis i går i Matas, de er eksperter i det. De ved alt om jer fandme, inden i gå rind i butikken. 
Det ved man jo godt, når jeg går ned i Matas med min kone Anne-Marie, hun har sådan et skide Matas 
kort der, der ved jeg jo også godt, at der ved de, der kommer Anne-Marie ikke, og lige før de også 
ved hvad hun skal have og hvad hun har købt tidligere. Det ved kassedamen også som står på den 
anden side, der står allerede det er Anne-Marie og sidste gang hun var her købte hun de og de cremer 
og denne her parfume. Det ved de.  

K54: Ville I gerne have denne data, så du i teorien kunne gå på din computer og slå bruger nr. 1553 
op og se hvordan hun bevæger sig på nettet, hvor hun sidst har været, hvad hun sidst har købt. Er det 
den vej i gerne vil hen? 

P61: Det er jo Amazon allerede eller Alibaba, det er jo det de kan. Jeg ved ikke om vi vil så langt, 
for det er jo måske lidt for meget af det. Jeg vil næste sige på den måde, det er lidt op til forbrugerne. 
For hvis vores konkurrenter gør det og de vinder en masse på det, så på en eller anden måde er vi jo 
tvungen til at hoppe med på vognen ikke. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror der er mange ting som vi 
og alle andre bliver nødt til at hoppe på når Amazon kommer.  

K55: Også i forhold til jeres værdier og jeres historie?  

P62: Læg mærke til hvad jeg hele tiden har understreget, ”indenfor vores værdier.” så vi opfører os 
ordentlig og kan stå på mål for det vi gør. Så hvis du kommer og føler dig overvåget, så ville jeg 
kunne sige: ”jamen okay, det er eg ked af. Men det er kun det og det jeg ser.”, så siger du ”jamen det 
vil jeg gerne se”. ”jamen okay, se her…”.  

K56: Okay, så du vil gerne være så transparent?  

P63: Ja, det vil jeg helt sikkert være. For ellers kan jeg risikere at få røven på komedie. Simpelthen 
også fordi folk siger ”fuck you”. Det tror jeg ikke en skid på, så ville jeg kunne vise det. Og det har 
vi jo allerede haft nogle eksempler på, på Facebook, hvor vi har haft 3-4 eksempler som har ringet og 
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sagt nu vil de fandme fjernes. Og det er fint. De ville også se at vi fjernede dem, de ville have bevis 
for at de er slettet. Og det tager en helvedes tid, men det er det ikke noget at gøre ved og det gør vi.  

K57: Helt til sidst: mission, vision og værdier? 

P64: Jamen så skal jeg jo næsten ud, har I været ude og se sunde tanker og det? For så vil jeg lave en 
lille krølle på halen. Nu når vi tager om værdier og versioner og missioner, så har det jo også noget 
at gøre med denne 3-årige strategi. Og jeg har altid haft en drøm om at implementere, heldigvis har 
det også lykkedes i de andre virksomheder jeg har været i, at det her med mission, vision og værdier, 
tænk hvis man kunne sløjfe alt det. Og bare få en organisation, så vidt det er muligt kan efterleve, lad 
mig sige det på en anden måde. Hvis alle bare opførte sig ordentlig, så behøvede du ikke værdier, så 
behøvede du ikke en vision, eller mission. Du skal have nogle mål. Så alle skal vide hvad de løber 
efter og det er egentlig det det hele handler om. Det er det vi prøver her. Når jeg præsenterer vores 
nye strategi, OMNI 2, her snart, kommer den også til at handle om sunde tanker, som vi også har her. 
Og sunde tanker linker vi sammen med verdens 17 mål, for den rammer rigtig, med mange af de ting 
vi egentlig gør. Vi gør det ikke for at folk skal synes vi er sexede, vi gør det faktisk fordi vi mener 
det. Det er en værdi, vi mener faktisk det er fedt og vi gør det vi mener. Vi mener faktisk det er fedt 
at have bier og få honning, og et synes folk også, i hvert fald dem som godt kan lide det. Men det 
understøtter jo også blomster og alt muligt andet i naturen. Gåture er betalt, men det handler ligeså 
meget om, når salgsafdelingen går med økonomi, får man en anden forståelse og bla bla bla. Og du 
bliver gladere og sundere osv. Når alt det er lykkedes, behøver du egentlig ikke værdier. Vi har jo 
vores tre overordnede værdier, men vi bruger den ikke så meget. Jeg skriver lidt i kvartal brevet om 
at vi er ambitiøse, men det ved alle, ja gud vi er ambitiøse. Og vi er begejstrede, ja da og det kan man 
mærke når man kommer, kigger alle op og hej, hej og hvordan går det. Og læg mærke til det er ikke 
noget der er påduttet, det er noget der er sket naturligt. Jeg håber også så sandelig at når i står i 
butikkerne i København at I kigger op. For det er netop en udfordring, I kan gøre det meget lettere på 
hovedkontoret hvor vi ser hinanden hele tiden, det er straks svære ude i butikkerne, for de er lidt 
længere væk. Det er ligesom det her med OMNI, her forpligter i jer til tre ting, så går i lidt og tænker 
over det eller også gør I ikke. Det er også fint.  

K58: Så der er egentlig ikke nogen overordnet vision og mission?  

P65: Nej, nej.  

K59: Det er meget interessant. Der er jo ikke mange der gør det på den måde.  

P66: Nej det er der ikke, der er mange som synes, det er interessant. Vi har masser af rundvisninger. 
Både for erhvervsledere og etc. Har I hørt om kænguruen og emuen? Det her er det Australske 
håndboldhold som vi sponsorerer, og grunden til at vi gør det, er at der er ikke tradition for at spille 
håndbold i Australien overhovedet. Så derfor består det Australske håndboldhold af 11 nationaliteter, 
de kan simpelthen ikke samle spiller og 8 religioner. Det fortæller jo, hinduer kan godt være sammen 
med muhammedanere. Når der er så meget fællesskab omkring det. Og så er de alle sammen på 
størrelse med mig og det ved alle der spiller håndbold og det er jeg ikke en god, altså jeg er bare for 
lille. De er over 100 kg og nogle ordentlige bøffer. Og vi var ovre og se dem spille VM, der mødte 
de bl.a. Danmark ikke. Men de har den her Aussie spirit, vi skal fandme bare fremad. Deres mission 
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var at scorer 3 mål i de første 3 indledende kampe og det gjorde de også, men de spillede jo med 
brækkede ribben og brækkede hænder og de tonsede mod de kæmpe forsvarsspillere der bare stod. 
Deres emblem er en emu og en kænguru og de kan fysiologisk ikke gå baglæns, en kænguru kan ikke, 
der er en hale i vejen, den vælter. Og en Emu er en stor struds, den har en klog bag på, så når den går 
baglæns, hvis den kunne, så ville den vælte. Og det er sådan et billede på os. Hvis vi piver, har 
brækkede hænder og det gør ondt, vi skal have den der – vi kan ikke gå baglæns. Vi skal tro på os 
selv. Vi kan ikke gå baglæns. Vi skal opføre os ordentlig, vi skal ikke springe over hvor gærdet er 
lavest og vi skal fremad.  

K60 + S9: tusind tak, det har vi fået meget ud af.   
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Bilag 6 // Transskribering af interview – Line Krogh 

L: Line Krogh (Informant) 

K: Kamilla Mist (Interviewer) 

S: Sara Rønnest (Interviewer) 

Varighed: 01.06.12 timer  

Dato: 20.02.19 

Lokation: Mødelokale hos Georg Jensen Damask i Kolding 
 
S0: Tak fordi I vil være med. det er vi virkelig glade for. 

K0: Ja det er vi meget glade for.  

S1: Det bliver en god opgave 

K1: Ja, 7, 9, 13 

L1: Det var godt. 

S2: Vi er jo stadig i indsamlingsfasen, så vi har ikke skrevet noget endnu. Vi prøver at strukturere en 
god problemformulering, men temaet er jo på plads. Det skal handle om kommunikation og data og 
hvordan det bliver brugt. 

L2: Ja 

K2: Ja så det er stadig foreløbige problemstillinger og problemformulering. Vi har den overordnede 
retningslinje for opgaven og hvordan vi stille den op. Og det hjælper med mere indsigt, det gør også 
at man bliver mere klar over hvilken retningen opgaven egentlig skal tage.  

L3: Jo 

K3: Det er fantastisk lige at kunne starte med jer egentlig og lige kan få den indsigt og så tage den 
derfra. 

L4: Ja fordi der er jo selvfølgelig al sådan noget som det helt operationelle om data osv. Der vil det 
jo være super når I skal snakke med Anette for det er jo det at hun sidder med fingrene nede i. Hun 
sidder jo med fingrene helt nede i maskinrummet kan man sige. Og så er der jo alt omkring 
kommunikation osv. er jo Louise. Men Louise er jo stadigvæk meget ny, så hun er jo ikke helt inde i 
det endnu.  

S3: Og det er også helt fint. 

L5: Men så kan det være at vi andre kan hjælpe med at svare på nogle spørgsmål hvis der er noget 
der.  

S4: Ja, vi synes egentlig at det er en ret god gruppe med jer fire. Dig og Peter som er lidt mere 
strategiske. Det er en virkelig god sammensætning med forskellige vinkler på det samme emne. 
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L6: Ja lige præcis.  

S5: Jamen, vi har jo forberedt et interview. Skal vi starte med det eller har du noget andet?  

L7: Nej, jeg synes da bare at vi skal starte. Det er vel bedst. 

S6: Ja, det er jo det vi er her for. 

L8: Ja, jeg tænker også, om I kender hele baggrunden for os? Du *peger på Sara* ved jo selvfølgelig 
noget. 

K4: Og jeg har læst den her *henviser til OMNI/DNA hæftet der ligger på bordet* 

S7: Ja og så har vi selvfølgelig læst en masse på hjemmesiden osv., hvad vi kunne finde yderligere. 
Men det er jo nok også mange af de spørgsmål vi kommer til at spørge om, for at have noget at 
referere til. Fordi det at jeg ved det, er jo ikke godt nok. Det kan vi jo ikke bare skrive i vores opgave. 

L9: Det er nemlig det. 

K5: Så der er helt sikkert også nogle helt basisspørgsmål som vi stiller. Vi ved det godt, eller Sara 
ved det godt, men vi skal bare have det på noget som vi kan citere. 

L10: Ja lige præcis. Ja, så tænker jeg da også bare at det er bedst at tage spørgsmålene for ellers kunne 
jeg gå i gang med at fortælle en helt masse osv. men det kommer måske bare helt automatisk i løbet 
af spørgsmålene. 

K6: Ja det tænker vi. Og selvfølgelig, hvis du har noget du gerne vil tilføje så endelig uddyb. 

L11: Ja 

K7: Jo mere jo bedre.  

L12: Ja 

K8: Vi kan jo lige starte med sådan helt generelt. Har vi din tilladelse til at optage interviewet? 

L13: Ja 

K9: Interviewet tager cirka en time og handler selvfølgelig om datadrevet og målrettet 
kommunikation og hvordan man bruger data til det. Hvis der er noget, som du synes bliver for 
dybdegående eller noget du ikke må svare på, skal du bare selvfølgelig sige det. 

L14: Ja 

K10: Nogle helt indledende spørgsmål. Hvor længe har du arbejdet hos Georg Jensen Damask? 

L15: I 10 år har jeg været her. Snart 11 år faktisk. 

S8: Hold da op. Det lyder helt vild når man siger det højt. 

L16: Ja det er vildt. Men det er også fordi, at der sker så mange ting hele tiden så man føler at vi hele 
tiden udvikler os. Alting udvikler sig hele tiden og man står aldrig stille. Personligt er jeg heller ikke 
sådan en der kan stå stille i noget ret længe så det passer mig super godt. 

K11: Ja, det kender jeg godt. Hvad er dine primære arbejdsopgaver?  
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L17: Det er salg og marketing selvfølgelig. Marketing har fået en anden betydning i dag. Men det er 
salg, for når alt kommer til alt handler det hele jo om salg. Sådan er det jo. Vi ønsker at sælge noget, 
for at kunne tjene nogle penge for også at kunne drive og udvikle vores virksomhed. Selvfølgelig, 
sådan er det. Men der er så mange ting forbundet med salg, for salg er ikke bare salg. I dag er det jo 
på forskellige platforme og ikke ligeså traditionelt som før i tiden hvor man solgte via en forhandler 
eller i vores egne butikker, som vi stadig gør. Det er jo via sociale medier og nettet i dag. På den måde 
og selvfølgelig også i vores egne butikker. Men det er bare ikke tilnærmelsesvis ligeså meget som det 
har været, fordi de jo går hen og får en anden funktion. Nemlig at være lidt mere showrooms-baseret. 
Og så sælger vi rigtig meget mere online i dag.  

K12: Okay, der er meget mere salg online end der er i butikkerne? 

L18: Rigtig meget mere. Ja det er der. Jeg tror, at vi tilsammen sælger ligeså meget som vi gør i vores 
butikker, de syv butikker vi har, lige så meget sælger vi på nettet.  

S9: Det siger noget om hvordan det udvikler sig. 

L19: Ja det gør det og det er gået lynstærkt. Også så vi engelig ikke føler at vi kan følge med, men vi 
har jo egentlig bare sprunget ud i det og forsøgt at gribe det. Og det er jo gået rigtig godt, men vi har 
selvfølgelig også tabt en masse bolde undervejs. Men sådan vil det jo være når man springer ud i 
noget nyt. Men det er den vej, at det går. Det er der, at vi skal være. 

K13: Hvad er det f.eks. du føler, at I har tabt? 

L20: Det kan f.eks. være at vi gerne vil have at vores butikker skal være mere showrooms. Sådan 
nogle Communities hvor vores kunder kan komme ind og være en aktiv del af vores produkter og 
vores univers og personale osv. Fordi vi har jo nogle fuldstændig fantastisk loyale kunder. Det ved 
du jo også Sara, de er jo mega loyale og mega entusiastiske og begejstrede osv. Og dem skal vi jo 
sørge for at nurse. Det synes jeg også, at vi gør, men vi skal også følge med ude i butikkerne til at 
gøre det. Man kan sige at vores fokus i det år der er gået nu, det har været vores online salg og ligesom 
få styr på den del, fordi det er gået så stærkt. Derfor har vi haft svært ved også at nå at få vores 
butikker med. Det er så det der ligger i vores strategi i det kommende år, at nu skal butikkerne også 
kunne følge med. Så vi også kan imødekomme det som vi har sagt vi vil i forhold til vores kunder. 
Fordi vi skal have skabt de her showrooms som de kan komme ind og være en del af.  

K14: Så det skal være lidt ligesom her, at det er indrettet med badekar og spisebord og sådan nogle 
ting?  

L21: Ja, lige nøjagtig. Så alle produkterne er præsenteret på en super fin måde alla det vi sidder i nu. 
Så kan man komme ind og blive inspireret. Det er ikke nødvendigvis her at kunden fortager et køb, 
men man kommer ind og bliver vejledt og rådgivet og får den her gode service, som vores personale 
er super gode til. Og så kan det være at man foretager købet der men det kan også være at man gør 
det når man kommer hjem.  

K15: Så i butikken handler det om den personlige kontakt? 



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 147 af 235 

L22: Ja nemlig. Det er jo det som er vores fordel, at vi har de her kunder som er så loyale som de er 
og som har været hos os i mange år. Det skal vi jo blive ved med. Vi skal også gerne have den næste 
generation med så de får det her tilhørsforhold til os. Det kan vi jo ikke helt få på nettet på samme 
måde, for der har vi ikke denne her dialog med dem. Men vi forsøger så godt som muligt på nogle 
andre måder at gøre det.   

K16: Lidt mere generelt. Hvordan bruger Georg Jensen Damask data i praksis til at målrette 
markedsføring til forbrugerne?  

L23: Vi er jo i en opbygningsfase i forhold til de data vi har og henter. Men f.eks. sådan noget med 
Automation Mails, at når man tilmelder sig nyhedsbrevet hos os, får man automatisk en række 
forskellige mails hvor man bliver budt velkommen. Vi kan jo følge forbrugeren ift. hvad de køber, så 
vi kan også målrette salget hen imod kunden. F.eks. hvis man har købt sengetøj, kan det være at man 
på et tidspunkt får en automatisk mail hvor man også bliver tilbudt at købe lagner til sengetøjet. Og 
det er jo ikke noget som vi sidder og sender ud manuelt. Det er noget som skal køre automatisk. Det 
er sådan noget som Anette sidder og arbejder med lige nu. Det kører allerede men vi er ikke i mål 
med det endnu. Det kommer vi nok aldrig. Det er jo en kontinuerlig proces. Men der skal være en 
række forskellige mails som man modtager når man har tilmeldt sig et nyhedsbrev hos os. Og det er 
jo ift. at vi følger deres forbrugsmønster. 

K17: Så det er allerede i gang? 

L24: Ja, det er i gang.  

K18: Når du siger, at kunden køber sengetøj i butikkerne, så kan man vel ikke se det senere? Det er 
vel når de køber online? 

L25: Ja, det er når de køber online. Lige præcis. Vores ønske er jo, og det kommer også, at vi får et 
system der er koblet sammen. Et system hvor vi vil kunne genkende kunden på kundens 
telefonnummer. Så ligegyldig hvor vi slår kundens telefonnummer op henne i systemet, vil 
historikken komme op. Altså købshistorikken på kunden. Så kan man, ligegyldig om man står i 
butikken eller sidder på kontoret eller i kundeservice, se hvad der er blevet købt. Det er jo både set 
ud fra et salgsperspektiv men også for at kunne give kunden den allerbedste service. Og være lidt 
mere personlig med kunden. 

S10: Hvordan kommer det til at fungere ude i butikkerne? Så skal man jo spørge om kundens 
telefonnummer?  

L26: Ja, det skal man. Og det skal man jo også klædes på til som personale for også forstå og få 
kunden til at forstå at det er en service.  

S11: Ja, det er jo udfordringen, fordi det kan måske også virke lidt overvågningsagtigt, hvis man bare 
spørger.  

L27: Ja lige præcis. Der skal vi være gode til at gå ind i den rigtige dialog med kunden ift. at få dem 
til at forstå at det faktisk er en service, som vi ønsker at yde. Og som kunne hjælpe dem og vejlede 
dem ift. hvad de måske allerede har derhjemme af vores produkter. Så de får købt det rigtige. Men 
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det er noget, at vi er i gang med og det kommer i løbet af det næste års tid. Vi mangler det her system 
rigtig meget faktisk.  

S12: Det lyder spændende. En kæmpe udvikling og mange muligheder. 

L28: Også hvis man ønsker at give kunden den service som vi ønsker at give, så skal man jo give det 
på alle platforme hvor kunden nu er. Om det er i vores butikker eller om de handler online eller hvad 
de gør. Så skal de jo kunne få nøjagtig den samme service. Om det er oppe i kundeservice eller i 
butikken. De skal bare føle at det er den samme service. 

K19: Har GDPR haft en indflydelse på den digitale strategi? 

L29: Jeg vil ikke sige at den har haft indflydelse som sådan, bevidst. Men den er jo selvfølgelig blevet 
en del af vores strategi. Vi har ikke lavet om på vores strategi ift. GDPR. Den har bare taget rigtig 
meget tid og krævet mange ressourcer, altså processen. Men der er ikke noget der er ændret i vores 
strategi overhovedet. 

K20: Okay, så I har beholdt det som i havde planlagt på forhånd. 

L30: Ja. Så har vi selvfølgelig understøttet det i forbindelse med GDPR. En af grundene til at det har 
krævet så mange ressourcer er at der er rigtig mange ting der skal beskyttes og underskrives og ting 
vi ikke på modtage længere som vi så må gøre på en anden måde. Det har selvfølgelig taget noget 
tid, men det har ikke ændret strategien overhovedet.  

K21: Okay, så det har bare skabt flere udfordringer? 

L31: Ja, det har det. Det har været enormt tidskrævende. Men det føler jeg også er noget at vi er ved 
at vokse med. Men vi er jo helt derude, hvor hvis du modtager en ansøgning, det må du faktisk ikke 
uden den er krypteret. Også når vi vil have folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet ude i vores butikker, 
der havde vi en længere periode hvor vi ikke havde de kort (kundeklub kort) de kunne skrive på, som 
vi havde haft i mange år, det måtte vi ikke længere. Det skulle have en anden tekst på osv. Kunden 
skal også have direkte adgang til vores GDPR politik som jo så står skrevet på de kundekort som vi 
har nu. Det har vi næsten lige fået. Så skal vi jo også opbevare alle de her kort. De må ikke være 
tilgængelige for nogle og skal egentlig være aflåst osv. Så de er mange forskellige små ting. 

K22: Også ift. alle de data som I faktisk gerne vil indsamle om kunden, så er der mange ting. GDPR 
skal virkelig være sikret. 

L32: Ja og kunden skal give tilladelse til det selvfølgelig. 

K23: Så f.eks. med telefonnummeret ift. den genkendelse som I gerne vil have, er det så kunden der 
skal godkende de hver gang? 

L33: Ja det skal kunden godkende 

K24: Er det nok at det er mundtligt? 

L34: Nej det skal faktisk være skriftligt. I og med at de har udfyldt kundeklubkortet, som ligger i 
vores butikker og også online, og gerne vil modtage nyhedsmails, har de også sagt OK til at vi må 
bruge deres data på den måde. Der er sådan en rubrik de skal klikke af.  
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K25: Hvad nu hvis nu at kunden køber noget online uden at tilmelde sig nyhedsbrevet, og I så senere 
i butikken spørger om telefonnummer for at få genkendelsen, så er der jo ikke nogen godkendelse 
nogen steder?  

L35: Nej, så det kan vi ikke. Vi kan godt spørge om telefonnummeret, men de er ikke oprettet i 
systemet fordi de ikke er tilmeldt nyhedsbreve. Så skal de faktisk først tilmelde sig hvis de ønsker 
mails.  

S13: Så det er ikke nok at man opgiver telefonnummeret? Det gør man jo også ved levering. 

L36: Nej det må vi ikke bruge som sådan. Det skal de først give tilladelse til.  

K26: Så når man laver et online køb, spørger I faktisk ikke om lov til at bruge de data der er?  

L37: Nej det gør vi ikke. 

K27: Så I gemmer først alle de her oplysninger når personen er blevet medlem af kundeklubben? 

L38: Lige præcis. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi arbejder meget hårdt på at få dem tilmeldt, 
også ude i butikkerne. For vi kan ikke bruge deres data ellers. Det må vi ikke. Så det er vi tvunget til 
simpelthen, at arbejde for at få dem.  

K28: Har I tal på hvor mange I har jeres kundeklub f.eks.? Og hvor mange online køb I har, som ikke 
er en del af jeres kundeklub? 

L39: Ja, jeg ved ikke hvor mange online køb vi har som ikke er en del af kundeklubben. Det tror jeg 
måske, at Anette ved. Det er ikke sikkert at hun ved det på stående fod, men det er i hvert fald noget 
at hun kan finde ud af. Men vi har cirka 450.000 i vores kundekartotek som er medlem. Altså som 
har tilmeldt sig. Og det er mange. Det er faktisk rigtig mange. Det er alle sammen nogle som har 
foretaget et køb og har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Og det er jo dem at vi skal sørge for at nurse så de 
ikke framelder sig nyhedsbrevene igen. Det er der selvfølgelig nogle der gør. Selvfølgelig er der det. 
Men der er også nye der kommer til.  

S14: Ja når man køber online er der jo også et felt hvor man kan sige at man gerne vil medes ind i 
kundeklubben. 

L40: Ja 

K29: Okay 

S15: Så det er jo faktisk også relativt nemt at melde sig ind. 

L41: Ja det er det. Det er nemt, men man får også mange tilbud hele tiden om at blive tilmeldt alt 
muligt.  

K30: Ja så hvordan gør man det synligt. 

L42: Ja lige præcis. Der har vi det med at man kan vinde to sæt sengetøj (ved at melde sig ind i 
kundeklubben). Det udtrækker vi hver måned. Det er faktisk også noget, der har en betydning for 
folk. Og det efterlever vi rent faktisk, det er ikke bare noget at vi siger. Der bliver trukket en vinder.  
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S16: Når butikkerne udfylder kundekortene taster man (butiksassistenterne) det jo ind på computeren 
med kundens navn og e-mail. Er det der at man kan se det på e-mailen hvad der har været købt? Må 
man gerne gå tilbage til den historik hvis de har købt noget før og ikke har været medlem? Kan man 
det? 

L43: Det kan man ikke. Der er den låst. 

S17: Okay, så det er først fra når kunden siger at de gerne vil være medlem, at man kan se historikken? 

L44: Ja, det er det faktisk. Og igen, derfor er det bare så vigtigt, at de bliver tilmeldt. Og jeg tror 
nogle gange at det er svært. For vi ved jo hvorfor de skal tilmelde sig. Det er de kunder vi skal leve 
af. Og jeg tror nogle gange at det er svært at forstå, når man står ude i butikkerne, hvorfor det er så 
vigtigt. Også fordi at det er så datadrevet som det er. Det forstår man jo ikke altid når man står derude 
med en fysisk kunde.  

K31: Nej, man kan måske heller ikke altid forstå hvad man får ud af det som kunde. 

L45: Nej det kan man heller ikke. Og jeg tror også at der er mange kunder der har det sådan at de 
føler at de bliver overvåget. Sådan havde vi i hvert nogle reaktioner, da vi trykkede på knappen for 
halvandet år siden. 

S18: Var det folk der sendte mails til jer? Eller hvordan blev I opmærksomme på at de havde de 
tanker? 

L46: På daværende tidspunkt indgik vi i et samarbejde med et bureau der skulle hjælpe os med at 
vækste via f.eks. Facebook og få nogle leads den vej. Altså nogle tilmeldinger den vej. Og det gik 
også rigtig godt, det er slet ikke det. Men der var også nogle der var virkelig negative. Og det er jo 
klart, når man kommer ud til så mange potentielle kunder, vil der være nogle der reagerer negativt, 
fordi de føler at det er overvågning på en eller anden måde. Lige pludselige så følte de jo at de fik 
noget fra os hele tiden og de kunne se og alle steder de gik ind på nettet. Og det er jo sådan at det er. 
Men det er jo ikke overvågning, men det er der jo nogle kunder der tror, det er. Man kan sige, det er 
det jo måske også på en eller anden måde. 

S19: Det er jo hvordan man fremstiller det. 

L47: Det er jo det. Men det er jo ikke sådan at vi hele tiden kan sidde og se det. 

K32: Du mener ift. når en cookie samler det op og man så ser det som banner reklame og på 
Instagram, så også på Snapchat og Facebook? 

L48: Lige præcis. Og det var meget lige på det tidspunkt. Det var rigtig intenst på det tidspunkt. Og 
der var nogle, ikke mange, som reagerede på det. Det forstår jeg også godt. Det var mere sådan den 
ældre generation. De forstår måske heller ikke helt hvad det er der foregår. Jeg tror at jeres generation 
er anderledes. Det spekulerer I nok ikke over på samme måde. Nogle forstod det når vi forklarede 
det, for de ringede jo. 

S20: Der var simpelthen folk der ringede ind for at høre hvad det gik ud på? 
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L49: Ja det var der. Og nogle der skrev mails eller på Facebook. Og mange af dem forstod det og 
andre ønskede så bare ikke at tilmelde sig eller at være medlem af vores kundeklub længere.  

S21: Hvor lang tid skete det her? 

L50: Det er et år siden. Jeg synes lige at de første fem/seks måneder havde vi reaktioner på det, men 
så var der ikke mere. Så hørte vi ikke rigtig meget. Men det var også fordi, at det ligesom var fra den 
ene dag til den anden at vi nu indgik i det samarbejde med bureruet som skulle hjælpe os på Facebook. 
De er jo super skarpe på det, men lige pludselig bliver der bare arbejdet rigtig intenst med det. Og så 
mærker kunden jo en forskel, det er klart. Og det kunne vi også mærke internet i huset. Vi havde de 
har reaktioner fra kunderne som var negativt, så man blev også selv helt i tvivl. Gud, hvad er det dog 
i gør og er det rigtigt det vi gør, ej nu mister vi dem osv. Så bliver man sådan helt i tvivl om det er 
det rigtige. Men der gik heller ikke så lang tid igen, så blev vi rolige, for vi fik jo så mange nye 
kunder. Vi mistede jo selvfølgelig også nogle, fordi der var nogle, der ikke ville være med til de her. 
Og det er også helt fair. De forstod det ikke. Men i dag er der ingenting. Vi får ikke negative reaktioner 
længere.  

K33: Men det er vel også ift. cookies. Folk som ikke er medlem af kundeklubben bliver jo stadig 
eksponeret på de forskellige platforme. 

L51: Lige præcis 

K34: Så selv om folk afmelder kundeklubben havde det jo ikke nogen betydning som sådan.  

