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Executive Summary 
 

This thesis aims to create a deeper understanding of value creation on Facebook pages and how 

these can affect and increase consumer engagement, brand attachment, and consumer loyalty. This 

is investigated through Carlsberg as a single case study.  

 

As the transaction from Web 1.0 to Web 2.0 has allowed consumer interactions, the importance of 

marketing on social media has increased. With this, the importance of understanding the consumers' 

demands, so long term relationships between the brand and the consumer can be established, thus 

increased brand attachment and consumer loyalty. Based on existing community theory, Facebook-

pages are defined as virtual brand communities, where consumers can connect with other 

consumers as well as companies through interactions. With this knowledge, a theoretical framework 

for testing the different variables of value, engagement, brand attachment, and loyalty is 

constructed. This furthermore examines and aims to understand the links between the different 

variables.  

 

Based on this thesis study, three essential findings become clear. First, consumer value and the 

effects of it regarding the degree of engagement, brand attachment, and loyalty can variate from 

which type of business that's being researched. Second, that the primary values that motivate 

consumers to access and interact with Facebook-pages are entertainment, remuneration, and 

information. The secondary values are personal identity and empowerment. And the last researched 

value, social integration which imply the feeling of belonging, does not seem to motivate 

consumers. While this also applies to Carlsberg's Facebook page, there are some critical differences 

in how these values influence consumer motivation. Especially when it comes to information and 

personal identity. Finally, it becomes clear that information, personal identity, and empowerment, 

are the values, that has the most significant effect on brand attachment and consumer loyalty. Even 

though entertainment and remuneration seem not to affect the degree of brand attachment and thus 

loyalty, these can be argued to have an importance regarding the consumers accessing and 

interacting with the Facebook page. Therefore, companies in the Danish beer industry should work 

strategically with their communication on their Facebook page by combining the primary and 

secondary consumer values.  
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1.0 Indledning 
 

Siden World Wide Web blev introduceret i 1989 af Tim Bernes-Lee som et redskab til samarbejde 

og kommunikation, har det oplevet stor udvikling, og har spredt sig til utallige områder (Sendall, 

1996). Især overgangen fra Web 1.0 til Web 2.0 var revolutionerne, i måden hvorpå afsender og 

modtager af information, kunne anvende internettet på. Web 1.0 var et todimensionelt medie, som 

udelukkende tillod afsender at levere information til modtager. Her var der tale om et meget statisk 

medie, som blev brugt til envejskommunikation. Med lanceringen af Web 2.0 blev der åbnet op for 

nye muligheder. Hvor Web 1.0 kun tillod envejskommunikation, er Web 2.0 et tredimensionalt 

medie, som tillader brugerinteraktion (O’Reily, 2007; Funk, 2009). Med andre ord er det gennem 

Web 2.0 i langt højere grad blevet muligt for forbrugerne at interagere med organisationerne 

gennem sociale medier, blogs mf. Det kan derfor argumenteres, at forbrugerne har fået stor 

indflydelse på den “dagsorden”, organisationerne har kommunikativt. Brugerne har gennem det 

tredimensionelle medie mulighed for at udtrykke hvilke værdier, følelser osv. som der vægtes i 

forskellige sammenhænge, hvilket organisationerne i højere grad er blevet nødsaget til at forholde 

sig til. Grundet denne udvikling kan det argumenteres for at være essentiel, at virksomhederne er 

bevidste om hvilke informationer der sendes ud på sociale medier, hvad formålet er med 

informationerne/budskaberne, hvordan de sendes ud og til hvilken/hvilke målgrupper. På den måde 

arbejde ud fra et forbrugerperspektiv, hvilket eksempelvis kan ske gennem pull 

markedsføringsstrategier hvor forbrugeren er det centrale omdrejningspunkt (Funk, 2009). Hertil 

argumenterer Cornelissen (2017) for essensen i at skabe længerevarende relationer til forbrugerne. 

Da forbrugere udsættes store mængder reklamemæssige budskaber på daglig basis, kan det som 

virksomhed være svært at skille sig ud fra mængden udelukkende ved anvendelse af traditionel 

push markedsføring, hvor virksomheden forsøger at “skubbe” et produkt ud til potentielle købere. 

Push markedsføring, som også kaldes for afbrydelses markedsføring, kan argumenteres for 

udelukkende at have virksomhedens produkt som omdrejningspunkt, og har derfor den overordnede 

agenda at få produktet ud til forbrugeren (Cornelissen, 2017). I ordende afbrydelses markedsføring 

ligger det, at forbrugeren bliver forstyrret af reklamen mens de er i en anden proces. Det er derfor 

også markedsføring som forbrugerne i høj grad er blevet “trætte” af. Reklameanalysen 2019 

fremhæver hertil hvordan forbrugerne siden år 2010 i langt højere grad irriteres af reklamer, og 

hvordan reklamer i mindre grad fanger forbrugernes opmærksomhed. Forbrugerne søger derimod 

‘Brand appeal’, inspiration og relevans (Internet 1, Mindshare). Dette går ud over effekten, og 
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medfører at virksomhederne, er nødsaget til at være ekstra fokuseret, på hvordan de fremstiller sig 

selv og deres produkt/services til forbrugerne.  

Med dette understøttes Cornelissens (2017) og Funks (2009) argument om at arbejde ud fra et 

forbrugerorienteret perspektiv og dermed bevæge fokus væk fra de traditionelle push 

markedsføringsstrategier.  

I takt med det stigende fokus på at arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv opstod begrebet 

“Brand Equity”, hvilket indebærer forståelsen af hvad forbrugeren efterspørger fra brandets side, og 

hvordan der ud fra den forståelse kan skabes forbrugerværdi (Keller, 2013). Begrebet tager i høj 

grad afstand til de traditionelle push markedsføringsstrategier, og går således godt i spænd med 

Cornelissens (2017) og Funks (2009) ideologier om værdien i at arbejde ud fra et 

forbrugerorienteret perspektiv. Keller (2013) beskriver hertil, at en virksomhed har muligheden for 

at være mere end blot et produkt, da den kan have flere dimensioner, som differentiere den fra andre 

virksomheder, som blot søger at opfylde samme behov som andre virksomheder. Brand equity 

søger derfor at skabe længerevarende relationer mellem selve brandet og forbrugerne, samt at 

fastholde og forbedre disse relationer.  

Set ud fra et markedsføringsmæssigt perspektiv og i forbindelse med ovenstående, er 

forbrugerloyalitet en nøglefaktor, for at etablere længerevarende forhold mellem forbruger og 

virksomhed (Royo-Vela and Casamassima, 2011), hvilket kan have positiv indvirkning på 

virksomhedernes indtægter. Forbrugerloyalitet kommer dog ikke af sig selv, og drives derfor af de 

værdier, som forbrugerne oplever ved at interagere med virksomheden. Dette kan lede til at 

forbrugerne engagerer sig i virksomheden, og/eller oplever øget tilknytning til brandet og dermed 

dannes der grundlag for øget forbrugerloyalitet. (Keller, 2013; Brodie et al., 2013). Med Web 2.0’s 

muligheder for forbrugerinteraktion, er Facebook, som det største sociale medie (Internet 3: 

Fatalink, 2018), en oplagt kommunikationskanal for virksomhederne, hvilken kan udnyttes til at 

skabe øget forbrugerloyalitet (King et al., 2014). Dette har derfor gennem de senere år oplevet en 

stigende interesse blandt forskere, men argumenteres af Wirtz et al. (2013), dog stadig som at have 

begrænsede resultater, og dermed stadig være forholdsvis konceptuel. 
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2.0 Problemformulering  
 

Med afsæt i ovenstående indledning er følgende problemformulering samt forskningsspørgsmål 

udarbejdet - Disse vil danne rammerne for kandidatafhandlingen. 

 

Kandidatafhandlingens problemformulering:  

Hvordan kan virksomheder i den danske ølbranche gennem strategisk arbejde med Facebook-sider 

skabe øget forbrugerværdi, og dermed øge brand attachment og forbrugerloyalitet? 

 

Kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål:  

• Hvilke værdier finder forbrugerne motiverende for at tilgå og interagere med Facebook-

sider?  

• Hvordan hænger disse værdier sammen med forbrugerengagement såvel som brand 

attachment og forbrugerloyalitet? 

• Hvorfor bør virksomheder i den danske ølbranche arbejde med mere strategiske tiltag på 

deres Facebook-sider ift. ovenstående forskningsspørgsmål?  
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3.0 Afgrænsning 
 
Som det fremgår af problemformuleringen og forskningsspørgsmålene vil kandidatafhandlingen 

afgrænses til at fokusere på det sociale medie Facebook, mere specifikt Facebook-sider. Dette 

skyldes, at afhandlingen er underlagt regelsæt som dikterer et maksimum sideantal og en 

tidsramme, hvilket gør det essentielt, at have et skarpt fokus på ikke at tage en for bred tilgang til 

det undersøgte emnefelt1. Hertil afgrænses undersøgelsen udelukkende til Facebook-sider ejet af 

virksomheder, da forbrugerværdi kan forekomme i flere forskellige grader og former afhængigt af 

hvor på Facebook den undersøges. Derfor vurderes det essentielt at udvælge et specifikt sted på 

Facebook at foretage undersøgelsen, for på den måde at undersøge og besvare den overordnede 

problemformulering, samt de opstillede forskningsspørgsmål.  

Derudover er kandidatafhandlingen afgrænset, til at fokusere på den danske ølbranche. Dette med 

begrundelsen om at forbrugerværdi, forbrugerengagement, brand attachment og forbrugerloyalitet 

kan variere afhængigt af hvilken type brand og branche som undersøges. Generelle teorier omkring 

emnefeltet vil dog i den forbindelse blive præsenteret og testet af. Ligeledes vil 

kandidatafhandlingen inddrage semistrukturerede interviews med forbrugere, som vil blive spurgt 

ind til deres generelle holdninger til emnefeltet, såvel som mere specifikt ind til emnefeltet 

fokuseret mod ølbranchen. Dette vil sammen med den udvalgte teori belyse forskellene mellem den 

generelle opfattelse af det undersøgte emnefelt og ølbranchen.  

Kandidatafhandlingen vil i forbindelse med ovenstående udarbejde en netnografisk analyse af et 

udvalgt casestudies Facebook-side. Denne analyse afgrænses fra at anvende etnografisk timing, som 

indebærer at analysere og observere opslag, kommunikation og interaktioner i reel tid. 

Begrundelsen for denne afgræsning, ligger i det tidskrævende element i denne del af analysen, 

hvilket er vurderet ikke muligt.  

 

 
 
 
 
 

 
1 Ordet anvendes gennem kandidatafhandlingen til at beskrive det undersøgte område, som kandidatafhandlingen søger 
at afdække. 
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4.0 Projektdesign  
 

Følgende har til formål at belyse, hvordan specialet er opbygget, samt hvordan dets struktur hænger 

sammen. 
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5.0 Videnskabsteoretisk fremgangsmåde  
 

Følgende afsnit har til formål at belyse og redegøre for den valgte videnskabsteoretiske 

fremgangsmåde, som vil blive anvendt gennem arbejdsprocessen i denne kandidatafhandling.  

 

Kandidatafhandlingen vil tage udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske fremgangsmåde, som 

argumenterer at menneskets viden omkring virkeligheden, er virksomhedsopfattelser, hvilket er 

skabt gennem interaktioner med andre mennesker. Her er der tale om direkte kontakt gennem 

observationer, undervisning mm. Essentielt for socialkonstruktivismen er dens forhold til 

videnskaben, hvor denne videnskabsteoretiske fremgangsmåde ikke mener, at sandhed kan skabes 

gennem forskning, men derimod skal fremstilles (Pedersen & Juul, 2012).  

Centralt for socialkonstruktivismens filosofiske antagelser er, at den “virkelige verden” er skabt i 

menneskets bevidsthed gennem observationer og iagttagelser. Med andre ord så er et menneskes 

virkelighed ikke nødvendigvis et andet menneskes virkelighed. Derudover er mennesket påvirket af 

forforståelser, som har påvirkning på de indtryk som erhverves gennem livet. Da det ikke er muligt 

at observere bevidstheden, gør ovenstående det umuligt for mennesket at observere den “virkelige 

verden” objektivt. Det er essentielt at understrege, at socialkonstruktivismen ikke ønsker at søge 

den objektive sandhed, men er modstander af dette, da et fænomen som kan afdækkes, ikke har 

nogen væsentlighed. Socialkonstruktivismen mener ikke, at essensen er underlagt i sociale 

fænomener, men derimod dannet af sociale fænomener ift. den sammenhæng, som accepteres. Ud 

fra det perspektiv kan hændelser blive vurderet som sande eller falske, og der eksistere derfor kun 

lokale sandheder, som udspringer af specifikke sammenhænge og livssituationer (Pedersen & Juul, 

2012). Da denne kandidatafhandling er afgrænset til at fokusere på arbejdet med Facebook-sider, 

synes det relevant at sætte ovenstående i kontekst til dette. I det perspektiv vil fælles forståelser på 

den enkelte såvel som på tværs af Facebook-sider ikke nødvendigvis være definitive. Dog kan 

forskeren analysere fænomenet ved at acceptere sandheder, som udspringer af specifikke 

sammenhænge.  

En anden videnskabsteoretisk fremgangsmåde til kandidatafhandlingen kunne have været den 

fænomenologiske tilgang, som stræber efter at karakterisere et givent fænomen. I denne tilgang 

studeres fænomenet, som det fremstår i menneskets verden, fortolkes og søger at beskrive sociale 

relationer samt begivenheder, som opstår i hverdagen, og som identificerer kulturelle mønstre samt 

strukturer. Fænomenologien tvinger således forskeren, til at forholde sig kritisk overfor de 

antagelser samt fordomme han/hun må have (Pedersen & Juul, 2012).  
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6.0 Metode  
 
6.1 Forskningstilgang  
 

Kandidatafhandlingen vil benytte sig af en deduktiv forskningstilgang, som kommer til udtryk, ved 

at der anvendes allerede eksisterende teori omkring det udvalgte emnefelt, som enten verificeres 

eller falsificeres, gennem netnografisk analyse og semistrukturerede interviews med forbrugere. På 

baggrund af dette fremlægges der konklusioner eller indikationer af virkelighedshændelser, med 

formålet om at besvare de opstillede forskningsspørgsmål. 

Deduktiv forskningstilgang er således baseret på, at forskeren opstiller en teoretisk ramme baseret 

på eksisterende teori inden for et emnefelt i søgen på at forstå virkelige livshændelser. Den 

teoretiske ramme bør, i forbindelse med at forstå den eksisterende teori, visualiseres gennem 

illustrationer såsom kausale modeller. På den måde visualiseres interrelaterede forhold mellem 

udvalgte variable (Pedersen & Juul, 2012). 

Valget af den deduktive forskningstilgang begrundes derfor gennem dens fordele i at forstå og 

udnytte eksisterende teori, som er essentiel for at opnå viden til besvarelsen af 

kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål, og for at skabe ny viden inden for emnefeltet. 

Derudover at resultaterne af forskningstilgangen kan være mere egnet til generalisering end 

eksempelvis induktion, hvor generalisering ofte er en sig svaghed. Ved generaliseringsreglerne i 

den induktive forskningstilgang, vil resultater blive falsificeret, når forekomster afvigere fra 

tidligere empiriske opdagelser (Pedersen & Juul, 2012). Den deduktive forskningstilgang går 

således godt i spænd med formålet for denne kandidatafhandling, hvor der søges at opnå 

konklusioner omkring forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider.  

 

6.2 Introduktion af casestudier 
 

Med det formål at undersøge og teste specialets teoretiske ramme, som bliver præsenteret senere, 

vil forskningsmetoden ‘casestudier’ blive anvendt. Ydermere er forskningsmetoden valgt, da det 

kan argumenteres, at arbejdet med forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider spænder bredt, og det 

derfor gennem casestudier, er muligt at skabe et mere håndgribeligt samt fokuseret 

virkelighedsbillede, som samtidigt kan skaffe tilstrækkelig viden til besvarelse af den overordnede 

problemformulering samt dens forskningsspørgsmål. 
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Casestudier kan argumenteres for at have fordele såvel som ulemper, hvilket har medført, at 

forskningsmetoden gennem dens levetid både har oplevet ris og ros fra diverse forskere. Først og 

fremmest kan casestudier argumenteres for at være effektive, til at gøre et fænomen mere 

håndgribeligt og konkret gennem “real life” situationer (Fuglesang et al., 2007). Hertil beskriver 

Yin (2014), at casestudier bør være den foretrukne strategi, når forskeren har lille kontrol over 

begivenheder, og når fokus bevidst er at afdække og forklare komplekse årsagsforbindelser i ”real 

life” interventioner, hvor adskillelsen mellem det undersøgte fænomen og den sammenhæng det 

vedrører ikke er indlysende. I den sammenhæng findes der tre typer casestudier, som kan skelnes ud 

fra typen af forskningsspørgsmål, omfanget af forskerens kontrol over begivenhederne og graden af 

fokus på nutidige begivenheder i modsætning til historiske begivenheder. På trods af at de 

forskellige typer casestudier kan skelnes ud fra ovenstående, kan grænsen mellem strategierne og de 

forbindelser, hvor de anvendes forekomme uklare. Dette skyldes, at der på flere områder er overlap 

mellem dem. Det er derfor vigtigt at forskeren klarlægger, hvilken strategi der vil blive anvendt, for 

at undgå misforståelser. 

 

Den første type er det deskriptive casestudie, som anvendes til at analysere en række begivenheder, 

som har indtruffet i fortiden. Her er der ofte tale om kulturelle eller historiske begivenheder, som 

anvendes til at forklare et fænomen. Der er således ikke fokus på nutidige begivenheder.  

Den anden type er det eksplorative casestudie. Her forsøger forskeren at afklare spørgsmål såsom 

“Hvad”, “Hvem”, “Hvor” mf., og har stort set ingen kontrol over begivenhederne, men har stort 

fokus på graden af nutidige begivenheder. For at indsamle den nødvendige information til 

besvarelsen af disse spørgsmål, er det nødvendigt at anvende metodiske teknikker i form af 

eksperimenter og spørgeskemaer mm. Denne type casestudie favoriserer derfor de kvantitative 

tilgange. Derudover skal den vælges omhyggeligt, hvis der skal foretages et casestudie, da de 

spørgsmål som den søger at afklare, oftest kan ske gennem en spørgeskemaundersøgelse eller 

lignende, og der derfor ikke er nogen grund til at foretage en udarbejdelse af et casestudie.  

Den tredje og sidste type af casestudie er det forklarende casestudie, hvor forskeren forsøger at 

afdække spørgsmål såsom “Hvordan” og “Hvorfor”. Ved denne type casestudie har forskeren, 

ligesom ved det eksplorative casestudie, begrænset kontrol over de beskrevne begivenheder, og har 

stort fokus på graden af nutidige begivenheder. Det forklarende casestudie har, i modsætning til det 

eksplorative casestudie, større fokus på forklaringer af motiver gennem livssituationer. Her kan 

forskeren anvende en række forskellige metodiske indsamlings teknikker til at skaffe de nødvendige 
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informationer såsom interviews, spørgeskemaer mf. Det forklarende casestudie kan dog i høj grad 

argumenteres for at favorisere den kvalitative del.  