L52: Nej det havde det ikke. For det ville jo stadigvæk poppe op hele tiden. Men hvis man er en lidt 
ældre kunde som vi har mange af, det er jo vores primære kundegruppe, så forstår man ikke 
sammenhængene. Når det er at vi popper op på bannere osv. så kan man jo godt få det sådan at man 
ikke gider at være medlem længere, for det må jo have noget at gøre med det. Og det var der også 
mange der forstod, når vi forklarede det. Så ville de gerne forsætte med at være medlem mens andre 
ikke ville have noget med det at gøre. Fint, så må det være sådan, det accepterer vi selvfølgelig. Jeg 
kan huske at min egen mor på et tidspunkt sagde ’har I fået ny EDB man?’. ’Nej’ sagde jeg så. ’Jamen 
det er bare fordi at der er ligegyldigt hvor jeg er henne på internettet, så er I der’. Og jeg forsøgte at 
forklare hende det. Hun er jo en af dem der simpelthen ikke forstå. Ikke fordi at hun var sur over det 
eller noget, men hun kunne ikke forstå det.  

S22: Det er jo egentlig også meget teknisk hvordan det lige hænger sammen.  

L53: Ja jeg forstår det ikke engang. Jeg forstår meget mere end jeg gjorde for halvandet år siden, for 
der var mange af os som ikke forstod det. Vi sprang jo ud i noget som vi ikke vidste så meget om, så 
det var et eller andet sted også sådan her (*holder sig for øjnene*). Vi gjorde det bare. Så måtte det 
briste eller bære. 

K35: Men I har stadig samarbejder med forskellige bureauer? 

L54: Ja primært ét ift. Facebook. 

S23: Er det Raptor eller nogle andre? 

L55: Nej det er det ikke. Gud, hvorfor kan jeg ikke huske det lige nu.  
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S24: Det kommer nok om lidt. 

L56: Ja den er helt væk lige nu. Vi snakker ellers om det hver dag.  

K36: Men I har et primært bureau som står for jeres markedsføring på Facebook? 

L57: Ja det har vi.  

K37: Er I også på Instagram og Snapchat? 

L58: Ja det er vi også. Nej ikke på Snapchat. 

K38: Pinterest? 

L59: Ja det er vi. Vi har Rikke som er ansvarlig for vores sociale medier. Det er faktisk ikke så lang 
tid siden, at vi startede med Instagram. Vi har selvfølgelig også en LinkedIn profil. Instagram har 
også taget fart. I starten havde vi bare en profil, men der skete ikke rigtig noget. Men nu har vi vidst 
omkring 25.000 følgere på Instagram. Det går jo egentlig lige pludselig hurtigt. Nu bruger vi den også 
aktivt.  

S25: Det er en flot profil. Flotte billeder. 

L60: Ja, det er det.  

S26: Det bureau der står for Facebook, står de også for Instagram med annoncer eller sponsorerede 
annoncer? 

L61: Overhovedet ikke. 

K39: Det er interessant faktisk. 

L62: Ja de har udelukkende noget med Facebook at gøre. Men det er også Rikke der styrer det. Jeg 
er jo ikke teknikeren i det her. Men Rikke har også kontakt med bureaut som vi samarbejder med på 
Facebook. Men det er hende der styrer det hele. Facebook, Instagram, Pinterest og LinkedIn. Så hvad 
hun teknisk gør, ved jeg ikke noget om. 

K40: Okay. Hvilke målsætninger har Georg Jensen Damask for datadrevet markedsføring? 

L63: Man kan sige at målsætningen er delt i to. Det er selvfølgelig salg. Det lyder banalt, men det er 
det. Og så er det kundeservice. Vores kundeservice har simpelthen så høj prioritet. Det er ikke bare 
at sige det, men det er virkelig noget at vi sætter højt. Vi arbejder med det hver eneste dag, for der er 
mega meget forskel på om man yder en god kundeservice ude i vores butikker eller om man gør det 
online. Det er vidt forskelligt hvordan vi gør og det er så mange mekanismer at vi skal arbejde med. 
Så det har virkelig høj prioritet. Og når alt det er sagt, handler det hele jo om at sælge nogle produkter. 

K41: Så det handler for jer om at skabe sammenhæng mellem jeres online salg og butikkerne grundet 
den kundeservice der skal være?’ 

L64: Lige præcis. Jeg kan også lige vise jer denne her *Viser oversigt over organisationen*. Før i 
tiden har vi haft en helt traditionel organisationsstruktur som et diagram. Det har vi ikke længere. Jo 
det har vi inde bagved alt det her, men det er det her der fungerer i dag. Man kan sige, at alt det her 
inde (i midten) er salg og marketing fordi det hører sammen. Og de her fire ben (Supply Chain) skal 
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hele tiden arbejde på at supportere os herinde. Dvs. at vores designere skal sørge for at udvikle 
produkter som vi kan sælge. Det gør de selvfølgelig i samarbejde med os fordi vi skal jo også være 
med til at vurdere hvad vi tror der kan sælge osv. De (Product Management) skal sørge for at kunne 
levere til tiden når vi har solgt produkterne. De her (Finance & HR) skal sørge for økonomien er i 
orden og at vores HR fungerer. Og vores Business Control skal sørge for at der hele tiden er værdi i 
det, vi laver, så der ikke er noget der stikker i forskellige retninger og der er noget vi ikke tjener penge 
på. Vi skal også tjene penge på det som vi laver. Så vi skal ikke bare gøre noget for at gøre det. Der 
skal være en værdi i det. Så de fire ben skal hele tiden sørge for at supportere os herinde (Business 
Control). Det er ekstremt vigtigt. Og der er rigtig mange ben herinde, hvor det før i tiden var 
forskellige siloer, vi arbejdede i. Det forsøger vi virkelig at komme udenom. 

K42: Ja der er da mange pile imellem de forskellige ift. det normale hierarki. 

L65: Jo lige præcis. Da jeg fik ansvaret for afdelingen slog vi jo salg og marketing sammen. Det er 
mange år siden. Det var for at få en fælles synergi og fælles målsætning. Mange gange oplevede man 
i andre virksomheder, at man arbejdede i forskellige retninger i de to afdelinger. Der var forskellige 
mål. her har vi det samme mål og arbejder hen imod det samme hele siden. Vi sidder sammen fysisk 
og har møder sammen så vi hele tiden ved hvad det er at vi arbejder hen imod sammen. Der er ikke 
nogle der kan gøre noget alene. Vi er nød til at gøre det sammen for ellers når vi ikke hen til det som 
vi gerne vil. Det fungerer rigtig godt. Det var lidt frustrerende til at starte med for alle skulle lige 
finde ud af hvad deres rolle var. Man var vant til at arbejde i en silo. Når vi får nye medarbejdere i 
dag får de også at vide, at det godt kan være at stillingsbeskrivelsen ser anderledes ud om to år, fordi 
vi hele tiden skal bruge hinandens gode kompetencer. Så vi rokerer lidt rundt på tingene og udnytter 
hinandens kompetencer. Det kan godt være en lille smule frustrerende for nogle som er vant til at 
arbejde i en kasse. Det er faktisk lidt en udfordring, for de fleste mennesker kan godt lide at arbejde 
i en kasse har jeg fundet ud af. Det er en udfordring, men det er også spændende. 

K43: Ja det lyder da mega spændende.  

S27: Hvad står DO for? (henviser til oversigt over organisationen). Er det et dumt spørgsmål? 

L66: Nej det er ikke et dumt spørgsmål. Det her (…) det er brands.  

S28: Okay på den måde.  

L67: Vi har vores Georg Jensen Damask brand og så påtænker vi at få i hvert fald et mere måske. Et 
sidebrand eller underbrand så vi har et brand mere. Og så har vi jo også hele vores Business-to-
business, som er et kæmpestort forretningsområde. 

K44: Ja vi så at I sælger til restauranter. Det undrede mig faktisk hvorfor I ikke sælger til hoteller?  

L68: Fordi det kræver så meget af produkterne. Vores produkter kan simpelthen ikke holde til det på 
samme måde. 

K45: Nå, okay. 

L69: De fleste hoteller lejer deres linned og duge og der er næsten altid polyester i. Stort set altid. 
Det er der jo ikke i vores produkter. Når der er polyester i kan produktet holde til lidt mere og krøller 
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ikke på samme måde osv. Så hvis vi skal ind i den branche skal det være til de der luksussegmenter 
som vil bruge ressourcerne på at håndtere vores produkter so de nu skal.  

K46: Okay. For da man bare kiggede det igennem tænkte man lige hvorfor egentlig ikke.  

L70: Ja det kan jeg godt forstå. Der er nogle restauranter, der har vores produkter og nogle få hoteller. 
Men det er så lidt.  

K47: Lidt i forhold til målgruppen. Har I undersøgt hvad jeres kernegruppe tænker om databrug?  

L71: Nej det har vi faktisk ikke. Vi har ikke lavet en undersøgelse på det. Vi har fået de har reaktioner, 
men vi har ikke lavet undersøgelser eller kørt statistik. Så det ved vi faktisk ikke. 

K48: I har ikke nogle specifikke tal på det? 

L72: Nej. 

K49: Havde I nogle forventninger om hvad de tænker om datadrevet kommunikation?  

L73: Ja vores egen forventninger havde vi, men det er ikke noget at vi har nedskrevet nogle steder 
eller har dyrket. Vi har selvfølgelig alle sammen haft vores egne holdninger til det. Men man sige, at 
vi ikke er blevet overraskede. Vi var godt klar over, at der ville være nogle der ville falde fra og være 
negative. Men når man rent faktisk oplever det, bliver man måske lidt urolig. Men ud af de mange, 
er det meget få. Men én negativ fylder jo altid mere end ti positive. Sådan er det jo.  

K50: Jo. 

L74: Sådan har det også været her. Desværre har vi ikke nogle tal på det. Det kunne være super 
interessant at finde ud af hvad vores kunder mener om det.  

S29: Det er godt, at vi så laver en fokusgruppe. 

L75: Ja lige præcis. Jeg synes, at det kunne være rigtig interessant. Der er noget i det som vi ikke 
selv er opmærksomme på og som vi ikke selv har regnet med og forventet. Det er der helt sikkert.  

S30: Ja det er jo også klart at man som virksomhed ser på det som en god service med genkendelighed 
på alle platforme. Bare med et telefonnummer. Men hvad tænker kunderne egentlig om det. Hvornår 
går man over grænsen. 

L76: Lige nøjagtig. Det kunne være så spændende at finde ud af. Fordi vi sidder i det og tænker vores 
og forstår måske ikke hvorfor, at de ikke bare kan forstå det som vi tænker. Det kan de ikke, og det 
kan vi heller ikke forvente. 

K51: Vi læste på jeres hjemmeside at jeres optimale kunde ville være en 36-årig kvinde. I lavede en 
ret god profil i hver fald. 

S31: Ja det var i OMNI hæftet at det stod. 

K52: Ja. Men du sagde også at I har rigtig mange ældre kunder. Så er det 36+ der er jeres 
kernegruppe? 

L77: Det er faktisk ældre. Det er vores ønske.  
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K53: Det er jeres ønske. 

L78: Ja, at komme ned på de 36+. Jeg tror, at den ligger på 55+ faktisk.  

S32: Dem som køber allermest? 

L79: Ja. 

S33: Vildt nok. 

L80: Ja, det er ret vildt. Det er til gengæld også der er midlerne er. Der er der at man har arbejdet i 
mange år og ens børn er ved at flytte hjemmefra hvis de ikke allerede er. Man har en økonomi der er 
god. Så det er der. Det har også været en af grundene til at vi kom så godt igennem finanskrisen 
dengang, fordi vores kunder havde stadig pengene. Vi mærkede det ikke på samme måde som så 
mange andre. Vi er meget glade for vores kundegruppe for det er dem der har midlerne. Men til 
gengæld vil vi også rigtig gerne have deres børn ind i vores univers.  

K54: Har I set en nedgang ift., hvis det er 55+, at I er gået ind på alle de medier og har lavet den har 
OMNI strategi? Og måske en stigning i de 36+ efter at I startede den strategi? 

L81: Vi har ikke lavet en undersøgelse på det og har ikke indhentet data på det. Men vi har helt klart 
en fornemmelse af, at de bliver yngre.  

K55: Man skal ikke opgive alder når man melder sig ind i kundeklubben? Eller hvornår man har 
fødselsdag?  

L82: Nej det skal man ikke.  

K56: For nogle gange er der jo fødselsdagstilbud på ens fødselsdag.  

L83: Ja. Det har vi ikke. Men igen er det noget som ligger i vores pipeline. Vi vil rigtig gerne have 
lavet de her undersøgelser. Vi har faktisk lavet nogle på Facebook før som viste at vi var kommet lidt 
længere ned aldersmæssigt. 

K57: Fordi Facebook er jo rigtig god til at vise hvilke kunder det er at man har og hvilke er det at der 
smutter. De har nogle helt vilde tal.  

L84: Ja lige nøjagtig. Det er noget at vi skal bruge tid på at grave i dybden med for jeg tror at den 
(målgruppen) har rykket sig væsentligt. Men det er jo bare hvad jeg tror. Ens selvopfattelse kan nogle 
gange være fuldstændig anderledes end virkeligheden. Derfor er det altid super at have de data. 

K58: Også nu hvor man er begyndt at indsamle så meget. Hvordan kan man så bruge det. 

L85: Ja. Og jeg har også haft det sådan på et tidspunkt at man kan jo hente alt og alle data. Det jeg 
tænkt på en million gange. Hvordan gør vi det her. Vi skal have nogle til at hjælpe os med at indhente 
og arbejde med de her data. Så vi ligesom kan få noget at arbejde med. Vi er også i fuld gang. Men 
nogle gange kan jeg godt tænke at der skal komme nogle og hjælpe os, for der er så meget brugbart.  

K59: Ja der er virkelig meget. Også ift. den kernegruppe hvis du siger 55+. Hvordan ser det så ud. 
Det er ret interessant, synes jeg. Tror du at den kernegruppe kan være en udfordring for jeres digitale 
strategi? 
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L86: Ja på en måde. Men alligevel bliver jeg næsten hver dag overrasket over hvor hurtigt de følger 
med. Jeg har nogle gange tænkt, at det bliver en udfordring. Vi har dem jo i telefonen. Men vi oplever 
også bare at det går rigtig hurtigt med at få dem kanaliseret over på onlinedelen i stedet for at bruge 
vores chatfunktion. Vi kommer jo fra at de ringer og spørger om de kan bestille et håndklæde i 
telefonen og så skal vi sende en faktura.  

K60: Gør I stadig det? 

L87: Nej det gør vi ikke. Men det er ikke længe siden, at vi gjorde.  

K61: Havde I en kommunikationsfase fra overgangen fra det ene til det andet? For det er jo en ret 
drastisk ændring.  

L88: Ja det er det. Det havde vi. Vi gjorde det i en lang periode og forsøgte hele tiden at få dem til at 
afgive deres betalingsoplysninger, for så kunne vi trække pengene med det samme. Vi hjalp dem 
simpelthen med at gennemgå købet på nettet, så de ligesom kunne forstå det. Nu havde de prøvet det 
en gang, så prøvede vi en gang til. Vi hjalp dem gennem hele købet og hele købsfasen på vores 
webshop i telefonen. Det har vi gjort rigtig meget. Det er ligesom, at når de har prøvet det en gang så 
kører det. Men vi er stadigvæk der hvor de ringer ind og ikke kan forstå det. Hvis vi sidder og fortæller 
dem om en knap eller om kurven i højre hjørne kan de ikke se den. Men det er det for det er den 
samme webside som vi sidder og kigger på. Dem har vi stadig nogle af. Men det der med at man kan 
mærke hvor stærkt det går og hvor hurtigt de hopper med over på den her kanal, synes jeg er ret fedt. 
Det havde jeg egentlig ikke forventet. Og så bruger de vores chatfunktion rigtig meget efterhånden i 
stedet for at sende en mail eller ringe. 

K62: For det er jo noget af et sats. Når man heller har en forventning om at det går så hurtigt for dem.  

L89: Ja lige præcis. Jeg synes ikke at vi som sådan har været udfordret på det område. Jeg synes, at 
de følger godt med. Det er faktisk også noget af det som er en udfordring internt i huset. At vi ligesom 
alle sammen er indstillet på at det er den digitale proces at vi er i gang med. Internt kan det være svært 
for folk der aldrig har direkte kundekontakt at forstå hvorfor det er så vigtigt stadig at tage sig af de 
kunder som ikke har fulgt med. For det er vi nødt til. Vi er nødt til at lære dem hvordan de gør det. 
Det er vores opgave at være med til at lære dem det.  

K63: Så I bruger mange resurser på det? At tage dem i hånden. 

L90: Ja det gør vi.  

K64: Hvad ser du som Georg Jensen Damask stærke og svage sider? 

L91: Vores svage side? 

K65: Stærke og svage. 

L92: Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at vores svage side er vores system. Det er en kæmpe 
udfordring for os. Det fungerer ikke. 

K66: Hvad for et system bruger I? 
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L93: Det er vores IT-system. Det er så gammelt, at det kan slet ikke følge med og leve op til de krav 
som vi har til den digitale strategi. Derfor er vi også i gang med at implementere, i hvert fald i 
forberedelsesfasen nu. Det skulle have været nu her til april, men det bliver det ikke. Der kommer 
nogle andre leverandører på det i stedet, så det bliver lidt forsinket. Men i løbet af det næste år får vi 
nyt system der kan understøtte alt det det kræver.  

K67: Okay. 

L94: Det er en kæmpe udfordring og det er det alle steder i huset. Men vores stærke side er faktisk 
vores profiler som vi har ansat. Alle er bare med på at det er det vi skal. Også folk som har været her 
i mange år og som er vant til noget helt andet. De er enormt forandringsvillige. Hvis ikke de var det 
og hvis ikke vi havde alle de mennesker, så var vi heller ikke her hvor vi er nu. Så det er den største 
styrke. Det er vores ansatte. Alle vores medarbejdere. Og så er det selvfølgelig at vi alle sammen er 
så drevet af at vi vil det og vil udvikle os og vil være ved med at have et brand der hedder Georg 
Jensen Damask. Vi er alle sammen beskyttende overfor vores brand og den historie, værdier og 
traditioner vi har. Det er helt klart vores styrke. 

K68: Så det er også hele grunden der er jeres styrke. 

L95: Ja. 

K69: For at kunne bygge noget op. 

L96: Helt klart. Stoltheden for at bevare det her brand som er så gammelt og stadigvæk implementere 
en digital strategi. Hele den kombination og balance i det, synes jeg, at alle er gode til at indgå i.  

K70: Du ser det som en rigtig stor styrke, at det er sådan et gammelt og etableret brand?  

L97: Ja lige præcis. 

K71: Lidt mere OMNI-strategien. Hvordan fungerer den sådan helt generelt?  

L98: Man kan sige, at vi ikke som sådan praktiserer en 100% omni-channel strategi lige nu. Det gør 
vi jo ikke for vi har for det første ikke systemet til at kunne understøtte det. Men vi arbejder hen imod 
det. Men den er også altid kontinuerlig. Den vil altid forandre sig. Der er ikke noget der er endeligt 
længere. Alting forandrer sig hele tiden. Det der med hele tiden at arbejde med den hastighed som vi 
gør, er nok hele essensen i det her. Vi er gode til at arbejde i virkeligt hastigt tempo. Det kræver det 
også for ellers står vi stille og så bliver vi overhalet af nogle andre indenom. Vi kan se og høre 
rundtomkring, når vi er i netværk og møder, at vi er langt fremme ift. så mange andre. Der er også 
mange andre der gør det super godt. Men i betragtning af størrelsen på vores virksomhed, synes jeg 
virkelig at det virker som om at vi er ret godt med. Vi skal bare have det her system med. Så bliver 
det hele meget nemmere. Ikke at det bare sætter to streger under det hele og så kan vi bare køre det. 
Men det bliver en kæmpe hjælp når vi får det. Hastighed, hastighed, hastighed og den 
forandringsvillighed er bare så vigtigt at vi kan blive ved med.  

K72: Hvordan har I tænkt jer at kommunikere 1:1 med kunden på tværs af kanaler og hvordan virker 
det i praksis?  
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L99: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Fordi 1:1, der har vi jo været vant til at have telefonisk 
kontakt med vores kunder. Det har vi stadig, vi har rigtig mange telefoner der ringer hele tiden. Og 
det er vi glade for, for på den måde får vi også en rigtig god dialog med kunderne. Men vi oplever 
også at der er rigtig mange at der bruger vores chatfunktion. Det var faktisk lidt en test som vi satte 
gang i. Det er ikke engang et år siden. Vi ville bare se hvordan det fungerede og der er bare så mange 
der har grebet den, for de får jo svar sådan her *knipser med fingrene*. Lige med det samme. De skal 
ikke vente på en mail eller behøver ikke at ringe, for så skal de til at snakke med nogle. De får svar 
lige med det samme. 

K73: Det er måske et lidt underligt spørgsmål, men det er en rigtig person ikke? Der sidder og svarer. 

L100: Jo, jo jo.  

K74: Okay. For det er jo så mange automatiske hvor man bare tager keywords og prøver at svare.  

L101: Ja, det er rigtigt. Nej, det er en rigtig person der sidder og svarer. Vi har sådan en vagtordning 
heroppe. 

K75: 24/7 eller?  

L102: Nej, ikke lige nu. Men det håber jeg at vi får på et tidspunkt. Om aftenen skal vi også have 
den. Det har vi ikke endnu. Vi har den kun indtil klokken fire. Men vi skal også have den om aftenen 
fremadrettet. 

S34: Ja, så sidder man derhjemme og handler.  

L103: Ja lige præcis. Vi oplever en rigtig god kommunikation med kunden her. Man kan jo sidde og 
håndtere mange på én gang, men det kan kunden jo ikke se. Man kan have en rigtig god dialog med 
dem og rådgive og vejlede. Man kan faktisk også, inde i chatfunktionen, følge kundens købsmønster. 
Man kan se hvor de bevæger sig henne på vores hjemmeside.  

K76: Altså imens de er på chatten og også tidligere? 

L104: Nej imens vi har dem. Mens det er aktive kan man se deres mønster og hvor de bevæger sig 
henne.  

K77: Så f.eks. hvis kunden spørger hvordan de skal betale kan I rådgive dem og sige at de skal trykke 
deroppe og se om de så følger det som I siger?  

L105: Ja, det kan vi se.  

S35: Det var smart. 

L106: Ja, og hvis kunden f.eks. spørger hvilke servietter der passer til en dug kan man skrive at det 
er de blå servietter. Så kan vi se om hun eller han går ind på servietter og farven. Det kan vi se om de 
gør. Der kan man tale om overvågning igen. Man kan faktisk sige ’nej det var ikke den farve jeg 
mente, det var denne her’. 

K78: Man skal passe lidt på faktisk. 

S36: Ja hvor meget man viser, at man ved. 
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L107: Ja. Det gør vi heller ikke. Det skal de jo selv. Men man kan jo rent faktisk gå ind og påvirke 
et salg på den måde.  

K79: Er der mange der svarer på jeres chat?  

L108: Altså svarer herfra? 

K80: Ja. 

L109: Vi er fem der kan gøre det og har adgang til det. 

K81: Okay. Og så bliver man lært op i det og hvad man må og ikke må?  

L110: Ja det gør man. Men der er virkelig stor forskel. Det kan man mærke når vi er så mange som 
vi er. Der er forskel på hvordan man kommunikerer skriftligt og mundtligt. 

K82: Præcis. 

L111: Ja, så den del skal vi til at arbejde lidt mere med, så folk lærer at kommunikere rigtig godt 
skriftligt også. Fordi der er nogle der er bedre til noget end andet. Det skal vi enten have noget kursus 
i eller noget andet.  

K83: Nemlig. Så der kommer konsistens.  

L112: Lige præcis. Jeg er meget fortaler for at man runder en god kommunikation af på en bestemt 
måde og ikke bare slutter. Det skal lige rundes af med god dag, god weekend eller er der noget andet 
vi kan hjælpe med. Det skal vi lige alle sammen have lært. 

K84: Også ift. at I gerne vil have at det skal være god kundeservice.  

L113: Lige præcis. Ligesom når I står ude i butikkerne og siger god weekend eller spørger om der er 
noget andet at I kan hjælpe med. Det skal vi også gøre skriftligt.  

K85: Lige i forhold til det med overvågningen. Den data som I kan se når kunden er inde på 
hjemmesiden, bliver de gemt? 

L114: Nej det gør det ikke. 

S37: Det er bare for sessionen? 

L115: Ja 

K86: Bare et øjebliksbillede? 

L116: Ja, et øjebliksbillede. Det ved jeg ikke om det ændrer sig på et tidspunkt. Det ved Anette meget 
mere om end jeg gør. Det kan godt være at det gør det, det ved jeg ikke. Men lige nu er det bare et 
øjebliksbillede. Hun (Anette) kan jo se meget mere end jeg kan. Hun kan jo se alt nærmest.  

K87: Hun kan vel se hvad det er for en type? 

L117: Ja og hun kan se hele mønsteret for hvordan de bevæger sig. Jeg ved ikke hvor meget hun 
bruger det, men det kan hun.  
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K88: Men er det også ift. det IT-system som du snakker om? At det ikke fungerer ift. de funktioner i 
har mulighed for at bruge? 

L118: Lige præcis. 

K89: Så I ville faktisk godt kunne gøre mere med et bedre IT-system? 

L119: Meget mere. Ikke det samme som Anette kan med hendes system selvfølgelig, for hun arbejder 
jo i nogle helt andre systemer end vi andre gør. Men vi ville kunne se meget mere og historikken ville 
være der osv.  

K90: Og det ville du føle er nødvendigt for at kunne yde den service? 

L120: Ja det ville jeg helt klart. Det tror jeg også at kunderne vender sig ret hurtigt til. Man oplever 
det allerede nogle steder. F.eks. hvis man går ind i Matas.  

S38: Det er jo det. 

L121: Vi er ikke Matas og det skal vi heller ikke være. Men lidt af de samme mekanismer.  

K91: Okay. På side 7 i det her OMNI katalog står der Offline annoncering. Hvad mener I med det?  

L122: Der mener vi annoncering i forskellige magasiner. Printannoncering, BoBedre f.eks. Det gør 
vi jo også meget. Vi sætter ikke længere annoncer i blade. Det gjorde vi for nogle år siden. Så kunne 
man have en hel side i BoBedre. Men det gør vi aldrig mere. Men vi er omtalt i mange aviser og 
magasiner, men det er jo noget at de selv henter. 

S39: Ja. 

K92: Det er ikke noget at I beder om? 

L123: Nej det er det ikke. I mange år har vi haft en PR-bureau som vi har samarbejdet med, og de 
har sørget for at få os placeret rundt omkring i forskellige magasiner og online. Men nu har vi opsagt 
PR bureauet med udgangen i januar. Så det er helt nyt for os at stå med det selv. Det betyder, at Louise 
som er vores kommunikationsansvarlige, skal have kontakt med magasiner, journalister og stylister. 
Der har vi købt os ind i system der skal hjælpe os med det og der er Louise i gang med at få bygget 
op nu. Så kan alle pressefolk selv gå ind og hente pressemeddelelser osv. Dem skriver vi også selv 
fremadrettet nu. det havde vi ellers PR-bureauet til at gøre, men nu sidder Louise selv at skriver dem. 
Hver gang vi har en lancering af et produkt bliver der lavet en pressemeddelelse som bliver lagt ud. 
Så kan de selv hente det i systemet og også hente billeder. Så er vi også tilmeldt noget der hedder 
Presspoint. Det betyder, at vi hver dag får mails fra Presspoint der viser hvor vi har været vist.  

K93: Så det er et system hvor man kan se hvor man har været omtalt og hvilke målgrupper man 
rammer?  

L124: Ja nemlig. Louises vigtigste opgave lige nu er at få relationen til de forskellige. 

K94: Ja at skabe fundamentet. 

L125: Ja lige præcis.  

K95: Det er noget af en opgave. 
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S40: Ja. 

L126: Det er faktisk en kæmpe opgave.  

K96: Ift. resultater og lidt om fremtiden for den digitale strategi. Har de digitale strategier øget salg 
og kendskab til Georg Jensen Damask? 

L127: Helt sikkert. I og med at vi har fået så mange nye leads. Altså nye tilmeldinger til vores 
kundekartotek. Det er jo næsten en halv million at vi har og når ud til. Det er jo klart, at det har skabt 
så meget mere kendskab til os. Der er ingen tvivl om at vi er mest kendt i Danmark, Norge og Sverige. 
Vi er på vej til at blive det i Tyskland også. Det tager tid, men i Danmark er vi efterhånden virkelig 
veletableret. Det skulle vi også gerne være med de år vi har på bagen, men der er stadigvæk mange 
som ikke ved hvem Georg Jensen Damask er. Det har vi virkelig mulighed for at få fortalt nu, digitalt. 
Det går meget hurtigere. Så det går stærkt.  

K97: Føler du stadig at I rammer de rigtige målgrupper på de forskellige kanaler?  

L128: Ja det gør jeg. Jeg føler ikke at vi er gået på kompromis nogle steder. Vi har ikke gjort noget 
som vi ikke kan stå inden for, for at ramme en anden målgruppe. Vi er godt klar over hvem vores 
kernemålgruppe er, og vi vil gerne have en lidt yngre og bredere målgruppe. Det er det som vi arbejder 
hen imod, men vi går ikke på kompromis nogle steder for at nå det. Vi står stadig indenfor at vi skal 
have en høj kvalitet og beskytte vores brand. Vi går ikke på kompromis for at nå noget.  

K98: Kan der ses en ændring i hvordan kunderne agerer på de digitale kanaler efter at GDPR er blevet 
mere synligt og f.eks. cookies er mere synlige? 

L129: Jeg har ikke som sådan noget at sammenligne med. Jeg synes bare at det er gået overordentligt 
stærkt. Vi har fået så mange flere kunder i vores kartotek end jeg overhovedet havde turde håbe på. 
SÅ har vi haft de her få negative reaktioner. Jeg synes egentligt at vi har fået meget mere end vi havde 
forventet. Men jeg har jo heller ikke noget at sammenligne med. Vi kom fra et grundlag der var at vi 
havde 80.000 i vores kundekartotek for halvandet år siden. Nu har vi 450.000. Det vidner jo bare om 
at det er gået overordentligt stærkt. Så vi kan ikke sige at vi ikke har noget hvad vi forventede. Det er 
meget mere end hvad vi havde forventet. Jeg synes ikke at vi har kunne mærke GDPR på den måde. 
Få gange har vi oplevet folk der ikke ville skrive under på f.eks. hvis de skulle have specielsyet noget, 
så ville de ikke skrive deres oplysninger. Jeg synes, at det er så lidt at vi har mærket til det. 

S41: Det er da dejligt.  

L130: Ja. Meget få mails at vi har modtaget. 

S42: Det er da kun positivt. Man kunne jo sagtens forvente ramaskrig da det blev sat i gang. 

L131: Det gjorde vi også. Da det blev sat i søen med GDPR forventede vi også at vi ville kunne 
mærke det, men det synes jeg ikke at vi har.  

K99: Der har jo bare været så mange reklamer med cookies, hvor folk føler efter dig og giver dig en 
cookie. Så ift. om det haft en indflydelse på om folk lader vær med at trykke OK ved cookies eller 
om I får den data I skal bruge. Men det er måske mere Anette der ved det.  
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L132: Ja det sidder jeg også lige at tænker på. Det tror jeg faktisk umiddelbart. Det er ikke noget, at 
vi har haft oppe so et issue, så det er ikke noget der har fyldt. Men det kan godt være at Anette har en 
anden oplevelse af det. Så snak lige med hende om det. 

K100: Det gør vi. Hvad ser du som Georg Jensen Damask største digitale udfordringer? 

L133: Det lyder igen banalt. Men det er igen det her system som hele tiden skal følge med. Det er 
virkelig gået op for os hvor vigtigt det er. Vi vil jo gerne levere den bedste service og også hurtigt. 
Lige nu siger vi at vi leverer inden for 1-2 dage. Jeg ville jo gerne kunne sige at vi levere næste dag 
og måske samme dag nogle gange. At få en hel organisation med, selvom vi ikke er større end vi er, 
kræver bare et mega godt system IT mæssigt. Vi har rigtig mange manueller funktioner i dag som gør 
at hele processen bliver forsinket. Det er i hvert fald en udfordring. Så kan det gå hen at blive en 
udfordring hvor stærkt tingene går hele tiden og hvor hastigt, at det ændrer sig. Lige nu ser jeg det 
ikke om en udfordring, men det kan det godt gå hen at blive. Men det kræver også at vi hele tiden 
bevæger os i det tempo som vi gør. Og det kan være meget frustrerende for nogle, at arbejde i sådan 
et tempo hele tiden. Vi sætter gang i mange ting hele tiden, og det er også derfor at I oplevet at jeg 
har været fuldstændig utilgængelig nogle gange, fordi det bare går så stærkt. 

K101: Når du siger hastighed, er det så både ift. hele den digitale transformation der er i verden eller 
er det noget helt andet, at du mener? 

L134: Det er begge dele faktisk, fordi i og med at vi har den digitale tilgang som vi har, så er vi også 
hele tiden nød til at igangsætte ting online. Vi er nødt til at planlægge tingene langt ude i fremtiden 
også ift. at få produkter hjem til tiden og til de forskellige kampagner, at vi laver. Og for at vi kan 
fodre vores kunder med nyhedsbreve hele tiden, for det er det at vi får det største salg, er vi også nødt 
til at have noget at fylde i de her nyhedsbreve. Det er sådan noget at Anette og jeg hele tiden sidder 
og planlægger. Nye kampagner, tiltag og aktiviteter hele tiden. Det skal vi gerne gøre et år ude i 
fremtiden, men et år ude i fremtiden er lang tid. 

K102: Ja. 

S43: Der kan nå at ske rigtig meget. 

L135: Der kan nå at ske så meget. Før i tiden arbejdede vi jo med tre års strategi. Det kan slet ikke 
lade sig gøre i dag. Nu arbejder vi med et år. Man kan jo ikke engang kalde det en strategi længere, 
det er jo en handlingsplan. Og lige om lidt er det måske kun et halvt år for tingene ændre sig jo hele 
tiden. 

K103: Er det også ift. sociale faktorer at der kan være udfordringer? Med målgruppen f.eks.  

L136: Det kunne der godt gå hen at blive. Jeg fornemmer det ikke endnu. Som sagt, synes jeg at 
vores kunder følger enormt godt med, så jeg synes ikke at det er en udfordring endnu.  

K104: Nogle politiske faktorer?  

L137: Ja, men ikke så meget her i Danmark. Det er mere når vi begynder at være i andre lande, er 
der nogle andre juridiske regler man skal følge. Det er meget ift. alt muligt der skal dokumenteres. 
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Det kan være alt lige fra emballage til miljø. Der er vi ikke så stramme i Danmark endnu. Det er ikke 
noget vi mærker, men det tror jeg at vi kommer til fremadrettet. 

K105: Ja i Danmark også? 

L138: Ja det tror jeg. Vi gør det i udlandet nu. 

K106: Du mener med miljø? 

L139: Der er en masse miljø krav man skal efterleve og jeg fornemmer også at GDPR fylder mere i 
udlandet end det gør i Danmark. Så der kan vi måske også godt møde nogle udfordringer, tror jeg. 
Det skal vi også være klar på. Og så man kan sige at online mæssigt og digitalt, kan jeg mærke at vi 
er noget længere fremme end andre lande er. Danmark er meget længere fremme faktisk. Det er 
selvfølgelig også en udfordring ift. hvordan vi balancerer det. Bare i Norge, som er vores andet største 
marked, kan vi mærke en kæmpe forskel. Selvom de også handler online kan vi bare mærke at der en 
helt anden tilgang til det. De er slet ikke der hvor vi er. Det går heller ikke så stærk. Så der er mange 
forskellige situationsbestemte hensyn at tage al afhængigt at landet. 

K107: Så for Danmark specifikt synes du ikke at der er nogle udfordringer som sådan? 

L140: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men det har nok også noget at gøre med at vi bare springer ud 
i det og måske ikke altid ser udfordringerne, men egentlig bare tager dem når de er der.  

K108: Ja, så fordi det går så hurtigt, kunne der egentligt godt være nogle udfordringer. De er bare 
ikke blevet observeret endnu.  

L141: Nej, sådan kunne det også godt være. 

K109: Okay.  

L142: Ja og så når de er der, ser vi dem måske ikke som en stor udfordring. Så tager vi det bare med.  

K110: Bare et lille bump på vejen. 

L143: Ja. 

K111: Super interessant. Det tror jeg faktisk var det.  
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Bilag 7 // Transskribering af interview - Anette Poulsen 

A: Anette Poulsen (Informant) 

K: Kamilla Mist (Interviewer) 

S: Sara Rønnest (Interviewer) 

Varighed: 38.43 minutter 

Dato: 20.02.19 

Lokation: Mødelokale hos Georg Jensen Damask i Kolding 
 
S0: Det kommer ca. til at tage en times tid og handle om det praktiske omkring data. Da vi har fået 
indtryk af, at det er dig som sidder og ved aller mest om dette. Det er Kamilla som kommer til at styre 
interviewet, og så kommer jeg selv med supplerende spørgsmål. 

K0: Hvis der er noget du ikke må eller kan svare på, siger du bare til.  

A0: Okay, ja.  

K1: For at starte, hvor længe har du arbejdet hos Georg Jensen Damask (GJD)? 

A1: Det må være 6-7 år.  

K2: Hvad er dine primære arbejdsopgaver?  

A2: Jamen det er alt vedrørende nethandlen, altså alt ny udvikling af det.  

K3: Det er mere handel siden af det?  

A3: Ja, ja det er det.  

K4: Så lidt generel information om GJD. Hvilke data indsamler I om kunderne? 

A4: Det kommer lidt an på om det er kunderne som har handlet eller ikke har handlet og i forhold til 
butikkerne eller?  

K5: Både de kunder som potentielt kunne handle og de kunder som har handlet?  

A5: Altså de kunder som har handlet, indsamler vi de nødvendige data for at kunne fakturere til dem 
og så ellers de oplysninger vi har ekstra er oplysninger fra Google Analytics og Facebook og 
forskellige, når vi har sådan noget som Sleeknotes og sådan nogle forskellige apparater til at kunne 
spore dataen. Men vi gemmer dem ikke, de ligger i de her moduler. Hvor vi kan ligesom kan gå ind 
og pege derfra.  

K6: Hvad betyder det?  

A6: Jamen, det betyder at. Det har Peter nok været inde på, men vi har et meget gammelt IT-system, 
fra før år 2000, så der samler vi faktisk kun de oplysninger til kunderne som skal faktureres altså de 
kunder som har handlet online. Men de kunder som ikke har handlet, der samler vi data omkring 
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hvilke sider de har kigget på og hvor langt de er, hvor de kommer fra, og ja, alt sådan noget, alder 
osv.  

K7: Det er også sådan noget i bruger så?  

A7: Ja, ja det gør vi. I forhold til e-mail markedsføring og Facebook markedsføring og til 
markedsføring på Google.  

K8: Men det er ikke noget som bliver gemt sagde du?  

A8: Nej, det ligger i de her softwaresystemer og så går vi ligesom ud og trækker dataen ud. Så siger 
vi, vi skal have alle de kunder som har kigget på de her sider 2 gange og så trækker man dem ud og 
så kan man ligesom segmentere mailene på dem.  

K9: Okay, så det bliver mere brugt som sådan en søgemaskine?  

A9: Nej, så kan vi segmentere alle de kunder ud som har kigget på de her sider to gange indenfor de 
sidste måneder og så kan vi sende mails til dem. Det kan også være at kunderne har købt og så kan 
vi segmentere ud til dem. 

K10: Så på den måde bliver det (data) gemt? 

A10: Ja, ja det gør det. Men det er sådan en iCloud løsning, så det bliver gemt oppe i skyen, men det 
ligger ikke på vores egen.  

S1: Har I kundespecifikke data, så man kan kigge på f.eks. Kamilla, hvor gammel hun er, hvor hun 
bor, sådan nogle ting?  

A11: Nej, nej det har vi nemlig ikke ned på kunde specifikke.  

S2: Er det et mål?  

A12: Ja, ja det er det. Så vi ville kunne slå op alt hvad den enkelte kunde har købt. Men det bliver 
meget tungt hvis vi skal gøre det.  

S3: Men er det også målet at have mere personlige data om kunden, for at kunne lave mere analyse 
om kunden, analyse på typen eller?  

A13: Nej, nej. Det er det ikke. Også fordi, det giver mening hvis man er noget sport noget, hvor 
kunden interesserer sig indenfor noget helt specifikt. Men vores kunder køber meget bredt i vores 
sortiment. Der er nogen som kun køber viskestykke, men vi vil stadig godt have dem over og købe 
duge på et tidspunkt. Så er der nogen som kun køber duge, dem vil vi måske godt have over og købe 
noget sengetøj på et tidspunkt. Så selvom, vores kunder måske er 60+, men derfor kan de stadig være 
relevante for at købe baby sengetøj, så den der, hvor man i gamle dage var meget kundespecifik, den 
er der ikke mere. Før hen, kiggede man på når kunden ser sådan og sådan ud, det gør man ikke 
længere, det er alt for snævert. Det vi gør, vi kigger på, hvad har de kigget meget på og okay de har 
været meget på disse sider, men ikke købt – okay, nu må vi heller være aktive overfor dem så de vil 
købe det her.  

S4: Okay så den måde i bruger det her data på, er meget hvordan de navigerer på siden, hvad de har 
været inde på og måske ikke så meget hvem de er, som person?  
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A14: Ja, lige præcis.  

S5: Okay, det er meget sjovt. Når man ikke ved hvordan det fungerer i praktisk, har man et helt andet 
indryk af hvordan det fungerer.  

A15: Ja. Fordi hvem de er som person, man kan jo godt have en 30-årig som interesserer sig meget 
for det, men du kan også have en 60-årig som har sparret sammen i 2 år for at købe juledugen ikke? 
Jeg skulle købe billetter og ham som sad i billetlugen sad med et ur som kostede 1 kvart million, ikke 
også? Han sidder og sælger billetter, med en timeløn på… ikke? Så det der kunde noget… man misser 
noget hvis man er så specifik nede. 

K11: Bruger i nogle eksterne virksomheder til at indsamle data?  

A16: Ja, nej. Vi bruger jo Google og Facebook. Vi har flere forskellige software, men nej vi bruger 
dem ikke til at indsamle… så er det fordi, de har noget software som de så bruger og det er så det. Så 
er det software som de bruger, det kan være sådan noget som, en tilmelding til en nyhedsmail. Der 
køber vi et stykke software og så ved de at det er vigtigt for os at vi får nogle data ud af det. Så det er 
næsten alle softwaresystemerne du køber til hjemmesiderne, der ligger der et 
databehandlingsprogram bagved. Som du så kan bruge. Og de har utrolig mange oplysninger på folk, 
rigtig mange oplysninger. Så kan du jo så sammenligne dine data fra Google og Facebook. 

K12: Hvordan behandler i dataen? Systemmæssigt, kategorier etc.?  

A17: Vi gemmer ikke noget her i huset, det ligger på de her software og de her software, som f.eks. 
Facebook, der har man sagt ja til at bruge Facebook og så har man jo sagt ja til at de må lytte med 
altid, på hvad man gør og sådan og at Facebook må give oplysningerne videre. Her er der nogle 
kvinder som interesserer sig for de her ting, og dem får vi så og siger, fint, tak. Så går vi i den retning. 
Nu er der jo kommet det nye GDPR, og mange tænker… men de har jo selv sagt ja til at bruge Google, 
så har man accepteret Google, man har accepteret Facebook, man har accepteret Pinterest. Det er nok 
de færreste som har læst deres, hele deres… (betingelser) men jeg kan se alle de nye apps, alt det nye 
man får nu, de siger jo ”vi skal have adgang til dine billeder, vi skal have adgang til dine, alles”. Det 
er jo de programmer som indsamler oplysningerne, vi hiver så sommetider noget ud, hvor jeg kan 
sidde og data behandle noget data i et Excel-ark. Vi har ikke et system som samler det her i huset. 
Det er et meget gammelt system.  

S6: De her handelsbetingelser, kan I se om folk læser dem, eller om de bare klikker af?  

A18: De klikker bare af.  

S7: Er det alle der gør det? Eller er der nogle som læser dem?  

A19: Ja alle klikker af. Nej ingen læser dem. Den ligger nede på side 2500, altså hvis man kigger på 
hvilke sidder der bliver læst mest.  

K13: Hvordan anvendes dataen i praksis, for at målrette kommunikationen til forbrugerne?  

A20: Igen det her, så hvis de har været inde på de her sider, så samler vi det op. Så bruger vi også 
sådan noget, hvor vi spørg dem direkte om hvad de interessere sig for og så kommer de op med noget 
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om det og så tilføjer vi om de så ikke også kunne være interessere i dette her fx … men ellers er det 
hvordan de har bevæget sig rundt på hjemmesiden.  

K14: Det er det I bruger til at se hvilken kommunikation I så skal føre ud? Det er så mest i forhold 
til de mails I sender ud?  

A21: Ja, lige præcis. Det er jo styret meget af dataen, dem som kigger på det her produkt, kan vi se 
der er også rigtig mange som kigger på det her produkt… men det er jo styrret af et stykke software. 
Det er jo ikke sådan noget som vi styre. Det er også et software som vi køber, som vi får rigtig meget 
ud af. Et software som føre dem videre og til at se hvilke andre ting der bliver brugt.  

S8: Er det Raptor der kører det?  

A22: Ja.  

K15: Den data i så indsamler, er det noget i vider sælger?  

A23: Nej.  

K16: Det er kun til internt brug?  

A24: Ja 

K17: Køber i data fra tredje part?  

A25: Nej.  

K18: så det er ikke sådan at I prøver at få data om jeres målgruppe og hvordan målgruppen… 

A26: Nej altså vi har jo haft, Post Danmark havde engang sådan noget hvor vi fik data fra vores 
kunder, hvor de kunne se på alle de pakker vi havde sendt. Vi har også været med i sådan nogle 
eksterne konkurrencer, hvor vi får e-mail adresser og sådan noget. Det ved jeg ikke hvilke kategorier 
det hører under.  

K19: Så der får I noget data?  

A27: Ja, det er bare nogle e-mail adresser vi får der.  

K20: Hvad med efter GDPR, har det haft nogen indflydelse?  

A28: Nej, får når de så er med i de der konkurrencer, siger de også ja til, det er deres 
handelsbetingelser. For man har aldrig bare måtte udlevere e-mail adresser. Så det er i deres 
konkurrence betingelser.  

K21: Hvilke målsætninger har I for datadrevet markedsføring?  

A29: Jamen, nu skal vi jo til at have et nyt system. Så jeg ville gerne have vi kunne ramme kunderne, 
på hvilke produkter de har købt både online og i fysiske butikker. Så vores fysiske butikker også ved 
hvad er det for nogle produkter de har købt og vores online også ved at vi kan lave mere specifikke 
mails til det.  

K22: Så det bliver mere imellem online butikker og online køb at der kommer en sammenhæng 
imellem?  
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A30: Ja.  

K23: Så der er ikke noget mere specifikt I gerne vil bruge det til i forhold til jeres online 
kommunikation? Har I nogle målsætninger for online kommunikation generelt?  

A31: Ja, det har vi men, det går så stærkt i dag. Så det spreder vi ud og ser, virker det eller virker det 
ikke? Når okay… så trækker vi følehornene til os igen og prøver noget nyt. Så det der med at der er 
en lang strategi for hvordan vi har tænkt os at gøre det, det gjorde man engang… 

K24: Det gør man ikke længere?  

A32: Nej.  

K25: Hvad er så jeres kortvarige strategi lige nu så? Et øjebliksbillede, hvis du kan give os det? 

A33: Ja, jamen jeg arbejder ikke med strategi. Jeg arbejder med handlingsplaner.  

K26: Okay, men hvad er så dine handlingsplaner? 

A34: Ja, lige nu er vi i gang med at sætte 4 x 24 mails op i flows – så når du har gjort det her, kommer 
du derover, når du har gjort det kommer du derover osv. Så tester vi dem af og så ser vi hvad virker 
og hvad virker ikke og så flytter vi rundt på det på den måde.  

K27: Okay, i forhold til sådan nogle direkte mails så eller?  

A35: Ja. 

K28: Så I laver nogle tests, med at sende direkte mails ud? 

A36: Ja 

K29: Hvilke data synes du er mest brugbar af dem I indsamler?  

A37: Det er hvilken kilde vores kunder kommer fra.  

K30: Okay, altså i forhold til om de kommer fra en Apple eller en…? 

A38: Nej, om de kommer fra Facebook eller kommer fra Google, altså hvor de kommer fra. Og 
kunderejsen, hvor mange gange har de klikket på en nyhedsmail, hvor mange gange har de kigget på 
en annonce inden de har købt.  

S9: Hvordan bruger I så den data? Når I har fundet ud af alt det her, hvordan bruger I det så til at 
optimere det, til at blive bedre?  

A39: Så er det vi går stærkere ind der hvor der er flest kunder. Så sender vi rigtig mange nyhedsmails, 
der er også mange som synes det er for mange, men altså så længe det er vores største kilde, så….  

S10: Ja for det er der I får flest kunder ind på jeres hjemmeside fra ikke?  

A40: Ja.  

S11: Er det også derfra de foretager flest køb?  

A41: Ja, det er også derfra de foretager flest køb.  

S12: Det er meget interessant.  
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K31: Bruger I sådan noget med, hvilken computer folk kommer fra? 

A42: Kun med hensyn til, jeg sidder og tjekke hjemmesiden på de forskellige browsere, for at se.  

K32: Men det er det eneste?  

A43: Ja.  

K33: Okay, for der har været nogle diskussioner om, når man kommer fra en Apple computer så er 
man mere villig til at købe dyre varer, i forhold til hvis man kommer fra Microsoft, men det kører i 
slet ikke på? 

A44: Nej, nej. Hvordan skulle vi så gøre det, skulle vi gøre noget specielt for Microsoft kunder i 
forhold til Apple… det synes jeg ikke giver så meget mening.  

K34: Nej okay. For der er jo mange sådanne flysøgemaskiner, som bliver dyre når man søger på en 
Apple end på en Microsoft f.eks. 

A45: Nej.  

K35: Det kører I ikke med?  

A46: Nej.  

K36: Er der noget data i slet ikke bruger? (S: men som i stadig indsamler?) 

A47: Jamen, vi indsamler det jo ikke. Google har jo rigtig mange. Der ligger jo utrolig meget data og 
der ligger utrolig meget data til os.  

K37: Som i sortere fra så? 

A48: Det er jo ikke sådan, vi sortere det fra. Vi går mere ind og henter det vi skal bruge.  

S13: Okay, fordi I går ind i databasen eller softwaren og henter det I skal bruge? 

A49: Ja. Så jeg vil sige, vi vælger mere noget til end vi vælger fra.  

K38: Kan du komme med nogle flere eksempler på data I samler ind så?  

A50: Produkt salg, ja hvor lang købsrejsen den er, det er meget kilde og lidt med alder og områder 
de er i, lokalitet. Hvilken by de er i.  

S14: Og hvordan bliver det så brugt? Altså hvis man ved de sidder i København? 

A51: Vi kan bruge det i forhold til vores butikker. Vi gør det så ikke, men det ville give god mening 
hvis man justerede sine markedsføringskroner efter det. Nu kan vi se at kunderne her i Kolding ikke 
kommer til at købe nær så meget ved vi de næste 14 dages tid, så burde vi nedjustere vores 
annoncering til at være billigere, men vi ved de som kommer ned på lagersalget og køber er der stadig 
dem som køber online og derfor justere vi det ikke. Dem som kommer på lagerslag er stadig kunder, 
de er bare offline… så på den måde.  

K39: Hvordan spiller de forskellige sociale medier sammen i forhold til OMNI og mediebrug?  
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A52: Facebook og Instagram spiller meget sammen. Men nu er det en anden pige der sidder med 
dette, hun laver forskellige content til de forskellige medier. Ellers så kører vi annoncering, det er 
nogenlunde det samme, det kan være vi skruer lidt op og ned, for at se – dette giver bedre på 
Instagram, dette giver bedre på Facebook og sådan. Men det er en test, man tester og tester.  

K40: Men det bruger i data til?  

A53: Ja, men det er Facebooks data vi bruger til det.  

K41: Til at se om det virker og hvor det virker?  

A54: Ja lige præcis.  

K42: Okay. Vi læste i denne her, at I har tænkt jeg at kommunikere 1:1. hvordan har I tænkt jer at 
gøre det sådan i praksis med kunden på tværs af kanaler? *talt om OMNI hæfte* 

A55: Det er så via e-mail.  

K43: Okay, hvordan kommunikerer man 1:1 på mail?  

A56: Det er så hvilket flow du har været igennem, hvilke valg du har taget igennem de her flow, hvad 
du åbner, hvad vi kan se du har bevæget dig igennem. De produkter der bliver vist, bliver også specielt 
til dig, alt efter hvad du har kigget på, på hjemmesiden.  

S15: Så det kan godt være at Kamilla og jeg begge ville få en nyhedsmail, men så ville jeg få vist en 
bestemt dug jeg har kigget på og Kamilla ville få vist nye håndklæder? 

A57: Ja, lige præcis.  

K44: Så det er ikke personlig kommunikation som sådan?  

A58: Nej, det er efter din interesse og hvad du har valgt at kigge på.  

K45: så det er i forhold til den vej som forbrugeren har været på at I gerne vil prøve at kommunikere 
1:1, så der er en fælles forståelse eller sådan?  

A59: Ja. Man kan sige, vi har en masse fælles e-mail som vi sender ud, dem får alle. Men så 
sideløbende, som en dag som i dag, så bliver der nok sendt 50 forskellige mails ud, alt efter hvad 
kunderne har kigget på og sådan noget. På hjemmesiden, kan kunderne ringe ind og sige, der står det 
og det på min hjemmeside, men det er ikke det som står på vores hjemmeside, hvis vi ikke har været 
inde og kigge på det samme. Det er vel der som Peter mener 1:1.  

S16: Ja, for det sætter også nogle udfordringer, i butikkerne f.eks., hvis der kommer en kunde ind og 
siger jeg har lige fået et nyhedsbrev på det her. Men det har vi jo ikke fået.  

A60: Nej... for det kan godt indeholde nogle andre elementer.  

S17: Det var jeg ikke klar over, det er meget interessant.  

K46: Kan I se hvem der læser jeres nyhedsbreve, hvor lang tid de bruger på at læse dem?  

A61: Ja.  

K47: Så når de åbner deres e-mail. Kan I se om de har læst jeres nyhedsbrev?  
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A62: Ja, det kan vi.  

K48: Også hvor lang tid de bruger på den mail og om de klikker videre?  

A63: Ja, ja. Vi bruger mest selve åbningsraten. Der er simpelthen så meget data du kan få ud, der er 
også en grænse for hvor meget der så giver mening. Jeg har før arbejdet en del med tests og split tests 
af, med rød, grøn og gul parametre, det brugte vi rigtig meget dengang og testede på det her. Men det 
gør man ikke mere, der er så mange andre parametre der spiller ind. Hvis man er rigtig god statistiker, 
så er man ude i 11 parametre, der spiller ind. Så derfor er jeg begyndt at kigge mere overordnet på 
det end at kigge dybt ned. Men hvis jeg ved, okay vi kan rykke dette med 0,5%, det betyder måske 
en halv million, men det er forskelligt hvad man går ned i og kigger på.  

K49: Hvad menes der med offline annoncering?  

A64: Det er annoncer i ugeaviser og magasiner, f.eks. bo bedre, boligmagasiner osv.  

S18: Når man tænker på, der skal være denne 1:1 kommunikation til hver kunde, så undrede det os 
at der er offline, for det kan man jo ikke skræddersy til den enkelte forbruger, som man kan på de 
sociale medier og e-mail. Så det var det som undrede os. Hvordan kan man det? 

A65: Det er rigtig, det kan man ikke. Jeg tror måske Peter har ment det samme budskab, at nu køre 
vi, f.eks. nu kører vi jul, så er det også den type annoncer vi kører.  

K50: Lidt om resultater og fremtiden. Kan du se en ændring i hvordan kunderne agerer efter GDPR? 

A66: Når der lige kommer sådan noget ud, er der altid nogen som er sådan lidt obs på det der med 
GDPR, men så går det i sig selv igen. Det gør det. Det er ligesom dengang, hvor det blev indført at 
man kunne returnere alle varer selvom man har brugt dem. Og så bliver det hele sådan lidt, uh hvad 
sker der... og så går det hele i sig selv igen. Sådan, jeg ved godt de har kigget lidt på det igen her i år, 
men altså, på GDPR igen, men jeg tror ikke det vælter det store. Det har kostet virksomheden rigtig 
rigtig mange penge. Jeg har selv været til mange forelæsninger om GDPR og snakket med mange 
advokater og de siger ikke det samme og jeg har siddet med to advokater som ikke var enige. Så der 
er rigtig mange twist i de her ting også, så ja. Jeg tror måske forbrugerne tænker meget det er os men, 
de har jo selv… men det starter jo et andet sted, det starter jo ved at de går på nettet og bruger en 
browser, om de bruger Internet Explorer eller Chrome eller Google så har de jo sagt ja til noget, 
derefter bruger de en søgemaskine… et eller andet sted er det jo firmaerne man har gået efter, men 
der er nogen før os, der har alle data kan man sige.  

S19: Tror du forbrugerne er klar over at hvordan de navigerer på siden, deres data bliver brugt på? 
Eller tror du ikke folk sådan rigtig er oplyst om det?  

A67: Det ved jeg ikke. Vi ved det, men det kommer måske an på generationer.  

S20: Med at de ældre måske ikke ved?  

A68: Ja lige præcis. 

K51: Hvor mange online køb har I som ikke er en del af jeres kundeklub? Har i tal på det? 

A69: Nej, det har vi ikke.  
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K52: Kan man få de tal?  

A70: Nej. Det kan man, eller nej… fordi vores system er så tungt, så det kan man ikke. Vores system 
her i huset er ikke godt nok til det… 

K53: I kører meget på jeres kundeklub ikke?  

A71: Ja. Vi kan se hvor mange der køber direkte fra en e-mail. Men det er jo bare fra en e-mail. Så 
kan vi så mange køber fra en søgemaskine, men så kan vi se at før søgemaskinen har de fået vores e-
mail om det her… sådan nogle ting kan vi se. Vi kan se de har været inde på en annonce to gange og 
før det har de fået en e-mail, det er jo så hvem man kan tildele salget, det kan man jo så diskutere. 
Men hvor mange af dem der så er med i kundeklubben, det kan vi ikke se.  