Som nævnt i ovenstående, har forskningsmetoden oplevet en del kritik gennem dens levetid, hvilket 

af praktiske årsager synes essentielt at tage højde for. Derved kan kritikken i højere grad 

overvindes, og dermed kan der skabes et mere validt resultat. Flyvbjerg (2010) beskriver hertil 

hvordan forskningsmetoden, har været beskyldt for ikke at være i stand til at skabe pålidelig 

information, være ude af kontrol og dermed have lav videnskabelig værdi, være umulig at 

generalisere ud fra, da det er enkelttilfælde mm. Disse usikkerheder i troværdigheden af casestudier 

beskrives også af Brinkmann og Tanggaard (2015), som værende essentielle at have stort fokus på, 

så forskeren ikke “i blinde” generalisere sine resultater til andre virksomheder. 

Kritikken beskriver Flyvbjerg (2010) dog kun som berettiget i et begrænset omfang, da det i høj 

grad afhænger af selve casen, og hvordan den udvælges. Derfor er det essentielt at udvælge en case, 

som har et klart formål, samt evner til at skaffe tilstrækkelig viden til det som undersøges. 

Derudover fremhæves det, at flere af de forskere, som har kritiseret forskningsmetoden, senere hen 

selv har rost og anvendt den, hvilket bevidner om dens værdi. Flyvbjergs argumentation om at den 

kritik casestudier har oplevet, ikke nødvendigvis er berettiget, og at det afhænger af forskerens 

evner i udvælgelsesfasen af casestudiet, støttes af Yin (2014). Han beskriver, at forskeren kan omgå 

kritikken ved at være grundig i designet af casestudiet samt udvælgelsesfasen. Dette er gældende 

uanset, hvilket/hvilke casestudier samt tilgang forskeren vælger.  

 

6.2.1 Single casestudie vs. Multiple casestudier  
 

Det er derudover essentielt at vælge, hvorvidt der skal udarbejdes et ‘Single casestudie’ eller 

‘Multiple casestudier’. Som det ligger i navnene, tager ‘Single casestudie’ udgangspunkt i en 

enkeltstående case, hvor ‘Multiple casestudier’ arbejder med en række cases.  

Hvorvidt der skal arbejdes med den ene type eller den anden type afhænger af, om der kan 

erhverves tilstrækkelig viden til besvarelse af sine opstillede forskningsspørgsmål gennem et 

enkeltstående casestudie, eller om det er nødvendigt at inddrage flere cases. Anthony Giddens har 

tidligere argumenteret, at det er en nødvendighed at inddrage forskellige cases for at opnå 

generaliserbarhed i resultaterne og dermed højne validiteten (Flyvbjerg 2010). Dette er Flyvbjerg 

(2010) dog ikke helt enig i, men hævder hertil at der er en vis værdi i at generalisere på den måde. 

Dog mener han, at det er en fejl at se arbejdet med casestudier som en metode, hvor der kun kan 
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arbejdes på en bestemt måde, samt at forskeren ikke skulle kunne generalisere sine resultater ud fra 

et enkeltstående casestudie.  

 

6.2.2 Specialets casestudie tilgang  
 

På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål, 

vil der blive anvendt et forklarende casestudie. Begrundelsen for valget af denne casestudie strategi 

ligger først og fremmest i, at det forklarende casestudie har fokus på at afdække “Hvordan” og 

“Hvorfor” forskningsspørgsmål, hvilket går godt i spænd med kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål. Dernæst er den forklarende casestudie strategi valgt, da det har fokus på at 

afdække motiver gennem livssituationer, hvilket kandidatafhandlingen også vil bestræbe sig på at 

gøre. Derudover er strategien valgt, da den på baggrund af manglende kontrol over begivenhederne, 

har stort fokus på nutidige begivenheder. Da kandidatafhandlingen har fokus på arbejdet med 

kommunikation og interaktioner på Facebook-sider, og den værdiskabelse der kommer af dette, har 

forskeren ligeledes begrænset, hvis ingen, kontrol over begivenhederne, og vil derfor være nødsaget 

til at fokusere på nutidige begivenheder. Slutteligt er strategien valgt, da den favoriserer de 

kvalitative tilgange, hvilket kandidatafhandlingen i høj grad også vil gøre. Kandidatafhandlingen vil 

hertil benytte sig af et ‘Single casestudie’. Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt der kunne 

have været valgt at arbejde med multiple casestudier, for på den måde at forsøge at skabe mere 

generaliserbarhed i resultaterne og dermed højne validiteten. Som nævnt tidligere afhænger valget 

af, hvorvidt der skal arbejdes med den ene eller den anden type af, om tilstrækkelig viden til 

besvarelse forskningsspørgsmål gennem et enkeltstående casestudie kan erhverves. Ved at finde det 

rette casestudie vurderes det derfor, at der kan erhverves tilstrækkelig viden til besvarelsen af 

kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål.  
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6.3 Kvalitetskriterier 
 

I led med den tidligere præsenterede videnskabsteoretiske fremgangsmåde opstilles følgende 

gyldighedskriterier med det formål, at diskutere og redegøre for hvordan disse relatere til denne 

kandidatafhandlings undersøgelse.  

• Reliabilitet 

• Validitet 

Reliabilitet, også kendt som troværdighed, omhandler pålideligheden og konsistensen af de 

forskningsresultater som opnås. Hertil også i hvilket omfang det er muligt for forskeren såvel som 

andre forskere at skabe de samme resultater uafhængigt af tidspunkt. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver i den forbindelse, at det er nødvendigt at skabe identiske rammer, for at dette kan lade sig 

gøre, hvilket gør sig gældende hvor end det drejer sig om interviews, spørgeskemaundersøgelser 

osv.   

Da denne kandidatafhandling anvender en beskrivende casestudie strategi, som favoriserer de 

kvalitative tilgange, så vil der blive anvendt interviews, hvilket vil blive beskrevet yderligere senere 

i afhandlingen. Det kan i den forbindelse diskuteres hvorvidt, at der skal opstilles identiske forhold, 

da Kvale & Brinkmann (2009) samtidigt argumentere for, at det gode kvalitative interview ikke bør, 

og ikke kan standardiseres fuldstændigt. Dette kommer især af den eksakte interaktion, som opstår 

mellem interviewer og respondent, ikke nødvendigvis kan genskabes mellem interviewer og en 

anden respondent. Derudover kommer det an på, hvilken interviewform som anvendes. Er det en 

interviewform, som tillader interviewer at afvige fra interviewguiden til tider, og dykke dybere ned 

i respondenternes svar, kan det være vanskeligt at genskabe samme resultater. Hertil er det heller 

ikke givet, at respondenterne opfatter de samme spørgsmål ens.  

 

Validitet, også kendt som gyldighed, måles ud fra forholdet med problemstilling, den indsamlede 

data og konklusionen. Med andre ord, om den valgte metode undersøger det, som den påstår at 

undersøge (Kvale & Brinkmann, 2009). Ift. Interviews beskriver Kvale & Brinkmann (2009), at 

validiteten afhænger af rigtigheden, sandheden samt styrken af udtalelser. Hertil nævnes der, at et 

gyldigt argument er nødsaget til at være velbegrundet, overbevisende, stærkt og forsvarligt. Det 

mest essentielle ved validitet, er at det er en kontinuerlig proces, som forskeren skal have i mente 

gennem hele forskningsprocessen. 
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6.4 Dataindsamling  
 

Følgende har til formål at belyse og argumentere for hvordan, hvorfor og gennem hvilke metoder, 

data er blevet indsamlet. Som nævnt tidligere, så vil der blive anvendt et forklarende casestudie i 

kandidatafhandlingen, som i højere grad favoriserer de kvalitative tilgange fremfor de kvantitative 

tilgange. Grundet dette vil der ikke blive brugt tid/plads på at beskrive den kvantitative tilgang. 

Følgende har hertil til formål at diskutere samt redegøre for de kvalitative metodikker, som vil blive 

udvalgt til indsamling af data. Slutteligt vil dette afsnit diskutere og redegøre for valget af en 

netnografisk dataindsamlingsmetode.  

 

6.4.1 Kvalitativ tilgang  
 

Som det blev nævnt i den videnskabelige fremgangsmåde, så søger denne kandidatafhandling at 

skabe et virkelighedsbillede samt sandheder om hvordan og hvilke værdier, som motiverer 

forbrugere til at tilgå og interagere med Facebook-sider, og hvordan dette kan lede til øget brand 

attachment og øget forbrugerloyalitet. Derfor vurderes det essentielt at erhverve en dybere 

forståelse for forbrugernes handlinger og holdninger. For at opnå denne viden vil 

kandidatafhandlingen benytte sig af en række semistrukturerede interviews, som vil være et 

bærende element gennem analysen. Valget af at strukturere kandidatafhandlingen efter de 

kvalitative tilgange, kommer af at tilgangen findes yderst essentiel ift. at opnå tilstrækkelig viden til 

besvarelsen af kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål. Modsat den kvalitative tilgang kunne 

der have været valgt en kvantitativ tilgang til kandidatafhandlingen, hvilket ville have muliggjort at 

få et højere antal respondenter. Det manglende element i denne tilgang ville dog være muligheden 

for at skabe en dybere indsigt i den enkelte forbrugers virkelighedsopfattelse af værdiskabelse på 

Facebook, hvilket er essentielt for besvarelsen af forskningsspørgsmålene. Det kan samtidigt 

argumenteres at en kombination af den kvalitative tilgang og kvantitative tilgang, kunne højne 

resultaternes validitet. Diskussionen ledes igen tilbage til de opstillede forskningsspørgsmål, og 

hvorvidt der kan opnås tilstrækkelig viden til besvarelsen af disse ved at vælge den ene eller anden 

tilgang.   
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6.4.1.1 Semistrukturerede interviews 
 

Kandidatafhandlingen vil gøre brug af semistrukturerede interviews, som har en lang række fordele 

ift. at erhverve en dybere forståelse for hvilke værdier de adspurgte respondenter tilskriver 

interaktioner med Facebook-sider.  

Styrken ved det semistrukturerede interview er først og fremmest dets fleksibilitet, som gør at 

forskeren kan udlede nuancerede samt dybdegående informationer vedrørende respondentens 

tanker, og heraf fortolke disse informationer. Derudover er det en interviewform, som gør det 

muligt, at formulere samt udarbejde interviewspørgsmål på forhånd, hvilket kan sikre, at det er de 

samme spørgsmål, som alle de udvalgte respondenter bliver spurgt ind til. Dette mindsker ligeledes 

sandsynligheden for at afvige fra emnefeltet. (Brinkmann & Tanggaard, 2015). Således opstilles der 

nogle faste rammer, hvor interviewformen gør det muligt at afvige fra interviewguiden til tider, og 

gå i dybden med interessante udtalelser fra den enkelte respondent.  

Der findes en række forskellige interviewformer, som var til overvejelse, inden det 

semistrukturerede interview blev valgt, heriblandt fokusgruppeinterviews. Styrken ved disse er at 

emnet som diskuteres bestemmes af interviewer, og dermed kan målrettes forskningsspørgsmålene. 

Problematikken med interviewformen ift. denne kandidatafhandling, er den manglende kontrol 

intervieweren har undervejs. såvel som den manglende mulighed for dybere indsigt i den enkelte 

respondents virkelighedsopfattelser (Krueger et al., 2001) 

 

6.4.1.2 Transskribering  
 

Efter de semistrukturerede interviews er afholdt, vil optagelserne blive transskriberet, med det 

formål at gøre anvendelse af dem gennem analysen mere overskueligt, og dermed undgå at vigtige 

pointer går tabt. Hertil skal det siges at formålet med at optage interviewene, er at holde et konstant 

fokus på selve interviewet, og på den måde skabe en flydende kommunikation mellem interviewer 

og respondent. Transskriberingen afviger fra talesprog som “Ehm”, “Hm” mf. med det formål at 

udarbejde en mere læselig såvel som forståelig transskribering for læser såvel som for forskeren 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015).  
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6.4.1.3 Farvekodning  
 

I takt med ovenstående vil transskriberingerne af de semistrukturerede interviews blive farvekodet. 

Formålet med dette er at gøre dem yderligere anvendelige gennem analysen, uden at vigtige pointer 

går tabt. Farvekodningen vil blive udarbejde således at hvert element i den, senere præsenteret 

teoretiske ramme, får en bestemt farve, hvorefter respondenternes svar bliver farvet 

derefter. Yderligere beskrivelse af farvekodekombinationerne fremgår af bilag 2. 

 

6.5 Primær og sekundær dataindsamling  
 

For at erhverve tilstrækkelig viden vedrørende kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål, er det 

vurderet essentielt at anvende primær såvel som sekundær dataindsamling gennem 

forskningsprocessen. 

 

6.5.1 Primær dataindsamling  
 

Af primære data vil der, blive udarbejdet en række semistrukturerede interviews. Derudover vil 

observationer gennem en netnografisk undersøgelse af det udvalgte casestudies Facebook-side blive 

anvendt. Formålet med anvendelsen netnografi er at indhente, og håndtere større mængder af 

forbruger adfærdsdata på en mere struktureret måde. Yderligere har netnografien til formål at 

bearbejde samt gøre den indsamlede data klar til at blive analyseret. Den netnografiske 

dataindsamlingsmetode vil blive beskrevet grundigere i det følgende, for at give læser en forståelse 

for hvad netnografi er, hvorfor det er valgt som primær dataindsamlingsmetode, samt hvordan 

metoden anvendes. Hertil skal det understreges, som det også fremgår af afgrænsningen, at dele af 

netnografien vil blive set bort fra. Disse vil dog kort blive nævnt i det følgende for på den måde at 

støtte op omkring afgrænsningens argumentationer for at undlade disse. 

 

6.5.1.1 Netnografi  
 

Netnografi blev præsenteret i 1990’erne af Robert V. Kozinets, som en online markedsførings 

forskningsteknik til fremførsel af forbrugerindsigt. Metoden kan argumenteres for at være en ny 

kvalitativ forskningsmetode, som tilpasser sig traditionelle etnografiske forskningstekniker ift. at 

undersøge forskellige kulturer, samfund osv. gennem computermedieret videnskab (Kozinets, 2002; 
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Kozinets et. al. 2014). Netnografi kan argumenteres for at have fordele såsom at være hurtig, enkel, 

og billigere end den traditionelle forskningstekniker etnografi, hvor man som forsker skaber ny 

empiri gennem interviews osv. Ved netnografi anvender man allerede eksisterende empiri, og er 

derfor ikke nødsaget til at være påtrængende, som det kan opleves gennem de traditionelle 

interviewformer. (Kozinets, 2002; Kozinets et. al. 2014).  

 

Med det stigende antal forbrugere på sociale medier er det ikke tilstrækkeligt, at virksomhederne 

blot interagerer med forbrugerne og er aktive med deres budskaber gennem platforme såsom 

Facebook. Men også at de udnytter, og tager stilling til den værdifulde mængde information, som er 

tilgængelig angående forbrugernes holdninger, oplevelser, adfærd mf. (Kozinets et. al., 2014; 

Heinonen & Medberg, 2018). Kozinets et. al. (2014) fremlægger den netnografiske metodes proces 

som bestående af følgende fem trin:  

 

1. Lave kulturelle entréer 

 

Her er det essentielt at forskeren tilpasser sig formatet hvorpå han/hun befinder sig. Dette skyldes, 

at der findes et utal af forskellige kultursteder på de sociale medier, som hver især påvirker former, 

strukturer, typer for kommunikation samt roller forskelligt. Det er derfor her hvor forskeren 

udvælger de/det relevante forum, som kan være med til at skabe tilstrækkelig viden til besvarelse af 

den overordnede problemformulerings forskningsspørgsmål.  

For at udvælge det “optimale” kultursted at analysere, er det essentielt, at forskeren tager højde for; 

Relevansen af at analysere det specifikke kultursted, at der er en høj trafik af indlæg, at der er en 

højere grad af detaljerede og/eller beskrivende data tilgængeligt for forskeren, og at der er den 

påkrævede medlemsinteraktion, for at besvare de opstillede forskningsspørgsmål. Alt dette kan 

variere afhængigt af hvilke forskningsspørgsmål, forskeren har opstillet, hvilket gør at der ikke er et 

facit, for hvad der er rigtigt og forkert. Det er dog essentielt at opstille forskningsspørgsmål, som 

kan være med til at identificere relevante kultursteder samt studere og analysere disse såvel som 

dets medlemmer.  

For at opnå en succesfuld entre på et kultursted, kræver det en dybere forståelse for data samt 

indsamlingen af denne. Derudover kræver det en dybere forståelse for det udvalgte kultursteds 

behov og funktion, for at forskeren på den måde kan agere korrekt. Teorien omkring dette vil blive 

beskrevet i de næste punkter.   
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2. Indsamling og analyse af data  

 

Det er essentielt, at forskeren skelner mellem de forskellige typer data, som netnografien giver 

mulighed for at indsamle, da de på hver deres måde kan “tegne” et billede, af hvordan det udvalgte 

forum ser ud. Det er i denne fase data indsamles, analyseres og reflekteres over. Hertil findes der tre 

typer, arkivdata, elicededata og feltnotat data. 

 

• Arkivdata  

 

Arkivdata består af den tilgængelige data på internettet, som ikke er fremtvunget af forskerens egen 

involvering. Dataene kan optræde i forskellige former såsom tekst, billeder, videoer mf. Det er 

hertil vigtigt, at der er en kontekst i tekst, billeder og videoer, så det er muligt at skabe et retvisende 

billede. Arkivdata beskrives derudover som data, hvor forskeren har mulighed, for at analysere 

hvordan en given internethjemmeside og de indlæg der bliver slået op, skaber interaktion i form af 

samtaler osv. mellem forbrugerne. Her kan der analyseres på det indhold, som forbrugerne 

identificerer sig selv med.  

Til ovenstående findes der en række forskellige metoder hvorpå arkivdata kan indsamles. De to 

mest anvendelige metoder hævdes at være, at kopiere indholdet af udvalgte indlæg fra der udvalgte 

kultursted og derefter tekstbehandle det i software programmer såsom Microsoft Word, eller at tage 

screenshots af indlæggene, og analysere på baggrund af disse. 

 

• Elicededata 

 

Den elicededata består af indhold skabt af forbrugerne samt forskeren på et website. Eksempelvis 

en Facebook-Side. Her er der tale om online interviews gennem E-mail, Chat, videoopkald osv.  

 

• Feltnotat data 

 

Her produceres data af forskeren, og har til formål at skabe en mere fyldestgørende analyse gennem 

refleksion og udvikling af indhold, debatter osv. på det udvalgte fora. Feltnotat data bør foretages så 

snart projektet indledes og løbende gennem processen, for at skabe et mere retvisende billede 

gennem analyse af de vigtigste overgange i kulturforløbet på websitet. Formålet med feltnotat data 
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er derfor at dokumentere overgangene i websitets indhold fra forskeren til brugeren. Indsamlingen 

af data kan foregå på række forskellige måder. Ligesom ved den elicede dataindsamling kan 

forskeren kontakte, og interagere med forbrugerne, og/eller ligesom ved arkivdata observere, 

reflektere og analysere på baggrund af den indsamlede data.  

 

3. Sikre en pålidelig fortolkning 

 

Det er essentielt at fokusere på høj validitet, når det kommer til fortolkningen af den indsamlede 

data. Ved en netnografisk analyse kan validiteten være udsat, i den forstand at kommunikationen og 

interaktionerne mellem medlemmerne foregår online. Her har medlemmerne mulighed for, at 

fremstå som de ønsker, uden at de behøver at stå til ansvar for deres adfærd i form af ansigt til 

ansigt kontakt mm. Det er derfor essentielt forskeren fortolker det samlede indhold omhyggeligt 

(Kozinets 2002).  