S21: Alle de andre tal, som du nævner der, er det nogle tal vi kan få? Det kunne vi give også noget 
holdbarhed i vores opgave, hvis vi kunne skrive sådan nogle tal ind.  

A72: Ja, det kan jeg godt.  

K54: Kan I se hvor mange hvor mange af jeres kunder som laver et online køb, melder sig til 
kundeklubben?  

A73: Ja det kan vi godt. Men de kan godt have været medlem før, de siger bare ja igen. Det er der 
mange som gør, det er fordi vi køre fast med at man kan vinde to sæt sengetøj hver 2. uge. Men de er 
medlemmer. Men de deltager stadig i konkurrencen.  

K55: Okay. Hvis man ikke godkender de cookies, som kommer op på jeres side, og bare laver det, 
som man kan på den side. Bliver det så registreret?  

A74: Det bliver ikke sporet. I kan læse vores cookies betingelser.  

K56: Vi har nemlig læst den, men der jo nogle af tingene der er meget fluffy eller overfladiske, så vi 
tænkte i forhold til hvis man nu ikke godkender dem, så bliver man ikke fulgt eller hvad? Det er først 
når man trykker okay?  

A75: Ja, det er først når man trykker okay.  

S22: Men også hvis man klikker videre på siden ikke, så acceptere man også automatisk cookies?  

A76: Ja, det gør man. Men det er jo cookies, men der er jo stadig andre software som kommer 
igennem. Cookies er jo mere noget som gemmer sig på de her kunders computer, men de har jo sagt 
ja til nogle cookies tidligere fra andre software, som vi stadig kan bruge.  

K57: Der er altid data på folk, lige meget hvad de vælger at sige ja til eller.  

A77: Vi har været ude i… i 3-4 måneder at vi ikke har kunne sporer folk fra Safari, men det er jo 
klart det er folk fra, en konkurrence mellem google og safari. Men den har vi twistet, så vi kan få data 
fra dem alligevel.  

K58: Hvorfor kunne man ikke få data fra dem?  

A78: Fordi safari var ikke interesserede i at levere data til Google.  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 173 af 235 

K59: Så der skulle man købe dem specielt fra Safari så?  

A79: Nej, så havde vi dem bare ikke.  

K60: Så I tænkte at den data behøver I bare ikke at have?  

A80: Nej vi gik bare efter at finde en løsning på det. Vi fandt en anden måde at få dataen fra en safari 
bruger, vi kunne simpelthen ikke se når folk kom fra en safari bruger, hvordan forbrugeren navigerede 
rundt og sådan nogle ting. Men det fandt vi ud af at gøre på vores hjemmeside i stedet, så vi kunne 
holde øje med det.  

K61: Så i bruger rigtig meget data?  

A81: Ja. 

K62: Så du sender dataen videre til de andre i afdelingen så de kan bruge dataen til at f.eks. 
kommunikere til salg og markedsføring.  

A82: Ja… jeg er ikke så god til det, men nu er det også mest mig som kommer ud med de der ting, 
kan man sige.  

K63: Hvilke ting?  

A83: Nyhedsmailene, som vi bruger det til...  de sidder ikke med fingrene nede i Raptor.  

K64: Det er dig som gør det?  

A84: Ja.  

K65: De der nyhedsmails, det er virkelig kernen af det hele?  

A85: Ja, ja.  

K66: Det er det I alle snakker om, det er det I kører jeres markedsføring. Det er slet ikke ligeså meget 
Instagram og Facebook?  

A86: Jo det gør vi også.  

K67: Men det er bare mest direkte mail?  

A87: Det er fordi det er den største omsætning. Jeg tror det er derfor der er så meget snak om det. 

K68: Det er bare fordi I ikke får ligeså meget ud af de andre?  

A88: Ja.  

K69: Det er mere views eller?  

A89: Ja.  

K70: Mens I får action på mails?  

A90: Ja. Sådan kan man sige det.  

K71: Så tror jeg i forhold til dette, har vi det hele med. Er der noget du vil spørge om?  
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S23: Sådan i forhold til undersøgelse, har I undersøgt hvad folk tænker om den måde at 
kommunikerer på?  

A91: Nej. Men jeg er personligt også meget imod undersøgelser. Du skal virkelig være skarp til at 
stille de her spørgsmål, og sende spørgeskemaer ud, for folk svarer som de vil. For mange år siden, 
lavede McDonalds en undersøgelse og fandt ud af at alle ville have salater, men det viste sig at inden 
ville have salater, det var ikke derfor de tog på McDonalds.  

K72: Nej det er bare fordi det lyder bedre at svare det?  

A92: Ja lige præcis.  

S24: Så du tror ikke på man ville kunne få valide svar, hvis man decideret spurgte folk hvad de… 

A93: Nej. Fordi folk gør sig bedre end de er. Så vil jeg hellere bruge de data vi har og gå ud fra dem.  

S25: Også når man kan se det virker.  

A94: Ja. Jeg kan huske for nogle år siden der var der en spørgeskemaundersøgelse, men det var mere 
om vores brand og produkter og det er jo sådan nogle typiske svar. Folk ville gerne have det var 
billigere… surprise. Det vil man jo gerne med mange ting. Man skal tro lidt mere på det her og kigge 
mere på sin data. Folk kan godt sige en ting og så gøre noget andet.  

K73: Du tror ikke hele den skepsis der er omkring data brug har effekt på hvordan I bruger den?  

A95: Jo der er helt sikkert skepsis. Men det er jo bare svært at gøre noget, jeg tror der er nogle som 
er skeptiske, men de er heller ikke klar over… vores kunder, de unge kunder er helt sikker mere klar 
over det end… de er også godt klar over, når de har været inde og kigge på noget og de så bliver mødt 
af disse produkter bagefter, så er det jo fordi vi bruger dataen på dem. Men det er også sådan, man 
kan jo ikke rigtig gøre noget. Vi kan jo ikke stoppe den der udvikling, uden at det skal lyde fortabt 
og sådan. Men altså, man skal bare se på det positive ved det i stedet, der er også mange ting som er 
blevet nemmere, dataen er der.  

K74: Gør I noget mod den følelse, så folk ikke føler sig overvåget?  

A96: Vi er ikke aggressive. På Facebook har vi været aggressive, men på andre medier når folk har 
været inde og kigge, der er vi ikke aggressive.  

S26: Hvordan ville de definere at være aggressiv?  

A97: Altså det er når man, hvis man har været inde på en side og kigge på t-shirts på Zalando, og 
bevæger dig rundt på nettet 3 uger senere, ser du de t-shirts hele tiden. Det er aggressivt. Der har 
Zalando været særligt med. Det er meget aggressivt. Det er fint nok man har været inde på en side 
ikke også, men så når man kommer ud kan man stadig se de der t-shirts. Giv det en pause, og vent 14 
dage.  

S27: Ja, for der var det på hvert enkelt side man var inde på?  

A98: Ja. 

K75: Hvad tror du jeres målgruppe synes om den måde i går mere over i det digitale på?  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 175 af 235 

A99: Det er jo ligesom dem, de er der også. Alle kunder vil også have det mere nemt og let. Det skal 
være mere enkelt, vores forventninger til service skal være kortere og kortere. Vores hverdag skal 
være så enkelt som muligt. I ved det selv, når man har købt noget online, og det så bliver leveret et 
andet sted end der man havde bestilt til. Og det betyder måske en halvtime, men det er bare… mega 
irriterende. Det skal være nemt og man skal kunne bestille og få det hjem. Den der nemhed. Også 
bare ikke at skulle betale for parkering når de er nede og handle.  

S28: Ja, f.eks. med det nye system der skal komme i 2019, med at man skal kunne slå kundens 
mobilnummer op. Det er også noget af en udvikling. Tror du det er noget forbrugerne vil sætte pris 
på?  

A100: Ja, det tror jeg. Så kan vi f.eks. se hvilke str. Dug de har fået, hvilke produkter. Der er mange 
som henviser til produkter de har købt tidligere de har købt en grå dug.  

S29: Er det også noget i kan se nu. I kan se hvilke dig kunden har købt og så… 

A101: Ja, vi kan godt se hvilken dug kunden har købt.  

S30: Men bruger I også den information?  

A102: Jeg ville rigtig gerne, men vi har ikke rigtig ressourcerne til det.  

S31: Så det er mere på kategori basis at I bruger det nu og ikke specifikke produkter?  

A103: Ja, lige præcis. Jeg ville rigtig gerne mere specifikke, men vi har simpelthen ikke ressourcerne 
til det.  

S32: Det kommer heller ikke i det nye system?  

A104: Det kunne godt tænkes. Der skal stadig bruges nogle ressourcer til det, man kan sige det med 
nu har vi et meget gammelt system. Så selvom vi får et nyt system, skal arbejdet stadig udføres, hvis 
man kan sige det sådan.  

S33: Så tror jeg ikke vi har flere spørgsmål.  

K76: Nej, ikke flere. Tusind tak for hjælpen.  
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Bilag 8 // Transskribering af interview – Louise Salebjerg-Hansen (udsnit) 

L: Louise Salebjerg-Hansen (Informant) 

K: Kamilla Mist (Interviewer) 

S: Sara Rønnest (Interviewer) 

Varighed: 39.14 minutter 

Dato: 20.02.19 

Lokation: Mødelokale hos Georg Jensen Damask i Kolding 
 
S1: Men du har ikke været her så længe, var det sådan? 

L1: Ja, jeg startede i september. 

K1: Okay. 

L2: Ja, så man er bare lige ved at komme ind i noget der ligner en rutine nu, så det er også sådan lidt 
at man stadig efterspørger nogle ting. Så jeg skal nok svare så godt som jeg kan og hvis der er noget 
jeg ikke ved siger jeg ’det ved jeg ikke’. 

K2: Ja, super godt. 

S2: Det er så fint. 

K3: Det kan vi godt lide. Super. Det kommer cirka til at vare en time og handler jo om datadrevet 
målrettet kommunikation. Og hvis der selvfølgelig er noget som du ikke på svare på eller ikke har 
lyst til at svare på, siger du selvfølgelig bare det. 

L3: Ja, okay. 

K4: Hvad er dine primære arbejdsopgaver? 

L4: Det er PR og kommunikationsstrategi. Der har faktisk ikke været nogen kommunikationsstrategi 
indtil videre. Det er meget, synes jeg, en meget salg og marketingsorienteret virksomhed. Så det er vi 
i gang med at implementere nu og prøve at få nogle dele til at hænge sammen. PR har jo været ude 
af huset før med et bureau og er for første gang blevet trukket ind i huset, og så sidder jeg med det. 
Så det sidder jeg og bruger ret meget tid på. Det er sådan noget med annoncering, influencers, det er 
også interviews. Alle de her forskellige ting,. Hvordan kan vi sørge for at skabe noget opmærksomhed 
omkring os og vores historie på den ene eller den anden måde på de forskellige kanaler. 

K5: Ja. 

L5: Det er sådan noget der optager ret meget. 

S3: Ja. 

K6: Vi hørte at du er i gang med at indsamle nogle personer og i gang med at skabe netværk og sådan 
noget. 
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L6: Ja, og det er i gang det med relationer. For før er det jo nogle andre der har taget kontakten  

og haft kontakten til medierne, og det har de klaret super godt, så nu skal vi starte forfra for også at 
sørge for at please det netværk. For det handler det meget om.  

K7: Så I er også begyndt at bruge influencers. Er det noget som I også har gjort tidligere?  

L7: Vi har gjort det lidt og jeg sidder faktisk og kigger på det nu her for at se hvem vi har lavet 
samarbejder med, hvad har det givet. Og det er jo ift. alt sådan noget med… 

K8: Reach? 

L8: Ja, reach. Og ift. om det giver følgere eller salg eller hvad det giver. Troværdighed. Og der laver 
jeg så sådan en opgørelse over hvem vi har haft om hvem kunne vi godt tænke os. Og hvad er det at 
vi gerne vil med det. Fordi der er jo nogle, der har sindssygt mange følgere, men hvis du bare føler at 
du får produkter i hovedet hele tiden eller nogle som bare kender os – vi har arbejdet sammen med 
nogle som måske viser vores produkter én gang, f.eks. viskestykker, og så viser de H&M’s næste 
gang. Og det er ikke fordi, at det ikke er fint med H&M. 

K9: Det stemmer bare ikke overens. 

L9: Nej, det er bare ikke troværdigt. Det tror jeg ikke at man kan tillade sig så meget i den her tid. Vi 
skal være konsistent i vores kommunikation. Sådan lidt über alles. 

S4: Det virker virkelig spændende. 

L10: Det er det også. Og det er fedt, og man får lov til en helt masse ting så det er også med at prøve 
at tage en hel masse tråde og prøve at forbinde dem. PR for mig er ikke bare eksternt men også internt 
ift. hvordan vi kan sørge for at alle er med. 

K10: Så I bruger faktisk også data til at kigge på hvad der er at I har fået ud af den kommunikation 
som er kommet ud? 

L11: Ja og det har vi gjort før hvor de (GJD) har haft nogle samarbejder med nogle influencers som 
de har endt, fordi de ikke synes at det gav så meget. Det gav fint, men det var faktisk ikke det vi ville 
og den historie at vi gerne ville have ud. Det betyder også rigtig meget hvis det ikke er troværdigt 
længere. Det er et super fint salg, men det er bare ikke det vi skal kendes for. Hvad var det du spurgte 
om før? Jeg havde faktisk en pointe. 

S5: Det med dataen? 

K11: Ja. 

S6: Om I bruger data. 

K12: Ja. F.eks. bare sådan nogle små ting som Likes, hvor man f.eks. kan se at vi lige har fået tage 
nogle nye billeder som fungerer sindsygt godt på Instagram. Der kommer rigtig mange gode Likes 
kontra vores gamle billeder som var blevet lidt mere  inspirationsagtige med følelser. Det andet er 
meget produktorienteret og har ikke ligeså stor respons. Så tænker man, at det er faktisk rigtig godt 
at bruge sådan nogle billeder med produktorientering i vores nyhedsbreve men faktisk ikke på de 
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sociale medier. For der vil folk gerne blive inspireret og der skal være en stemning. Så det måler jeg 
lidt på. 

K13: Og det bruger I også på jeres Pinterest? 

L12: Det tror jeg. Jeg sidder overhovedet ikke med de sociale medier. Jeg bruger bare den data som 
kommer ud ift. hvordan vi kan gøre. 

K14: Okay, så du kigger på hvad der kommer ud af den kommunikation? 

L13: Ja blandt andet. Og så er det vores grafiker Rikke som sidder med vores SoMe kanaler og laver 
også Community Management. 

K15: Ja så du kigger på hvad der kommer ud af kommunikationen og hvordan man kan bruge det 
videre? 

L14: Ja. ’Kan man sige noget om adfærden, taler vi til folk eller taler vi væk fra hvad de har lyst til’. 
Også fordi det er meget forskellige kanaler vi har. Med LinkedIn skal vi gerne fortælle noget om 
hvordan det er at være medarbejder her og hvordan virksomhedens tilgang er til det ene og det andet. 
Med Facebook er det mere den længere historie, synes jeg. Og Instagram er lidt mere det hurtige hvor 
det skal være pænt at kigge på. Så det skal man hele tiden måle og veje.  

K16: Så lidt mere general information om Georg Jensen. Hvordan bruger Georg Jensen Damask data 
i praksis til at målrette kommunikation til forbrugerne? 

L15: Ja, det er et godt spørgsmål. I forhold til mit arbejde sidder jeg faktisk ikke med reel data, jeg 
sidder mere med f.eks. hvis jeg har noget teori eller viden indenfor hvordan de kommunikative 
virkemidler virker og hvordan jeg kan bruge dem. F.eks. Anette som I også skal tale med kan jeg 
f.eks. have efterspurgt ’har du noget data til mig, nogle tal der afslører noget adfærd’. Vi har lige fået 
nyt system hvor vi skal sende pressemeddelelser ud og vi har lister over pressekontakter. Og der kan 
jeg så se hvem der åbner og hvem der er interesseret. Så det kommer til at være meget data der styrer 
hvordan min adfærd fremadrettet kommer til at være. Så det kan åbne op for meget men kan også 
lukke lidt ned for andet. Hvis der nogle der er rigtig interesseret gør jeg måske ikke så meget ved de 
andre relationer. Så det er lige der hvor jeg er nu. Jeg har faktisk ikke adgang til det, for det er første 
gang at der har været en PR og kommunikationsrolle in-house. Så det gælder om at sige hvad man 
kan bruge. Men kan skal også lige ind i det og tænke. 

K17: ’Hvad mangler jeg’. 

L16: Ja. ’Hvad mangler jeg egentlig’. Lige præcis. 

K18: Hvordan spiller de forskellige… ja det ved jeg så ikke om du er så meget indenfor. Men hvordan 
spiller de forskellige sociale medier sammen mht. OMNI og databrug? 

L17: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. 

S7: Men det er også helt fint hvis du tænker at der er nogle andre der ved det. 

L18: Ja, jeg vil sige at det er nok Rikke der bedre kan svare på det.  
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K19: Ja, det er også nemlig det. For det er også svært med ’hvad laver en PR og 
kommunikationsansvarlig egentlig’. 

L19: Ja, jeg tror også bare, at før i tiden var det meget opdelt og nu er det sådan mere über alles. Men 
jeg vil sige ift. de sociale medier, vil jeg sige at vi har en tendens til at lave noget der hedder 
autokommunikation, hvor vi kommunikere til os selv. Vi laver mange lange opslag, og sådan ville 
jeg måske ikke bruge det. Men så har vi taget et decideret valg. Så siger Rikke, for det er hende der 
sidder med det ’jeg synes at det er vigtigt at vi får fortalt de her historier. At vi ikke bare er hvem som 
helst og spytter det ene produkt ud efter det andet. Vi har lidt mere at fortælle og vi vil gerne bruge 
tiden på det’. Så de data vi har på kunderne kan være , at vi har jo en lidt ældre kundegruppe, og vil 
selvfølgelig også gerne have en yngre målgruppe, men de kan godt lide de her historier. Det får vi 
respons på og får mange mails tilbage på, hvis der står et komma forkert i et nyhedsbrev. Så det er 
lidt det der med at hvis de gerne vil have det, skal de også have det. Så det handler hele tiden om at 
binde det sammen og finde en balancegang, tror jeg. Ud fra hvad jeg kun lige sådan selv har hørt fra 
Rikke. 

 

(Resten af interview transskribering medtages ikke, da der ikke er blevet gjort brug af dette) 
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Bilag 9 // Transskribering af interview – fokusgruppe  

Deltagere 

JA: Jette A. 

A: Anna (anonymiseret)  

SJ: Sille J. 

B: Belinda K. 

M: Marianne D. 

L: Linda H. 

JJ: Jytte J.  

JH: Jytte H. 

Varighed: 02.01.35 timer 

Dato: 31.03.2019 

Lokation: Georg Jensen Damask butikken i København  

 

K: Kamilla Mist (moderator) 

S: Sara Rønnest (referent) 

 

 
S0: Tusind tak fordi I ville komme. Det er vi virkelig virkelig glade for og det skal nok blive 
interessant.  

K0: Vi skal i hvert fald gøre vores bedste.  

S1: Ja. Det kommer til at være Kamilla der sådan står for det overordnede og så stiller jeg ind hvis 
jeg har nogle spørgsmål eller et eller andet jeg vil følge op på. 

K1: Ja. Lige en hurtig intro til hvordan det kommer til at forløbe. Så er der et kamera der, det bliver 
ikke brugt til noget. Det er egentlig kun til når vi skal transskribere interviewet, så skal vi lige vide 
hvem det faktisk er der snakker, så vi er sikre på vi siger det er den rigtige person. Så har vi en 
optagelse dér inde i midten, som vi optager, så vi er sikre på vi kan høre hvad i siger. Ellers så kommer 
jeg til at stille nogle åbne spørgsmål, så i må meget gerne pitche ind med svaret og meget gerne 
snakke indbyrdes og hvis der er nogen som har nogle kommentarer så snakker i bare. Så det er 
egentlig mere sådan nogle åbne spørgsmål som stiller op til lidt diskussion. Det kommer ca. til at vare 
den der 2,5 time og vi får en pause midt i mellem. I har også fået goodiebags, det er meget vigtigt at 
sige at selvom vi sidder her i Georg Jensen. Så er det en case, eller så er det ikke en opgave der er 
baseret på Georg Jensen. Vi bruger dem bare som case, men det skal ikke kun handle om Georg 
Jensen, det er også generelt om data og databrug, så det er også hvis I har haft oplevelser udenfor 
Georg Jensen så må i meget gerne dele det. Ellers så har i også mulighed for at være anonyme hvis i 
gerne vil være det, hvis I føler behov for det. Ellers er det kun de oplysninger I gav os på mail, som 
vil blive brugt i opgaven. Derudover hvis der er et eller i ikke vil snakke om eller noget i ikke føler I 
kan svare på, så siger I selvfølgelig bare det. Men ellers burde der ikke være nogle personlige 
spørgsmål overhoved og det er meget vigtigt at sige her, der er ikke nogle forkerte svar her, det er 
bare hvad I selv synes. Så endelig bare pitche ind. Jo mere, desto bedre for os. Og så selvfølgelig, så 
er toiletterne derinde, hvis det er og der er pause i midten.  

S2: I må endelig bare tage det der står på bordet, også te og diverse ting.  
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JJ1: Er der mange fokusgrupper? For jeg tænkte om det var sådan man kunne få engang når opgaven 
er færdig, få et eksemplar af opgaven? 

S3: Vi vil meget gerne sende jer opgaven på mail.  

JJ2: Det kunne da være meget sjovt at se hvad det runder op i det hele.  

K2: Ja, det vil vi meget gerne. Den eneste fokusgruppe, den er med jer.  

JJ3: Når okay, det ville bare være på mailen i skal sende det, hvis i har lyst.  

K3: Ja, det kan vi sagtens gøre. Vi tænkte på at lave sådan en hurtig runde. Hvor i kan starte med at 
sige navn, beskæftigelse, familie, bopæl. Vil du?  

L1: Ja, jeg kan sagtens starte. Jeg hedder Linda, jeg bor på Frederiksberg. Jeg er gået på efterløn her 
1. januar, efter at have været 45 år i den finansielle sektor. Jeg er gift og har to voksne børn, som også 
bor på Frederiksberg. Jeg interesserer mig meget for omverden og hvad der sker rundt omkring, i sær, 
altså jeg er lidt overrasket over den her teknologiske udvikling, med hvordan vi bare bliver 
bombarderet med noget man egentlig ikke har bedt om… 

JH1: Ja, det er det værste.  

L2: … og det er det, jeg synes der er interessant ved den her fokusgruppe, det er at vi ligesom kommer 
lidt ind på det her med hvor er vi henne som forbruger, hvor vi bare bliver bombarderet med noget. 
Når man har været inde og søge på et par sko og så bagefter får man reklamer på sko. Hvor kan man 
sige, har vi en mulighed for også at bremse denne udvikling, for ellers bliver det lidt voldsomt.  

A1: Jeg hedder Anna (annonymiseret), jeg bor på (anonymiseret) og jeg er (anonymiseret) og har 
arbejdet i 7-8 år indenfor kommunikation og marketing. Lige nu sidder jeg i en stilling som ansvarlig 
for kommunikation og marketing, indenfor nogle brands indenfor (annonymiseret). Vi sælger 
produkter og får derfor også mange kundeoplysninger, så vi har selvfølgelig også arbejdet rigtig 
meget med, hele det her privat livs beskyttelse. Jeg synes også personlig at det er meget interessant, 
jeg synes også det er interessant og super skræmmende hvordan, når man sidder og har en samtale 
med noget og man ikke har søgt på et eller andet ord, men hvor iPhonen lytter til én. Det er både 
super interessant men det er egentlig uhyggeligt og ja man kan få reklamer op for noget hvor man 
ved man ikke har søgt på, men hvor ordet måske er blevet sagt af én som sidder ved siden af én. Så 
både personligt og professionelt synes jeg, det er rigtig interessant emne.  

JJ4: Jeg hedder Jytte, jeg bor i Espergærde, jeg er pensioneret praktiserende læge og solgte min 
praksis i 2012. Jeg er kommet her, selvom jeg har arbejdet med EBD som praktiserende læge, hvor 
alt skulle indrapporteres, alt simpelthen! Til sundhedsstyrelsen, til embedslæger og til dit og dat. Så 
er jeg lidt utryg ved internettet alligevel, det er lidt en begrænsning. Hvis ikke jeg handler et sikkert 
sted, et sted jeg tror er sikkert, bliver hacket, så hvis jeg har handlet der om de så kan tømme min 
konto. Og så, det der med, hvis jeg har søgt på, hvis jeg endelig handler på nettet, så er det næsten 
altid rejser. Så får du altså 1000 rejser til steder du ikke vil hen også. Jeg synes også det er for meget 
og det tager tid at skulle slette det. Og hvis man gemmer noget, man får jo også regninger på 
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internettet nu og hvis man skal finde regningen nu, så skal man 300 annoncer ned for at finde sin 
regning, hvis man ikke har betalt den, den dag den kom. Jeg synes også det er voldsomt.  

B1: Jeg hedder Belinda og jeg er her fra København. Jeg arbejder i butik og jeg synes også jeg får 
mange nyhedsbreve. Jeg synes også det er utroligt, sådan som de får opbygget et portræt af én meget 
hurtigt på nettet, ikke? Og ser hvilket behov har hun og så prøver de at skrive det til hende. Jeg tænker 
også det går lidt for vildt for sig en gang i mellem med de mails der kommer ud.  

SJ1: Ja, jeg hedder Sille og jeg bor på Nørrebro sammen med min mand. Og vi har 7 voksne børn til 
sammen. Jeg er begyndt at handle på nettet de seneste par år og har oplevet at være blevet snydt et 
par gange. Jeg tænker aldrig over det man klikker på, så jeg synes det er interessant.  

M1: Ja, jeg hedder Marianne og jeg er kiropraktor og har praksis i Nørregade og så har jeg to store 
børn der bor på Kollegier, som ved meget mere om EDB end jeg gør, så dem spørger jeg. Og så elsker 
jeg alt med Georg Jensen, så det er primært derfor jeg er her. Jeg er helt vild og kan allerede se nogle 
ting, jeg skal have med mig. Men jeg tænker i dag at jeg skal blive klogere. Simpelthen, derfor jeg er 
her.  

JA1: Jeg hedder Jette, jeg er 39 år og jeg bor sammen med min mand og 2 børn. Vi har lige købt et 
hus i Brøndby, vi, eller jeg er uddannet sygeplejerske, jeg har også en coach uddannelse. Så lige nu 
arbejder jeg med forskningsprojekt, hvor vi undersøger om telefonbaseret støtte og coaching samtaler 
kan være hjælpsomme i forhold til kroniske patienter, i forhold til en bedre livskvalitet. Så jeg er her 
pga. det med forskning, da jeg synes det er rigtig vigtigt at deltage. Så er jeg her også, da jeg synes et 
eller andet sted at, det er tankevækkende, jeg tror jeg vil bruge det ord, at man kan sætte et spor og så 
kan det spores tilbage og udvikle sig til mange ting. F.eks. så har vi ikke været på Facebook, min 
mand har først nu her, hvor efter han får invitationer fra alle mulige mennesker, kontakter som han 
har arbejdet med, tidligere kollegaer, familierelationer som han ikke har set i mange år, mors fætter, 
fætter og sådan nogle ting. Hvor jeg tænker også, den kan man sige blottelse ved bare at oprette sådan 
en ting. Så tænker jeg også det gør sig også gældende for vores adfærd på nettet, for hvis vi har sagt 
”Ja” én gang så bliver det logget og tagget og solgt videre og så kunne du da vel nok også bruge et 
par smykker der fra. Eller et par sko eller et eller andet. Jamen, så det udfolder sig jo bare rigtig hurtigt 
ikke, så jeg er glad for jeg bare er totalt ren på den måde, at det kun er min mand det der. Så, den 
vinkel har jeg også på det. Der er nok ikke så mange som aldrig har været på.  

S2: Ja, det er dejligt også at få det perspektiv.  

JH2: Jeg hedder Jytte, og jeg bor ude i Rungsted Kyst og jeg er jo en gammel tudse. Jeg er faktisk 
78 år, men jeg har faktisk været ansat i 40 år på IBM. Så jeg har levet hele den der EDB, fra før der 
var EDB og vokset lige så stille op, og jeg ved hvor farligt det er. Jeg ved hvor besværligt det er, at 
komme ud af det igen. Jeg kunne aldrig drømme om at gå på Facebook, LinkedIn, jeg går ikke på 
noget af det. For hvor ender det? Hvem kommer jeg i kontakt med? Nej det er ikke mig. Jeg er også 
Georg Jensen fan, for hele min barndom har været omgivet af GJD, for det var dengang der kom 
agenter rundt, eller sælgere rundt. Sammen med dem fra Kolding her. Altså de kom jo sådan trip, trap 
træsko og jeg har stadigvæk servietter, fra min mor fra dengang jeg var barn. En gyselig farve, for 
det var lige efter krigen. Jeg bruger GJD til børnebørnene også, men nu er håndklæderne med navn 
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blevet for dyre. Fordi hvis de bliver glemt i skolen, hvad så. Jeg synes de er meget dyre, de håndklæder 
med navn på. Det udvikler sig, eller ja det gør det ikke for der er åbenbart ikke noget afsæt på det vel.  

JJ5: … og de skal bestilles tidligere og tidligere på året. 

L3: Jeg tænker også på det her med digitale og sådan. Jeg vil sige, jeg har været så heldig at jeg lige 
har fået et barnebarn og jeg vil sige den måde min søn er nødsaget til at opdrage sit barn på er helt 
anderledes end den måde jeg skulle oprette mine børn på. Fordi man er nødt til digitalt at opdrage 
dem til hvad de kan og hvad de ikke kan. Netop det der med at gå på Facebook, så bliver man 
bombarderet med alt, altså jeg er heller ikke på sådan noget, for jeg gider simpelthen ikke. Også det 
der med Facebook, så vil den opsøge nogen, som man egentlig ikke har lyst til at have en relation til, 
men man føler sig lidt forpligtet til det. Det er også irriterende nogle gange, altså hos mange 
rejsebureauer, så skriver de man kun kan komme ind og læse om det hvis man går ind på Facebook. 
Og det irriterer mig lidt det her ikke. For man bliver tvunget ind i noget digitalisering, som man måske 
ikke har lyst til og man ikke selv kan bestemme.  

S3: Skal vi lige præsentere os selv. Jeg hedder Sara og jeg bor på Østerbro, sammen med min kæreste. 
Og det er mig der arbejder her inde i butikken og været så heldig og få lov til at komme bag om 
kulissen og bruge vores virksomhed som en case. Så skriver jeg speciale sammen med Kamilla 

K4: Ja, vi læser begge to på CBS og skal til at skrive det her meget store speciale. Vi blev meget 
overraskede over hvor meget respons vi fik, for vores fokusgruppe og hvor mange faktisk ville 
deltage. Så det var fantastisk, det havde vi slet ikke regnet med. Så vi er meget taknemmelige. 

M2: … og hvad er vi udvalgt på? Er det først til mølle? Eller en vis alder eller? 

JJ6: Det kan vi vidst ikke sige, vi er vidst alle aldre her, er vi ikke det?  

S4: I er fra 35-78 år. Så meget bredt. Men vi har egentlig udvalgt jer, fordi det primært var jer som, 
kom med mest, ikke info, men jer der uddybede mest om jer selv. Så I havde en holdning til emnet 
på forhånd, så vi havde et indtryk af at i også havde noget på hjerte og noget at dele ud af. 

K5: Men så er det helt sikkert også alder, at I repræsenterer hele, forskellige grupper af GJD 
målgruppen, det er også vigtigt. Så der har været nogle forskellige faktorer, der faktisk har spillet ind 
til I er blevet valgt. Ja, men skal vi starte med nogle lidt mere dybdegående spørgsmål?  

L4: Ja.  

K6: Hvorfor deler I personlige oplysninger på nettet?  

L5: Jamen, én af årsagerne til at man deler oplysninger på nettet er simpelthen fordi man ellers ikke 
kan komme videre i systemet. Du er tvunget til at komme med nogle oplysninger, hvis man vil læse 
noget eller søger på noget så er man tvunget til at opgive sin mailadresse, for bare at komme videre 
til næste link. Og i dag hvor der er så mange ting på nettet, så er det jo svært ikke at gøre det. Nogle 
gange siger jeg også nej, så dropper jeg simpelthen den side. Fordi hvis det ligesom ikke er noget 
man har kendskab til så bliver jeg altså bekymret for bare at opgive min mailadresse. Der er nogle, 
de store virksomheder, jeg er først begyndt at handle her på nettet de seneste år, hvor der er nogen, 
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dem kender man eller har hørt om og man har ikke hørt noget dårligt om dem. Jeg kan også finde på 
at gå ind på Trustpilot og se jamen er der noget her der er blevet anmeldt dårligt.  

K7: Så det handler også om at du kender virksomheden, for om du er klar til at give nogle 
oplysninger?  

L6: Ja.  

JJ7: Måske er jeg lidt galt afmarcheret, men er det ikke så sådan at den virksomhed så kan sælge 
dine oplysninger videre til sine partnere?  

L7: Jo.  

JJ8: Så i virkeligheden har du delt dine oplysninger med mere end kun den ene virksomhed?  

L8: Jo det er også derfor man siger nogle gange, så står der forneden, hvis man går ind på Aller 
koncernen, men alt er relateret. Så derfor går jeg aldrig ind på deres…  

JH3: Så får du 27 abonnementer. 

L9: … det står helt nede, så skal man lige sætte et lille hak, for ellers giver man lov til at dele med, 
jeg ved ikke hvor mange mennesker eller virksomheder.  

JJ9: Men er det så ikke mange gange, hvis man trykker nej, så kan man ikke komme videre?  

L10: Jo, jo så kan man ikke komme videre. Og så er det bare ærgerligt. Sådan har jeg det i hvert fald.  

A2: Altså man skal acceptere de der privatlivs, for at komme videre tit. Jeg vil sige jeg handler meget 
online, men jeg handler også kun de steder jeg kender. Man kan ikke komme helt udenom at dele 
oplysninger, men f.eks. med mit telefon nr. prøver jeg så vidt muligt aldrig at opgive. Så skriver jeg 
bare 12345678. for jeg kan ikke se hvorfor, for jo, når jeg køber noget kan jeg godt se de skal bruge 
min adresse og min mail for at sende min regningen eller fortælle mig om hvornår pakken er på vej. 
Men jeg kan ikke se hvad de skal bruge mit telefon nr. til. Så sådan noget der, jeg prøver at komme 
udenom det, men tit, man kan bare ikke komme videre og man skal hakke af, for ellers kan man ikke 
komme videre og det synes jeg er problematisk, for det er jo ikke altid relevant at de får alle mulige 
oplysninger.  

M3: Hvor er det en god ide – 12345678, eller hvad det nu er. Jeg har lært noget allerede nu.  

JH4: Det er også den EDB folket bruger, når de skal lave et password eller hjælpe én. Så hvis man 
ikke kan komme ind, så kan man altid prøve den først.  

M4: Godt tip.  

SJ2: Altså jeg tænker at de oplysninger jeg deler er oplysninger man alligevel ville kunne finde ud 
af. Jeg synes ikke det er noget som man, som jeg har lyst til at holde privat, jeg har ikke hemmeligt 
telefon nr. eller… jeg føler ikke at det blive misbrugt.  

K8: Hvad med på sociale medier? Altså er du på?  

SJ3: Altså der kan man jo finde ud af alt om alle.  
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K9: Er du på sociale medier?  

SJ4: Ja, ja det er jeg. Jeg har været på Facebook siden 2008 faktisk. Så det er lang tid.  

K10: Så på sociale medier deler I også oplysninger om, hvem I er?  

*alle signalerer ja* 

A3: Altså, jeg er på Facebook, LinkedIn, Instagram. Men selvfølgelig Facebook ved rigtig meget. 
Jeg vil sige, min profil er så privat, som man overhovedet kan gøre den. Jeg bruger egentlig ikke 
Facebook, jeg har været på siden det startede. Jeg synes egentlig ikke jeg bruger det længere, andet 
end når man skal have adgang til andre ting. Jeg har ikke opdateret min profil i nok 5-6 år, jeg deler 
ikke noget, jeg bruger Messenger funktionen, så jeg skriver med venner, og så til begivenheder. 
Instagram bruger jeg meget, men der hedder jeg ikke mit rigtige navn og min profil er privat. Så jeg 
har fuldstændig styr på hvem følger mig og man kan ikke se mine billeder hvis ikke man følger mig. 
Ja altså man er jo aldrig helt privat nogensinde. Men jeg lukker så meget ned som jeg kan, det har jeg 
det bedst med.  

K11: Så det er helt bevidst? 

A4: Det er fuldstændig bevidst. Jeg har meget, jeg føler jeg har så meget kontrol som man nu kan 
have, uden selvfølgelig at have det helt, for de ved jo meget. Men som platformen tilbyder i hvert 
fald.  

S5: Hvem er ikke på Sociale medier?  

(JH + JA + B rækker hånden i vejret) 

JH4: Altså jeg bliver inviteret af mine børnebørn, så siger jeg at I kan ringe til mig hvis I vil snakke 
med mig, jeg sidder der hjemme, jeg arbejder hjemmefra. Så jeg sidder der hjemme, så I kan ringe til 
mig. Telefonen er åben 24 timer i døgnet. ”Arg bedstemor…” Ja men jeg har ikke den der… én af 
drengene han er IT nørd og han sagde noget til mig forleden dag, som jeg egentlig ikke var klar over. 
Han sidder i sikkerhed, han er på DTU og sidder med sikkerhed. Jeg havde fået den der Google Home, 
det er sådan lidt ligesom sådan en lille mikrofon, en lille afspiller. Den synes jeg var smaddergod. 
For til den kan man sige, ”Hej google, nu vil jeg høre et eller andet musik”. For når jeg skulle sidde 
så længe i kørestol, så ville det være smart hvis jeg kunne få min musik på den måde, i stedet for at 
kalde på min mand, den stakkel. Og så siger han til mig, bedstemor, er du klar over at når du nu 
hægter dig på den der Google home, også selv om du ikke høre musik, så høre den dig? Nej siger jeg 
så, det var jeg ikke klar over. Så siger han… og det har jeg så fundet ud af at det er rigtigt fordi at 
normalt skal man kalde på den og sige ”hej google, spil Kim Larsen” eller hvad man nu skal høre. 
Men i går aftes da jeg sad og så Barneby, og har siger et eller andet og så svarede Google…  

JJ10: Så de kan høre hvad du laver?  

JH5: Så fik jeg helt sådan kuldegysninger…  

JJ11: Så kan de også høre hvis du sidder i en meget privat snak, ville de så også kunne høre det?  

JH6: Ja, og det var det han sagde.  
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M5: Jamen, bliver det optaget så?  

JH7: Jeg ved det ikke, jeg ved ikke hvad det ender med. Jeg ved ikke hvor det ender henne, måske 
oppe i … *peger op i skyerne*. Jeg siger jo ikke noget de ikke må høre vel, men… 

JJ12: Nej men du skal nok ikke have for fortrolige samtaler.  

M6: Nej du skal nok heller ikke sige bombe.  

JJ13: Så står de udenfor og tjekker.  

SJ5: Jeg tænker det måske er Facebook, altså det med at man kan tale om noget og så få reklamer for 
et eller andet man har talt om. Der er noget i telefonen der også lytter.  

M7: Men altså hvis det er slået fra, eller slukket, så kan de vel ikke lytte? Som nu f.eks. nu hvor vi 
er uden dem?  

K12: Jeg ved ikke helt hvor meget vi vil dele med det samme egentlig, for ikke at farve jer. Men til 
sidst vil vi gerne fortælle jer…  

L11: Men vi bliver jo totalt overvåget. Men det er meget sjovt med det med Facebook, for mine to 
voksne børn de bruger det stort set ikke mere. De mener kun det er generationen over 40 der bruger 
det, de træder ud af alt det der. De deler heller ikke bare oplysninger, de gider ikke blive kontaktet af 
alle mulige mennesker. Deres holdning er at det er dem over 40, de er 28 og 30 ikke?  

SJ6: Der er også nogen som bruger det til dating. Jeg har hørt om noget som er blevet kontaktet, fordi 
de har set dem på Instagram eller. Det er forskelligt hvad man bruger det til.  

L12: Jeg synes ikke jeg har nogen personlige oplysninger på nettet, så da jeg for nogle år siden blev 
60, fik jeg en mail hvor der stod ”Velkommen til senior dating”. Det synes min mand ikke var så 
sjovt. Altså hvor ved de det fra?  

M8: Ja, hvor ved de sådan noget fra?  

L12: Ja, jeg har ikke været inde og søge på det.  

M9: Nårh nej men det er da frygteligt og mærkeligt de kommer og overvåger dig.  

L13: Men altså der er noget der hedder Senior dating.  

JJ14: Altså jeg er på Facebook, men jeg har aldrig lagt et billede ud af mig selv. Og gentagne gange 
får jeg en forespørgsel om ”læg et billede ud af dig selv, så dine venner kan genkende dig”. Jeg ar 
aldrig lagt noget op selv. Så jeg føler mig lidt som Voyeur. Og så tænker jeg, hvis man nu kommer i 
klemme, de er jo så diffuse, hvem ringer man til, hvor mailer man hen hvis man skal i kontakt med 
dem hvis man nu vil klage over et eller andet. For man føler sig lidt magtesløs, jeg aner da ikke hvor 
jeg skulle maile hen, hvis man er dybt uenig med dem om et eller andet.  

K13: Okay, så du ved ikke hvem du skulle kontakte hvis det var fordi du følte der var nogen som 
havde brugt dine oplysninger dårligt?  

JJ15: Nej, det ville jeg ikke ane.  
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L14: Det tog min mand 2 måneder, at komme ud af Facebook.  

JJ16: Hvem kontaktede han for at få den slettet?  

L15: Det ved jeg faktisk ikke, han brugte sindssygt meget tid på det.  

M10: Der er også et eller andet med, når man dør ikke? Når folk er døde, er det åbenbart svært at, 
komme ud.  

SJ7: Nej, de har sådan noget hvor man kan sætte de pårørende ind, så de pårørende kan kontakte 
Facebook og få lukket ens konto.  

M11: Hvordan gør man det?  

SJ8: Der er et eller andet i indstillinger, hvor man kan gå ind.  

M12: Når ja, jeg har egentlig ikke skulle bruge det.  

JA2: Men man vil jo også bare ud, ikke? Så skal du skrive dig på som min pårørende og få 
oplysninger om mig, for så… det er jo igen det der med… det er et eller andet forgrenet tjørnekrat, 
som man skal komme ud af igen, hvis man overhoved vil ind i det. Jeg har altid synes det der med, 
hvis der er noget som vil mig noget så, jeg er totalt 78 indvendigt, jeg tænker også hvis de vil mig 
noget så skal jeg nok, man kan også finde oplysningerne på andre måder, f.eks. hvis jeg vil finde 
oplysninger om nogen fra min gamle folkeskole, jeg kommer fra Jylland det kan man nok høre. Igen 
det her med, jamen hvad er det der er vigtigt for mig. Der har jeg det sådan lidt, jeg vil nære den nære 
relation, jeg har ikke brug for at… jeg skal nok selv finde ud om det er hipt at gå i det tøj eller et eller 
andet. På den måde, hviler jeg i mig selv, jeg er ikke Insta et eller andet, nu skal vi alle sammen have 
denne slags mad, hvis der er noget andet jeg synes der er fedt. På den måde er jeg ikke så let 
påvirkelig. Eller ’hypen’ omkring at det er fedt at blive fulgt, jeg føler også der er kommet en 
bevægelse om at det er fedt ikke at være med eller koblet op. Men jeg har aldrig været der. Så det er 
godt hvis folk kan finde ro ved det.  

K14: Jeg vil lige høre sådan helt generelt, I bruger alle sammen computer dagligt?  

Alle1: *Nikker og siger ja*  

K15: … og har I iPads?  

Alle2: Ja 

K16: Er det kun Apple computere I har eller er det også Microsoft?  

JH8: Jeg har Toshiba, altså som stor PC.  

A5: Jeg har også PC, når jeg er på arbejde er jeg ikke Apple, når jeg er hjemme er jeg Apple.  

JH9: Jeg vil også sige i starten, jeg er gift med en IBM’er, og Apple så fik man altså blå fingre når 
man… Så Apple hos os det brugte man overhoved ikke. Vi brugte IBM’er, men så lukkede det ned 
og så brugte vi noget andet. Så nu har jeg Apple, Ipad og en Iphone og Toshiba PC.  

K17: Jeg tænkte vi egentlig bare gerne ville vide hvor I var henne.  
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SJ9: Kun Apple 

JJ17: Jeg er Samsung og Apple og noget jeg ikke ved hvad er. Jeg bruger den aldrig.  

K18: Okay. Hvor mange af jer handler online?  

*L + A + B + S + M + JA handler online* 

M13: Det gør du alligevel selvom du er så meget i mod det? Hvad handler du hvis man må spørge? 
*spørger JA* 

JA3: Ja, ja. Alt lige fra måltidskassen, til tøj, altså bestiller også sko fra England, så på den måde er 
jeg ikke sådan altså i mod internettet, jeg bestiller også rejser. Jeg har bestilt fire hoteller til 
påskeferien, det giver et overblik. Jeg er jo heller ikke afdigitaliseret, eller hvad man nu kan kalde 
det. Men bruger det, nu på den måde jeg synes det er godt at bruge det.  

K19: Hvilke data har I det så okay med at udlevere?  

SJ10: Jeg har det okay med at udlevere det hele.  

M14: Jamen til hvem, hvor er vi henne?  

K20: Bare på nettet, hvad har I det okay med at give ud?  

JH10: Hvis man bestiller rejser, så er man jo nødt til at give sit kortnummer.  

K21: Så det er okay at give jeres kortnummer og sådan?  

JH11: Okay, og okay, vi er nødt til det for at komme videre. Der er jo ikke rejsebureauer, eller hvor 
ligger de henne? 

L16: Der synes jeg det er smart at bruge dem som tager MobilePay. Der giver man ikke sine 
kontooplysninger, for det øjeblik de tager MobilePay, der tager de kun dit telefon nr. som du skal 
ligge ind og bliver trukket eller reserveret til købet og det vil sige du ikke har noget kort liggende. Så 
jeg kan godt finde på at udelukke forretninger der ikke tager MobilePay.  

JJ18: Jamen kan du handle med MobilePay på nettet?  

L17: Ja, det kan du godt. Der bliver flere og flere steder, hvor man kan.  

JH12: Jeg har slet ikke MobilePay, men det har min mand så.  

JJ19: Hvordan kan du ikke have MobilePay?  

L18: Ja, det siger jeg også.  

JH13: Jamen så længe jeg har kontanter i hånden.  

L19: På et tidspunkt kommer det også til at koste penge at hæve kontanter.  

JH14: Ja, det gør det. Ved du hvad det også gør, det koster også penge for de handlende at aflevere 
pengene.  

L20: Ja det koster også penge.  
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JH15: Min datter har et apotek i Birkerød og i Birkerød er der ikke nogen til at tage i mod kontanter, 
så der skal hun have sit bud til at kører til Hørsholm.  

K22: Så du har tillid til MobilePay, er det fordi det er Danske Bank?  

L21: Nej det er ikke Danske Bank der ejer det mere, det var Danske Bank der udviklede det. Men nu 
er det alle pengeinstitutter der har været inde og støtte det. Det jeg har tillid til er du oplyser dit telefon 
nr. og så er det kun den éne transaktion der bliver trukket eller reserveret. Hvis du ligger dit kort ind, 
så ligger dine kortoplysninger på nettet og der kan man så efterfølgende gå ind og se 
kortoplysningerne, hvis siden bliver hacket. Det kan man ikke gøre med MobilePay. Derfor føler jeg 
mig meget tryk ved at bruge MobilePay.  

JH16: Må jeg så spørge, det øjeblik man så skal have dem retur, hvad gør man så?  

L22: Jamen, det er det samme som normalt. Der er de samme indsigelsesregler 

JH17: Jamen, jeg har nemlig været ude for jeg skulle til Amerika og så blev det aflyst fordi jeg blev 
syg og der havde jeg betalt for hotel og jeg kæmpede faktisk med dem i 6 måneder, før jeg fik mine 
penge tilbage. Der var det jo let, for der vidste de jo godt hvor penge skulle hen, fordi de havde mine 
kontooplysninger.  

L23: Nu bliver det så totalt fagligt.  

JH18: Jamen, det er også det, det er dejligt at høre.  

L24: Hvis man betaler sine rejser på nettet med sit Mastercard, hvor der er indbygget en forsikring, 
hvor man kan få sine penge tilbage. Men betaler man med sit Visa/Dankort så er der ikke denne 
forsikring. Men det er der på MobilePay. Så der er en forskel på om man gør det ene eller det andet.  

JH19: Men hvor har du så kontoen fra?  

JJ20: Fra dengang du oprettede MobilePay 

L25: Ja.  

SJ11: Jeg er blevet snydt tre gange, hvor jeg har købt noget på nettet.  

M15: Hvordan er du blevet det? Det kunne vi godt tænke os at vide 

SJ12: Jamen jeg havde købt nogle sko som jeg troede var fra England. Så har jeg bestilt skoene og 
givet dem oplysningerne. Eller jeg har været ude for to gange at der er kommet nogle helt andre sko 
end dem jeg havde bestilt. Nogle billige sko fra Kina, hvor der stod Kina som afsender. Så har jeg 
gjort indsigelse i banke og fået mine penge retur.  

M16: Men kunne du sende varerne tilbage?  

SJ13: Ja, eller nej det har jeg egentlig ikke gjort. Så har jeg bare gjort en indsigelse til banken. 

L26: Handlede du på et Mastercard eller Dankort?  
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SJ14: Det har været et Visa/Dankort, så har der bare været i banken og lavet indsigelse og skriver 
man er blevet snydt og vedlægger dokumentation og billede af den forkerte varer og så får man 
pengene i løbet af et par dage.  

M17: Hvem betaler så det?  

SJ15: Det gør banken. Jeg havde også bestilt en vare, hvor jeg også fik kommunikation, hvor jeg 
ligesom kunne se nu var den der, nu var den der og så stod der en dag at den var afleveret hos mig, 
en dag jeg havde været hjemme. Så jeg vidste det var løgn. Så prøvede jeg at kontakte dem og så var 
det nogle underlige beskeder. Så pludselig holdt de op med at svare og så sendte jeg det til banken og 
vedlagde kommunikationen og fik mine penge retur.  

L27: Men det synes jeg også er et problem når man handler på nettet, det er at man ikke er helt klar 
over hvem modparten er. Man går ind og handler og så tror man det er f.eks. et firma i England 
hvorefter det viser sig det er fra Kina og det kan man ikke se før man modtager varen. 

SJ16: Man kan nogle gange se når pengene bliver hævet at det er i en forkert valuta. Der blev jeg 
allerede mistænksom, så var der den der kommunikation med at varen var blevet afsendt. Hvor det 
så var virkelig snyd. Men jeg føler mig rimelig tryk, for jeg ved jeg kan få pengene tilbage fra banken.  

L28: Der vil jeg så sige, hvis du har betalt med Visa kort, så er det ekstraordinært at du har fået 
pengene tilbage, for det får man som reelt kun på Mastercard.  

SJ17: Ja, men jeg har et Visakort.  

L29: Ja, men det ville man som regel ikke få.  

JA4: Men igen også hvis der bliver trukket noget. Det har min mand været ude for at der bliver 
trukket nogle små latterlige beløb, 21, 83, et eller andet, af flere omgange. Det gør de indsigelse fra, 
og det er også kommet.  

L30: Jamen på mange gange har man gjort det på den måde at…  

SJ18: Jeg har fået nyt kort alle gangene det er sket.  

L31: I forhold til de regler der er i forhold til Visakort og Mastercard er de forskellige.  

K23: Sådan helt andet, har I det bedre med at aflevere jeres e-mail adresse end jeres telefon nr.?  

*deltagerne snakker i munden, majoriteten signalerer ja*   

L32: Der er jeg indifferent, tror jeg.  

M18: Jeg er ligeglad.  

SJ19: Det er irriterende at blive ringet op af sælgere.  

JJ21: Ja. 

JH20: De kan finde ud af det selvom man ikke har opgivet det.  

K24: Hvad med jeres e-mail eller navn og adresse?  

SJ20: Altså jeg har ikke et problem med det, man kan jo finde det på nettet alligevel.  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 191 af 235 

A6: Jeg tror jeg hellere vil udlevere min mail end noget andet. Den kan jeg bedre selv styre. Det er 
meget privat hvis det bliver mit telefon nr. hvis telefonen ringer er det på en måde mere personligt 
end hvis jeg går ind og tjekker min mail. Altså min adresse er der jeg fysisk er, jeg synes der er 
forskel. Men e-mail, altså jeg passer på men jeg er ikke sådan…. 

M19: Er der et sted hvor man kan gå ind og finde ud af hvem der har den e-mail og få oplysninger 
om folk, hvis man ved hvor man skal gå ind og lede? Jeg ved ikke hvorfor jeg tror det?  

S6: Altså alle der har din e-mail eller hvad tænker du på?  

M20: Nej jeg tænker på hvis man har en persons e-mail og man så kan gå ind baglæns.  

A7: Ligesom man kan med folks telefon nr.?  

M21: Ja, altså man kan jo også med nummerplader.  

L33: Altså jeg er aldrig inde og søge på sådan noget. Man jeg har to e-mail adresser. Jeg har én jeg 
bruger til at handle på og én til den private mail.  

K24: Er det fordi jeres e-mail føles mindre personlig?  

L34: Det er for ikke at blande tingene sammen 

A8: Jeg vil også sige, jeg bruger en til når jeg handler og en som når jeg skriver til nogen jeg kender. 
Så har jeg en arbejdsmail og så har jeg faktisk også en ekstra, som jeg brugte da jeg havde brug for 
mere plads på Google Docs.  

K25: Hvad er jeres oplevelse af bannerannoncer og reklamer på nettet?  

*Alle i kor svarer, at der er irriterende* 

JH21: Det vil jeg helst undgå 

L35: Ja det er godt nok irriterende. Du nævnte f.eks. at man kunne have haft en samtale om tapet og 
så pludselig kommer der et banner henover om tapetkøb – ej helt ærgerligt. Det synes jeg godt nok 
er irriterende. Det popper op lige med det samme.  

K26: Så det giver jer slet ikke nogen, altså det hjælper jer ikke? I synes ikke det er en service?  

M22: Nej, jeg synes man bliver irriteret.  

B2: Når man ser det og så prøver man bare at scrolle forbi det og så prøver man at komme forbi det 
og så kommer man alligevel til at trykke på det, når man skulle læse noget længere nede.  

K27: Så i kigger aldrig på dem?  

M23: Nej 

JH22: Jeg kigger aldrig på dem.  

L36: Ikke med vilje.  

B3: Ja, nogle gange kan det gå galt.  
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JJ22: Ja og så kan man ikke engang komme tilbage! Så er man havnet på en eller anden side, uden 
at det var med vilje.  

SJ21: Jeg klikker på dem nogle gange.  

S7: Hvad kan det være?  

SJ22: Det kan være noget jeg synes er interessant. Et produkt eller noget jeg synes er interessant. Det 
er sjældent jeg køber noget, men jeg kan godt blive fanget af dem.  

L37: Jeg vil også sige nogle gange bliver ens underbevidst også påvirket af det. For nogle gange ser 
man et banner, ingefærshot f.eks. var der den anden dag, jeg tænker ej det gider jeg da ikke. Så senere 
da jeg var ude og handle, så tænkte jeg ej sådan nogle ingefærshots… så nogle gange er 
underbevidstheden, bliver til bevidstheden, selvom man først tænkte ej det vil jeg da slet ikke være 
med til, så går man alligevel og bliver påvirket af det.  

JJ23: Men er det ikke grundprincippet af reklamer?  

L38: Jo det er det 

JH23: Det er jo også det de gør i film. Hvor man slet ikke opdager at der er en reklame for det der 
og det. Man sidder og romantisk er det hele, som man ikke er opmærksom på før, men så møder man 
produktet et eller andet sted og så… 

L39: Ja præcis, der kan jeg god blive lidt… 

JH24: Det er den menneskelige natur.  

S8: Men det lyder som om i alle har erfaringer med at det kan stemme overens med noget i har været 
inde på eller snakket om. Er det korrekt forstået?  

Alle3: Ja.  

L40: Det er meget målrettet 

K28: Er det for målrettet?  

S9: Ville det være irriterende hvis det ikke var målrettet?  

JJ24: Endnu mere irriterende.  

Alle4: Ja 

SJ23: Det er egentlig mere om hvor får de oplysningerne fra? Om det er telefonen der lytter eller… 
man føler måske ikke man har oplyst de oplysninger nogen steder for at få de reklamer til at dukke 
op nogen steder. 

K29: Så I vil gerne have det målrettet? 

S10: Men mere fordi det er mere irriterende at få noget som ikke er relevant.  

M24: Jeg vil helst ikke have reklamer. 

JJ25: Men det kan mn trodsalt ikke… 
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S11: Nogen der har sat det der hedder Ad-block på, så man ikke får reklamer?  

M25: Det vidste jeg ikke fandtes 

A9: Jeg har haft det i perioder 

M26: Virkede det?  

A10: Ja, ikke 100% men rigtig meget ja.  

S12: Hvad var grunden til du brugte det?  

A11: Det var fordi jeg synes det var irriterende. Men jeg har faktisk ikke en bærbar privat, da jeg kan 
bruge den fra mit arbejde og jeg synes ikke det er så slemt på min iPad så der har jeg ikke sat noget 
på. Men tidligere der havde jeg Ad-block på min arbejdsbærbar, men så fordi vi selv bruger sådan 
noget som Google Adwords og sådan så skal jeg også selv kunne se om vi bliver set. Så jeg må ikke 
have det på længere. Så jeg synes selv det virker ret godt, men der er intet som er skudsikkert. Men 
hvis jeg fik lov til at have det, ville jeg have det.  

S13: Er der nogen som ikke har hørt om Ad-block før?  

*M + B + JJ + SJ + L + JH har aldrig hørt om det* 

JH25: Det er man gået stille med dørene med.  