 

4. Gennemførsel at etisk forskning  

 

Forskningsetik fremhæves som et yderst komplekst område inden for netnografien, da det er bygget 

op omkring informeret samtykke samt generelle overvejelser ift. risici og fordele for kulturstedet 

såvel som hvert enkelt medlem. Især for den elicede databehandling kan dette være en problematik, 

som kræver en hel del af forskeren. Problemstillingen kan i nogen grad omgås gennem 

underskrevne kontrakter om samtykke eller ved at kombinere online og offline metoder. Det er dog 

som forsker stadig essentielt at huske sit ansvar ift. beskyttelse af personidentifikation 

 

5. Repræsentation af dataanalysen 

 

Slutteligt opfordres det, at forskeren forholder sig hensigtsmæssigt ift. dataanalysen, hvilket kan ske 

gennem en vedligeholdt relation til anvendte informanter. Her bør informanterne blive præsenteret 

for analysens resultater, så de har mulighed, for at tilknytte kommentarer til disse. Dette kan 

afhjælpe ovenstående problemstillinger ift. validitet og etik, såvel som give indblik i eventuelle 

ændringer i tendenser, behov osv. hvilket kan blive anvendt i fremtidige markedsføringsstrategier.  
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Til ovenstående netnografiske proces præsenterer Kozinets et. al. (2014) tre essentielle punkter ift. 

at guide forskere til udførelsen af en netnografisk data undersøgelse. 

 

1. Det etnografiske sted  

 

Her anbefales det, at forskeren skal tilgå kulturstedet, og fokusere på et mindre antal af indlæg for 

på den måde at skabe et helhedsbillede samt kulturel fornemmelse for, hvad situationen er i det 

udvalgte kultursted.  

 

2. Etnografisk kommunikation 

 

Etnografisk kommunikation fokuserer, på at identificere den kommunikation, som foregår på 

kulturstedet. Hertil hvordan tonen er, og af dette forsøger, at forstå den som medlemmerne oplever 

den. Det er derfor essentielt, at forskeren i sin analyse af kommunikationen ser den i dens naturlige 

form, og ikke filtrere den gennem software.  

 

3. Etnografisk timing 

 

Slutteligt anbefales det, at forskeren i så vidt omfang som muligt forholder, fortolker og analyserer 

sine erfaringer vedrørende meddelelser, indlæg osv. i realtid.  

 

6.5.1.2 Kandidatafhandlingens metodiske tilgang til den netnografiske analyse  

 

Kandidatafhandlingen vil, med afsæt i ovenstående samt afsnittet ”Afgrænsning”, tage en metodisk 

tilgang til den netnografiske analyse hvor der fokuseres på en optimal kulturel entre, for at analysen 

kan være med til at skabe tilstrækkelig viden, til besvarelse af den overordnede 

problemformulerings forskningsspørgsmål. Her vil der blive gjort brug af Kozinets et. al. (2014) 

råd, ”Det etnografisk sted”, hvor kandidatafhandlingen vil fokusere på et mindre antal af indlæg, for 

på den måde at skabe et helhedsbillede samt en dybere kulturel fornemmelse for situationen i det 

udvalgte kultursted. Derfor vil den netnografiske analyse afgrænses til at fokusere på perioden d. 

01.05.2016 til og med d. 31.05.2019. Herefter vil der blive gjort brug af arkiv data 

indsamlingsmetoden. Denne har til formål at observere, indsamle, analysere og reflektere over de 
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opslag virksomheden slår op på dens Facebook-side. Dette med henblik på hvilket indhold 

forbrugerne finder tiltalende, relevante interaktioner mellem forbrugerne såvel som virksomheden, 

og tonen i den kommunikation som forekommer - Etnografisk kommunikation. Som nævnt er arkiv 

data en observerende metode, hvilket kan gøre det svært at lade den ”stå alene” ift. at besvare de 

opstillede forskningsspørgsmål. Dette skyldes at disse kræver en dybere indsigt i forbrugernes 

tanker bag deres handlinger. Derfor vil den netnografiske analyses resultater blive anvendt til at 

skabe et helhedsbillede af situationen i det udvalgte kultursted ift. forbrugerværdi, 

forbrugerengagement, brand attachment og forbrugerloyalitet. Disse resultater vil blive holdt op 

mod, senere præsenterede, teorier omkring emnefeltet. Hertil vil resultaterne senere, i det analytiske 

afsnit, blive anvendt til at sammenligne med kandidatafhandlingens semistrukturerede interviews.  

 

6.5.2 Sekundær dataindsamling  
 

Af sekundære data vil der gennem forskningsprocessen blive anvendt følgende litteratur; lærebøger, 

internetkilder og videnskabelige artikler. Da fokus gennem denne kandidatafhandling er at søge 

viden ift. hvordan værdiskabelse opstår hos forbrugerne gennem interaktion mellem dem såvel som 

mellem virksomhederne, vil sekundære data have en stor betydning for at få en dybere teoretisk 

forståelse for begreber såsom forbrugerværdi, forbrugerengagement, brand attachment og 

forbrugerloyalitet.   

7.0 Facebook 
 

Som det fremgår af forskningsspørgsmålene, så ønskes der i denne kandidatafhandling viden 

vedrørende forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider. Da Facebook derfor bliver et stort 

omdrejningspunkt, har det følgende afsnit til formål at danne et overordnet overblik over Facebook 

som organisation, definere Facebook som et socialt medie, belyse de af mediets egenskaber som 

denne kandidatafhandling vil berøre, samt at skabe en dybere forståelse for Facebook-sider. Alt 

dette med formålet om at skabe et fyldestgørende samt forståeligt billede af Facebook til videre 

brug i analysedelen. Først og fremmest vil afsnittet fremlægge en begrebsdefinition af de termer 

vedrørende Facebook, som vil blive brugt gennem kandidatafhandling. Dette for at undgå 

eventuelle misforståelser såvel som at skabe en forforståelse for læseren ift. for hvad der menes 

med disse, så kandidatafhandling bliver mere læselig.  

 



 24 

7.1 Begrebsafklaring 
 

• Facebook-sider: Et forum, hvor offentlige personer, kunstnere, organisationer, 

virksomheder og brands kan skabe forbindelse til deres kunder såvel som til deres fans 

(Internet 7, Facebook).  

• Fans: Forbrugere som aktivt har været inde og like en Facebook-side, og gennem den 

handling har tilkendegivet, at de synes godt om virksomheden, den offentlige person 

og/eller budskabet bag denne (Internet 8, Facebook). Dette kunne f.eks. være CBS’ 

Facebook-side, Fords Facebook-side osv. 

• Følgere: Forbrugere som har været inde og trykke på følg-funktionen på en Facebook-side, 

og dermed modtager opdateringen herfra. Dette betyder ikke, at de har tilkendegivet, at de 

synes godt om virksomheden, den offentlige person og/eller budskabet bag denne (Internet 

8, Facebook).  

• Opslag: En forbruger eller virksomhed deler indhold med sine forbindelser. Opslag kan 

forekomme som billeder, videoer og tekst.  

• Likes: En forbruger eller en virksomhed tilkendegiver, at han/hun synes godt om en 

Facebook-side eller et opslag på Facebook (Internet 9, Facebook).  

• Tagging: Når en forbruger tagger en anden forbruger i et opslag, får forbrugeren en 

notifikation om dette. Hertil vil handlingen være synlig for den valgte forbrugers 

forbindelser (Internet 10, Facebook).   

• Kommentarer: En forbruger eller en virksomhed kommenterer på et Facebook opslag 

(Internet 11, Facebook). Tagging vil i kandidatafhandlingen være en del af, det at 

kommentere et opslag, da man tagger sine forbindelser i kommentarfeltet.  

• Deling: En forbruger eller en virksomhed deler et Facebook opslag. Handlingen være synlig 

for denne forbrugers forbindelser på Facebook (Internet 12, Facebook).  

• News feed: Startsiden som forbrugeren af Facebook bliver præsenteret for ved ‘log in’. Her 

vil de seneste opslag fra forbindelser, samt annoncer som virksomheder har betalt for 

fremgå (Internet 13, Facebook). 

 

7.2 Facebooks historie  
 

Facebooks historie startede i år 2004, da opfinder og grundlægger Mark Zuckerberg sammen med 

medstifterne Chris Hughes, Dustin Moskovitz og Eduardo Saverin lancerede “Thefacebook”, som i 
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dag hedder “Facebook” (Internet 1, Facebook; Internet 2, Fatalink). Ideen til Facebook opstod på 

Harvard University, og var dengang at skabe et online forum, som forbandt de studerende på 

diverse universiteter kommunikativt, men som også gjorde det muligt at dele noter og viden med 

hinanden (Brügger, 2015). Facebook spredte sig hurtigt, og i år 2006 blev det sociale medie 

tilgængeligt for hele verdenen (Internet 4, Facebook). Facebook var med andre ord ikke længere 

kun et forum for studerende, men et socialt medie hvor interaktion med venner, bekendte og 

fremmede var muligt. Facebook har siden lanceringen kontinuerligt forsøgt at udvide og skabe 

tiltag, som har til formål at højne forbrugeroplevelsen på platformen. Det er dog ikke kun 

forbrugerne, som disse tiltag er tiltænkt. En lang række af tiltagene gør det lettere at annoncerer på 

en mere effektiv måde, hvilket Facebook påstår, er for at gøre annonceringen mere målrettet, og 

dermed mere relevant for den enkelte forbruger (internet 4: Facebook). Antallet af annoncører på 

Facebook har i takt med ovenstående været stigende hvilket, sammen med den voksende Instagram-

forretningen, ifølge JydskeVestkysten (Internet 5), var årsagen til at Facebook i år 2019 kunne 

fremvise en omsætning på 110 milliarder kr. Hertil skal det siges at Facebook i dag, år 2019, ejer 4 

ud af 5 af de største sociale medier heriblandt Instagram, WhatsApp mf. (Internet 6, Finans). 

Facebook som selvstændigt socialt medie er dog stadig verdens største sociale medie med 1,56 

milliarder daglige aktive brugere og 2,38 milliarder månedlige aktive brugere (Internet 4, 

Facebook).  

 

7.3 Facebook som socialt medie og netværk  
 

Som det fremgår af kandidatafhandlingen, så omtales Facebook som et socialt medie hvilket 

understøttes af en række forskellige forskere (Waters et. al., 2009; Seidman, 2013). Men hvad er 

definitionen af et socialt medie egentlig? og i hvilken kontekst kan Facebook defineres som et 

socialt medie?  

 

Kaplan og Haenlein’s (2010) definerer sociale medier som en række internet-baserede 

applikationer, som udspringer af ideologierne såvel som teknologien bag Web 2.0, og som dermed 

tillader forbrugergenereret materiale, hvilket blev uddybet i indledning af kandidatafhandlingen. I 

definitionen skelnes der mellem de to ord, social og medie. Den sociale del omhandler 

fremstillingen af sig selv, hvor forbrugerene gennem interaktioner, søger at kontrollere andres 

opfattelse af dem. Den medierelaterede del omhandler kommunikationen, og hvor tæt forskellige 

sociale medier kommer på synkront ansigt til ansigt kommunikation for at reducere mulige 



 26 

usikkerheder. Boyd og Ellison’s (2007) definerer hertil det sociale netværk som en internetbaseret 

service, som gør det muligt for forbrugerne, at skabe en offentlig profil i et afgrænset system. 

Derudover defineres et socialt netværk, som et system, hvor forbrugerene har mulighed for at vælge 

hvilke andre forbrugere der deles forbindelse, indhold osv. med.  

Sociale medier findes i en række forskellige former såsom Facebook, Twitter, Youtube mf. Alle 

med forskellige muligheder for interaktion. Eksempelvis er Youtube fokuseret på videodeling, og 

interaktioner gennem dette. Derfor er det essentielt at skelne mellem, hvilket socialt medie som der 

analyseres, da disse kan have forskellig betydning for forbrugerværdi. Hertil er sociale medier i 

konstant udvikling, og listen af disse og deres funktioner er derfor ikke fastlagte (Kaplan & 

Haenlein, 2010).  

På baggrund af ovenstående kan Facebook defineres som et socialt medie, hvor forbrugerene har 

mulighed for at påvirke andres opfattelse af forbrugeren gennem interaktioner, samt at skabe, 

opretholde samt visualisere forbindelser. Hertil er Facebook et socialt medie, som muliggøre 

forbrugerne til forbruger-, forbruger til virksomhed-, og virksomhed til forbruger kommunikation.  

Disse nøglepunkter vil derfor være opfattelsen af definitionen af Facebook som et socialt medie 

gennem kandidatafhandlingen.  

 

7.4 Facebook-sider 
 

Som det fremgår af ‘Begrebsafklaringen’, så er Facebook-sider fora anvendt af offentlige personer, 

virksomheder mf. En uddybelse af dette er at Facebook-sider, kan betragtes som kommercielle 

profiler kontrolleret af ejerne. Her kan der skabes kontakt og relationer til forbrugerne og udøves 

branding samt markedsføring.  

Facebook-sider kan ydermere defineres som virtuelle ‘brand communities’, som kan være en mulig 

facilitator for forbrugerengagement, brand attachment og dermed forbrugerloyalitet (Keller, 2013; 

Brodie et al., 2013; Casaló et al., 2007). Konceptet ‘brand communities’ blev introduceret i år 2001, 

og var dengang omtalt som et, specialiseret samfund, som ikke var geografisk bundet (Muniz & 

O’Guinn, 2001). I takt med Web 2.0’s udviklingen gennem årene, udviklede og tilpassede 

konceptet sig ligeledes. Virtuelle ‘Brand communities’ ændrede sig fra ovenstående omtale, til at 

blive præsenteret som forbrugergrupper i diverse størrelser som mødes og interagerer med hinanden 

på online platforme, og gennem dette opnår eventuelle personlige og fælles mål som deres 

medlemmer (Dholakia et al., 2004).  
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‘Brand communities’ bliver ofte forbundet med engagement (Brodie et al., 2013), da det at være en 

del af et ‘brand community’, og for at opnå følelsen af ovenstående definition, kræver engagement 

såvel som involvering i det virtuelle samfund eksempelvis på en Facebook-side.  

I led med ovenstående samt begrebsafklaringen defineres Facebook-sider på følgende måde:  

 

Facebook-sider   Virtuelle Brand Communities, hvor forbrugere kan etablere 

forbindelse til andre forbrugere såvel som virksomheder gennem 

interaktioner. 

 

7.5 Interaktion på Facebook  
 

Interaktioner er således en essentiel faktor på Facebook for forbrugere såvel som for virksomheder, 

for at kunne skabe forbindelser, ytre holdninger/budskaber mm. Disse kan forekomme på 

forskellige måder, hvor de fire mest basale er; Likes, kommentarer, tags og delinger. Her kan der, 

som nævnt tidligere, være tale om forbrugerinteraktioner såvel som virksomhedsinteraktioner. 

Virksomheder som anvender Facebook-sider, kan gennem disse skabe øget opmærksomhed på 

brandet samt at skabe forbindelser Facebook brugere. Desto flere forbindelser virksomhederne kan 

formå at skabe via deres Facebook-sider, desto flere personer kan virksomhederne påvirke med 

deres opslag. Når en bruger liker eller følger en Facebook-side, vil opslag fra denne fremgå på 

forbrugerens ‘news feed’, og forbrugeren kan derfor interagere med disse (Internet 14, Facebook). 

Af interaktionerne kan der udledes interessant data, som kan lede til en indsigt i forbrugerne, hvilket 

kan skabe gode forudsætninger for at virksomhederne, kan arbejde mere strategisk med deres 

Facebook-sider gennem forbrugerorienteret markedsføring.  

8.0 Teori  
 
8.1 Teoretisk ramme 
 

Følgende teoretiske ramme har til formål at danne et overblik over centrale teorier, som vil blive 

anvendt gennem kandidatafhandlingen, samt at redegøre for opbygningen af selve teoriafsnittet. 

Hertil kort at redegøre for hvordan de forskellige teoretiske variable er bundet sammen. Slutteligt 

vil der blive udarbejdet en kausalmodel, som har til formål, at visualisere opbygningen samt 

sammenhængen mellem de uafhængige variable, modererende variable og afhængige variable.  
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Som beskrevet tidligere så bør fokus vedrørende markedsføringsstrategier flyttes fra traditionelle 

push-strategier, til at arbejde ud fra et mere forbrugerorienteret perspektiv, hvor kunden sættes i 

fokus. Dette med formålet om at øge brand attachment samt forbrugerloyalitet (Cornelissen, 2017; 

Funk, 2009; Keller, 2013). For at øge brand attachment og forbrugerloyalitet, er det essentielt, at 

forbrugeren får en oplevelse af værdi, hvilket kan skabes og opfattes på forskellige måder 

varierende fra forbruger til forbruger. Formålet med at skabe værdi for forbrugerne er ydermere at 

skabe øget forbrugerengagement i virksomheden og/eller brandet, heriblandt på dens Facebook-

side. Det kan i den forbindelse argumenteres, at forbrugerengagement er et essentielt led i at opnå 

øget brand attachment og dermed øget forbrugerloyalitet, hvis værdien ikke kan facilitere det 

direkte, og dermed udenom forbrugerengagement (Keller, 2013; Tartaglione et al., 2019).  

De ovennævnte elementer af den teoretiske ramme, vil hver især blive præsenteret, uddybet og 

vurderet med henblik på deres forbindelse til hinanden og i kontrast til Facebook-sider, i det 

teoretiske afsnit. Dette med formålet om at opnå en dybere viden samt forståelse for fænomenerne, 

som kan anvendes og testes i den analytiske del af kandidatafhandlingen, og som kan danne 

grundlaget for besvarelsen af de opstillede forskningsspørgsmål.  

 

8.1.1 Den teoretiske ramme i en kausalmodel:  
 

 
(Egen konstruktion) 

 

 

 

 

 

 



 29 

8.2 Forbrugerværdi  
 

Som det fremgår af den teoretiske rammes kausalmodel, så er værdi en uafhængig variabel, som har 

påvirkning på de modererende såvel som de afhængige variable. Dette betyder, at den uafhængige 

variabel ikke afhænger af andre variabler, og kan derfor argumenteres for at kunne være til stede, 

uden de modererende såvel som afhængige variable er til stede.  

Traditionelt set har markedsføring haft stort fokus på værdi, som udvekslingen af produkter i deres 

fysiske form gennem transaktioner. Denne opfattelse af fænomenet har flyttet sig i takt med, at 

kendskabet til forbrugeradfærd er steget. Fra førhen blot at finde værdi i fremstillingen af varer og 

transaktionerne af disse, er fokus omkring værdi i langt højere grad flyttet hen på servicedelen 

(Vargo & Lusch, 2004; Prahalad & Ramaswamy, 2004).  

Opfattelsen af hvad der tilskrives som værdi kan, som nævnt tidligere, variere fra forbruger til 

forbrugere. Derfor kan det argumenteres, at der kun kan dannes nogle forforståelser og lokale 

sandheder ift. fænomenet på baggrund af de mønstre der ses i resultaterne af udarbejde 

undersøgelser samt teori foretaget på baggrund af undersøgelser (Pedersen & Juul, 2012). I led med 

ovenstående, og grundet mange års forskning af værdier som fænomen på diverse Web 2.0 fora, 

kommer de forskellige typer af værdier i en bred udstrækning (Tsai & Men, 2013; Dholakia et al., 

2004). 