JJ26: Det svarer sådan nogen lunde til ingen reklamer på postkassen, på en eller anden måde?  

S14: Ja, på en måde.  

JJ27: F.eks. hvis man er medlem af Club Matas og Goodie Card til Magasin så får du jo også mails, 
hele striben der også nogle gange flere gange om dagen. Jeg var en gang medlem af et vinfirma og 
der fik jeg mails 3-4 gange om dagen med tilbud på vin. Jeg endte med at gå fra, jeg blokerede dem. 
Det blev for meget.  

K30: Okay, så fordi du synes det blev for meget valgte du at blokere dem helt.  

JJ28: Ja præcis, for det tager også tid at fjerne dem. Hvis man har nogle vigtige ting, så ender de jo 
300 mails nede pga. alle de fuldkomne ligegyldige reklamer.  

S15: Du får nyhedsbreve, er det dem du tænker på?  

JJ29: Matas sender da hele tiden, så har de 20% den dag og en anden dag. Og det samme med 
Magasin og Goodie Days med 20%, det vælter jo ind. Der med vinselskabet, der sendte 3 gange om 
dagen, der valgte jeg simpelthen at blokere dem. Men Goodie Days bruger jeg stadig, for der alligevel 
en vis interesse. Der er stadig noget der alligevel er lidt interessant.  

L41: Jeg har heller ikke noget i mod at få reklamer, så længe jeg selv kan bestemme hvad jeg får. For 
der er alligevel nogle ting man gerne vil have, hvor man gerne vil vide når der er et tilbud. Jeg har 
bare ikke lyst til at få alt. Det er irriterende, når man så siger, jeg vil egentlig gerne have reklamer fra 
denne forretning, og så skal man krydse af hvem man gerne vil have fra. Og så er det at man får helt 
utrolig meget ikke.  
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JJ30: Fra Matas får man meget og fra deres partnere.  

L42: Ja nemlig. Jeg har ikke noget imod at få fra den enkelte Matas, jeg gider bare ikke at få fra deres 
30 partnere som de også har. For så kan jeg gå ind og vælge, hvad er det jeg gerne vil have. For jeg 
synes det er en rigtig god måde at få noget hurtigt kommunikation fra, hvis der er nogle gode tilbud 
eller hvis der er noget man... men jeg vil bare ikke have alt.  

K31: Så du vil egentlig bare gerne have muligheden for at sortere i det?  

L43: Ja nemlig, så jeg selv bestemte hvad det er jeg vil have eller hvad jeg får.  

JJ31: Nu kommer der noget helt kontroversielt, hvis firmaerne tilbyder dig et eller andet, kan man 
egentlig så have noget i mod det at de gerne vil have noget for det? Det er jo på en eller anden måde 
en handel, de giver dig noget, så vil de også have noget af dig.  

L44: De har jo så også en forventning til mig som forbruger, at vi køber noget hos dem. Så mener 
jeg bare så behøver de vel heller ikke også at have at jeg køber hos naboen.  

JJ32: Nej. Men jeg tror det er ustoppeligt.  

L45: Ja, ja. Men nu er det her jo så også et ønske scenarie. Hvis vi skal tænke os med fremtidens 
digitalisering, så vi ikke bliver fuldstændig kørt over. Der skal jo være et eller andet, med hele den 
her digitalisering branche og os som forbruger, der skal være et samspil, så vi ikke kører helt træt i 
det. Så vi slet ikke gider bruge det.  

K32: Ja. Er der nogen virksomheder som I synes det er okay at få bannerannoncer fra og nyhedsbreve, 
i forhold til nogen andre? Altså f.eks. hvis i kender dem eller hvis I får reklamer…?  

JH26: Georg Jensen Damask. 

L46: Der var du hurtig.  

SJ24: Ja, hvis man selv har valgt dem.  

B4: Ja, for så har man interesse for det. 

JA5: Ja.  

JJ33: Ja.  

S16: Altså nyhedsbreve eller...?  

K33: … eller generelt?  

SJ25: Man får sikkert også reklamerne, hvis man har sagt ja til nyhedsbrevene, tænker jeg.  

L47: F.eks. med Matas de har i denne her weekend, jeg kan ikke huske om det var 20 eller 30% på 
hele deres sortiment, så er det fint nok hvis der bare kommer et banner. Hvor der står: husk i denne 
weekend, 30%, så er det fint nok, for jeg har selv valgt det.  

SJ26: Men man klikker jo også tit på noget hvor man så også giver tilladelse til at de må dele det 
med deres partnere. 
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L48: Det er det der er problemet, det har jeg ikke lyst til. Det der med partnere. Det med Matas, de 
har virkelig mange partnere.  

JH27: Den skulle faktisk være modsat ikke. Den skulle være sådan… 

JJ34: … du skulle klikke for at få partnerne. 

JH28: Ja nemlig. Hvis jeg klikker så må de godt, hvis ikke så vil jeg kun have de andre.  

Alle5: Ja 

K34: Så det handler faktisk rigtig meget om at I vil gerne have det hvis I selv har valgt det?  

A12: Det handler om at have en eller anden form for kontrol. Have noget mere kontrol over det.  

K35: Føler I, I ikke er i kontrol nu?  

Alle6: Ja.  

S17: Er der nogle som ikke er enige i det?  

JH29: Jeg synes egentlig godt, jeg ved, hvad jeg har.  

JJ35: Det synes jeg egentlig også, for man kan jo netop vælge det fra. Det er den eneste måde hvor 
man kan lærer firmaerne noget, det er at vælge det fra. Så er det at sige fra.  

SJ27: Jeg tror også jeg har en tendens til at se det der interesserer mig, og det der ikke interessere 
mig det ryger… *peger nedad* 

L49: Jamen, så bruger man også tid på at skulle slette 20 mails om dagen.  

SJ28: Jamen, så er det man kan gå ind og afmelde et nyhedsbrev og det har jeg gjort meget. Så var 
der en der sagde, hvis man går ind på den, så lægger de mærke til man er inde og så sender de noget 
alligevel.  

M27: Det har jeg ikke oplevet, jeg har bare gået ind og afmeldt.  

SJ29: Nej men hvis man… 

*Alle snakker i munden på hinanden* 

L50: Jeg har oplevet at jeg er gået ind og afmeldt et nyhedsbrev, så går der to uger, så får jeg en mail 
hvor der står: Vi kan se du har afmeldt, er du interesseret i at melde dig til igen? Det er jeg jo ikke, 
for jeg har afmeldt.  

JJ36: Går den, så går den.  

SJ30: Hvis jeg kan se på overskriften det ikke er interessant, så sletter jeg.  

L51: Ja det gør jeg også. Men på et eller andet tidspunkt bliver man også træt af at slette 25 mails 
hver dag.  

JH30: Men man bliver også træt af de opkald fra Kina og hvad ved jeg. Min Computer er gået i 
stykker ikke, eller den er gået i stå. Men hold da op vi får mange. Men vi tror simpelthen at det handler 
om kontrol om vi er hjemme.  
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L52: Det kan sagtens være.  

JH31: De første år vi boede her, det er et nybyggeri med 30 lejligheder og de første år vi boede her, 
var der 15 indbrud i løbet af to år. Og nu er de begyndt igen.  

L53: Hold da op.  

JJ37: Så du tror de laver elektronisk kontrol med jer?  

JH32: Ja. Det tror vi, når vi ikke svarer telefonen. Det er hele døgnet. Det er dødirriterende. Jeg har 
sagt, jeg kvæler jer næste gang. 

L54: Er det på telefonen?  

JJ38: Der kan du blokere nummeret.  

JH33: Jamen der er jo ikke noget nummer, du kan jo ikke se nummeret. Det er sådan et ….  

JJ39: Hvis det er sådan nogle lange numre så ville jeg slet ikke tage den.  

JH34: Den ringer og så kommer den der… 

JJ40: Det er udlandet. 

JH35: Ja, men jeg har altså børn i udlandet, så jeg bliver nødt til at tage den.  

K36: Kan jeg forstå det ret, at I er lidt usikre på hvad jeres data bliver brugt til?  

Alle7: Ja.  

K37: Ved I hvad en cookie er?  

Alle8: Ja 

K38: En der vil uddybe hvad det indebærer?  

S18: Der er intet forkert svar. Vi er bare nysgerrige.  

JH36: Jamen er det ikke sådan en der forfølger dig hele vejen.  

A13: Det er alle de spor man ligger. Krummer. Når man bevæger sig rundt online. Den der forfølger 
én.  

K38: Forfølger én hvordan?  

A14: Altså både hvilke sider du har besøgt, ikke nødvendigvis hvad du har skrevet, men de kan jo se 
hvis du bare har Googlet et eller andet, eller været inde på en side, selv hvis man ikke har interageret 
særlig meget. Ja, alle ens fodspor.  

K39: På nettet?  

A15: Ja, online 

SJ31: Det er vel også det der målrettede oplysninger man får, hvis man f.eks. går ind og læser en avis 
og så læser de sektioner man er mest interesseret i. Så får man reklamer der er rettet mod de reklamer.  
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L55: Der er det også lidt irriterende, hvis man går ind på en hjemmeside, så kan man kun komme 
videre hvis man acceptere.  

B5: Ja, for ellers fungere hjemmesiden ikke, så kan man ikke komme videre.  

K40: Acceptere I så cookies?  

*L + B + M + A siger ikke altid* 

SJ32: Man kan jo godt scrolle samtidig og så læse det der står uden at klikke.  

M28: Ja, men så er der noget med hvis du fortsætter, så tager de det som accept.  

JH37: Det står der jo også. 

SJ33: Også selvom man ikke har klikket?  

M29: Ja.  

B6: Ja så acceptere du bare, ved at klikke videre.  

M30: Smart. Jamen det er jo en forretning.  

K41: Så I kan godt finde på at gå ud af en hjemmeside der har cookies?  

Alle9: Ja.  

SJ34: Men man kan også indstille sin computer til ikke at tage cookies.  

A16: Jaaahhh. … man kan slette sine cookies.  

K42: Gør i det? Sletter I cookies?  

A17: Ja.  

M31: Hvordan gør man det?  

A18: I indstillinger og historie. Jeg gør det jævnligt, ikke dagligt, men måske en gang om måneden.  

M32: Der har jeg lært noget nyt.  

JJ41: Nu har jeg fået det underbygget, min datter har altid snakket om det. 

A19: Man kan vælge om den skal slette alt eller om det kun skal slette visse.  

JH38: Ja, men så kan man jo slette alle og så kan man sætte det på igen. 

L56: Ja, ja hvis man har lyst til det.  

S19: Er der nogen der synes cookies er noget godt eller positivt?  

A20: For virksomhederne er det jo super smart. Men ellers synes jeg ikke.  

SJ35: Jeg synes det er meget smart, hvis man f.eks. skal købe rejser eller et eller andet. Sådan så de 
har de fleste af ens oplysninger eller, det man skal bruge.  

K43: Så lidt en service?  

SJ36: Ja, nogle gange så synes jeg det er.  
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A21: Man skal bare også være opmærksom på når man køber rejser at man helst skal gøre det i en 
secure browser, for ellers hvis du har søgt på den rejse bare mere end én gang tror jeg, så bliver den 
dyre og dyre for hver gang, fordi de ved du er interesseret i den. Så jeg køber altid i privat browser. 
Både hoteller og ja flybilletter og sådan noget.  

M33: Det gør jeg også 

A22: Fordi jeg har faktisk prøvet at lave, jeg skulle til Costa Rica og jeg havde en nogenlunde ide om 
hvad det ville koste med SAS og så da jeg prøvede at lave søgningen lavede jeg den både på 
almindelig browser og privat og der var næsten 4000 kr. til forskel. Det var også en længere tur jeg 
skulle ud på, 4 flyvninger, men stadig. Det har faktisk betydning.  

K44: Sletter du cookies før du bestiller rejser?  

A23: Ja. Sletter cookies og går privat.  

JJ42: Det er måske et dumt spørgsmål, men hvad er en privat browser?  

A24: Det er når du åbner din browser så kan du gå op og vælge, det er lidt forskelligt hvad det hedder 
men hos nogen hedder det inkognito. Oppe i indstillinger og så åbner den et nyt browser vindue, som 
ser lidt anderledes ud nogle gange. Så har den ikke gemt din historik, så søger du helt rent. Så kan du 
få noget andet frem i søge feltet. Det er i hvert fald smart når det er sådan noget hvor de ved du er 
ude på at bruge penge, så prøver de lige at presse lidt flere penge ud af dig.  

JH39: De er simpelthen så uartige de firmaer.  

K45: Du har en Apple computer? 

A25: Nej jeg bruger PC, men på en iPad der kan man også gøre det.  

K46: Men du har en Apple enhed som du også køber billetter på?  

A26: Ja.  

K47: Så I overvejer virkelig jeres cookies, altså I har tænkt over det?  

*Alle nikker* 

JJ43: Altså åbenbart ikke så meget. 

SJ37: Jeg synes ikke man tænker over det når man klikker.  

B7: Nej for man læser det jo ikke igennem  

K48: Er der nogen steder, hvor I ved der kommer cookies, hvor I accepterer bare for at acceptere 
fordi I er så interesserede i det? 

Alle10: Ja.  

K49: Er der forskel på om det er en virksomhed i kender eller om det bare er en nyhed i synes måske 
er lidt interessant?  

A27: Det er der forskel på.  
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L57: Ja det er der.  

SJ38: Jeg gør det netop fordi man kan slette det bagefter. Så gør det vel ikke noget at bekræfte der.  

K50: Okay, så du sletter dine cookies?  

SJ39: Ja, jeg synes jeg gør det en gang om ugen.  

K51: Når okay, på alle dine servere? Din telefon, din iPad, computer?  

SJ40: Ja. 

JJ44: Hvad var det, det hed det der sletter reklamer?  

A28: Ad-Block. 

JJ45: App? 

A29: Ad, A. D. 

S20: Skal vi se hvad klokken er?  

L58: Halv 12.  

K52: Perfekt lad os tage en pause.  

S21: 10 minutter.  

*mikrofonen tændes efter pausen* 

K53: Ja, alt klart.  

M34: Må jeg lige spørge, hvorfor skulle det egentlig være kvinder? 

K54: Det er Georg Jensens målgruppe 

M35: Ja. 

JA6: Det skulle min mand bare vide, jeg tror han ville være så stødt. Diskriminering. 

M36: #metoo 

K55: Ja, jeg tror ikke vi kommer udenom, at det er dem som sådan er mest med på den.  

L59: Men der er forskel, for min mand han er inviteret til en ny fremvisning af Volvo i dag. Der er 
da en forskel stadigvæk ikke? Jeg ville jo ikke være blevet inviteret til at se en ny bil i dag vel?  

K56: Det kan da godt være, hvis du bare havde ændret din data.  

L60: Ja.  

JA7: Hvor mange cookies, skal du ligge før det ændre sig? 

JH40: Eller du på LinkedIn skriver: Bil entusiast 

L61: … og lave en søgning på nye biler.  

K57: Ja, lad os snakke lidt om GDPR. Har I i løbet af de seneste år oplevet et stigende fokus på 
virksomheders indsamling og brug af data?  
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M37: Ja. 

S22: Er der nogen der ikke har?  

JJ46: Kan man sige ”ved ikke”? 

K58: Ja.  

JA8: Jeg synes også især det er i kraft med at dataloven trådte i kraft sidste år. Det blev jeg jo også 
selv opmærksom på i vores egen praksis, at vi lige pludselig skulle have to underskrifter på et papir. 
Man kan sige vi trækker jo også data ind, et eller andet sted fra, i mit forskningsprojekt og adgang til 
nogle andre data end man normalt har, hvis det er vi skal fortsætte. Men det her med at vi spørg om 
lov, på en lidt anden måde, end når man søger rundt på nettet. Men helt klart Ja, jeg har oplevet en 
voldsom stigning på de steder jeg havde handlet på, kom med private policy update, ikke? Det var 
lidt voldsomt.  

K59: I hvilket format har I lagt mærke til der har været øget fokus på det, fra virksomheders side?  

*deltagerne snakker i munden på hinanden* 

M38: Det der med deres politik.  

B8: De siger ”vi passer godt på jeres data”… 

K60: Læste I alle de mails?  

Alle11: Nej 

M39: Det er der da ingen der gør, tror jeg, næsten.  

JJ47: Men man tog det næsten som en sikkerhed, uden at have læst det igennem, så var det næsten 
som sådan noget positivt alligevel ikke?  

K60: Så du var glad for de mails selvom… 

JJ48: Ja det var ligesom en garanti, men man har jo ikke engang læst det igennem for hvad man var 
garanteret for. 

K61: Fik nogen af jer mail fra virksomheder, I ikke vidste I havde data fra?  

JA9: Nej  

A30: Altså jeg brugte det lidt som sådan en rengøring 

L62: Ja, det gjorde jeg også.  

A31: Det var ligesom 8 ud af 10 som jeg egentlig ikke var interesserede i, eller dem havde jeg lidt 
glemt i farten. Så kunne jeg melde mig fra.  

L63: Jeg satte mig faktisk ned og læste en igennem i går eller forgårs, deres privatlivspolitikker.  

K62: Hvorfor gjorde du det i forgårs? Var det fordi at… 
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L64:  Nej det var kun fordi jeg tænkte, igen det her med man nogle gange bare sætter krydser for at 
komme videre. Så tænkte jeg, ej nu vil jeg egentlig gerne se igennem hvad det er jeg siger ja til nogle 
gange og…  

K63: Må jeg spørge, var det fordi du vidste du skulle til en fokusgruppe?  

L65: Nej det var det ikke, ikke sådan at jeg tænkte over det. Men det kan godt være min 
underbevidsthed tænkte det.  

JH41: Det kunne godt være der den lå.  

L66: Jeg læste det faktisk, og jeg vil sige sådan, de ting der nogle gange står sådan i nogle politikker, 
for mange der ikke er vant til at læse meget, der kan det godt være så overvældende at man ikke får 
det hele med. Derfor kan det være man siger ja til noget man måske, hvis man havde tænkt over det, 
ikke ville have sagt ja til.   

K64: Hvad for nogle ting f.eks.?  

L67: Når men der er noget med hvor man henviser til nogle lovmæssige regler og sådan noget, og 
der står så, den henvisning er der, men der står ikke hvilken henvisning der bliver henvist til. Det 
synes jeg egentlig godt kan være lidt svært at sige ja til. For der er bare henvist til en eller anden lov, 
man ved ikke hvad der står i den.  

JA10: Så hvor der faktisk står: som faktisk udlevere dine kontooplysninger og ”ja tak det må de 
godt”. 

L68: Ja, ja lige præcis.  

JA11: Ja, hvad er det egentlig den lov indeholder?  

L69: Ja, det ved man ikke.  

JJ49: Jamen for mig, hvis der er henvist til noget og henvist til love, så er det for mig sådan en 
sikkerhed, selvom jeg ikke ved hvad loven indeholder.  

L70: Ja, ja det kan man godt sige. Men du siger ”ja” til noget du ikke helt ved hvad er.  

JH42: Men er der så ikke et link?  

L71: Nej 

JH43: Det kunne der jo være.  

L72: Ja det ville være smart hvis der var et lille link man så kunne trykke på, hvis nu man virkelig 
gerne ville vide noget om det.  

JJ50: For jeg har det sådan, jeg har altid troede det var helt enslydende og fuldstændig ens i alle 
firmaer.  

L73: Nej, det er det ikke, nej. Pengeinstitutterne bruger en anden type også, og forretninger bruger 
en anden type GDPR.  

JJ51: Så for forretningerne er de ens, det er sådan en standard?  
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L74: Nej, de er heller ikke ens. Det kommer an på hvilken jurist de har haft siddet med det. 

K65: Altså hvor mange af jer har læst bare én af de mails der kom ud?  

JA12: Jeg har forsøgt én engang.  

L75: Ja 

M40: Lige da det startede… 

SJ41: Skimmer den sådan lige 

M41: … og så stoppede det.  

JA13: Ja  

L76: Men reelt skal den med GDPR, hvad hedder det, godkendes hvert år. Så man burde få dem hele 
tiden.  

M42: Så kan det være vi læser de næste.  

JA14: Ja.  

M43: Når de kommer igen.  

JA15: Ja, nu når man lige bliver inspireret.  

JJ52: Jeg fik også en fra politikken, den sagde jeg da også bare bum *peger ned, som godkendt*. Det 
er i orden, det er et godt firma.  

K66: Ja okay, så det havde betydning for dig at det var et firma du…  

JJ53: Ja ja, jeg tænkte da at det er politikken, de må da have orden i deres sager. Også når de henviser 
til lov af et eller anden, så tænker jeg når okay, det er danske, det er vel i orden, så godkender man 
det. Og det kan jo være en lov om yderligere indsigt til én i virkeligheden.  

L77: Ja, ja  

B9: Det ved man ikke.  

K67: Så det havde været anderledes for dig hvis, det havde været en virksomhed du ikke stolede på 
så meget? 

JJ54: Ja, helt sikkert.  

K68: Når okay. 

JJ55: Ingen tvivl.  

K69: Ville du så have læst den?  

JH44: Så havde man slettet dem. 

JJ56: Ja det tror jeg nemlig os, så havde man slettet dem.  
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JA16: Men troværdighed, det kunne jeg jo godt tænke mig sådan at dvæle lidt ved. Den her, den 
beskrivelse du giver, jeg er lidt nysgerrig på, der er en gang imellem hvor man bliver taget lidt med 
bukserne nede, f.eks. i forhold til Danske Bank og al deres hurlumhej, altså så hvad er troværdighed?  

JJ57: Jo, jo men det er jo en troværdighed mellem mig og banken, det er en troværdighed for banken. 
Nu har jeg ikke deres bank, jeg har Nordea, nu er det ligegyldigt.  

M44: De har også.  

JJ58: Ja de har lige fået en kæmpesag, men jeg synes der er forskel mellem deres troværdighed, som 
bank og deres kommunikation, jeg ville skifte bank på sådan en sag, det gjorde jeg faktisk med 
Danske Bank i den tid. Men det er så lige meget, nu har jeg Nordea og de er havnet i det samme. Men 
det ændrer ikke på troværdigheden mellem mig og banken synes jeg, der skelner jeg.  

M45: Altså jeg tænker min bankrådgiver kan ikke gøre for, hvad de laver i Litauen 

JA17: Nej nej, men igen også, hvad er troværdighed? Politikken er et troværdigt firma, hører jeg dig 
sige 

JJ59: Det ville jeg også sige … var, det handler ikke om hvilken side det var på.  

JA18: Nej men, hvad er troværdig, er det en politik, er det der vi skal hen eller kan det også være et 
ganske almindeligt lille firma som sælger te, specielt importeret fra en eller anden økologisk i Inden  

JJ60: Du har ret. 

JA19: … altså hvad er troværdighed? Men igen hvad er troværdighed? 

L78: Men der kan du bare se, jeg tror alle sammen at vi synes Georg Jensen, det er troværdigt 

JJ61: Ja. 

M46: Ja, dejligt firma.  

L79: Men hvis vi skulle købe den samme kvalitet dækservietter hos Dyne Larsen, så er det ikke 
sikkert vi synes, Dyne Larsen firma er ligeså troværdigt som Georg Jensen  

JJ62: Og te firmaet som måske er mere troværdigt end politikken, men bare det at jeg kender dem 
ville være godt. Kendskab.  

K60: Hvorfor det?  

L80: Jamen det er fordi…  

JA20: Ja, men det er også det.  

L81: ... men det er også det med omdømme der er… 

A32: det har noget at gøre med brandet og historien  

L82: Ja det tror jeg også.  

JJ63: Også fordi de har en risiko, de har en risiko hvis de får en historie så kan de risikere noget, det 
lille firma kan åbne i et andet navn dagen efter.  
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B10: Men et firma der har eksisteret i så mange år… 

JJ64. Georg Jensen åbner man ikke dagen efter, de har noget sat på spil.  

JA21: De har rigtig meget på spil.  

M47: Men nu har man også vasket deres håndklæder i 10 år og de er stadig gode. Altså det lægger 
der jo en kvalitet i, altså lige i det her firma. Måske ikke lige i politikken på samme måde, men bare. 
Det er det personlige.  

L83: Men det er som gammel forbruger, jeg tænker også på som ny forbruger. 

M48: Ja som ny forbruger…  

L84: Som ny forbruger vil man også tænke det er noget som har eksisteret i mange år. 

JH45: Så tror de det er dansk  

L85: Og det er dyrt, ja det tror de jo så også.  

K61: Det er jo dansk.  

JH46: Men det bliver produceret i Indien? 

S23: … i Tjekkiet og Indien.  

L86: Men det er det her med troværdigheden af noget, det er det samme hvis man skal have tandlæge 
eller sådan noget, så søger man på nettet og prøver at finde noget man har hørt om, hvem har anbefalet 
det her og selvom man får en dårlig oplevelse, så er det bare det at der er en der har anbefalet det her 
som det rigtige.  

JJ65: Og det kan være niecen der har anbefalet det… 

JA22: Men hvor har hun det så fra ikke? Altså er hun så en influencer?  

L87: Altså det ved man jo ikke  

JJ66: Det kan jo bare være familiemedlem 

JA23: Altså det kan jo være hun er blevet placeret dér 

JH47: Købt?  

JA24: Ja, købt. Det kan man jo et eller andet sted godt sige, lige som bloggere og der siger du skal 
prøve det her, du bliver fantastisk smuk, taber 20 kg. Og får langt flot hår, Rapunzel ikke. Jeg siger 
det bare. Der er rigtig mange ting i det her med troværdighed, synes jeg.  

L88: Vi er jo også blevet meget mere påvirkelige af de her, blogger og influencer og de typer, end vi 
var tidligere. For det eksisterede ikke på samme måde. Nu har jeg lige hørt ude i Carlsbergbyen, har 
de haft problemer med at få solgt lejlighederne, der har man simpelthen puttet nogle af de kendte 
bloggere ind i lejlighederne… 

A33: Så har de boet der i nogle måneder  

L89: … ja så har de boet der i nogle måneder  
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JJ67: Når for så at få købere til?  

L90: Ja. 

M49: Smart. 

SJ42: Ja det er smart. 

A34: Der vil jeg så også sige, der er jo folk der lever af det her ikke, men jeg synes også, måske er 
det anderledes for folk der er 10 år yngre end mig men, det er også meget nemt at gennemskue, det 
er virkelig sådan prøv nu at hør her… altså jeg læser mange blogs, jeg siger ikke jeg er fuldstændig 
upåvirkelig overfor det det tror jeg ikke der er nogen der er. Men der er mange af dem hvor man bare 
tænker, du sælger dig selv og det bliver mere og mere for visse af dem. Selv de allerstørste bloggere, 
der er mange sådan kvindelige bloggere, jeg vil sige sådan top 10-20 af de største i Danmark, der er 
meget få af dem jeg synes er, altså er reelle og er troværdige. Der er nogen af dem, hvor man bare 
tænker du er, der er så meget product placement. Jeg kan ikke helt forstå hvordan de kan stå indenfor 
det, men jeg tror de tjener rigtig gode penge på det.  

K62: Så med virksomheder i sær, så er det i Georg Jensens tilfælde at de har så lang en historie, som 
gør de er troværdige, når i snakker om troværdighed.  

L91: Ja.  

A35: Ja. 

JJ68: Ja, og så det at de har et navn de sætter på spil. De kan ikke tåle at komme på forsiden af Ekstra 
Bladet. Det ville være sådan et ris i deres omdømme ikke. Hvorimod te firmaet, når jo men så åbner 
de, så hedder de det bare stavet bagvendt næste dag ikke og så sælger de te igen. Georg Jensen dukker 
ikke op med et andet navn i morgen, de har virkelig et navn de sætter på spil, hvis de får vanrøgt. 

L92: Så synes jeg da også de har god service, de gange man har handlet hos Georg Jensen, når man 
har haft nogle reklamationer… 

JJ69: Det oplever man først når man har vidst tilliden. 

L93: Ja. Men hvis man nu køber noget hos Jysk sengetøjslager, kan det godt være svært at få byttet 
noget der. Så der er servicen dårlig, servicen er også en stor del af det.  

A36: men man har også en forventning til at hvis der er noget så kommer jeg lige, så ville jeg også 
blive meget overrasket hvis jeg ikke kunne få penge tilbage eller hvis der var et eller andet. Hvorimod 
hvis der var et eller andet i jysk, der ville jeg have det sådan lidt ”okay jeg prøver men…” 

*M + L + JJ siger ja* 

J25A: Men igen også, pris og kvalitet ikke.  

A37: Der betaler man også  

JA26: Ja, ja. Jeg har også fået lavet et par håndsyede sko, der har jeg også en anden forventning end 
når jeg køber sko i H&M som jeg også gør. Så igen min forventning for det er jeg betaler for og det 
jeg får i service.  
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K63: Nu sætter i det også lidt op i mod pris. Men stoler i på virksomheder, der har et billigere produkt, 
f.eks. H&M? Har det mindre troværdighed fordi det er billigere produkter?  

M50: Jeg tænker, nu køber jeg engang imellem noget tøj der, og jeg tænker det er én gangs. Altså 
fordi jeg har en forventning til at når det er vasket så er det ude af facon, eller krympet eller… men 
så alligevel koster det under 100 kr. for et par bukser.  

K64: Men jeg tænker også i forhold til at H&M har dine data så?  

M51: Det har de da ikke, jeg køber det nede i butikken.  

K65: Okay, men når du har kigget på deres hjemmeside?  

M52: Det gør jeg ikke.  

L94: Der tror jeg bare at, netop det der med datasikkerhed, så og H&M, de har netop heller ikke råd 
til at de får et dårligt omdømme omkring deres datasikkerhed, for der er så mange mennesker der 
køber på nettet hos H&M, jeg tror netop at så stor et firma som er så afhængige af deres nethandel, 
de gør det. Det er det samme med, Saxo, der er dem her, som er så netbaserede, dem har man også 
tillid til, de gør også meget for at værne omkring det.  

K66: Det er lidt troværdigt i forhold til størrelse, i forhold til kendskab, og service, produkt kvalitet 
og historie.  

SJ43: Jeg synes det er svært at vide, hvordan ens data kan misbruges. Jeg tænker, det der kan 
misbruges mest det er at man får alle mulige reklamer som man ikke er interesserede i. Men for mig 
er det svært at se hvordan de kan misbruge at de har ens e-mail… 

K67: Hvad ville du synes var grænseoverskridende at nogen havde om dig? 

SJ44: Et eller andet man ikke lige kunne finde ud af, ved at Google mig eller et eller andet.  

K68: Hvad med dine billeder? Ville det være for meget?  

SJ45: Altså jeg lægger rigtig mange billeder ud på Instagram og Facebook, men jeg lægger næsten 
aldrig billeder ud af mennesker faktisk.  

K69: Okay, men hvad med alle dine billeder du har på din iPhone f.eks.?  

M53: Ja hvad med dem?   

SJ46: Jo, det ville jeg synes var mærkeligt hvis de kunne gå ind og se på min telefon uden at jeg 
vidste det. Det ville jeg synes var meget mærkeligt.  

M54: Kan de det?  

A38: Nogens kan, det kommer an på hvad du siger ja til.  

JJ70: Dybest set så kan de se om hvor du sidder, og se der er ingen hjemme hos dig.  

SJ47: Ja, det er svært. Måske lige det der med billeder, hvis de kan misbruge det, jeg synes man har 
hørt om nogen hvor deres billeder er blevet brugt i reklamer hvor de ikke har givet tilladelse. Sådan 
noget ville jeg synes… 
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K70: Det ville du synes var for meget?  

SJ48: Ja, men også…  

JJ71: Men er det lovligt overhovedet?  

M55: Er det fra Facebook eller er det fra telefonen?  

B11: Ja hvor har man billederne fra?  

M56: Ja. 

JJ72: Det er telefonen. Du sagde fra din iPhone, sagde du ikke det?  

K71: Jeg skal nok give jer alle facts til sidst.  

SJ49: Jeg tænker også at din copyright måske forsvinder det øjeblik som du lægger noget op på 
Instagram eller Facebook.  

A39: Nej men det er også hvis du bruger en eller anden app, hvor både ja Instagram osv. Men også 
hvis du har en eller anden foto redigerings app så skal den jo have adgang til dine billeder før du kan 
redigere dem og der giver du den jo adgang til alle dine billeder, selvom du måske kun skal redigere 
5 billeder. Så sidder der nogle bagmænd der og i princippet har adgang til alle dine private billeder.  

JJ73: Også folk der er til børneporno, hvis dit barnebarn sidder og har taget et billede af dit barnebarn, 
så kan det blive brugt et eller andet sted  

A40: Ja. Jeg er ikke helt klar over hvordan og hvorledes men i princippet hvis du har givet dem 
adgang så er det adgang til hele.  

K72: Ville jeres sms’er være for meget? 

*A + M + JA + JJ siger ja*  

L95: Det synes jeg også er privat.  

SJ50: Ja, det er de der ting man ikke lige kan gå ud og finde andre steder, der er privat.  

K73: Okay, så det er billeder, SMS’er, videoer?  

Alle12: Ja.  

JA27: Ja, de skal da ikke have adgang til at se ”hvorfor har du ikke købt mælk. Kom nu, op af sofaen 
ikke?” eller et eller andet.  

L96: Så kommer der lige tilbud på mælk.  

JA28: Ja. Eller ”Hej hej lækker mås kys kys” – så kommer der billeder op af et eller andet ikke.. og 
altså nej.. altså nej. Jeg synes da også et eller andet sted at hvad jeg skriver til min mand eller mit 
barn at vi har et eller andet internt om noget hvad skal de…  

S24: Så selv om du faktisk manglede mælk, så ville det stadig være for meget hvis der… 

JA29: Ja hvis det poppede op på vores fælles G-mail agtigt eller… 

S25: Okay også selvom det ville være relevant?  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 208 af 235 

JA30: Ja. Også min kalender, jeg tænker også på, de skal heller ikke kunne kigge at jeg skulle her 
ind i dag eller fodlægen i morgen eller noget andet underligt. Det er privat, ligesom en lommebog 
dengang.  

K74: Så selvom det ville være relevant for dig, som Sara siger, for en reklame for mælk, så fordi du 
vidste at du har sagt det på en SMS, så ville det ikke være i orden?  

SJ51: Nej. Det synes jeg også det ville være *rækker tunge* 

JJ74: Så tænker man reklame for mælken, men så tænker man også hvad ved de mere om dig? Det 
er den der universelle utryghed som det skaber altså langt ud over mælken.  

JA31: Ja, for så ved de også at jeg har syntes han var dum eller jeg havde fødselsdag i går– og ”hov 
hov har du husket at købe blomster til hende” 

JJ75: Ja, lige præcis, ligesom de ved hvad du har lavet for 14 dage siden.  

L97: Så kommer der et banner med ægteskabs rådgivning  

JA32: Ja, eller ny … opdaget af mig ikke.  

JH48: Skilsmisser…  

K75: Synes i at GDPR loven har gjort jer klogere på hvordan virksomheder bruger jeres data?  

JA33: Hvis jeg gad at læse dem, så ville det sikkert.  

JJ76: Ja nemlig, der er ikke nogen som har gidet at læse dem.  

S26: Der er ikke nogen som har sat sig ind i, eller hvad man skal sige?  

Alle13: Nej 

L98: Jamen det man kan sige det er, det er fint nok som forbruger og have de her GDPR, men det 
man så kan overveje er: Overholder så virksomhederne de her GDPR regler?  

JJ77: Ja, og hvem overvåger om de så overhoved gør det?  

M57: Jamen det gør datatilsynet, og der skulle du angiveligt få store bøder, men jeg har så også hørt 
at der er meget få ansatte i Datatilsynet. Så hvis man skulle ud i alle brancher og alle butikker så ville 
det nok være lidt…  

L99: Der vil jeg så også sige, indenfor den finansielle sektor så er det intern kontrol der gør at det her 
bliver overholdt. der kan man sige, det er fint nok at man har de her GDPR regler og overordnet set 
er det også godt som forbruger beskyttelse men ved vi overhovedet om det bliver overholdt?  

SJ52: Ja præcis. Det har jeg også tænkt på i forhold til det her med banksnyd eller hvor jeg har købt 
ting online, hvor banken så nemt giver pengene tilbage og de ved jo hvis de ville hvem der havde 
sendt den forkerte varer eller bare taget mine penge men de gør jo ikke noget, så jeg tænker der er frit 
spil for alt det der.  

M58: det kræver nok for mange ressourcer ikke, for de der 200 kr. 
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SJ53: Men det gør jo bare at man kan gøre lige præcis hvad man vil og der ikke er nogle 
konsekvenser.  

JH49: Jeg var for nogle år siden alene ude og rejse og så da jeg kommer hjem, så kommer min mand 
ind, to dage senere tror jeg det var, så siger han: har du planlagt en rejse mere? Hvad for noget? Ja, 
har du planlagt en rejse mere? Der er blevet trukket små 5000 kr. på din konto. Ej det har jeg ikke, 
jeg har fået rigeligt. Og så siger han også… to dage efter bliver der så trukket, den der færge der kører 
fra Hirtshals til Frederiks-et-eller-andet... der var der også købt for mange penge.  

JJ78: Så nogen har misbrugt dit kort mens du har været ude og rejse?  

JH50: Ja  

JJ79: Har du afleveret det et sted, hvor de selv lige skulle… 

JH51: Jamen jeg ved ikke hvor det er blevet misbrugt, for jeg har ikke haft mit kort oppe af lommen 
som sådan, for jeg rejser med kontanter når jeg er sådan nogle steder. Men der var der heller ikke 
nogle problemer, og der er det jo banken der står inden for det ikke. Det var da små 10.000 kroner. 
Og jeg har jo ikke selv kontrolleret det, hvad der er blevet betalt, det er kun fordi jeg har en god mand.  

JJ80: Min niece og hendes mand, og mens hendes mand er på arbejde, så får han en besked på sin 
telefon hvor der stod der var blevet hævet et kæmpestort beløb på deres konto. Så ringede han først 
hjem til sin kone og spurgte om hun sad og netbankede, næ det gjorde hun ikke. Han havde en ordning 
med sin bank at hvis der blev hævet over et hvis beløb på hans konto så skulle banken sende ham det 
her og de fik stoppet det. Det var et eller andet sted i Manchester hvor de var ude og tømme hans 
konto, de fik det stoppet fordi han fik en besked og straks kunne ringe hjem og spørge sidder du og 
netbanker, næ.  

SJ54: Men de kan godt stoppe det, men de gør jo ikke noget ved dem der gør det. Det er det der er 
meget underligt. Jeg kunne f.eks. købe noget på dit kort og få det sandt hjem til mig og så kunne du 
indberette det som snyd, men de ville aldrig tage hjem til mig og tage tingene eller… 

M59: Jeg øjner en forretningsmodel. Hvis vi nu slår os sammen på kryds og tværs. 

JJ81: Det er sådan man gør med socialt snyd…  

L100: Der vil jeg så sige, de vil lade det gå 1-2-3 gange, men hvis du kommer for 7. gang så skal de 
nok stoppe det.  

JJ82: Så må vi finde en anden bank.  

SJ55: Men det er jo netop det med hvis der ikke bliver gjort noget ved snyderiet, så hvis ens data 
bliver misbrugt, så bliver der højst sandsynligt heller ikke gjort noget ved det.  

JJ83: Ja nemlig. Så kan de sidde i Indien eller Rusland eller hvor de sidder henne, det er næsten ikke 
til at spore. Det er jo helt håbløst.  

K76: Synes I det er godt der er kommet fokus på det her emne?  

Alle14: Ja bestemt.  
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SJ56: Jeg tvivler bare på om det betyder noget.  

JA34: Ja men det er faktisk også trykhed jeg sidder og tænker på… 

K77: Okay, så I synes det er tryghed at der er kommet fokus på det?  

JA35: Det er fint at der er kommet fokus på det, men reelt, men realiteten er at der sidder 3 mennesker 
og kan eftersøge, kan man sige, voldsom kriminalitet, svindel, bedrag, Rusland, Indo Kina eller hvor 
det nu er henne. Hvor realistisk er det så bare at det ender ud med at de finder bagmanden, hvis man 
har IT flair, hvilket jeg ikke har, så er det nok ikke så svært (at lave bedrag). 

SJ57: Ja, hvis man vil misbruge det, så kan man altid godt gøre det  

JA36: Ja.  

JJ84: Man ved godt vi har mere og mere løn, og bruger mere. Og svindel vil der altid være, det kan 
man ikke komme helt af med.  

JA37: Nej nej, fuldstændig.  

JJ85: Der vil være mordere selvom du øger straffen, du kan ikke lovgive dig ud af det der, men som 
forbruger bliver du mere … i hvert fald, det burde vi blive, nu sidder vi her og det kan godt være vi 
ikke er blevet det, men vi burde. Jo mere vi snakker om det, og næste generation er jo opvokset med 
det, de fleste, nogle af os der sidder ved det her bord, der er det tillært, vi er ikke opvokset med det. 
Vores børn og børnebørn bliver forhåbentligt meget bedre brugere. Det har nok en betydning, du kan 
ikke lovgive dig ud af det.  

JA38: Ja, jeg skulle lige til at sige, nu har jeg jo mindre børn ikke, nogle gange kigger man og så 
spørg man: jamen hvad har i trykket på? Og så har de bare trykket: ok, ok, ok, ok, ok, ok… for at 
kommer videre ikke.  

JH52: Eller også så siger de: jeg har ikke trykket på noget  

JA39: Ja, deny, deny. Det lærer de meget hurtigt, men igen også det her med en bevidsthed om det i 
stedet for bare at skulle komme videre og der føler jeg mig måske også lidt ansvarlig, fordi jeg også 
nogle gange bare trykker OK. Og så siger min mand: jamen hvad har du trykket på? ”Det ved jeg 
ikke!”.  

L101: Overordnet set så har vi også altid i Danmark haft et meget tillidsfuldt samfund. Vi har ikke 
troet at nogen kunne snyde, og ligget øverst på ingen korruption og sådan og det er sådan lidt blevet 
brudt ned – bankerne har jo også gjort deres. Tidligere var det jo sådan man ikke ville sige man var 
brugthjulsforhandler, nu tør man ikke sige man arbejde hos bankerne. Den titel vi har haft, der skal 
vi revidere vores opfattelse, der er et brud eller en handlingsændring til at det moralske kodeks har 
ændret sig meget, og det er det vi kan sige at måske mange hos os her er lidt naive med det her at 
handle på nettet, for vi tror ikke noget kan gå galt. Det går sku nok meget godt, lige iNd til det hele 
ramler, hvis det gør det. Det er nok også noget at gøre med hvordan vi opfatter samfundet.  

JH53: Ja, det er moralen.  

L102: Der er et skred i morallen. Det er sådan samfundsudviklingen altså.  
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K78: Så du synes at man har mindre tillid til det danske samfund?  

L103: Ja.  

K79: Er det fordi vi har åbnet op for debatten?  

L104: Nej, ikke kun det. Men der er mange ting der gør, det der med at snyde lidt her og der. Men 
for 30 år siden, var det helt uacceptabelt, hvis man fik for mange penge tilbage gik man tilbage op 
med pengene altså hvor man i dag siger, det er jo også deres egen skyld. Man har ændret det her 
moralkodeks en del synes jeg. Og så er der kommet alle de her sager med pengeinstitutter eller skat, 
hvor folk bevidst har snydt eller bevidst gjort nogle ting.  

JJ86: Altså med skat, jeg har altid betalt skat med glæde. Det ved jeg ikke om jeg vil gøre længere, 
når millionærerne slipper og man høre om folk der skylder 300 kr. bliver fulgt i tide og utide og 
efterlønsmodtagerne bliver forfulgt til at betale de 300 kr. tilbage. Men millionærerne de får ikke lov 
til at betale det de skylder. Der skrider min tillid fuldstændig.  

L105: Det skal også siges at der var 100.000 mennesker som skyldte i skat…  

JJ87: …og det var kæmpe summer. 

L106: Men det vil så sige at der er 100.000 mennesker som snyder samfundet lidt…  

JJ88: Men jeg tror ikke de alle sammen vidste det, men så når de fik det at vide fik de ikke engang 
lov til at betale, mens ham der skylder 300 kr. ham forfølger de.  

L107: Ej men ved du hvad, hvis du ejer en ejendom og ikke betaler ejendomsværdi i skat, så ved du 
godt du snyder. Så det er igen det her med, man lukker øjnene og tænker, det går sku nok ikke. Og 
det tror jeg bare er det samme med at handle på nettet og sådan nogle ting ikke. Jeg tror så længe du 
ikke selv har oplevet noget ubehageligt på det, så kører det bare. Så tænker man så går det nok, det 
er først når man mærker det på egen krop, det er lidt ligesom med sygdom ikke, når man ikke selv 
har haft den, ej... så kan det da ikke være så slemt vel.  

K80: Er I enige i det at der er en mindre tillid til det danske samfund?  

Alle15: Ja 

S27: Er der nogen der ikke har hørt om GDPR nogensinde før? Som ord? 

SJ58: Ja det ord kender jeg ikke.  

S28: Nej? GDPR. Hvad med persondata loven?  

SJ59: Ja det har jeg hørt om.  

S29: Okay. Er der andre steder I har hørt det fra? Nu snakkede i om alle de nyhedsmails i har modtaget 
og hørt det fra, men har i hørt det fra medier eller nogen i har snakket med det om?  

JJ89: Min bankrådgiver bl.a.  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 212 af 235 

L108: Men fra pengeinstitutterne har vi jo også alle sammen modtaget et fysisk brev, for der måtte 
man ikke kun sende det ud elektronisk, så alle har modtaget et fysisk brev om det. Der er også 
forsikringsselskaber som har sendt fysiske breve ud om det.  

K81: Kan i forklarer hvad GDPR er? Eller person data forordningen, hvad det indebærer?  

JH54: Mere arbejde, det er det da.  

K82: Nej ikke nogen?  

JJ90: Jo, er det noget med ikke at måtte dele data? En begrænsning på deling af data?  

M60: Det er jo data beskyttelse. 

L109: F.eks. i virksomheder, så skriver det op hvad det er for data i de har på kunden og dem skal de 
så beskytte og de skal bede kunden om at kunne bruge dem. Og det skal de så gøre én gang om året. 
Det er jo en forbrugerbeskyttelse. Og der er det jeg siger… 

JH55: Ved ikke hvem der beskytter hvem?  

L110: …ja hvem der følger op på beskyttelsen.   

S30: Så objektivt set er det godt der kommer fokus på det her. Men spørgsmålet er så om det virker.  

L111: Helt klart.  

SJ60: Min datter arbejder i et teleselskab og der sagde hun at det er virkelig besværligt for dem, fordi 
de skulle overholde de nye love. Så jeg kunne f.eks. ikke ringe ind og sige at der er noget galt med 
min mors mobilabonnement, så var det min mor som skulle gøre det. Så på den måde, så må det virke 
at man skal have personlig kontakt, man kan ikke bare gå ind og gøre noget på andres vegne.  

L112: Der kan man sige, det er blevet besværlig gjort, for man kan heller ikke for sine børn eller…  

SJ61: Men man kan så måske undgå at en jaloux ekskæreste misbruger det eller noget.  

K83: Lige et andet emne. Omkring nyhedsbreve og kundeklubber, nu f.eks. er i jo alle sammen en 
del af GJDs nyhedsbreve, hvorfor har I meldt jer ind i kundeklubben?  

JA40: For at kigge på produkter  

M61: Ja men blev vi ikke spurgt  

JJ91: Jeg tror jeg selv har gjort det oppe ved disken her ovre.  

M62: Jeg tror ikke jeg selv har opsøgt det, jeg kan ikke huske det.  

B12: Jamen tit så synes jeg at det er igennem en konkurrence, at der har været en konkurrence her i 
butikken og så stor der så at du siger ja til at få et nyhedsbrev fra os og nu har jeg altid godt kunne 
lide GJD, men der kan være nogle forskellige firmaer, hvor man ligesom bliver draget ind i det og 
gud ja hvorfor kom jeg med i det og ja det var fordi jeg var med i en konkurrence i butikken eller 
noget ikke, og det har man glemt og så får man lige pludselig nyhedsmails fra dem, for man ville jo 
så gerne vinde det her, så kan det godt være man ikke er så interesseret i nyhedsbrevet lang tid efter 
ikke.  
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SJ62: Ja, for mig kan det også bare være for rabatter og gode tilbud.  

B13: Ja det kan også være for tilbud.  

L113: Jeg synes også tit det er fordi at der har stået hvis jeg har købt den varer og så hvis jeg meldte 
mig ind i deres kundeklub så fik jeg 10% rabat i en gangs og så har jeg tænkt det kan jeg ligeså godt.  

M63: Selvfølgelig.  

L114: Så har jeg så også meldt mig ud nogle gange når jeg har modtaget varen. Men så er der også 
nogle som hænger ved. Jamen der, fordi man supplerer med nogle ting, så der er nogle kundeklubber 
der hænger ved, men det er ikke mange. 

A41: Altså hvis man ved det er nogle hvor man køber jævnligt, og der en gang imellem kommer en 
20% rabat kode eller noget, der er der nogle ting, især sådan noget som hudpleje så er jeg medlem af 
den her kundeklub fordi jeg ved at der er et par gange om året kommer den her 20% kode, så kan jeg 
ligeså godt planlægge mine køb efter det, når jeg ved den kommer. Altså det planlægger jeg, for 
hvorfor ikke sparer det.  

B14: Det gør jeg også, det kan man ligeså godt. Der er nogle fordele og så handler man der. I sær 
hvis det er nogle dyre produkter man køber, så kan man ligeså godt købe dem der.  

JA41: Det er jo den danske nationalsport, at sparrer penge.  

B15: Ja, for hvad der er sparret er tjent.  

JA42: Ja. Apropos vores selvforståelse og forståelsen om os selv.  

K84: Åbner i alle de nyhedsmails i får?  

Alle16: Nej, ikke dem alle sammen.  

A42: Nej, jeg vurderer dem og så sletter jeg.  

S31: Hvad vurderer du ud fra?  

A43: Jamen det kan f.eks. være hvis jeg står og mangler et eller andet eller det kan være mit humør.  

SJ63: Men det er også tit overskriften der fanger.  

K85: Ja okay. Men nu f.eks. det nyhedsbrev i fik om en fokusgruppe, det var jo overhovedet ikke om 
produkter, men I læste det jo alle sammen?  

JH56: Det er fordi det kom fra GJD.  

M64: Ja, ja jeg troede da også det var noget med GJD at gøre og det synes jeg var interessant.  

A44: Hvad var overskriften dér?  

L115: jeg synes da ikke det kom fra GJD, gjorde det det?  

*A + JH + M siger jo* 

K86: Jo, det var dem som var afsender. Så I læste det faktisk alle sammen fordi det kom fra GJD? Så 
I læser altid GJDs nyhedsbreve?  
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M65: Ja, det kunne være der var noget godt i.  

*L + A + JH + JJ siger ja* 

SJ64: Jeg tror det kommer an på overskriften for mig.  

K87: Lige hvad der fanger?  

SJ65: Ja.  

S32: Nu snakker vi meget om at man skal få noget ud af de her nyhedsbreve, at der skal være rabat 
eller et arrangement eller sådan noget. Hvad hvis nu det bare er en præsentation af noget nyt der er i 
det?  

JH57: Det er også godt.  

M66: Det kom der ud i går 

L116: Ja det er også fint, så kan man jo bare læse det hurtigt hvis man ikke finde det interessant eller 
slette det. men jeg tænker da også at jeg er ligesom de andre her, man gemmer sine køb til der kommer 
rabatten hvis det er.  

JA43: Jeg bliver da også fristet.  

JH58: Ja, det er jo påske.  

JA44: Ja jeg tænker sådan… man bliver jo fristet, det er jo også reklamens magt. For har jeg egentlig 
brug for det, hvis man går sådan helt basic ikke?  

L117: Det har man jo aldrig.  

JA45: Altså det er jo et eller op i den der menneskelige natur at vi får en belønning, at man får noget 
lækkert at man får noget ….  Altså så på den måde, så fungerer vi jo meget basalt også.  

L118: Man bliver også meget påvirket af det der står. Fordi i juli måned sidste år, der stod der ”sidste 
chance for at få håndklæder med navn på” og jeg var ved at gå i panik og fik købt julegaver de i juli 
måned en formiddag hvor jeg sad og … for hele familien skal da have håndklæder med navn på. Så 
fik jeg da også købt alle de håndklæder og det som så også i december.  

SJ66: Det er lidt ligesom den rabat i giver os i dag ikke? Hvis i køber noget nu.  

JJ92: Du kan ikke bruge den i morgen, hvis du først skal hjem og måle dit bord.  

L119: Ja så skal du også købe nyt bord.  

JH59: Du kan købe dugen og komme ind og bytte den i morgen.  

JJ93: Ja bare for at få rabatten. Jeg vil sige at det du sagde før, med at det ved reklamebranchen nok, 
det der med ”Nice to have” eller ”Need to have”. Det ændre sig lidt med årene, vil jeg sige, jeg har 
også været impuls køber, det bliver bedre. Altså behøver du virkelig det, der er det en fordel at blive 
gammel.  

M67: Man har ikke plads til mere.  
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JJ94: Nej. Og jeg ville skamme mig, hele det her forbrugsræs, jeg skammer mig lidt over det. Jamen 
hvad skal du bruge det til, du har nok der hjemme. Den der unødige produktion du er med til at høje. 
De lever af det.  

A45: Det synes jeg mere er blevet et fokus bare her de sidste 2-3 år at man begynder at tænke på det 
aftryk man sætter.  

JJ95: Hvis du skaber efterspørgsel så bliver det også produceret. Men du har jo ikke brug for det.  

A46: Ja lige præcis. Det synes jeg, jeg er blevet meget bedre til.  

K88: Altså sådan, tænker du på miljø?  

A47: Ja. Jo mere jeg køber, jo mere bliver der også produceret, transporteret og sprøjtes og kemikalier 
og det ene og det andet, børnearbejde og… 

JJ96: Og så ender det i skabet eller ude på badeværelseshylden og så står du der og kigger på det i 
årevis.  

A48: Så jeg synes jeg er blevet en meget mere kritisk forbruger, både med hvad jeg køber og hvor 
meget jeg køber. Ikke dermed sagt at jeg stadig kunne skære rigtig meget ned men der er også meget 
med, så skal man lige forkæles, men jeg er blevet bedre.  

S33: Er der andre der tænker over det?  

L120: Ja, for et års tid siden begyndte jeg at tænke over det, da der ude i Frederiksberg åbnede en 
forretning med genbrugs legetøj og jeg fik jo et barnebarn sidste år, så tænkte jeg, jeg kigger lige ind. 
Det var altså ligesom at gå ind i en spritny forretning…  

JH60: Ja er det ikke forfærdeligt?  

L121: Altså der var rigtig mange ting som ikke engang var pakket op. Lego æsker, og Stars Wars 
æsker, som slet ikke var pakket op, i den her størrelse. (Viser det). jeg fik købt en masse legetøj som 
jeg fik givet til mig barnebarn dér, altså sådan noget rigtig fint noget, som næsten slet ikke var brugt. 
Så tænkte jeg bare: det her er et overforbrugssamfund! Hvis man kan åbne en forretning, medbugt 
legetøj hvor halvdelen er nyt, så har man for meget. Der begyndte jeg at tænke, hvor ender det her 
henne? Så håber jeg, lige som med dig, man har jo mange ting, hvor man lige tænker arg hvor mange 
sorte bluser behøver man at have? 8 er måske nok ikke? Der er jeg faktisk begyndt at tænke meget 
over det her med forbrugsmønstret og apropos Georg Jensens håndklæder, bedre at have et håndklæde 
man kan have i mange år, pga. kvaliteten end at du bare hele tiden køber fordi du synes farverne er 
friskere.  

JA46: Ja netop, hvad er holdbart også ikke. Netop gå i de samme farve året rundt og jeg har to børn, 
de producere rigtig meget tøj også fordi at moren og faren for den sags skyld køber rigtig meget. De 
vokser rigtig hurtigt og lige pludselig, jamen så aftager familien også tøjet efter brug. Og nogle gange 
har min svigerinde også sagt: jamen Jette hvorfor Louie haft 14 par bukser?  

L122: Jamen køber du brugt tøj til dine børn?  

JA47: Nej det gør jeg nemlig ikke. Det er nemlig lidt sjovt. Men jeg giver gerne videre.  
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JJ97: Men hvis du fik tilbudt noget, nu hvis dine børn er de ældste i familien, men hvis du nu fik 
tilbud om at arve noget fra venner eller familie, så gør du det vel?  

JA48: Jo hvis det er lækkert.  

JJ98: Nårh haha.  

JA49: Ja igen, hvis det stadigvæk er lækkert.  

JJ99: Ja det klart at det ikke skal være hullet 

L123: Men der er forskel på at være brugbart og lækkert. 

JJ100: Jeg mente bare, mine børnebørn har arvet en masse tøj.  

*JH’s mand kommer ind i butikken* 

L124: Men der er det jo bare også at vores forbrugsmønster har jo ændret sig, og hvordan vores 
velfærd jo hos os alle sammen er steget.  

JA50: Det er klart. Men jeg vil også hellere have noget lækkert, noget lækkert, undertøj f.eks. noget 
som ingen andre kan se, der vil jeg hellere have noget lækkert end en kjole fra H&M, som jeg har på 
i dag. Som jeg så kan aflevere tilbage til re-cycle, hvis det er den går i stykker. 

K89: Lidt mere om GJD nu, jeg ved vi er kommet lidt ind på dem igennem interviewet, men nu 
handler det lidt mere om deres. Bruger I GJDs hjemmeside?  

Alle17: Ja. 

K90: Har I godkendt cookies fra dem?  

Alle18: Ja.  

JA51: Det må man jo have gjort 

M68: Det kan man jo ikke huske.  

JH61: Det er så mange år siden jo.  

K91: Okay, det er ikke noget der er blevet tænkt over faktisk. For der er jo nogen af jer der sletter 
cookies regelmæssigt.  

L125: Ja og så kommer de jo igen  

K92: Ja præcis.  

L126: Jamen som vi var inde på tidligere, vi tror jo på, vi tænker jo på GJD som et troværdigt firma, 
så derfor acceptere man så måske bare cookies. 

A49: Uden rigtig at tænke over det  

L127: Ja, uden at tænke over det.  