Med forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider som centralt element for denne kandidatafhandling, 

er det derfor essentielt at forstå konstruktionen af fænomenet, for på den måde at forsøge at definere 

det, såvel som senere at forstå dens påvirkning på de andre variabler. Slutteligt vil afsnittet samle de 

udvalgte teorier op i en opsummering, som også fokusere på forbindelsen mellem forbrugerværdier 

og Facebook-sider.  

 

8.2.1 Forbrugerværdier i online miljøer  
 

I en undersøgelse foretaget af Tsai og Men (2013), identificeres samt defineres følgende seks 

forskellige typer af forbrugerværdier, som kan have motiverende effekt på forbrugerne ift. tilgå og 

interagere med Facebook-sider; Belønning, Information, Underholdning, Empowerment, Personlig 

identitet og Social integration. Tsai og Men’s (2013) undersøgelse blev i første omgang foretaget på 

et amerikansk universitet, hvor 140 studerende blev adspurgt om hvilke værdier, de finder 

motiverende for at tilgå såvel som at interagere med Facebook-sider. Efterfølgende blev 140 

tilfældige Facebookbrugere adspurgt om det samme. Dette synes essentielt at nævne, da de seks 
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typer forbrugerværdier vil danne grundlaget for følgende, for senere at kunne blive anvendt i den 

analytiske del af kandidatafhandlingen. Hertil at resultaterne af undersøgelsen ikke nødvendigvis 

danner et facit for, hvad forbrugere tilskriver som værdi på Facebook-sider, men kun lokale 

sandheder, hvilket går godt i spænd med den socialkonstruktivistiske tankegang denne 

kandidatafhandling udarbejdes ud fra.  

De seks typer værdier vil blive holdt op mod anden forskning på området, som yderligere vil 

beskrive værdierne, for på den måde at højne troværdigheden samt give teorien noget perspektiv.  

 

8.2.1.2 Belønning  
 

Tsai og Men (2013: 77) beskrive belønningsværdi på følgende måde:  

 

“participation in online communities where users seek rewards and benefits”  

 

I led med ovenstående citat, uddybes det yderligere, at “belønninger” og “fordele”, skal forstås i en 

form af økonomiske incitamenter.  

Denne definition af belønning som et element af værdiskabelse på sociale medier, tolkes som at 

forbrugernes motivation for at tilgå og interagere med en Facebook-side, ligger i en direkte 

økonomisk “gevinst”. Dette kan eksempelvis være i form af Facebook konkurrencer afholdt på 

Facebook-sider, hvor forbrugerne kan vinde præmier, og gennem dette opnå en økonomisk gevinst. 

Her kan virksomheden eksempelvis få forbrugerene til at interagere med opslag, ved at opstille krav 

for deltagelse såsom at forbrugerene skal Like, dele og/eller tagge forbindelser i opslaget. 

Forbrugerengagement kan således opnås ved belønningsværdi (De Vermain et al., 2016). Hertil 

argumenterer Gummerus et al., 2012 for, at belønning er en værdi, som kan have indvirkning på 

forbrugerengagement, hvilket kan have indvirkning på brand attachment og dermed 

forbrugerloyalitet.  

Belønningsværdi fremgår af Tsai og Men’s resultater som den primære motivationsfaktor, for at 

forbrugerne tilgår og interagerer med Facebook-sider. Dette bakkes ligeledes op af anden forskning 

omkring forbrugerværdier, som også viser, at belønningsværdi er en primær motivationsfaktor for 

at forbrugerne tilgår og interagerer med Facebook-sider (De Vermain et al., 2016; Muralidharan & 

Men, 2015; Logan, 2014).  
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8.2.1.3 Information  
 

Information er en værdi, som gennem de seneste år har udviklet sig til at have stor påvirkning, på 

hvorvidt forbrugerne ønsker at tilgå og interagere med Facebook-sider. Hertil forventer og stoler 

forbrugerne på, at den information de får gennem de sociale medier, heriblandt Facebook-sider, er 

troværdig (Tsai & Men, 2013; Schivinski and Dabrowski, 2015). Resultaterne af Tsai og Men’s 

undersøgelse belyser at informationsværdi, er blandt de primære motivationsfaktorer hos 

forbrugerne ift. at tilgå og interagere med Facebook-sider, næst efter belønningsværdi. I Ketly 

Logans (2014) videnskabelige artikel, præsenteres informationsværdi ligeledes som en nøglefaktor, 

hvilket andre forskere bakker op i deres undersøgelser af fænomenet (Dolan et al., 2015).  

Derfor kan det argumenteres, at det er essentielt, at virksomhederne, som ejer Facebook-siderne, 

ikke “svigter” denne tillid, fog derved opretholder et troværdigt image såvel som forhold til deres 

fans, følgere og besøgende. 

I takt med ovenstående definerer Tsai og Men (2013: 78) informationsværdi på følgende måde:  

 

"knowledge acquired through a seeking process, which includes the search for advice, opinions, 

and exchange of knowledge”  

 

Kigges der på traditionel informationssøgningsadfærd, i led med ovenstående citat, er der visse 

ligheder. Den traditionelle informationssøgningsadfærd tager primært afsæt i, at forbrugerene søger 

værdi for at reducere risici i købssituationer (Logan, 2014). Her kan det argumenteres, at de tre 

væsentlige faktorer i ovenstående citat, rådgivning, holdninger og udveksling af viden, i høj grad 

former samme muligheder. Hertil nævner Ketly Logan (2014) dog, at forskning inden for 

informationssøgningsadfærd på sociale medier tyder på, at informationssøgning også er en 

tilfredsstillelse, som forbrugerne søger. Derudover at forskning viser, at forbrugerne i højere grad 

har tendens til at være passive forbrugere af information frem for at tage rollen som aktive 

informationsformidlere. En stor del af forbrugerne vil derfor være tilfredse med informationsopslag 

på virksomhedernes Facebook-sider, såvel som at læse andre forbrugeres kommentarer, uden selv 

aktivt at reagere på denne. Tsai og Men (2013) omtaler dette som opfattet troværdighed, og 

understreger essensen i dette med henblik på videre word of mouth/electronic word of mouth2 

aktiviteter. Et eksempel på dette kan være, at en virksomhed udsender en information vedr. en 

 
2 Herefter omtalt som WOM/eWOM 



 32 

mærkesag. Denne får stor positiv opmærksomhed blandt Facebook-sidens fans, som så fortæller 

dette videre, og/eller deler informationen med deres forbindelser. På den måde får virksomheden 

positiv opmærksomhed, informationen spredt ud til et større publikum og derved muligheden for at 

få flere fans. 

 

8.2.1.3 Underholdning 
 
Underholdningsværdi beskrives af Tsai og Men (2013: 77) ved følgende citat;  
 

”The relaxation, enjoyment and emotional relief generated by temporarily escaping from daily 
routines” 

 
 
Ovenstående citat om underholdningsværdi, som afslapning, nydelse og følelsesmæssig lettelse, 

som genereres ved at flygte fra de daglige rutiner, understøttes af Dholakia et al., (2004). Her 

beskrives underholdningsværdi, som motivationen for at have det sjovt og afslappet, hvilket kan 

genereres, ved at spille eller interagere med andre forbrugere på anden vis. At underholdningsværdi 

indebærer ovenstående elementer, er også omtalt af en række andre forskere (Muntinga et al., 2011; 

Dolan et al., 2015). Forskning indikerer hertil, at forbrugerene oftest finder de personlige fordele 

gennem underholdningsværdi ved at være innovative såvel som at tilgå diverse fora, hvor det er 

muligt at interagere med andre forbrugere (Muniz & O’Guinn, 2001). Som det blev afklaret 

tidligere i afsnittet ’Facebook-sider’, så kan det argumenteres, at Facebook-sider i høj grad har 

evnen til at være fora, hvor disse interaktioner kan forekomme. I den forbindelse beskriver 

Gummerus et al., 2012, at underholdningsværdi, kan have stor indvirkning på 

forbrugerengagement. 

Kigges der på underholdningsværdi i er markedsføringsmæssigt perspektiv, kan annonceringer 

såvel som reklamer argumenteres for at være en mulighed for kommunikativ udveksling, som kan 

evne at skabe underholdning for forbrugerne, samtidigt med budskabet bliver leveret (Ducoffe, 

1996; Dolan et al. 2015). Set ud fra en Facebook sammenhæng, kan Facebook-sider ligeledes 

argumenteres at evne, at kunne levere underholdende markedsføring, samtidigt med at budskabet 

bag underholdningen bliver formidlet til forbrugerne.  

Tsai og Men’s undersøgelse fremviser holdningsværdi som den tredje vigtigste ud af de seks 

værdier ift. at motivere forbrugerne til at tilgå og interagere med Facebook-sider. Anden forskning 

viser dog at underholdningsværdi, har en mere signifikant betydning for forbrugermotivationen på 

Facebook-sider (Dholakia et al., 2004). Dette gør underholdning til en interessant værdi at 
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undersøge nærmere, men dette kan også være et resultat af, at værdi er varierende fra forbruger til 

forbruger. Det skal hertil nævnes, at selvom underholdning ”kun” er den tredje vigtigste værdi ud af 

de seks værdier i Tsai og Men’s (2013) undersøgelse, kan den godt argumenteres for at have stor 

relevans.  

 
8.2.1.4 Empowerment  
 

Tsai og Men (2013) beskriver empowerment, som anvendelsen af sociale medier til udøvelse af 

indflydelse samt at fremvise og ytre ekspertise. Indflydelsesdelen ligger i ordet ’empowerment’, 

som betyder at tage kontrol såvel som ansvar for sit eget liv og sin situation. I en Facebook 

sammenhæng tolkes dette, som at forbrugerene gennem det sociale medie har mulighed for at blive 

”hørt”, samt selv at vælge hvad der likes, følges, kommenteres på. Hertil kan ekspertisedelen 

eksempelvis udøves ved besvare andre forbrugeres kommentarer, som kræver viden inden for 

diverse områder. Med dette kan empowerment tolkes, som muligheden for at have indflydelse på 

andre forbrugere eller virksomheder. 

I resultaterne af Tsai og Men’s (2013) undersøgelse fremgår det, at respondenterne ikke vægter 

empowerment som en motiverende værdi for anvendelsen af Facebook-sider. Empowerment var i 

den forbindelse den fjerde vigtigste motivations faktor ud af de tidligere nævnte seks.  

 
8.2.1.5 Personlig identitet 
 

Tsai og Men (2013) definerer personlig identitet, som menneskets selvidentitet, hvilket indebærer 

identitetsstyring, selvopfyldelse og selvudfoldelse (også kendt som self-expression). Definitionen 

deler således ’Personlig identitet’ op i tre forskellige elementer, som senere i Tsai og Men’s 

videnskabelige artikel, kortes ned til motivationen for at udtrykke sig selv og sin identittet, og 

gennem dette opnå anerkendelse fra andre forbrugere. Hertil definerer Muntinga et al., (2011), 

selvudfoldelse som motivationen for den enkelte forbruger ift. at danne sin personlighed såvel som 

identitet på baggrund af et brand. Som eksempel bruger Muntinga et al., (2011: 29) følgende 

postulat: 

“Puma matches me…and Volkswagen is a way of life” 
 
 

Postulatet går godt i spænd med den første del af Tsai og Men’s (2013) definition af personlig 

identitet, hvor fokus er på at udtrykke sig selv og sin identitet. Hertil omtaler Schau og Gilly (2003) 
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selvudfoldelse, som et resultat opstået af interaktioner på forskellige fora, eksempelvis Facebook-

sider, hvor forbrugerene har mulighed for at reflektere over deres identitet. Dette kan få forbrugere 

til at vælge et brand fremfor et andet. 

Udover ovenstående definerer Muntinga et al., (2011) et andet begreb, selv-præsentation, som 

indebærer motivationen ved at udtrykke, og involverer sig i brandrelateret indhold. Dette med 

formålet om at efterlade andre forbrugere med en opfattelse personlighed, hvilket kan resultere i 

anerkendelse. Dette kunne eksempelvis være en forbruger, som gerne vil tegne et billede af at 

han/hun går meget op i miljøpolitik, og derfor begynder aktivt at deltage i debatter, diskussioner 

osv. på diverse Facebook-sider. Dette går ligeledes godt i spænd med Tsai og Men’s (2013) 

definition af personlig identitet. 

Personlig identitet som værdi, omtales som en traditionel central motivationsfaktor for 

forbrugerengagement (Tsai & Men, 2013). Wallace et al. (2014) udarbejdede i år 2014 en 

undersøgelse som viste, at dette også gør sig gældende på Facebook, heriblandt Facebook-sider, 

hvor resultaterne lød som følgende: Forbrugere som interagerer med virksomheders Facebook-

sider, hvilke formår at gøre det muligt for forbrugerne at udtrykke personlig identitet, har større 

tilbøjelighed til på sigt at udøve positiv WOM/eWOM vedrørende den gældende virksomhed. Ud 

fra dette argumenterer Wallace et al. (2014) for, at personlig identitetsværdi, har en stor påvirkning 

på forbrugermotivation ift. at tilgå og interagere med Facebook-sider. Tsai og Men’s (2013) 

resultater viser dog det modsatte. Her fandt de adspurgte respondenter ingen værdi i at udtrykke sig 

selv på Facebook-sider, og gennem det opnå anerkendelse fra andre forbrugere.   

Dette gør personlig identitetsværdi interessant at undersøge nærmere, men det kan, ligesom nævnt i 

’Underholdning’, også være et resultat af at værdi er varierende fra forbruger til forbruger, hvilket 

er essentielt at have i tankerne. 

 

8.2.1.6 Social integration  
 

Tsai og Men (2013) definerer social integration, som tilhørsforholdende forbrugerene kan opleve, 

gennem støttende grupper, og dermed forbedre interpersonelle forbindelser, hvilket er forbundet 

med anvendelsen af de sociale medier - Med andre ord følelsen af at ”høre til”. Tsai og Men’s 

(2013) definition bygger på Daugherty’s et al., (2010) videnskabelige artikel vedrørende 

forbrugergenereret indhold, hvor essensen i ovenstående definition er den samme, dog uden at 

anvende ordene ’Social integration’. Tsai og Men (2013) omtaler derudover social integration, som 

en af de traditionelle nøglefaktorer ift. at motivere forbrugere til anvendelse af sociale medier. 
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Resultaterne af deres undersøgelse er dog modstridende med dette postulat, da respondenterne ikke 

tyder på at være motiveret til at tilgå og interagere med Facebook-sider på baggrund af social 

integration.  

8.2.7 Forbindelsen mellem værdi og Brand equity  
  
Som det kort blev præsenteret i indledningen af denne kandidatafhandling, så er der flere forskere, 

som argumenterer, at virksomheder bør arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, for på den 

måde at opbygge et forhold til sine forbrugere (Cornelissen, 2017; Keller, 2013; Funk, 2009). 

Forbrugerværdier er i den sammenhæng en fundamental faktor for relationsopbygning, som kan 

lede til forbrugerengagement. I den forbindelse beskriver Keller (2013), at en virksomhed bør 

fokusere på at levere værdi til sine forbrugere, hvis øget brand attachment og øget forbrugerloyalitet 

vil opnås. Værdier er således en essentiel faktor samt facilitator for forbrugerengagement og brand 

attachment og dermed forbrugerloyalitet, som har henblik på et længerevarende forbruger-

virksomhedsforhold.  

 

8.2.8 opsummering af forbrugerværdier  
 

På baggrund af den præsenterede teori omkring forbrugerværdier samt den præsenterede definition 

af Facebook-sider, vil følgende komme med en kort opsummering af hvordan de seks præsenterede 

værdier kan tolkes i en sammenhæng med Facebook-sider. Hertil hvordan de forskellige værdier 

motiverer forbrugerene til at tilgå og interagere med Facebook-sider. Derudover har følgende til 

formål at danne et tydeligt overblik, over hvordan disse skal forstås, samt hvorfor og hvordan disse 

anvendes gennem den restende del af kandidatafhandlingen:  

 

Belønning  Forbrugerenes mulighed for personlige økonomiske gevinster og 

fordele, gennem konkurrencer og lignende på Facebook-sider.   

Information 

 

Forbrugerenes søgen på valid information og rådgivning, som kan 

skabe tilfredsstillelse og mindske risici i købssituationer, såvel som søgt 

information og viden på et givent område. 

Underholdning 

 

Følelsen af afslapning såvel som sjov, hvilket midlertidigt kan skygge 

for/erstatte dagligdagens rutiner. 



 36 

Empowerment 

 

Muligheden for at ytre ekspertise, såvel som at have indflydelse på 

andre forbrugere eller virksomheder på Facebook-sider. 

Personlig identitet 

 

Muligheden for at opnå anerkendelse fra andre forbrugere, samt skabe 

et billede af egen identitet og/eller personlighed, gennem interaktion på 

Facebook-sider.   

Social integration  Søgen efter at opnå følelsen af at ”høre til” specifikke Facebook-sider, 

hvor interpersonelle forbindelser kan skabes.  

 

Det kan på baggrund af ’Værdiafsnittet’ tyde på, at fem ud af de seks af de præsenterede værdier, 

kan have effekt på graden af forbrugerengagement på Facebook-sider, dog i forskellig grad. Hertil 

kan det tyde på, at belønning, information og underholdning er blandt nøgleværdierne, når det 

kommer til forbrugermotivationen for at tilgå og interagere med Facebook-sider. En værdi som 

personlig identitet, og de elementer den indebærer, kan på baggrund af ’Værdiafsnittet’, være svær 

at vægte relevansen af, da den præsenterede forskning på området, fremviser forskellige resultater. 

Dette gør denne værdi ekstra interessant at undersøge nærmere.  

 

8.3 Forbrugerengagement   
 

Engagement er det andet element i kandidatafhandlingens teoretiske ramme, og har som 

modererende variabel til formål at påvirke styrkeforholdet mellem den uafhængige variabel og den 

afhængige variabel. I det følgende vil begrebet derfor blive undersøgt nærmere, såvel som at skabe 

en udvidet forståelse for hvordan forbrugerværdi kan lede til øget forbrugerengagement, og dermed 

en dybere forståelse for hvordan de to elementer, værdi og engagement, er forbundet. Dette er 

yderligere essentielt, for at erhverve en dybere viden til besvarelse af kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål. Dette vil senere blive anvendt til at undersøge forskellige typer såvel som 

graden af forbrugerengagement på Facebook-sider. 

 

Engagement er gennem fænomenets levetid blevet undersøgt og defineret på en række forskellige 

måder, og er af forskere blevet delt op i forskellige dimensioner. Nogle forskere har argumenteret 

for engagement som et multidimensionelt fænomen bestående af fire dimensioner: kognitive, 

adfærdsmæssige, følelsesmæssige samt sociale dimensioner (Vivek et al. 2012). Andre forskere har 

defineret fænomenet som et tredimensionelt fænomen, hvor den sociale dimension ikke er tilføjet, 
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men hvor den argumenteres som en underkomponent til den følelsesmæssige dimension 

(Hollebeek, 2011; Brodie et al., 2013). Hertil har der også været forskere, som har argumenteret for 

en endimensionel udgave af engagement (Wirtz et al., 2013; Van Doorn et al., 2010; Heath, 2007). 

Her er der dog forskel på hvilken dimension der fokuseres på. Hvor Wirtz et al. (2013) og Van 

Doorn et al. (2010) f.eks. fokuserer på den adfærdsmæssige dimension, fokuserer Heath (2007) på 

den følelsesmæssige dimension.  

Ovenstående bevidner om, at der ikke konsensus mellem de forskellige forskeres opfattelse af 

engagement, selvom der er lighedstræk mellem de forskellige dimensioner. Dette resulterer i, at jeg 

som forsker i denne kandidatafhandling, er nødsaget til at træffe et valg om hvilke dimensioner 

findes essentielle ift. at opnå tilstrækkelig viden omkring kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål.  

Her er den tredimensionelle opfattelse af engagement valgt, bestående af kognitive, 

adfærdsmæssige, følelsesmæssige dimensioner (Hollebeek, 2011, Brodie et al., 2013). Hollebeek 

(2011: 790) definerer i den forbindelse forbrugerengagement på følgende måde: 

 

”The level of an individual customer’s motivational, brand-related and context-dependent state of 

mind characterized by specific levels of cognitive, emotional and behavioral activity in direct brand 

interactions” 

 

Til ovenstående definition tolkes ”direkte brandinteraktioner”, som forbrugerenes interaktioner med 

brandet. Derudover uddyber Hollebeek (2011) forbrugerenes kognitive brand-relaterede handlinger, 

som forbrugerenes niveau af fokus på brandet. Derefter uddybes den følelsesmæssige dimension, 

som et repræsentativt niveau af forbrugerenes stolthed såvel som inspiration af at engagere sig i 

brandet. Slutteligt uddybes den adfærdsmæssige dimension, som forbrugerens niveau af motivation 

for at engagerer sig i brandet gennem interaktioner.  

Udfordringerne med at engagere forbrugerene i et brand er dog i høj grad eksisterende. Som nævnt 

tidligere i kandidatafhandlingen, har Web 2.0 åbnet op for mulighederne for forbrugerengagement 

på sociale medier. Dette har gjort at forbrugerengagement har oplevet stort fokus i 

markedsføringsmæssige sammenhænge. Men også, i takt med det stigende antal medier som er 

kommet deraf, at det er en udfordring for virksomhederne at involvere forbrugerne i samme grad 

som førhen. Forbrugerne bliver eksponeret for utallige informationer, reklamer mf. på daglig basis, 

og det er således blevet en udfordring for virksomhederne at fange såvel som at opretholde 
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forbrugernes opmærksomhed. Hertil at få dem til at engagere sig med brands (Vohra & Bhardwaj, 

2016). Dette blev ligeledes omtalt i kandidatafhandlingens indledning.  

 

8.3.1 Forbindelsen mellem forbrugerengagement og forbrugerværdi 
 

Som nævnt i afsnittet ”Værdi”, så er graden af forbrugerengagement oftest et resultat af den værdi 

som forbrugerne oplever. Værdiskabelsen kan opnås gennem forskellige tiltag, hvor fokus bør være 

på forbrugernes interesser og efterspørgsler – Forbrugerorienteret perspektiv. Dette kan 

eksempelvis ske gennem interaktion med andre forbrugere og/eller selve virksomheden.  

Forbindelsen mellem forbrugerværdi og forbrugerengagement kan derfor tyde på at være stærk. 

Dette understøttes af forskning, som søger svar på hvilke værdier, som afleder 

forbrugerengagement (Tsai & Men, 2013; Dholakia et al., 2004; Gummerus et al., 2012). Hertil 

forekommer en logisk kobling mellem de seks præsenterede værdier og de tre præsenterede 

engagementsdimensioner, hvor forbrugernes niveau af den kognitive dimension, den 

følelsesmæssige dimension og den adfærdsmæssige dimension, i høj grad kan argumenteres for at 

være et resultat af den/de værdier, som forbrugerne finder motiverende. Eksempelvis kan en 

forbrugers kognitive brand-relaterede handlinger være et resultat af den værdi, som findes 

tiltalende. Dette kan eksempelvis være, at forbrugerens fokus på brandet øges, ved at der opnås en 

belønning (belønningsværdi), at der udsendes brugbare og troværdige informationer 

(informationsværdi) osv. Værdier er således en essentiel faktor samt facilitator for 

forbrugerengagement med henblik på et længerevarende forbruger-virksomhedsforhold.  

 

8.3.2 Forbrugerengagement på Facebook-sider  
 

I led med ovenstående redegørelse samt definition af forbrugerengagement, vil følgende give et kort 

indblik i hvordan graden af forbrugerengagement på Facebook-sider kan tolkes. Hertil vil 

forskerens tolkning, af hvordan forbrugerengagement kan defineres i en sammenhæng med 

Facebook-sider blive præsenteret. Dette har til formål at skabe en dybere forståelse for essensen af 

fænomenet, engagement på Facebook-sider, til at opnå viden omkring kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål såvel som til forståelsen af dens rolle i den teoretiske ramme.  

Tidligere nævnte forbindelse mellem forbrugerværdi og forbrugerengagement gør sig ligeledes 

gældende på Facebook-sider. Her kan graden af forbrugerengagement også argumenteres for at 

være et resultat af den værdi, som den enkelte forbruger oplever (Tsai & Men, 2013; Dholakia et 
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al., 2004). Som nævnt tidligere i afsnittet ”Værdi”, så tyder det på at belønning, information og 

underholdning er blandt nøgleværdierne, når det kommer til at skabe forbrugerengagement på 

Facebook-sider. Andre forskere har dog nævnt andre af de præsenterede værdier, personlig identitet 

og social integration, som værende blandt nøgleværdierne (Dolan et al., 2015). 

Forbrugerengagement på Facebook-sider bliver ofte målt af virksomheder ift. hvor mange likes, 

delinger, kommentarer og reaktioner der opnås på eventuelle opslag. Det kan dog være svært at 

konkludere, hvorvidt dette gør forbrugeren engageret i virksomheden på baggrund af dette. Hertil 

beskriver Simon et al., (2016) via deres 90-9-1 regel, fejlen ved udelukkende at beskrive 

forbrugerengagement på baggrund af ovenstående. Reglen lyder, at kun 1 procent af forbrugerne på 

daglig basis aktivt engagerer sig på Facebook-sider, 9 procent engagerer sig af og til, og 90 procent 

forholder sig passive i deres interaktioner. Grundet dette er en dybere indsigt i den enkelte 

forbrugers tanker og holdninger påkrævet, for at klarlægge forbrugerengagementet.  

I led med ovenstående, samt den tidligere præsenterede teori omkring forbrugerengagement kan det 

tyde på, at forbrugerværdi og forbrugerengagement på Facebook-sider har en tæt tilknytning, og at 

forbrugerengagement er utænkelig at opstå, hvis værdi ikke opleves fra forbrugerens perspektiv.   

Med afsæt i definitionen af forbrugerengagement samt den tidligere præsenterede definition af 

Facebook-sider, defineres forbrugerengagement på Facebook-sider som følgende:  

 

Forbrugerengagement  Niveauet af forbrugerens brandrelaterede, kontekstafhængige og/eller 

motivationsmæssige sindstilstand for at engagere sig på Facebook-

sider skildret gennem forskellige niveauer af følelsesmæssige, 

adfærdsmæssige og kognitive handlinger på Facebook-sider.  

 
 
8.4 Brand attachment  
 
Brand attachment er den tredje variabel i den teoretiske ramme, og er sammen med 

forbrugerengagement moderator for forbrugerloyalitet. Brand attachment bliver til tider i forskning 

koblet sammen med engagement og loyalitet i sådan en grad, at forskellighederne mellem 

fænomenerne og deres konstruktioner kan være ugennemskuelige. Dette afsnit vil derfor præsentere 

en definition af brand attachment i en Facebook-side sammenhæng, ligesom de forgangne afsnit 

såvel som det næste afsnit ”Forbrugerloyalitet”. Formålet med disse definitioner er derfor, udover at 

danne et tydeligt overblik over for læser, ift. hvordan disse skal forstås samt hvorfor og hvordan 
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disse anvendes gennem den restende del af kandidatafhandlingen, at anskueliggøre hvordan 

fænomenerne adskiller sig fra hinanden. 

Teori inden for emnefeltet brand attachment har sin oprindelse fra forskning omkring 

forbrugeradfærd (Park et al., 2010; Hudson et al., 2015; Tsai & Men, 2013), og kan defineres på 

følgende måde:  

 

” the strength of the bond connecting the brand with the self” 

(Park et al., 2010: 2) 

 

Til ovenstående definition af brand attachment beskriver Thomsen et al. (2005) brand attachment 

som et emotionelt bånd mellem forbruger og brand. Det er hertil ikke fyldestgørende nok, hvis 

virksomhederne forsøger at skabe adfærdsmæssig loyalitet uden først at skabe en stærk personlig 

tilknytning til brandet hos forbrugerne (Keller, 2001). Keller (2001) beskriver hertil den personlige 

tilknytning til brandet som en nødvendighed, for at kunne øge loyaliteten hos forbrugerne.  

 
8.4.1 Forbindelsen mellem Brand attachment og forbrugerengagement  
 
Med afsæt i ovenstående og afsnittet ”Forbrugerengagement”, kan det tyde på, at forbindelsen 

mellem brand attachment og forbrugerengagement er stærk. Hertil at brand attachment er et 

nødvendigt element for virksomhederne at have fokus på, hvis målet er at øge forbrugerloyalitet. 

Med andre ord er forbrugerengagement afhængig af variablen brand attachment som moderator, for 

at kunne opnå en videre virkning på forbrugerloyalitet.   

Men hvordan adskiller brand attachment sig fra forbrugerengagement? Engagement kan 

argumenteres for at være niveauet af forbrugerens mentale vilje til at tildele kognitive, 

adfærdsmæssige og/eller følelsesmæssige ressourcer til beslutninger og handlinger (Hollebeek, 

2011; Thomsen et al., 2005). Brand attachment kan argumenteres for i højere grad at være ude af 

forbrugernes kontrol, og i den forbindelse etablere sig i forbrugernes følelsesmæssige register, 

hvilket gør fænomenet til en emotionel tilknytning (Thomsen et al., 2005; Park et al., 2010). 

Forbrugerengagement kan således argumenteres, for at være fokuseret mod forbrugernes allokering 

af ressourcer ift. handlinger og beslutninger på f.eks. Facebook-sider, som er et resultat af den værdi 

som de oplever. Brand attachment kan derimod argumenteres, for at være fokuseret på de følelser 

forbrugerne opbygger, eller har til brandet.    
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8.4.2 Forbindelsen mellem Brand attachment og forbrugerværdi  
 
Med definitionen af brand attachment (Park et al., 2010; Thomsen et al., 2005) som et emotionelt 

bånd mellem forbruger og brand, og med Tsai og Men’s (2013) præsenterede værdier i mente, kan 

det tyde på, at disse værdier har en fundamental indvirkning på forbrugernes følelser for et brand, 

og dermed deres tilknytning til brandet. Disse følelsesmæssige indvirkninger kan diskuteres, 

hvorvidt ville forekomme i samme grad, ved udelukkende at fokuserer på forbrugerengagement.  

I forbindelse med den præsenterede teori vedr. forbrugerværdi, forbrugerengagement og brand 

attachment, kan det tyde på, at forbrugerværdi påvirker forbrugerengagement såvel som brand 

attachment.  

 
8.4.3 Brand attachment på Facebook-sider  
 
Med afsæt i Parks et al. (2010) og Thomsens et al. (2005) definition af brand attachment samt denne 

kandidatafhandlings definition af Facebook-sider, bliver brand attachment i en Facebook-side 

sammenhæng defineret på følgende måde:  

 

Brand attachment  Et emotionelt bånd mellem forbruger og brand som kan opstå og 

udvikle sig i virtuelle ‘brand communities’ heriblandt på Facebook-

sider.   

 

Brand attachment på Facebook-sider tolkes derfor som en følelsesladet reaktion hos forbrugeren, 

som opstår på baggrund af de værdier som opleves, såvel som det niveau af engagement der skabes 

af de oplevede værdier.  

Tsai og Men (2013) argumenterer i denne forbindelse for, baseret på baggrund af deres 

undersøgelse, at det ikke tyder på, at forbrugerne oplever brand attachment baseret på aktiviteter 

såvel som handlinger på Facebook-sider. Dette gør ydermere fænomenet interessant at undersøge, 

da brand attachment ud fra ovenstående teori fremhæves som en essentiel faktor, for at der kan 

eksistere forbrugerloyalitet.  
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8.5 Forbrugerloyalitet 
 
Forbrugerloyalitet er den femte og sidste variabel i denne kandidatafhandlings teoretiske ramme, og 

er dermed den afhængige variabel. Med andre ord så er graden af forbrugerloyalitet afhængig såvel 

som et resultat, af de andre variablers evner til at performe.  

At opnå forbrugerloyalitet argumenteres i et markedsføringsmæssigt perspektiv som hovedformålet 

(Keller, 2013; Vivek et al., 2012; Thomsen, et al., 2005), da det har en stor relevans for at opbygge 

såvel som at opretholde længerevarende forhold til forbrugerne (Keller, 2013; Royo-Vela and 

Casamassima, 2011). Derudover har forbrugerloyalitet i høj grad positiv indvirkning på 

konkurrencemæssige fordele og dermed økonomiske resultater (Brodie et al., 2013; Tartaglione et 

al., 2019). 

Forbrugerloyalitet er grundet dens relevans forsket i en bred udstrækning, og har i den forbindelse 

oplevet en række forskellige argumentationer for hvad fænomenet indebærer, og hvordan det kan 

måles (Tartaglione et al., 2019; Keller, 2013; Vivek et al., 2012; Munnukka et al., 2015). Fælles for 

argumentationerne er dog fokusset på WOM og genkøbsvilje. Tartaglione et al. (2019) beskriver 

hertil forbrugerloyalitet som en reference til forbrugernes niveau af positive holdninger til brandet, 

hvilket resulterer i øget tilbagekøbsadfærd (genkøbsvilje). Dette resulterer ydermere i lavere 

følsomhed overfor konkurrenternes tilbud og priser hos forbrugerne. Keller (2013) beskriver hertil 

at forbrugerloyalitet kan måles gennem WOM og genkøbsvilje.  

WOM kan defineres som en holdningsmæssig loyalitet (Tartaglione et al., 2019), og er ligesom 

forbrugerloyalitet forsket og defineret på en række forskellige måder (Daugherty & Hoffman, 

2013). Men vil i denne kandidatafhandling defineres som forbrugernes vilje til at omtale 

virksomheden og dens produkter og/eller services positivt til andre forbrugere. Dette kan også 

defineres som forbruger til forbruger kommunikation. (Munnukka et al., 2015; Daugherty & 

Hoffman, 2013; Kulmala et al., 2013; Kozinets et al., 2010). Hertil er det essentielt at nævne, at i 

forbindelse med Web 2.0 opstod begrebet eWOM, som også er omtalt tidligere i 

kandidatafhandlingen, og som er WOM på internettet. WOM/eWOM omtales som at have stor 

indflydelse på forbrugernes købsadfærd såvel som genkøbsvilje, da troværdigheden i rådgivning fra 

andre forbrugere er høj (Daugherty & Hoffman, 2013; Kozinets et al., 2010).  

Genkøbsvilje kan defineres som en adfærdsmæssig loyalitet, som refererer til forbrugernes 

intentioner om at genkøbe brandet igen i fremtiden (Keller, 2013; Daugherty & Hoffman, 2013; 

Hollebeek, 2011). 
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Med afsæt i ovenstående vil graden af forbrugerloyalitet i kandidatafhandlingen blive anset som et 

resultat af WOM/eWOM og genkøbsvilje.  

 
8.5.1 Forbindelsen mellem forbrugerloyalitet og brand attachment  
 
Keller (2013) beskriver at graden af forbrugerloyalitet, afhænger af en stærk personlig relation til 

brandet. På baggrund af den fremlagte teori omkring brand attachment som den modererende 

variabel for forbrugerloyalitet, synes denne argumentation at være passende. Hertil beskriver Keller 

(2013), at det ikke længere er tilstrækkeligt at levere et håndgribeligt produkt til forbrugerene, og at 

der i den forbindelse skal mere til for at skabe øget forbrugerloyalitet. Således bliver brand 

attachment en nødvendig facilitator for forbrugerloyalitet. Denne argumentation for forbindelsen 

mellem brand attachment og forbrugerloyalitet, er beskrevet af flere forskellige forskere, som 

beskriver hvordan et emotionelt bånd mellem forbruger og brand, kan aflede positiv WOM/eWOM 

og genkøbsvilje hos forbrugerne – Dermed øget forbrugerloyalitet (Tartaglione et al., 2019; Hudson 

et al. 2016; Park et al., 2010; Thomsen et al., 2005).  

 
8.5.1 Forbrugerloyalitet på Facebook-sider  

Som nævnt tidligere dannede Web 2.0 mulighederne for forbrugerinteraktion på internettet, og 

virksomhedernes fokus på at opnå øget forbrugerloyalitet kunne pludseligt opnås gennem virtuelle 

‘brand communities’, såsom Facebook-sider. Facebook-sider har i den forbindelse gjort det muligt 

for virksomhederne at danne en skræddersyet profil samt image af deres brand, hvor 

kommunikation til følgere, fans og andre forbrugere kan opstå. Dette har medført at 

virksomhederne, har fået en unik mulighed for at skabe værdi for forbrugerene, og gennem dette 

opnå øget forbrugerengagement og/eller øget brand attachment, hvilket kan aflede øget 

forbrugerloyalitet. Facebook-sider kan i den forbindelse argumenteres for at skabe en billig og 

effektiv måde, at skabe øget forbrugerloyalitet på.  

 

På baggrund af den tidligere nævnte teori omkring forbrugerloyalitet, den essens for 

virksomhedernes succes den tilskrives, samt de muligheder Facebook-sider giver virksomhederne 

for at øge denne, vil følgende belyse hvordan forbrugerloyalitet kan defineres i forbindelse med 

Facebook-sider. Forbrugerloyalitet vil gennem kandidatafhandlingen, som nævnt tidligere, blive 

anset som at referere til den adfærdsmæssig loyalitet, genkøbsvilje, og den holdningsmæssig 

loyalitet, WOM/eWOM. Med andre ord defineres forbrugerloyalitet i denne kandidatafhandling af 
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disse to. På baggrund af ovenstående teori, samt den tidligere præsenterede definition af Facebook-

sider, defineres disse på følgende måde:   

WOM/eWOM  

 

Forbrugernes vilje til at omtale virksomheden og dens produkter 

og/eller services positivt til andre forbrugere på Facebook-sider. 

Genkøbsvilje  Forbrugerens intentioner om at genkøbe virksomhedens brand igen i 

fremtiden på baggrund af indhold og interaktioner på Facebook-sider. 

 

8.6 Opsummering  

Med de forgangene afsnit i den teoretiske ramme og de hertil præsenterede definitioner, bør det nu 

fremgå, at der i kandidatafhandlingen ønskes en opløftet forståelse for hvordan virksomheder 

gennem deres indhold på Facebook-sider, kan skabe forbrugerværdi, hvordan disse værdier kan 

lede niveauer af forbrugerengagement, øget brand attachment og dermed øge forbrugerloyaliteten.  