SJ67: Det er ligesom noget for noget når man skal ind. Så er man faktisk nødt til at sige ja.  
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S34: Ja som vi snakkede om tidligere, så kan man faktisk ikke komme videre uden, med mindre man 
acceptere.  

SJ68: Nej.  

S35: Jeg har lige et spørgsmål, hvis vi igen snakker om nyhedsbreve fra GJD, lad os sige I har ønsket 
jer en bestemt dug mega længe, men I har ikke lige fået den købt, og så får i et nyhedsbrev hvor den 
her dug er på. Kunne det være noget der kunne få jer skubbet til at få den dug købt?  

L128: Ja. Desværre.  

JA52: Ja.  

L129: Man bliver påvirket af det og så tænker man ej denne dug har jeg ønsket mig længe, men 
mangler du den – nej – så kunne jeg godt finde på at købe den.  

A50: Men hvis der bare var 10% rabat eller 20% rabat så køber jeg den.  

JJ101: Ja så køber man den.  

JA52: Ja.  

A51: Selvom det i realitet er 10% jo ikke mega meget – men alligevel... 

JJ102: Hvad der er sparret er tjent.  

A52: Ja. Så man vælger at købe den.  

JH62: Men det er også, det er jo ikke noget problem. Men varen – dugene, de bliver jo ikke slidt op. 
Altså, så sidder ham der bag i og siger har du ikke nok duge?  

JJ103: Men der er kommet en ny farve eller et nyt mønster  

JH63: Ja.  

K93: Men hvad nu hvis i kan se der står i det nyhedsbrev: Hej Jette, jeg kan se… bla. Bla. Bla. Vi 
har nu tilbud på den her dug”?  

JJ104: Det er for meget med ”Hej” og så navnet.  

JH64: Ved du hvad, det der ”hej” det… 

JJ105: Det er for meget! 

K94: Så hvis f.eks. at vi kan se at du Jytte har købt juleduggen sidste gang, mangler du ikke servietter 
til den?  

JJ: Det ville jeg ikke bryde mig om.  

L130: Det ville jeg heller ikke. 

JJ106: Så havde jeg købt dem selv.  

JA53: Ja eller dem ønsker jeg mig til jul og det skal du ikke blande dig i.  

JH65: Jamen det der hej... det er simpelthen…  
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K95: Okay, men hvad hvis vi dropper ”hej” 

JH66: Det er for tæt på.  

A53: Det med at folk siger ens navn, det er ikke...  

JJ107: Ja når folk siger hej Jytte, er det dig Jytte fra… 

A51: Ja ja præcis.  

L131: Så det jeg høre er, hvis man har købt dugen i foråret og så kommer, det er GJD klar over at 
man har gjort og så kommer de efterfølgende og siger: vil du ikke også købe servietterne?  

K96: Ja.  

S36: Ja, er det godt?  

L132: Nej, det tror jeg ikke, det er for tæt på.  

JH67: Det er for tæt på.  

SJ69: Jeg tror man skulle gøre det så man ikke vidste at de vidste man havde.  

L133: Ja så skulle det være sådan helt anonymt.  

SJ70: Så skulle der bare stå: her servietter… 

JJ108: Når de kender din mailadresse så ved de jo også at jeg hedder Jytte, men alligevel det at der 
står ”Hej Jytte”, det er… selvom de ved jeg hedder Jytte så skal de ikke tiltale mig sådan.  

L134: Men jeg vil give dig ret i, det gør ikke noget at der kommer tilbud på de her servietter, det skal 
bare ikke være – ”fordi du købte duge, får du her tilbud på servietter”. Men det er fint at man får 
tilbuddet, så ville man hoppe på den.  

SJ71: Det er nemlig det værste for man tænker: nej hvor heldigt. 

L135: Ja præcis.  

JH68: Ja: ”ej er der kommer servietter til, men det er ikke den farve…” 

JJ109: Især hvis du tænker på, er det et personligt tilbud eller får alle det tilbud? eller er det kun mig 
der købte dugen der får tilbuddet? Eller er det generelt?  

SJ72: Men det tror jeg ikke at man ville være opmærksom på. Altså nu er vi det fordi vi har siddet 
og talt om det så ville man bare tænke ”ej hvor heldigt” 

L136: Ja det tror jeg også jeg ville gøre, jeg ville blive glad.  

K97: Så det havde været okay, hvis du havde købt den her juledug, det var kun dig der fik tilbud på 
servietterne?  

L137: Ja. Det gør ikke noget at jeg tror det kun er mig, altså det ville være fint nok. 

S37: Okay, så det skal bare ikke være gennemskueligt?  

L138: Nej.  
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JJ110: Nej.  

JA54: Men igen så er der netop også den her med, så er det okay ”jamen kys kys kærlighed” ikke, 
den her…? Det synes jeg et eller andet sted at det er meget sjovt at de tracker mig og mine 
forbrugsvaner, fordi jeg har købt et par pink sko, så bliver jeg også tilbudt en pink kjole, altså næste 
gang. Hvor jeg tænker sådan lidt, det kunne jo være det slet ikke havde været til mig, men det havde 
været en gave at jeg havde købt den. Eller et eller andet, som slet ikke har relevans for mig. Så på den 
måde har jeg det sådan lidt, det behøver man faktisk ikke. Jeg skal nok selv bestemme og selv søge 
det.  

L139: Men nu er det også specielt. Men hvis du nu køber en dug, så kan vi jo ikke vide om GJD lige 
tænker hold da op vi får produceret mange af de her servietter og så sende ud til alle sammen.  

JA55: Men så skal de skrive, vi har simpelthen haft overproduktion af servietter, eller vi har et 
restlager eller…  

JH69: … nu laver vi dem ikke mere…  

JA56: Ja, sådan noget. Så er det også fordi det er. Det tænder også min hjerne ikke, den der stenalder 
mand der.  

JJ111: Men hvis der så stod ”hej og et fornavn” så ville jeg være mere tilbøjelig til at tro det er et 
personligt tilbud.  

K98: Og det ville ikke være godt hvis det er et personligt tilbud?  

JJ112: Nej jeg ville synes det ville komme for tæt på.   

K99: Nu da du kom ind snakkede du om påskedugen, også tænkte du, jeg ved faktisk ikke hvor stort 
mit bord er. Hvad hvis nu GJD kunne slå det op og se sidste gang der købte du dug til… 

JJ113: De kan ikke se størrelsen på mit bord, men de kan vel se hvilke duge jeg har købt.  

K100: Ja lige præcis, hvis de kan se at sidst købte du 240 sidste gang, hvordan ville det være?  

JJ114: Jeg kan godt undvære det, så må jeg måle mit bord hjemmefra. Det kan også være jeg har 
skiftet bord i mellem tiden.  

S38: Er der nogen der ville synes det ville være fedt? God service?  

JH70: Jamen det ville være der automatisk for det ville være på fakturaen.  

JJ115: Ja jeg tro da de allerede nu ved hvilken dug jeg har købt.  

JA57: Ja at de har sådan en blog. Jeg ville som sådan også sige, nu når jeg har købt de her dejlige 
designer sko, der ville det da være dejligt hvis han kunne slå op og sige ”jamen Jette sidst så fik du i 
størrelse 39, med den store bund. Men du kan måske godt få den i størrelse 38, som jeg har her.” eller 
et eller andet. Fordi den er lidt anderledes ikke.  

L140: Det kan jo også være man har borde i forskellige størrelser.  

JH71: Ja eller en gave man har købt.  
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JA58: Ja.  

L141: Det kan være mange ting.  

K101: Så at kunne slå op jeres tidligere køb ville ikke sådan være en service for jer?  

JH72: Jamen, det er der jo, på EDB’et.  

K102: Ja, men hvis det ville blive brugt?  

JH73: Det gør det sikkert også.  

L142: Ej jeg tror egentlig ikke…  

SJ73: Hvis man f.eks. selv vælger at taste det ind, så er det fint. Hvis man selv vælger hvilke 
informationer der skal ligge. Men hvis man føler, det ikke er noget man selv har oplyst om, så kan 
det måske være irriterende. Men det kunne være enormt smart, hvis man kunne gå ind og taste ens 
senge størrelse ind eller et eller andet ikke? Så man altid er sikker på man køber det rette.  

K103: Okay, så det bare lå der og var gemt?  

SJ74: Ja så man selv vælger det.  

S39: Så man havde en slags profil eller hvad man skal sige?  

L143: Ja.  

SJ75: Ja hvor der står mål på.  

K104: Okay, så det er tilvalgt og ikke noget der er påduttet dig?  

*L + JJ siger ja* 

L144: Det kunne man godt lave under profil, det er der jo mange der gør, der kunne man godt skrive 
hvad for noget sengetøj man bruge, dug og sådan noget.  

K105: Hvad er jeres oplevelse sådan generelt af nyhedsbrevet i får fra GJD? Relevans og content?  

L145: Jeg synes altid det er meget sobert skrevet. Og det er faktisk også meget korrekt dansk. For 
hvis der er noget der kan pisse mig af så er det at få breve med stavefejl i.  

M69: Og så er det relativt kort også, det bliver formuleret tydeligt. Tydeligt, ja!  

B16: Og altid flotte billeder, som gør man kører helt ned.  

M70: Ja flotte billeder.  

JA59: Ja meget.  

B17: For det er sat så lækkert op.  

JJ116: Ja meget.  

L146: Der er ikke så meget snik-snak 

A52: Nej det er meget sådan enkelt og tydeligt.  



                                                                                                    
 
Kamilla Mist & Sara Rønnest                                Kandidatafhandling 2019                           Copenhagen Business School 
  
 

  Side 221 af 235 

K106: Følger i også GJD på Facebook? 

Alle19: Nej  

K107: Instagram? 

Alle20: Nej. 

K108: Pinterest?  

Alle21: Nej. 

K109: LinkedIn?  

Alle22: Nej. 

K110: Så det er kun på deres nyhedsbreve?  

Alle23: Ja.  

K111: Og deres hjemmeside I bruger?  

Alle24: Ja  

SJ76: Den er ligesom bare en opdatering på hvad der kommer af nye produkter. I virkeligheden kunne 
man bare gå ind på deres hjemmeside og ville se noget nyt. Men det er en nyhedsservice på den måde.  

K112: Så er der nogen der giver det til dig, i stedet for du selv skal søge?  

SJ77: Ja, for ellers glemmer man det og så ser man lige hvad der er.  

L147: Hvad hedder det, er GJD på alle de medier?  

K113: Ja, det er de.  

L148: Nå.  

K114: Og YouTube  

S40: Ja også YouTube 

L149: Også Youtube.  

M71: Hvad laver man der? 

S41: Videoer, hvordan man dækker et flot bord. 

JJ117: Hvordan man folder servietter sammen?  

S42: Ja, hvordan man folder servietter. 

M72: Når okay.  

S43: Ja det må I ind og tjekke.  

L150: Hvad er der nu galt med trekanten?  

JJ118: … eller spørge din mand? 
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K115: Du har ikke flere spørgsmål?  

S44: Nej.  

K116: Har i nogle spørgsmål?  

L151: Nej, men nu er vi jo spændte på alt det vi skal have at vide?  

K117: Jamen så spørg endelig, nu kan vi godt dele. Nu vil vi gerne komme med lidt info.  

L152: Jamen vi vil gerne have at vide hvad alle vores oplysninger bliver brugt til?  

K118: Altså sådan helt generelt, så hvis i har en iPhone f.eks., så optager den faktisk jeres opkald. 
Der skal man gå ind i indstillinger og tage det fra. Man kan også på en Samsung telefon f.eks. der 
kigger de også på dine beskeder, hvis du ikke har taget det fra og det ligger også i indstillinger.  

M73: Hvem er de?  

K119: Det ligger på selve, så er det Samsung. 

M74: Jamen hvem er det der kigger?  

K120: Forskellige, det kan være alt fra om du bruger en Chrome søger, eller om du bruger Google, 
eller Safari, så kigger de på forskellige ting. I forhold til f.eks. at målrette reklamer til dig. 

SJ78: Er det mennesker eller er det computer der sidder og analysere data?  

K121: Det ved jeg ikke, men det er nok meget blandet. Hvis det er en computer så kan den jo sortere 
hvad der bliver sagt og det er f.eks. sådan når man har telefonen på bordet og har en samtale, som i 
selv har nævnt, så høre de der ord og i bliver reklameret for det.  

SJ79: Skal den være slukket helt eller er flightmode?  

K122: Man skal slå det fra, man skal gå ind i indstillinger og vælge det fra. Og så er der jo også det 
med at de må godt kigge på jeres billeder, de må godt bruge dem. F.eks. på snapchat alt hvad du 
lægger op på Stories, det ejer de faktisk, de ejer også din stemme. Så de må godt bruge din stemme 
til, hvad de nu vil.  

M75: Gud det er da mærkeligt!  

JJ119: Det er uhyggeligt.  

M76: Det er virkelig uhyggeligt.  

K123: Men det jo også fordi nu har vi jo skulle læse om det her.  

S45: Vi har også været igennem… 

K124: Vi har sorteret. Jeg kan fortælle jer en historie, f.eks. i USA, i en familie de bor i hus sammen. 
Så Target, som er en butik i USA, de sendte en babykasse til familien, med en masse baby varer, 
bleer, og alt det her, som sådan en: ej fantastisk, at i venter en lille ny. Faren og Moren modtager så 
den her gave og siger, der er ikke nogen der venter en baby her, det må være en fejl. Men så ser det 
ud til at deres datter har google hvornår man er gravid og symptomer på at være gravid. Det har Target 
så opfattet og sendt hende en gave, så lige pludselig finder forældrene ud af at hun faktisk er gravid. 
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En helt andet vej end man faktisk gerne vil have det at vide. Så der er sådanne cases som er sket, eller 
de har brugt et billede i en reklame, som man ikke har vidst.  

SJ80: Så det er ikke kun alt det man lægger ud de har fri adgang til, det er også det der ligger på 
telefonen.  

K125: Det er også det der ligger på telefonen, hvis du ikke har sagt nej til det. så fx der er jo nogle 
apps som man har, hvor de gerne vil vide din lokation, men har de faktisk brug for at vide det?  

M77: Jeg siger altid nej.  

*B+JJ+L siger ja* 

K126: Der er virkelig nogle gange hvor man bare sige ja til det, men har de i teorien brug for det, for 
at appen virker. Jeg prøvede f.eks. efter jeg havde læst alt det her, så bliver man sådan lidt paranoid. 
Så jeg slog alle mine cookies fra, men det betød også at jeg ikke kunne bruge noget safari på min 
telefon. Jeg kunne intet åbne. For ligeså snart du åbner én hjemmeside, så har du sagt ja, ligeså snart 
du bruger google, lige meget hvad du bruger google til. Google kan jo se, når der kommer en epidemi, 
en influenca epidemi, inden Danmark som land ved det. De har jo nogen data som gør de ved det. 

S46: Så hvordan har i det med alt det her, at udlevering af ens personlige oplysninger faktisk er en 
slags forudsætning for at man kan bruge internettet?  

M78: Jamen ikke godt, men man kan ikke rigtig komme udenom.  

L153: Nej man kan ikke komme udenom.  

M79: Så er man jo helt ved siden af.  

L154: Vi kan jo heller ikke blive afdigitaliseret mere.  

M80: Men man kan jo lade værre med, det har vi snakket om meget med vores børn, man skal virkelig 
tænke på hvad sætter du ud af billeder. Er det dine kommende arbejdsgiver inklusiv dig selv, kigger 
på. Det skal man lige være klar over.  

JA60: Jeg synes da også at man selv har et ansvar selv, jeg bliver sådan lidt selv i forhold til alle de 
her pædofile billeder og videoer, hvor der er piger der hopper på trampolin. Og forældrene siger det 
er okay, men hvem er det der siger det er okay at man lægger sådan noget op når man er 8 og 12 år, 
hvor er forældrene henne. Hvor er ansvaret? Ikke at jeg overhoved med pædofil og sådan, deres 
efterrationalisering, ”jamen det er jo okay, når de bare har bukser på”. Nej for hør nu her, det er reelt 
ikke det det handler om, det handler om hvad er det du viser og hvad er det der skal ligge fremadrettet.  

M81: Altså jeg fik en Facebook profil fordi jeg ville se hvad mine børn slog op. Men nu er de så 
begavede at de aldrig slår noget op som moren ikke må se.  

JA61: Det godt.  

K127: Men på Facebook kan man jo også blokere så der er nogle mennesker der får lov til at se det 
man reelt sætter op.  

M82: Det kan godt være, det skal jeg ikke kunne sige.  
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A53: Det kan du også på Instagram.  

L155: Men et eller andet sted, nu ved jeg ikke hvor gamle børnene er, men et eller andet sted er det 
også forfærdeligt at man som forældre føler man skal overvåge sine børn.  

M83: Det er jo ikke for at overvåge dem, det er for at beskytte dem.  

L156: Men så er spørgsmålet, hvor går grænsen: beskyttelse eller overvågning?  

M84: Nu er de jo 20 og 24, men det var jo da de var 12.  

JJ120: Jeg har et barnebarn på 8 år, og det undre mig lidt: de skal bruge de her computer. De slæber 
på dem frem og tilbage med deres rygge. Jeg har ikke hørt nogen som helst om at de har lært hvad de 
skal passe på med. De bruger dem i undervisningen, men de er ikke blevet advaret, mig bekendt, hvad 
de også kan gøre med de der. Overhovedet ikke. Forældrene har også et ansvar men det har skolen så 
sandelig også.  

M85: Jeg synes også der har været noget fremme i medierne om at der skulle være noget. Noget 
undervisning i data. Men jeg ved ikke.  

JA62: Ja også for de helt små.  

JH74: Jeg har så mange børnebørn. Men det der chokorede mig, var at de er ikke ældre en 3-4 år og 
så sidder de og spiller. Og det var på engelsk. Og så siger jeg til Andreas, kan du læse det? ”nej men 
jeg trykker bare”. Men jeg trykker bare. Han kunne jo ikke læse det.  

JJ121: Det er en dårlig vane der bliver hængende.  

L157: Modsat det så har de jo også en anden tilgang end os andre. Det er måske også den rigtig 
holdning at have til det.  

JH75: Jeg tænker når man sidder og spiller skal man da vide hvad det er der foregår. Nej han trykker 
bare.  

JJ122: Det er jo også sådan så står der tilkøber og så får man en regning, på alle de spil de har købt 
og regningen stiger og stiger.  

K128: Har i tænkt over når i har købt en iPhone, når i f.eks. køber rejser på jeres Apple computer at 
det er dyrere at købe den der end på en Microsoft f.eks.?  

JH76: Er det det?  

JJ123: Hvad så med Samsung?  

L158: Det vidste jeg ikke.  

M86: Det vidste jeg ikke. Apple er dyrere?  

K129: Ja. 

M87: Godt vi ikke har Apple. 
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K130: Nej men altså de sætter så priserne op på en Apple mere en på en Microsoft fordi du har købt 
en Apple, så i teorien er du mere klar til at købe luksusvarer til højere priserend hos Microsoft. Altså 
nu får I jo også alt.  

J: Ja.  

L159: Jeg kan godt høre jeg skal have min Nokia 3210 frem.  

JA63: Ja.  

K131: Det er også det, jo mere man læser… det var også derfor vi ikke ville fortælle jer noget inden.  

M88: Nej nej  

K132: Så har i en ”ren” tanke i forhold til.  

L160: Men der kan du se, allerede der blive man sorteret fra ikke?  Hvis dem der har Apple enheder, 
har måske en anden indtægt end dem der har, kører Huawai. Så allerede der ser man hvad 
kundegruppen henvender sig til.  

K133: Ja, og det bruger virksomheder jo. Virksomheder bruger jo også hvilken enhed du bruger, 
hvilken browser du bruger.  

JH77: Puha vi går hjem tilbage …  

S47: Ja beklager.  

JJ124: Der røg den…  

SJ81: I havde ikke tilvalgt nogle grundet at de havde Apple produkter?  

S48: Nej det havde vi ikke. Det har vi ikke kigget på.  

JA64: Jeg har Android.  

K134: Det var også derfor vi spurgte jer til at starte med egentlig, hvilke enheder i også har. Bare 
sådan nu når i spørger.  

L161: Men det viser jo netop også at vores generation, den generationer der vokser op nu, hvor meget 
man skal lære dem omkring det her. Og så er spørgsmålet om vi ved nok til at kunne hjælpe dem 
ikke. Og så kan man jo sige, jamen hvad med skolerne? Jamen dem der underviser de er jo heller ikke 
uddannede nok i det her.  

JA65: Nej  

L162: Og den her udvikling går simpelthen så hurtigt, altså i kan bare se for 15 år siden, hvor mange 
af os havde snapchat. Det har jo kunnet eksisteret inden for de sidste 5 år. Men udviklingen går hurtigt 
så, jeg tænker på om man bliver overhalet af den, vi er jo i sådan en mellem fase nu.  

K135: Vi må indrømme, at vi har læst rigtig meget så man når sådan helt til usikker. Jeg kiggede 
f.eks. på min mors telefon og fortalte hende om det og på hendes telefon var den sat til at de måtte 
læse alle hendes beskeder og optage hendes opkald.  

M89: Så blev hun chokeret.  
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K136: Ja så blev hun rigtig chokeret. Som I selv siger, beskeder er bare så private, så det er ikke det 
man vil have de kigger på.  

JH78: Ja lige hjem og kigge i indstillinger.  

L163: Det værste er at man tænker, hvad har man skrevet i beskeder.  

JA66: ”Ja ja kys kys kærlighed” 

L164: Ja ja, puha.  

S49: Men tusind tak for at I ville deltage, det er vi virkelig taknemlige for. Og vi skal nok sende jer 
en kopi af opgaven når den er færdig.  

K137: Selvfølgelig hvis I har nogle spørgsmål, så skriver I bare.  

JA67: Hvad er jeres tese?  

K138: Vi har gemt nogle oplysninger, for vi vil ikke farve jer for meget inden fokusgruppen.  

L165: Nej.  

K139: Men det handler om datadrevet kommunikation og hvordan virksomheder kan målrette deres 
kommunikation til hvert enkelt.  

S50: Så har vi jo GJD som den her case, så vi har udvalgt jer på baggrund at I er målgruppen og så 
sætter vi jeres tanker og holdninger op i mod det der sker og hvad de så kan gøre i fremtiden, hvilke 
hensyn man skal tage.  

K140: Så i forhold til f.eks. målrettet kommunikation vil man have det så personligt eller vil man det 
ikke, går man over grænsen til overvågning, eller er det en service.  

JH79: Men det er jo udvikling og udvikling, det er lidt som medicinalindustrien ikke. De putter mere 
og mere på, så vi bliver ældre og ældre, altså vi kan jo ikke stoppe den der udvikling. Forskerne sidder 
der, de er helt der oppe i skyerne og forsker i mange mærkelig ting, som vi andre ikke har nogen ide 
om.  

L166: Ja det kan godt være man ikke kan stoppe udviklingen, men så skal vi som forbrugere bare 
sørge for at være med.  

JH80: ja 

L167: Og det er måske dér vi halter lidt bagud.  

JH81: Men det er jo den generation.  

L168: Nej det er jo ikke kun os, det er jo også de helt unge. De lærer jo bare færdighederne med det, 
men du sagde selv du havde et barnebarn som bare trykker, men vedkommende ved måske ikke hvad 
de trykker på. Og det tror jeg der er mange som, også unge bruger, de ved godt hvordan det virker 
men de ved egentlig ikke hvad det er de gør.  

JA68: Konsekvenserne  

L169: Ja konsekvenserne det kan få, for det her.  
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A54: Jeg tror heller ikke vi har set konsekvenserne endnu 

L170: Nej nej bestemt ikke  

A55: Altså jeg tror hele den generation der er børn og teenager nu, hvis vi spoler 30-40-50 år frem, 
så tror jeg kun vi har set toppen af isbjerget.  

L171: Ja det tror jeg også  

JH82: Da jeg startede på kontor, der var det jo med blyant og papir og spritstencil ikke. Så jeg har 
været med hele vejen igennem ikke, det er jo forfærdeligt.  

JA69: Ja, jeg har arbejdet i sundhedsvæsnet og sådan var det også for meget nyligt et eller andet sted.  

JH83: Det er jo utroligt 

JA70: Vi havde også lidt for meget, men igen ikke… 

JJ125: Jeg tænker hvis vi alle tænker, har jeg brug for det her? Nogle gange kan vi jo ikke, for vi har 
politikere der nærmest opfordre os til at øge vores privat forbrug, fordi det er ved at gå i stå. Men hvis 
vi alle tænker på, har jeg virkelig brug for det her. Virksomhederne har jo kun interesse i at investere 
i det her, hvis det øger salget for på et tidspunkt, så kan salget ikke øges mere vel. Vi kan jo kun have 
et sæt tøj på, vi kan jo kun spise os mætte, det må jo stoppe der hvor interessen falder. For vi har det 
vi har. De kan ikke sælge mere.  

L172: Nej men det er bare, der er så mange ting som har interesse. Hvis du vil vide noget om de syge. 
Så har du borger.dk, der skal du ind og have, der kan du se din sygdoms journal, der er også der du 
kan bestille tid til lægen, tandlægen og speciallægen og hvad ved jeg. Skat. Alting ligger der inde. 
Man giver nogle oplysninger, men går ind på noget. Man ved egentlig ikke hvor, er det beskyttet?  

JJ126: Så kan de gå ind og se, jamen hun er kronisk syg.  

L173: Ja, hun lider af migræne og det har man måske ikke sagt, til samtalen. Det er… 

JJ127: Nej nej, eller forsikringsselskaberne, hendes kan vi ikke forsikre for det er jo helt forfærdeligt.  

L174: Ja ja.  

SJ82: Men man ved jo godt ligeså snart det handler om produkter, eller for at få ting, så acceptere 
man noget for at få noget og samtidig ved man jo godt at de får noget igen fra én. De målretter jo alt 
hvad de kan for at få én til at købe de produkter er services. Så man bliver jo egentlig ikke rigtig 
overrasket over at der bliver samlet alle de oplysninger om én, det er mere det der med, hvad kan de 
bruge det til. Hvor interessant er det for GJD at have adgang til alle ens fotos.  

S51: Det gør det heller ikke.  

SJ83: Man ved jo godt at man giver noget for at få og det accepterer man. Man acceptere jo at få det 
nyhedsbrev. 

JA71: Du deltager i konkurrencen hvis du lægger op at, nu med juletræstæppet under, nu vasker vi 
op med det her.  
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L175: Du sender fra din enhed til en anden enhed.  

S52: Det skal også siges at alt det her som Kamilla har fortalt om det er ikke noget som GJD gør.  

JA72: Nej nej  

L176: Nej.  

M90: Det regnede vi heller ikke med for de er velrenoverede.  

K141: Så det her er den ekstreme case. Men det er jo sådan noget der er ved at blive implementere. 
Som f.eks. i Kina laver de eksperimenter med at all den data som folk lægger op, så bliver dine 
forsikringspenge sat efter det. Der er nogle forskellige cases.  

SJ84: Det er også det med at man accepterer mere og mere. Jeg rejser rigtig meget i Kina og man har 
jo vænnet sig til den der overvågning, nå sådan er det bare. Og så længe jeg ikke gør noget kriminelt 
så er det måske bare en fordel for mig, at de kan finde én som overfalder mig eller hvis det sker.  

K142: I skal have tusind tak!  

L177: Ja og tak for at vi måtte være med.  

JH84: Det var hyggeligt. 

JJ128: Ja det var det faktisk.  

JA73: Ja tak for at vi måtte komme.  

K143: Det var godt.  

A56: Lidt stof til eftertanke.  

JA74: Ja ja.  

K144: Det var ikke for at sende vores paranoid videre.  

JJ129: Nej nej, desto mere uviden man er, jo mere paranoid bliver man. 
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Bilag 10 // OMNI Kunden 

 

 
(Georg Jensen Damask (a), 2018) 
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Bilag 11 // Nyhedsbrev udsendt af Georg Jensen Damask  

Nyhedsbrev udsendt til alle medlemmer af kundeklubben i København d. 20. marts 2019.  
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Bilag 12 // Oversigt over delt information fra tilmeldte fokusgruppedeltagere 

Illustration over de informationer de tilmeldte til fokusgruppen valgte at dele med os, udover det 
vi havde bedt dem om, hvilket var alder og beskæftigelse. (Egen fremstilling) 
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Bilag 13 // Samtykke til cookies på damask.dk 

Skærmbillede – webside tilgået d. 12.02.2019 

 
 
Af den grå boks fremgår følgende tekst: 
”Hjemmesiden bruger cookies 

Vi bruger cookies (også fra 3. part) til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer. Du accepterer det ved 

at klikke videre på siden. Læs mere her om vores brug af cookies og hvordan du sletter dem. Alle rettigheder ifm. cookiemærket tilhører 

FDIH. Siden er medlem af FDIH og kan kontrolleres her.”  

 
(Georg Jensen Damask (g), u.d.) 
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Bilag 14 // Google søgning på ”Data digital marketing”  

Skærmbillede - Google søgning foretaget d. 20.04.2019 
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Bilag 15 // Cookiesamtykke på cbs.dk 

Skærmbillede – webside tilgået d. 10.05.2019 

 

 
(Copenhagen Business School, u.d.) 
 