 

Som det fremgår af kandidatafhandlingens metodeafsnit, så vil ovenstående blive undersøgt via et 

casestudie, som kan gøre analysen og dens resultater mere håndgribelige. Her vil forbrugerværdi på 

baggrund af den opnåede viden i teoriafsnittet blive undersøgt og vurderet gennem 

belønningsværdi, informationsværdi, underholdningsværdi, empowerment, personlig identitet og 

social integration. Teoriafsnittet dannede derefter viden vedrørende forbrugerengagement og 

fænomenets forbindelse til forbrugerværdi. Her vil niveauet af forbrugernes brandrelaterede, 

kontekstafhængige og/eller motivationsmæssige tilstand, for at engagere sig på Facebook-sider 

blive skildret gennem undersøgelse af de tre præsenterede dimensioner; Følelsesmæssige, 

adfærdsmæssige og kognitive handlinger på Facebook-sider. Hertil hvordan disse dimensioner er 

afledt af den værdi, som forbrugerne oplever ved at tilgå og interagere med det udvalgte casestudies 

Facebook-side.  

Herefter blev brand attachment præsenteret og defineret som et emotionelt bånd mellem forbruger 

og brand. Hertil blev brand attachment og fænomenets forbindelse til forbrugerværdi og 

forbrugerengagement præsenteret samt sat i forbindelse med Facebook-sider. Disse forbindelser og 

niveauet af disse hos forbrugerne vil ligeledes blive undersøgt og vurderet i kontekst med 

Facebook-sider. Slutteligt blev teori omkring forbrugerloyalitet og dens relevans for 

virksomhederne præsenteret. Her blev forbrugerloyalitet argumenteret, for at referere til 
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holdningsmæssig loyalitet, WOM/eWOM og adfærdsmæssig loyalitet, genkøbsvilje. 

Forbrugerloyalitet og dens forbindelse til brand attachment, vil ligeledes blive undersøgt og 

vurderet i kontekst med Facebook-sider.  

 

Ud fra det præsenterede teoriafsnit kan det således tyde på, at alle variable i den teoretiske ramme i 

hver sin grad bidrager til at opnå øget forbrugerloyalitet, og derfor hver især har en essens. 

Resultaterne af tidligere forskning vedr. emnefeltet tyder dog på at være noget svingende, hvilket 

ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv ikke nødvendigvis er overraskende. Dette bliver derfor 

interessant at undersøge nærmere i det følgende af kandidatafhandlingen. 

9.0 Case afgrænsning  
 
Med afsæt i kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål, kriterierne for udvælgelsen af et optimalt 

casestudie. og den præsenterede teori, er Carlsberg valgt som casestudie. Begrundelsen for valget af 

Carlsberg som casestudie er, at Carlsbergs Facebook-side har et stort antal fans og følgere samt høj 

aktivitet fra virksomheden såvel som fra forbrugernes side (Internet 15: Facebook). Dette danner 

grundlaget for at opnå viden omkring de forskellige variable i den teoretiske ramme, som på den 

måde kan skabe den tilstrækkelig viden til besvarelsen af kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål. Carlsbergs Facebook-side er i forbindelse med udvælgelsen blevet 

sammenlignet med andre ølproducenters Facebook-sider, for på den måde at udvælge det mest 

optimale casestudie.  

 

9.1 Casebeskrivelse  
 
Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen, og har siden da udviklet sig til at blive et stort 

globalt brand. I dag er virksomheden den tredje største øl-producent i verdenen, har over 40.000 

medarbejdere og distribuerer sine produkter i 150 forskellige lande (Internet 16: Carlsberg). 

Carlsberg har siden grundlæggelsen sat stor ære i at fremstille øl med så høj kvalitet som muligt, og 

åbnede i 1876 ”Carlsberg forskningslaboratorium”, hvis formål er at udvikle et videnskabeligt 

grundlag for maltning, brygning og gæring (Internet 17: Carlsberg). Carlsberg har i de senere år, og 

med oplysningen om de miljømæssige problematikker kloden står overfor, valgt at sætte en ære i at 

gå ind i kampen for mere miljøvenlige løsninger samt at skabe en anden kultur for forbrugere såvel 

som medarbejdere. Med sloganet ”Together Towards Zero”, vil Carlsberg frem mod 2030 udrydde 

kulstofspor og vandspild, sætte fokus på uansvarlige drikkevaner, og skabe et sikkert arbejdsmiljø 
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for virksomhedens ansatte. De fire hovedområder forklarer Carlsberg, som et ansvar de føler 

virksomheden er nødt til at sætte fokus på, da de bærer ansvar for ”et bedre i morgen” (Internet 18: 

Carlsberg). 

10.0 Udvælgelse af respondenter og Interviewguide 
 
Følgende vil med afsæt i den præsenterede teori samt udvælgelsen af casestudie, redegøre for 

tankerne bag udvælgelsen af respondenterne til de semistrukturerede interviews, samt redegøre for 

tankerne bag den udarbejdede interviewguide.  

 

10.1 Udvælgelse af interviewpersoner  
 

Da værdiskabelse på Facebook-sider kan variere fra forbruger til forbruger og fra aldersgruppe til 

aldersgruppe, er der i udarbejdelsen af interviewguiden, for at tage højde for nogle demografiske 

faktorer, indsnævret en målgruppe af respondenter som lyder; Mænd i alderen 27 år, med bopæl i 

Københavnsområdet. Formålet med dette er at forsøge at opretholde en så høj validitet i resultaterne 

som muligt. Her kunne demografiske faktorer såsom indkomst og ægteskabsstatus også have været 

valgt. Disse er dog undladt. Det skal hertil nævnes at forbrugerne, selvom målgruppen indsnævres, 

kan have vidt forskellige opfattelser af, hvordan de opfatter værdi på Facebook-sider. Det har derfor 

været essentielt at udvælge nogle respondenter, som er aktive brugere af Facebook-sider, og som 

gennem dette kan biddrage til viden omkring, hvad der motiverer dem til at tilgå og interagere med 

Facebook-sider. Hertil er respondenterne udvalgt ud fra det kriterium, at de har kendskab til 

Carlsberg og Carlsbergs Facebook-side, da dette er kandidatafhandlingens casestudie, og derfor en 

afgørende faktor for at kunne besvare relevante spørgsmål. De udvalgte respondenter er præsenteret 

i bilag 1.  

 

10.2 Interviewguide 
 
I udarbejdelsesprocessen af interviewguiden har det været essentielt at holde et skarpt fokus på at få 

inkorporeret den præsenterede teori samt det udvalgte casestudie i et omfang, så resultaterne kan 

anvendes til besvarelse af de opstillede forskningsspørgsmål, og så respondenterne ikke føler sig 

bombarderet med irrelevante spørgsmål.  

Interviewguiden vil gennemgå essenserne i de forskellige variabler af den teoretiske ramme for at få 

et dybere indblik i respondenternes generelle motivation for at tilgå, interagere og engagere sig i 
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Facebook-sider, i hvilken grad dette øger deres brand attachment, og i hvilken grad dette kan 

medføre øget loyalitet hos dem. Hertil vil respondenterne løbende blive adspurgt til, i hvilken grad 

de mener at Carlsbergs Facebook-side, som i den her sammenhæng er repræsentant for ølbranchen, 

evner at påvirke ovenstående. Tankerne bag dette er at gøre resultaterne af interviewene så 

anvendelige som mulige til den analytiske del af kandidatafhandlingen, med henblik på at besvare 

kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål. Hertil også at få belyst, hvilke faktorer respondenterne 

finder essentielle for virksomheder i ølbranchen at have fokus på ift. værdiskabelse på Facebook-

sider.  

Det skal til interviewguiden siges, at begreber såsom Facebook-sider, WOM osv. kort er forklaret 

for respondenterne inden interviewet afholdes, for på den måde at undgå misforståelser. 

Interviewguiden fremgår af bilag 3.  

11.0 Analyse 
 
Følgende analyse vil gennem netnografisk undersøgelse af Carlsbergs Facebook-side samt 

semistrukturerede interviews med forbrugere af Facebook-sider teste kandidatafhandlingens 

teoretiske ramme. Den netnografiske analyse vil i den forbindelse identificere hvilke typer af 

kommunikation, som på nuværende tidspunkt er tilstede på Carlsbergs Facebook-side. Derefter vil 

den netnografiske analyse, med afsæt i kommunikationen og den teoretiske ramme, søge at 

identificere den nuværende situation på Carlsbergs Facebook-side. Dele af den teoretiske ramme 

kan dog være vanskelig at undersøge og konkludere udelukkende på baggrund af netnografien, og 

vil derfor blive sammenholdt med forbrugerinterviewene. Interviewene har derfor til formål at give 

en dybere indsigt i forbrugernes holdninger til de forskellige elementer i den teoretiske ramme, som 

vurderes essentielt for at opnå den tilstrækkelige viden til besvarelsen af forskningsspørgsmålene. 

Her vil forbrugernes generelle holdninger, såvel som deres holdninger til Carlsbergs Facebook-side, 

blive præsenteret og holdt op mod hinanden, såvel som op mod resultaterne af den netnografiske 

undersøgelse samt tidligere præsenteret teoretiske forskningsresultater. Formålet med dette er at 

identificere i hvilket omfang ølbranchen adskiller sig fra den generelle opfattelse af den teoretiske 

ramme, så det mere fyldestgørende kan konkluderes, hvorfor virksomheder i den danske ølbranche 

bør arbejde med mere strategiske tiltag på deres Facebook-sider.  
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11.1 Netnografisk analyse af Carlsbergs Facebook-side 
 
Med afsæt i den tidligere præsenterede netnografiske beskrivelse i kandidatafhandlingens 

metodiske del, vil følgende netnografiske analyse af Carlsbergs Facebook-side blive udarbejdet. 

 

11.1.1 Kulturel entre  
 
Som kort beskrevet tidligere, så er Carlsberg valgt som casestudie, da der er høj aktivitet fra 

virksomhedens såvel som fra forbrugernes side. Gennem den første fase af den netnografiske 

analyse bekræftes dette yderligere. Her identificeres en høj trafik af indlæg, samt høj aktivitet af 

medlemsinteraktioner. Carlsbergs Facebook-side kan således argumenteres som et optimalt 

kultursted at analysere, grundet de stillede krav for høj trafik af indlæg, og for tilstrækkelig 

medlemsinteraktion, for at opnå detaljeret viden til besvarelsen af kandidatafhandlingens 

forskningsspørgsmål, hvilke blev beskrevet i det teoretiske afsnit.  

I den udvalgte periode for analysen, har Carlsberg slået 14 opslag op på deres Facebook-side, 

hvilket er et opslag hver anden dag ca. Dette betegnes som en høj trafik af indlæg, hvilket kan 

understøttes af at sammenligne med andre virksomheders Facebook-sider i ølbranchen, såsom 

Heineken (0 opslag i samme periode), (Internet 19: Facebook) og Royal Unibrew (6 opslag i samme 

periode), (Internet 20: Facebook). Ydermere fremgår det af bilag 16.4.2.1 til bilag 16.4.14.1, at de 

opslag som Carlsberg slår op på deres Facebook-side, evner at skabe høj forbrugerinteraktion. Her 

identificeres virksomhed til forbruger kommunikation, forbruger til virksomhed kommunikation 

såvel som forbruger til forbruger interaktion. Især forbruger til forbruger interaktioner, kan skabe 

nogle resultater, som kan ikke kunne være skabt, hvis Carlsbergs Facebook-side ikke evnede at 

skabe denne form for interaktion. Der fremgår hertil et højt antal af likes3, kommentarer og delinger 

af opslagene på Carlsbergs Facebook-side. Hertil er der i gennemsnit 525 likes-, 96 kommentarer 

og 62 delinger per opslag.  

 

11.1.2 Indsamling og analyse af data 
 
I dette trin af den netnografiske analyse vil der gøres brug af arkivdata som indsamlingsmetode, 

hvor forskeren ikke involvere sig, og dermed ikke fremtvinger data på baggrund af egene 

interaktioner. Derimod observeres, analyseres og reflekteres der over de resultater der må opstå af 

 
3 Reaktioner er talt med som likes  
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de forskellige interaktioner fra virksomhedens side såvel som fra forbrugernes side på Carlsbergs 

Facebook-side.   

Det fremgår af Carlsbergs Facebook-side, som nævnt i det forgangene afsnit, at Facebook-siden i 

høj grad evner at skabe interaktion i form af samtaler mellem forbrugerne såvel som med 

virksomheden. Således forekommer der høj forbruger til forbruger-, høj virksomhed til forbruger- 

og i forholdsvis høj grad af forbruger til virksomhed kommunikation (Bilag 16.4.1.1 – 16.4.1.14). 

Forbruger til forbruger kommunikation ses i bilag 16.4.3.1, 16.4.4.1, 16.4.5.1, 16.4.6.1, 16.4.7.1, 

16.4.11.1 og 16.4.11.1. Her synes tonen mellem forbrugerne at være god, høflig og humoristisk, 

med undtagelse af et par udvalgte kommentarer. Eksempelvis, er der en forbruger, som skriver til 

en anden forbruger ”Det gør den vel… din sut” (Bilag 16.4.7.1). ”Sut” betegnes ikke denne 

situation, som værende et negativt ladet ord som referer til alkoholmisbrug. Ved grundigere 

undersøgelse af de to forbrugere, viser det sig dog, at disse to er venner på Facebook, og det kan 

derfor være svært at konkludere denne kommentar som negativ, da der kan være en intern tone af 

humor i den. Et andet eksempel på en dårlig tone mellem forbrugerne ses i bilag 16.4.4.1, hvor den 

ene forbruger skriver til den anden, at han er en idiot. Her har det ikke været muligt at se hvorvidt 

disse forbrugere er venner på Facebook, og med den meget negative tone antages dette ikke. Ved 

samme opslag/bilag, skriver en anden forbruger ”Alle jer brøndbybønner. Snup forhelvede en 

tudekiks.”, denne kommentar modtager en række negative reaktioner. 

Tonen fra Carlsberg til forbrugerne synes ligeledes at være god, høflig og forsøgende humoristisk 

(Bilag 16.4.1 – 16.4.14). Hertil besvarer Carlsberg visse forbrugerkommentarer med en høflig tone 

(Bilag 16.4.8.1; 16.4.10.1; 16.4.11.1; 16.4.13.1).  

Forbruger til virksomhed kommunikationen har en blandet tone, mest god, høflig og forsøgende 

humoristisk, dog med undtagelser af negativitet rettet mod Carlsberg. Det er ikke altid at alle 

forbrugerne, synes godt om den humoristiske del af tonen fra Carlsbergs side. I bilag 16.4.4 fremgår 

et opslag fra Carlsbergs Facebook-side, hvor Carlsberg, som er hovedsponser for fodboldklubben 

FCK (Internet 21: FCK), ønsker FCK tillykke med det danske mesterskab, som de vandt foran 

fodboldklubben FCM. Her går tonerne mod Carlsberg og deres opslag, som anses som en hån mod 

FCM, i en negativ retning (bilag 16.4.4.1).  

Reflekteres der over resultaterne af kommunikationen i dens naturlige form på Carlsbergs 

Facebook-side, kan det overordnet set tyde på, at den er positiv. Det er svært at tro, at tonen mellem 

alle medlemmer af sådan en stor gruppe på over 3 millioner mennesker, altid vil være høflig, og det 

kan derfor antages, at der altid vil være nogle undtagelser i den gode tone. Især når Carlsberg er 
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hovedsponser for FCK, som er ærkerivaler med Danmarks næststørste fodboldklub Brøndby IF., og 

derfor promovere FCK. Passionen hos de to klubbers fans har altid været kendt for at være ekstremt 

stor, og tonerne er ofte negativt ladet, når disse mennesker mødes.  

 

11.1.2.1 Netnografien i den teoretiske ramme  
 

Reflekteres der yderligere over kommunikationen på Carlsbergs Facebook-side, kan denne tyde på 

at være afledt af forskellige typer opslag som, hvis sættes i forbindelse med den tidligere 

præsenterede teori i kandidatafhandlingen, tyder på at være skabt af forskellige forbrugerværdier. 

De seks værdier som den teoretiske ramme præsenterede, kan derfor tyde på alle at komme til 

udtryk i den ene eller anden grad. Det kan hertil være vanskeligt at udlede i hvilken grad værdier 

såsom information, personlig identitet og social integration forekommer. Det kan i den forbindelse 

argumenteres, at det er nødvendigt at snakke med hver enkel forbruger, for at få indsigt i hvad der i 

virkeligheden, ligger til grund for interaktionen, for at opnå denne viden. Den netnografiske analyse 

vil derfor, som nævnt tidligere, blive støttet af semistrukturerede interviews, for på den måde at 

erhverve tilstrækkelig viden til besvarelsen af kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål.  

Det kan på baggrund af den tidligere præsenterede teori hvor 90-9-1 reglen blev beskrevet, være 

vanskeligt at konkludere graden og typerne af forbrugernes engagement, udelukkende på baggrund 

af interaktioner. Disse kan dog være med til at skabe et mere retvisende billede af hvilke opslag, 

som forbrugerne finder motiverende ift. at tilgå og interagere med Facebook-siden, og dermed 

hvilken grad såvel som type af forbrugerengagement dette kan tyde på at aflede.  

Ligeledes kan graden af brand attachment og forbrugerloyalitet argumenteres for at være vanskelig 

at konkludere, uden at have dybere indsigt i forbrugernes tanker.  

 

Belønningsværdi fremgår tydeligt ved Carlsbergs Facebook konkurrencer, som oplever et højt antal 

forbrugerinteraktioner, hvilket kan tyde på et forhøjet engagement hos forbrugerne. I bilag 16.4.1 

forekommer der dog en ganske lille grad af engagement for konkurrenceopslaget. Dette skyldes at 

deltagelse for konkurrencen, kræver at forbrugerne skal ind på et link, og deltager i konkurrence på 

den hjemmeside der linkes til. Det har i den forbindelse ikke været muligt at få oplysninger om 

antallet af interaktioner. Af bilag 16.4.10 fremgår et højt antal forbrugerinteraktioner, hvilket kan 

tyde på et højt engagement hos forbrugerne, taget de tidligere præsenterede gennemsnit af 

interaktionerne på Carlsbergs opslag i betragtning. Konkurrencen stiller krav om, at forbrugerene 

kommenterer opslaget, hvilket 212 personer har gjort. Hertil har opslaget fået 156 likes og 6 
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delinger. Af bilag 16.4.13 fremgår der ligeledes en konkurrence, som kræver kommentarer fra 

forbrugernes side for deltagelse. Typerne af forbrugerengagement belønningsværdi formår at skabe 

på Facebook-siden, kan tyde på at være kognitivt og adfærdsmæssigt forbrugerengagement. 

Derudover kan det argumenteres at opslagene formår at skabe virksomhed til forbruger-, forbruger 

til virksomhed såvel som forbruger til forbruger kommunikation. Forbruger til forbruger 

kommunikationen tyder dog i høj grad på at være afledt af de opstillede krav for deltagelse i 

konkurrencer Carlsberg stiller. 

Information kan ligeledes tyde på at være en motiverende faktor for forbrugerne ift. at tilgå og 

interagere med Carlsbergs Facebook-side. Med den tidligere teoretiske definition af 

informationsværdi, kan det dog være vanskeligt at udlede i hvilken grad denne del gør sig gældende 

for forbrugerne, da søgningen kan gøres passivt. Dog tyder det på, ud fra interaktioner med positive 

såvel som negative anbefaling af Carlsbergs produkter, opslag omkring events, og spørgsmål til 

Carlsberg, på at informationsværdi, i høj grad gør sig gældende. Graden og typerne af engagement 

disse opslag leder til hos forbrugerne, kan ligeledes være vanskelig at konkludere, men kan tyde på 

at være kognitiv og adfærdsmæssig. Det kan dog ikke udelukkes, at den også kan være 

følelsesmæssig. Derudover kan det argumenteres, at opslagene formår at skabe virksomhed til 

forbruger-, forbruger til virksomhed såvel som forbruger til forbruger kommunikation.  

Underholdning kan ligeledes argumenteres for at fremgå af opslagene på Carlsbergs Facebook-side 

(Bilag 16.4.4; 16.4.14), og kan tyde på at have en høj grad af positiv effekt på forbrugerne ift. at 

tilgå og interagere med Facebook-siden (Bilag 16.4.14.1). Underholdningen ved opslagene, kan dog 

betragtes som indirekte humor, da det kan tyde på, at de ikke decideret søger den direkte 

underholdende effekt. Med andre ord er det opslag med budskaber, som har en undertone af humor. 

Især bilag 16.4.4 tyder på, at skabe en høj grad af forbrugerengagement. Her er der et højt antal 

interaktioner: 2.900 likes, 285 kommentarer, og 404 delinger. Typen af forbrugerengagement 

underholdningsværdi formår at skabe på Carlsbergs Facebook-side, kan i den forbindelse være 

vanskelig at konkretisere. Her kan der være tale om en kognitivt, adfærdsmæssigt såvel som 

følelsesmæssigt engagement. Derudover kan det argumenteres, at opslagene formår at skabe 

virksomhed til forbruger-, forbruger til virksomhed såvel som forbruger til forbruger 

kommunikation.   

Empowerment kan argumenteres for at være en værdi, som har en middel grad af indflydelse på 

forbrugernes motivation for at tilgå og interagere med Facebook-siden. Dette fremgår eksempelvis 

af bilag 16.4.8.1, hvor forbrugerne ytrer ekspertise overfor Carlsberg (Bilag 16.4.8), hvilket også 
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kan påvirke andre forbrugeres holdninger, til hvorvidt Carlsberg har ret eller ej. At empowerment 

vurderes til at være en middel grad af motivation hos forbrugerne skyldes, at det blot er ved et af 

opslagene, hvor dette gør sig gældende. Hertil tyder det på, at opslaget evner at skabe en høj grad af 

motivation hos forbrugerene ift. at ytre ekspertise overfor Carlsberg. Der er dog ikke identificeret 

en høj grad af motivation ift. at forbrugere ytrer ekspertise overfor andre forbrugere. Således kan 

det argumenteres, at opslagene formår at skabe virksomhed til forbruger- og forbruger til 

virksomhed kommunikation. Graden af engagement hos forbrugerne som Carlsbergs Facebook-side 

formår at skabe, kan derfor tyde på at være en middel grad. Typerne af engagement empowerment 

som værdi formår at skabe hos forbrugerne, kan i den forbindelse være vanskelig at konkretisere.  

 

Med de tidligere præsenterede teoretiske definitioner af personlig identitet og social integration, kan 

disse argumenteres for at være mulige værdier, som har indflydelse på forbrugernes motivation, for 

at tilgå og interagere med Carlsbergs Facebook-side. Det er dog være vanskeligt at udlede i hvilket 

omfang dette gør sig gældende, da der ikke kan aflæses nogen direkte beviser på, at disse værdier 

gør sig gældende gennem kommentarer såsom ”Carlsberg er bedre end Heineken” osv. Et eksempel 

på at det ud fra den indsamlede data kan tyde på, at personlig identitet og social integration er 

værdier, som motiverer forbrugerne til at tilgå og interagere med Carlsbergs Facebook-side, kan via 

bilag 16.4.4 og bilag 16.4.4.1 lyde således: Forbrugerne tilgår og interagerer sig med opslaget, for at 

tegne et billede af deres personer som passioneret fodboldfans. Eller at forbrugerne tilgår og 

interagerer med opslaget, da Carlsberg er hovedsponser for ”deres” fodboldklub FCK, og de føler 

derfor, at de hører til den bestemte gruppe, med andre støttende medlemmer. Især personlig 

identitetsværdi kan tyde på at være en motiverende faktor hos forbrugerene, i kommentarer såsom 

”I er mega seje” (Bilag 16.4.1.1). Her kommenterer en forbruger et opslag på Carlsbergs Facebook-

side, som omhandler kampen mod et bedre miljø. Dette kan tolkes som, at forbrugeren gerne vil 

sættes i forbindelse med det at gå op i miljøet og dermed skabe et billede af sig selv og sin identitet 

igennem interaktioner som denne.  

Det kan på baggrund af ovenstående ligeledes være vanskeligt at konkretisere, hvilken grad og type 

af engagement forbrugerne oplever. Det kan dog tyde på at der kan være tale om kognitivt, 

adfærdsmæssigt såvel som følelsesmæssigt forbrugerengagement. Derudover kan det argumenteres 

at opslagene, som formår at skabe denne værdi hos forbrugerne, skaber virksomhed til forbruger-, 

forbruger til virksomhed såvel som forbruger til forbruger kommunikation.   
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Hvorvidt brand attachment er tilstede blandt forbrugerne, og om den er afledet af de værdier de 

oplever på Facebook-siden, og/eller deres engagement, er ud fra den netnografiske analyse ligeledes 

vanskeligt at konkludere. Det kan dog ikke afvises, at dette er tilfældet, selvom der ikke er nogen 

direkte beviser på det. Et eksempel på dette kan fremgå af bilag 16.4.4.1. Her skriver den ene 

forbruger til den anden, at han er en idiot efter at have skrevet en negativ kommentar omkring 

Carlsbergs opslag (Bilag 16.4.4). Dette kan tolkes som, at forbrugeren har en tilknytning af den ene 

eller anden grad til Carlsberg, og derfor tager virksomheden i forsvar. Dette kan ligeledes tolkes 

som loyalitet. Det er dog vanskeligt at konkludere uden at have større indsigt i tankerne bag 

kommentaren.  

Loyalitet tyder især på at forekomme gennem eWOM, hvor forbrugerne er villige til at anbefale 

Carlsbergs produkter til andre forbrugere såvel som at ytre sig positivt omkring brandet (Bilag 

16.4.3 – 16.4.7). Hertil en masse kommentarer om hvor god øllen er, hvilket kan tolkes som 

intentioner om at genkøbe øllen igen. Genkøbsviljen kan dog være vanskelig at konkludere 

udelukkende ud fra disse kommentarer. Det er hertil ikke kun positiv eWOM og intentioner om 

genkøbsvilje, som forekommer på Carlsbergs Facebook-side. Her tyder det ikke på, at forbrugerne 

er tilbageholdende ift. at ytre sig, hvis de ikke finder produkterne tiltalende (Bilag 16.4.3 – 16.4.6), 

eller de opslag Carlsberg sender ud etisk korrekte (Bilag 16.4.8). Genkøbsviljen kan dog yderligere 

være vanskelig at konkludere, som værende ikke eksisterende på baggrund af negative 

kommentarer omkring Carlsbergs produkter, da Carlsberg i den udvalgte periode for den 

netnografiske analyse, har lanceret en ny humle øl, som de promoverer. Reflekteres der over dette, 

kan det argumenteres at være vanskeligt at stille alle forbrugere tilfredse ift. nye produkter, da der 

ofte vil forekomme forskellige præferencer. Disse forbrugere kan derfor tænkes at genkøbe et andet 

Carlsberg produkt i fremtiden. På baggrund af dette kan det tyde på, at forbrugerloyaliteter til stede 

på Carlsbergs Facebook-side, men at den kan forbedres.  

 

11.1.3 Sikre en pålidelig fortolkning 
 
Der har gennem den netnografiske analyse af Carlsbergs Facebook-side været fokuseret på, at 

opretholde så høj validitet som muligt ift. at undersøge kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål. 

Som det blev nævnt tidligere, kan validiteten i en netnografisk analyse argumenteres, for at være en 

udsat faktor. Dette skyldes at kommunikationen og interaktionerne mellem forbrugerne såvel som 

det udvalgte kultursted foregår online, hvilket giver forbrugerne muligheden for at fremstå efter 
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eget ønske, og dermed ikke nødvendigvis skulle stå til ansvar for deres adfærd i form af ansigt til 

ansigt kontakt. Den indsamlede data er derfor fortolket med stor omhyggelighed.  

 

11.1.4 Opsummering af netnografisk analyse 
 
På baggrund af den netnografiske analyse et det blevet identificeret, at der er en høj trafik af indlæg 

på Carlsbergs Facebook-side. Hertil kan det udledes, at Facebook-siden evner høj forbruger til 

forbruger-, høj virksomhed til forbruger og en forholdsvis høj grad af forbruger til virksomhed 

kommunikation. Den netnografiske analyse har hertil identificeret at tonen i kommunikationen på 

Facebook-siden er god, høflig og humoristisk, dog med enkelte undtagelser. 

  

Derudover kan det tyde på, at de seks præsenterede værdier i den teoretiske ramme, alle kommer til 

udtryk i den ene eller anden grad ift. at motivere forbrugerne til at tilgå og interagere med 

Carlsbergs Facebook-side. Her tyder det især på at værdierne belønning, information og 

underholdning i høj grad skaber forbrugermotivation for at tilgå og interagere med Facebook-siden. 

I den forbindelse blev det dog identificeret, at underholdningsværdien i høj grad forekommer passiv 

fra Carlsbergs Facebook-side, hvor opslagene har en undertone af humor. Den netnografiske 

analyse identificerede derudover, at empowerment tyder på at have en middel grad af motivation for 

at forbrugerne tilgår og interagere med Facebook-siden. Ligeledes kan det på baggrund af analysen 

være vanskeligt at konkretisere, i hvilken grad værdierne personlig identitet og social integration 

gør sig gældende for forbrugernes motivation for at tilgå og interagere med Facebook-siden. Dog 

kan det tyde på at begge værdier har en motiverende effekt på forbrugeren. Her tyder det dog især 

på, at personlig identitet har en motiverende faktor hos forbrugerne.  

Ligeledes kan graden og typerne af forbrugerengagementet være vanskelig, at konkludere uden at 

have en dybere forståelse for forbrugernes tanker og dermed adfærd. Det kan dog tyde på, at der 

forekommer en høj grad af adfærdsmæssigt såvel som kognitivt forbrugerengagement, hvilket er 

afledt af de værdier, som motiverer dem til at tilgå og interagere med Carlsbergs Facebook-side. I 

hvilket omfang følelsesmæssigt forbrugeradfærd gør sig gældende på Carlsbergs Facebook-side, er 

vanskeligt at konkludere på baggrund af den netnografiske undersøgelse, men vil blive undersøgt 

nærmere gennem semistrukturerede interviews.  

I hvilken grad brand attachment gør sig gældende på Facebook-siden, er ligeledes vanskeligt at 

konkludere. Dog kan det, tyde på at den er tilstede, men vil ligeledes blive undersøgt nærmere 

gennem semistrukturerede interviews. Forbrugerloyaliteten på Carlsbergs Facebook-side blev 
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slutteligt identificeret, som i høj grad at være tilstede, men at kunne forbedres. Dette er 

hovedsageligt vurderet ud fra det høje antal af positive eWOM-aktiviteter fra forbrugernes side, 

hvor anbefalinger, rosende ord mm. fremkommer tydeligt. Hertil også kommentarer, som kan tyde 

på intentioner om at genkøbe brandet igen i fremtiden. Der forekommer dog også negativ eWOM 

på Carlsbergs Facebook-side, hvilket understøtter ovenstående udmelding om at loyaliteten, kan 

tyde på at være mulig at øge blandt forbrugerne.  

 

11.2 Forbrugerværdi   
 
Som belyst i den netnografiske analyse så tyder det på, at de præsenterede værdier i 

kandidatafhandlingens teoretiske ramme, i forskellige grader motiverer forbrugerne til at tilgå og 

interagere med Carlsbergs Facebook-side. Dette vil blive undersøgt nærmere i følgende.  

 

11.2.1 Belønning  
 
Som præsenteret i det teoretiske afsnit af kandidatafhandlingen tyder forskning på, at belønning har 

en afgørende effekt for forbrugeres motivation for at tilgå og interagere med virksomheders 

Facebook-sider. I den forbindelse viste belønning sig som den primære motivationsfaktor hos 

forbrugerne for at tilgå og interagere med Facebook-sider, i Tsai & Men’s (2013) undersøgelse. 

Den netnografiske analyse identificerede ligeledes, at belønning gennem konkurrencer, skaber en 

høj interaktion blandt forbrugerne.  

Resultaterne af kandidatafhandlings semistrukturerede interviews viser i den forbindelse, at 

belønning har en stor betydning for forbrugernes motivation, for at tilgå og interagere med 

virksomheders Facebook-sider. Her fremgår det, at tre ud af de fem adspurgte respondenter 

motiveres af værdien. Kasper (Bilag 16.5.1) udtaler i den forbindelse, at det tiltaler ham at have 

muligheden for at deltage gratis i konkurrencer, og at deltagelse ofte ikke er særlig krævende. Hertil 

beskriver han, at han liker, tagger og/eller deler virksomhedens opslag, når han interagerer med 

virksomhedernes opslag, hvilket skyldes at det ofte er et krav for deltagelse. Derudover beskriver 

han, at han har deltaget i konkurrencer på Carlsbergs Facebook-side før. Ligeledes udtaler Thomas 

”Altså de er jo gratis at deltage i, hvilket altid er godt. Ja og så tiltaler det mig nok bare, at have 

muligheden for at vinde noget.” (Bilag 16.5.1: 114). Denne udtalelse kan argumenteres for, i 

samme grad som Kaspers, at lægge vægt på muligheden for at opnå økonomiske gevinster uden at 

skulle bruge penge på deltagelse. Hertil bekriver han, at interaktionen med opslagene kommer af de 
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stillede krav fra virksomhedens side. Thomas husker dog ikke at have deltaget i konkurrencer fra 

Carlsbergs Facebook-side, og mener i den forbindelse, at de afholder for få konkurrencer. Den 

netnografiske undersøgelse viste dog et andet billede af Facebook-siden, hvor der blev afholdt tre 

konkurrencer i den undersøgte periode. Det kan således tyde på, at respondenten ikke har været 

opmærksom på Carlsbergs Facebook-side, har været uheldig ift. hvornår han har været aktiv på 

Facebook ift. at blive eksponeret for konkurrenceopslagene, eller at Carlsberg ikke har været gode 

nok til at gøre opmærksom på disse. I forbindelse med respondenternes udtalelser, beskriver 

Christian (Bilag 16.5.5), at belønningsværdi er hans primære motivationsfaktor for at anvende 

Facebook. Hertil beskriver han, ligesom Kasper og Thomas, at interaktionen med opslagene 

kommer af de stillede krav fra virksomhedens side. Christian forklarer derudover, at han har 

deltaget i konkurrencer på Carlsbergs Facebook-side før. Kasper og Christians udtalelser 

vedrørende deltagelse af konkurrencer på Carlsbergs Facebook-side bevidner således om, at 

Facebook-siden evner at skabe belønningsværdi, hvilket også fremgik tydeligt af den netnografiske 

undersøgelse. Ud fra respondenternes svar, kan det ydermere tyde på, at belønningsværdi ikke er 

branche betonet, da de ikke giver udtryk for, at der skulle være forskel på hvorvidt der er tale om 

Carlsbergs Facebook-side eller en anden Facebook-side (Bilag 16.5.1 – Bilag 16.5.5). Interessant 

for denne del af analysen er dog, at resultaterne af interviewene ikke fremviser belønningsværdi, 

som værende blandt de primære forbrugermotivationer for at tilgå og interagere med Facebook-

sider hos alle respondenterne. I den forbindelse vægter to ud af de fem adspurgte respondenter ikke 

belønningsværdi som en motivation for deres tilstedeværelse på Facebook-sider, hvilket er 

modstridende med den tidligere præsenterede teori. I den forbindelse udtaler Daniel ”Jeg hader alle 

de der Facebook konkurrencer...” (Bilag 16.5.3: 120). Rasmus udtaler hertil, at han aldrig vil 

deltage i Facebook konkurrencer, da denne type indhold ikke motiverer ham (Bilag 16.3.4).  

Sammenlignes disse resultater med resultaterne af den netnografiske undersøgelse, hvor 

belønningsværdi i høj grad tyder på at være en motivationsfaktor for forbrugerne, hvilket skaber en 

høj grad af forbrugerkommunikation såvel som interaktioner, er forskellene mellem resultaterne 

interessante. Ligeledes kan forskellene mellem resultaterne af de semistrukturerede interviews ift. 

belønningsværdi og den tidligere præsenterede teori argumenteres for at være interessant, da teorien 

præsenterede belønningsværdi som den primære motivationsfaktor for forbrugerne ift. at tilgå og 

interagere med Facebook-sider.  

Reflekteres der over forskellene i resultaterne, kan de skyldes en række forskellige ting såsom de 

forskellige forskningsgrundlag, antallet af adspurgte respondenter og de adspurgte respondenters 
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demografiske forskelligheder ift. forbrugerne af Carlsbergs Facebook-side og de adspurgte 

respondenter de tidligere præsenterede teoriers resultater omkring emnefeltet bygger på. Hertil er 

det essentielt at understrege, at respondenterne i interviewene ikke mener, at belønningsværdi er 

branche betonet. Forskelligheden i resultaterne af belønningsværdi kan således tyde på ikke at være 

grundet den afgrænsede branche. Da det ud fra den netnografiske analyses resultater i høj grad kan 

tyde på, at forbrugerne motiveres af belønningsværdi ift. at tilgå og interagere med Carlsbergs 

Facebook-side, og at tre ud af de fem adspurgte respondenter ligeledes i høj grad motiveres af 

belønningsværdi, kan det dog argumenteres, at belønningsværdi er blandt de primære 

motivationsfaktorer, for at forbrugere tilgår og interagerer med Facebook-sider, heriblandt 

Carlsbergs Facebook-side. 

 
11.2.2 Information   
 
Information er, ligesom belønningsværdi, beskrevet i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit som 

en af de primære motivationsfaktorer, for at forbrugerne tilgår og interagerer med Facebook-sider. 

Ligeledes identificerede den netnografiske analyse, at Carlsbergs Facebook-side evner at skabe 

kommunikation og interaktioner blandt forbrugerne gennem informative opslag. Hertil tyder 

information på at være en værdi, som forbrugerne af Carlsbergs Facebook-side i høj grad finder 

motiverende.  

Resultaterne af interviewene fremstiller ligeledes information, som en primære værdi hos de 

adspurgte respondenter. Fire ud af fem af respondenterne gav i den forbindelse udtryk for at blive 

motiveret i den ene eller anden grad af informationsværdi ift. at tilgå og interagere med Facebook-

sider (Bilag 16.5.1 – 16.5.4). Kasper og Thomas udtaler hertil, at de i høj grad motiveres til at tilgå 

og interagere med Facebook-sider på baggrund af informationsværdi (Bilag 16.5.1; Bilag 16.5.2). 

Thomas beskriver i den forbindelse, at han søger information på en passiv måde, men hvis han 

vurderer informationen relevant for sine forbindelser, kan han finde på at tagge dem i opslagene 

(Bilag 16.5.2). Som tidligere nævnt er informationssøgning på Facebook-sider afhængig af den 

troværdighed, som forbrugerne oplever. Dette er en faktor, som både Kasper og Daniel vægter højt 

(Bilag 16.5.1; Bilag 16.5.2). Hertil udtaler Kasper ”Ift. hvorvidt information er valid, så tror jeg det 

kommer meget an på, hvor man søger den henne, og hvor kildekritisk man er.” (Bilag 16.5.1: 109). 

Daniel udtaler ligeledes ”... Jeg tror i bund og grund, at det handler om at være ekstremt 

kildekritisk, og dermed vælge de rigtige steder, at finde information…” (Bilag 16.5.3: 120). Rasmus 

beskriver ligeledes informationsværdi og troværdigheden af denne som en stor motivationsfaktor, 
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for at han tilgår og interagerer med Facebook-sider. Hvor Kasper, Rasmus og Daniel (Bilag 16.5.1; 

Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4) mener at informationsværdien kan gøre sig gældende på Carlsbergs 

Facebook-side, og at den motiverer dem til at tilgå og interagere med Facebook-siden, så mener 

Thomas ikke at dette er tilfældet i samme grad (Bilag 16.5.2). Her udtaler Kasper at han finder stor 

troværdighed i den information, som der er at finde på Carlsbergs Facebook-side, og at de udsender 

information om nye øl, og miljømæssige initiativer, hvilket han vægter højt (Bilag 16.5.1). I led 

med Kaspers udtalelse, lægger Daniel og Rasmus også vægt på, at den information, som de mener 

kan, og gør sig gældende på Carlsbergs Facebook-side, er bundet af deres informationer om nye 

produkter, miljømæssige initiativer og andre events (Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). Thomas udtaler 

modsat de tre førnævnte respondenter ”…Jeg tror ikke, at jeg aktivt ville søge informationer på 

Carlsbergs Facebook-side. Det kan jeg ikke lige se meningen med…” (Bilag 16.5.2: 115). Når han 

spørges dybere ind til, hvorvidt dette også gør sig gældende ift. at mindske risici i købssituationer 

via anbefalinger angående produkter og lign. fra andre forbrugere, udtaler han ” Nej ikke lige ift. øl. 

Der ville det give mening for mig, hvis jeg skulle købe et dyre produkt.” (Bilag 16.5.2: 115). 

Ligeledes mener de andre respondenter heller ikke, at det motiverer dem at gå ind på Carlsbergs 

Facebook-side for at se andre forbrugeres holdninger og anbefalinger. Her bakkes Thomas udtalelse 

op af Kasper og Daniel, som også mener, at prisen på øl er for lav, til at det giver mening aktivt selv 

at søge informative anbefalinger fra andre forbrugere på Carlsbergs Facebook-side (Bilag 16.5.1; 

Bilag 16.5.3). Christian er den eneste af de fem respondenter, som ikke vægter informationsværdi i 

nogen grad, og udtaler i den forbindelse, at han ikke anvender Facebook til at erhverve sig 

information. Hertil beskriver han, at han ikke kan se meningen i, at man aktivt skal søge 

information, på en ølproducents Facebooks-side, heller ikke når det kommer til at læse anbefalinger 

(Bilag 16.5.5). Det kan således tyde på, at der er en forskel ift. hvilken branche der er tale om, når 

det gælder informationsværdi. Dette kommer især til udtryk, når det gælder om at søge 

informationer omkring andre forbrugeres holdninger ift. at mindske risici i købssituationer. Hertil 

tyder det på en mindre grad af forskel ift. hvorvidt denne er branche betonet, når det kommer til at 

søge informationer omkring events, lanceringer af nye produkter, og samfundsmæssige 

problematikker såsom miljøet, hvilket Carlsberg har et øget fokus på.  

Det kan på baggrund af ovenstående argumenteres, at informationsværdi er en primær 

motivationsfaktor, for at forbrugerne tilgår og interagerer med Carlsbergs Facebook-side. Dog i 

mindre grad end ved andre brancher, hvor det giver mere mening for forbrugerne at mindske risici i 

købssituationer, med tanke på produkternes priser.  
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11.2.3 Underholdning 
 
Det blev tidligere i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit identificeret, at der ikke er konsensus 

blandt forskerene, når det kommer til underholdningsværdi som motiverende faktor, for at 

forbrugerne tilgår og interagerer med Facebook-sider. Hvor Tsai & Men (2013) beskriver værdien 

som værende blandt de primære værdier, men blot den tredje vigtigste på baggrund af deres 

resultater, beskriver anden forskning underholdningsværdi som at have en mere essentiel betydning 

for forbrugermotivationen. Den netnografiske analyse identificerede ligeledes underholdningsværdi 

som værende tilstede på Carlsbergs Facebook-side, og som at have en høj grad af positiv effekt på 

forbrugernes lyst til at tilgå og interagere med siden. Her kan det dog tyde på, at Carlsberg ikke 

laver nok indhold fokuseret på denne værdi, og at deres opslag bliver for passive ift. humoren.  

Af kandidatafhandlingens interviews fremgår det, at alle fem adspurgte respondenter i høj grad 

motiveres af underholdningsværdi ift. at tilgå og interagere med Facebook-sider (Bilag 16.5.1 – 

16.5.5). Dette bakker i høj grad op omkring den del af tidligere præsteret teori, som beskriver 

underholdningsværdi som værende essentiel for forbrugermotivation for at tilgå og interagere med 

Facebook-sider. Thomas udtaler i den forbindelse, at underholdningsværdi er hovedårsagen, til at 

han befinder sig på Facebook, og at motivationen strækker sig til, at han interagerer med opslagene 

(Bilag 16.5.2). Kasper, Christian og Daniel udtaler ligeledes at de i høj grad motiveres af 

underholdende indhold ift. at tilgå Facebook-sider og interagere med sidernes opslag (Bilag 16.5.1; 

Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.5). Rasmus indikerer ligeledes, at han motiveres af underholdningsværdi, 

men at det godt må være intelligent underholdning, i den forstand at der er noget indhold i den 

(Bilag 16.5.4). Alle fem adspurgte respondenter udtaler derudover, at de ikke føler, at 

underholdningsværdi er bundet til en bestemt branche, og at den derfor sagtens kan gøre sig 

gældende på Carlsbergs Facebook-side. Hertil beskriver Thomas, Rasmus og Christian at de mener, 

at Carlsberg udsender for lidt indhold med fokus på at skabe den underholdende værdi, hvilket de 

tre respondenter mener, at de bør (Bilag 16.5.2; Bilag 16.5.4; Bilag 16.5.5). I samme forbindelse 

udtaler Kasper at han ikke kan huske at have tilgået Carlsbergs Facebook-side og interageret med 

deres opslag på baggrund af underholdende indhold (Bilag 16.5.1).  

Resultaterne af kandidatafhandlingens interviews såvel som resultaterne af den netnografiske 

analyse angående underholdningsværdi kan således argumenteres, for at identificere en høj grad af 

forbrugermotivation for at tilgå Facebook-sider og interagere med underholdende opslag. Dette kan 

også gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side, det sker dog i for lav en grad taget den 

netnografiske analyses resultater og respondenternes udtalelser i betragtning.  
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11.2.4 Empowerment  
 
Empowerment blev tidligere i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit fremstillet som en værdi med 

en ikke altafgørende effekt på forbrugermotivation ift. at tilgå og interagere med Facebook-sider. 

Den netnografiske analyse identificerede hertil, at empowerment kan tyde på at være tilstede på 

Carlsbergs Facebook-side, og som at have en motiverende effekt på forbrugerne. Dog i en 

middelgrad, da ytring af ekspertise mest foregår gennem forbruger til virksomhed kommunikation, 

og ikke forbruger til forbruger kommunikation.  

Resultaterne af kandidatafhandlingens interviews kan hertil argumenteres for at være svingene, når 

der er tale om empowerment. To ud af de fem adspurgte respondenter motiveres af muligheden for 

at ytre ekspertise og påvirke andre forbrugeres holdninger, mens de resterende tre respondenter 

ingen motivation finder ved dette (Bilag 16.5.1 – 16.5.5). Det skal hertil nævnes at Rasmus, som er 

den ene af de to, som anses for at være motiveret af empowerment, kun er det i en begrænset grad. 

Rasmus udtaler i den forbindelse, at han deltager i diskussioner osv. på Facebook-sider, hvor han 

ytrer ekspertise for at påvirke andres holdninger. Hertil understreger han, at det ikke sker ofte (Bilag 

16.5.4). Daniel, som er den af de adspurgte respondenter, som i højest grad motiveres af 

empowerment udtaler, at han ofte tilgår og interagerer med Facebook-sider, for at ytre ekspertise og 

påvirke andre forbrugeres holdninger. Dette uddyber han med følgende ”Jeg synes at hvis man har 

en udvidet viden inden for et bestemt felt, så kan man godt bruge Facebook-sider til at oplyse og 

belære andre personer. Især hvis de skriver noget som er helt væk” (Bilag 16.5.3: 122). Det kan 

udledes af både Daniels (Bilag 16.5.3) og Rasmus’ (Bilag 16.5.4), at Carlsbergs Facebook-side 

evner at skabe muligheden, for at ytre ekspertise og påvirke andre forbrugeres holdninger. Af deres 

udtalelser fremgår empowerment ikke som branche betonet, i den forstand at evnen til at skabe 

muligheden for at ytre ekspertise og påvirke andre forbrugeres holdninger, ikke kan variere 

afhængigt af hvilken branche virksomhederne opererer i.  

Det kan på baggrund af ovenstående tyde på, at empowerment er en sekundær motivationsfaktor, 

for at forbrugerne tilgår og interagerer med Facebook-sider, heri blandt Carlsbergs Facebook-side.  

 

11.2.5 Personlig identitet  
 
Som det teoretiske afsnit i kandidatafhandlingen beskrev, har der ikke været konsensus i de 

resultater, som tidligere forskning omkring peronlig identitetsværdi bygger på. På den ene side viser 

forskningsresultater, at personlig identitetsværdi er blandt de primære motivationsfaktorer, for at 

forbrugere tilgår og interagerer med Facebook-side. På den anden bliver dette modargumenteret af 
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andre forskningsresultater, som viser det modsatte. Den netnografiske analyse identificerede hertil, 

at det godt kan tyde på, at Carlsbergs Facebook-side evner at skabe forbrugerkommunikation og 

interaktioner gennem personlig identitetsværdi. Men da det kræver en dybere indsigt i de enkelte 

forbrugeres tanker bag deres handlinger, eller direkte udmeldelser fra forbrugerne gennem 

kommentarer, hvilke ikke fremgik af den udvalgte periode for den netnografiske analyse, for at 

konkretisere graden af denne, vil graden af forbrugermotivation vedrørende personlig 

identitetsværdi i højere grad identificeres gennem kandidatafhandlingens interviews. Dette gør sig 

ligeledes gældende for social integrationsværdi, som næste afsnit vil beskæftige sig med.  

Ved at erhverve en dybere indsigt i forbrugernes tanker gennem interviewene identificeres det, at 

blot to ud fem af de adspurgte respondenterne motiveres til at tilgå og interagere med Facebook-

sider af personlig identitetsværdi. I den forbindelse udtaler Daniel ”De opslag, som jeg 

kommenterer, liker osv. popper jo op på folks startside, og der kan de jo danne et indtryk af mig. Så 

ja det har betydning for mig” (Bilag 16.5.3: 122). Hertil uddyber han, at andres opfattelse har en 

betydning for ham, og den kan han selv være med til at forme via. sine handlinger på Facebook-

sider. Rasmus udtaler i samme forbindelse ”…jeg er opmærksom på. I hvert fald ift. hvilket indhold 

jeg vil sættes i forbindelse med, hvilke kommentarer jeg skriver, og dermed hvordan andre opfatter 

mig…” (Bilag 16.5.4: 129). Rasmus og Daniels udtalelser indikerer at muligheden for at opnå 

anerkendelse fra andre forbrugere, samt at skabe et billede af deres identitet og personlighed 

motiverer dem til at tilgå og interagere med Facebook-sider. Hertil beskriver både Daniel og 

Rasmus at dette i høj grad gør sig gældende med Carlsberg, da det er et brand som de gerne vil 

sættes i forbindelse med modsat discountøl brands såsom Harboe, hvilket de mener er mindre gode 

øl og mindre prestigefyldt at blive sat i forbindelse med (Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). Det kan derfor 

tyde på at forbrugere, som motiveres af personlig identitetsværdi, motiveres af brandets status i det 

offentlige rum, hvilket kan skabe øget anerkendelse hos andre forbrugere, såvel som at påvirke 

andre forbrugeres opfattelse af deres identitet og personlighed. Det kan hertil argumenteres, at 

personlig identitetsværdi er branche betonet, i den forstand at det kan være afgørende hvilket brand 

i en given branche, som forbrugerne vil forbindes med ift. at skabe et billede af dem selv og deres 

identitet. I sammenhæng med kandidatafhandlingens interviews og antallet af likes Carlsbergs 

Facebook-side har ift. andre ølproducenters Facebook-sider, hvilket blev nævnt tidligere, kan det 

tyde på, at forbrugerene, som motiveres af personlig identitetsværdi, i højere grad vil sættes i 

forbindelse Carlsberg end andre ølproducenter. Dette kan skyldes forskellige faktorer såsom 
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prestige i brandet, deres øget fokus på miljøet, eller at forbrugerne blot foretrækker Carlsbergs øl 

fremfor andre producenters.  

Derfor kan det argumenteres, at personlig identitetsværdi for nogle forbrugere er blandt de primære 

motivationsfaktorer, og blandt andre forbrugere ikke har nogen motiverende effekt. Værdien vil 

derfor blive vurderet ud fra antallet af de interviewede respondenter, som tilskriver den en 

motiverende faktor, samt de motiver den netnografiske analyse identificerede. Det kan derfor tyde 

på, at personlig identitetsværdi er en sekundær motivationsfaktor, for at forbrugerne tilgår og 

interagerer med Carlsbergs Facebook-side, men at den har en vis betydning, og at den derfor er 

essentiel at have fokus på.  

 

11.2.6 Social integration   
 
Social integration blev tidligere i kandidatafhandlingen omtalt som en af de traditionelle 

nøglefaktor ift. at motivere forbrugerene til at tilgå og interagere med Facebook-sider. Dette 

postulat er dog blevet modbevist af forskningsresultater, som viser at forbrugerne ikke motiveres af 

værdien.  

Ud fra resultaterne af kandidatafhandlingens interviews tyder det på, ligesom den tidligere 

præsenterede teoris forskningsresultater, at forbrugerne ikke motiveres til at tilgå og interagere med 

Facebook-sider af social integrationsværdi. Hertil fremgår det, at ingen af de fem adspurgte 

respondenter er motiveret af denne værdi. Da Thomas bliver spurgt ind til hvorvidt han motiveres af 

Social integration, udtaler han ”Nej. Det føler jeg, er en svær følelse for en Facebook-side at skabe, 

og det er i hvert fald ikke noget, som får mig til at hoppe ind på siden og interagerer med dens 

indhold ved at fokusere på.” (Bilag 16.5.2: 116). Med afsæt i kandidatafhandlingens teoretiske 

afsnit omkring social integration, den netnografiske analyse, og de semistrukturerede interviews, 

kan det argumenteres, at social integrationsværdi ikke er en motiverende faktor for forbrugerne ift. 

at tilgå og interagere med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side.   

 
11.2.7 Opsummering af forbrugerværdier   
 
Ud fra ovenstående kan det argumenteres at de primære værdier, for at forbrugerene tilgår og 

interagerer med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side, er: Underholdning, 

information og belønning.  

Interessant for information er, at de adspurgte respondenter ikke motiveres af at søge andre 

forbrugeres holdninger og anbefalinger, for at mindske risici i købssituationer, når det kommer til at 
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tilgå og interagere med Carlsbergs Facebook-side. Med den tidligere præsenterede definition af 

informationsværdi, kunne dette have været antaget ville være tilfældet. Det kan derfor tyde på, at 

informationsværdi til dels er branche betonet, og at denne del af værdien i mindre grad gør sig 

gældende ift. ølbranchen, da prisen på produkterne tyder på, at være afgørende for at forbrugerne 

aktivt søger holdninger og anbefalinger på Facebook-sider. Det kan dog udledes af respondenternes 

udtalelser såvel som af resultaterne af den netnografiske analyse, at værdien er blandt de primære 

motivationsfaktorer. Ligeledes er forskelligheden mellem resultaterne af kandidatafhandlingens 

interviews og den tidligere præsenterede teori omkring emnefeltet, såvel som resultaterne af den 

netnografiske analyse angående belønningsværdi, interessant. Med afsæt i resultaterne af den 

netnografiske analyse, hvor det i høj grad tyder på, at belønningsværdi motiverer forbrugerne til at 

tilgå og interagere med Carlsbergs Facebook-side, og at tre af de adspurgte respondenter ligeledes i 

høj grad motiveres af værdien, kan det argumenteres, at værdien er en primær forbrugermotivation. 

Derudover kan det ud fra de tidligere afsnit omkring forbrugerværdier argumenteres, at 

empowerment og personlig identitet er de sekundære motivationsfaktorer, for at forbrugere tilgår og 

interagerer med Carlsbergs Facebook-side. Ud fra besvarelserne af kandidatafhandlingens 

interviews tyder det ikke på, at empowerment er branche betonet, men at dens eksistens på en 

Facebook-side er afhængig af virksomhedens evne til at skabe indhold, som giver anledning til at 

ytre ekspertise såvel som at påvirke andres holdninger. Interessant for personlig identitetsværdi er, 

at denne tyder på at være branche betonet, i den forstand at det er være afgørende hvilket brand i en 

given branche, som forbrugerne vil sættes i forbindelse med ift. at skabe et billede af dem selv og 

deres identitet. Slutteligt kan det med afsæt i de forgangene afsnit argumenteres, at social 

integrationsværdi ikke er en motiverende faktor for forbrugerne ift. at tilgå og interagere med 

Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side, hvilket også var resultatet af den tidligere 

præsenterede teori, som Tsai & Men’s (2013) undersøgelse viste.  

 

Primære værdier 

 

• Underholdning 
• Belønning 
• Information 

Sekundære værdier  • Empowerment 
• Personlig identitet 

Ingen værdi • Social integration  

 



 64 

11.3 Forbrugerengagement  
 
Som det tidligere blev beskrevet i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit, så kan graden af 

forbrugerengagement på Facebook-sider, argumenteres for at være et resultat af de værdier, som 

den enkelte forbruger motiveres af, og oplever at Facebook-siden evner at skabe.  

Den netnografiske analyse identificerede i den sammenhæng, at det kan tyde på, at der er en høj 

grad af adfærdsmæssigt og kognitivt forbrugerengagement på Carlsbergs Facebook-side, som er 

afledt af de værdier, som motiverer forbrugerne. Med andre ord tyder de to engagements typer, på 

at opstå i den grad værdierne motiverer forbrugerne, hvilket fremgår af ovenstående figur. Hertil 

blev det identificeret, at graden af følelsesmæssigt forbrugerengagement, kan tyde på at være til 

stede på baggrund af følgende værdier: Empowerment, Personlig identitet, Social integration og til 

dels Underholdning. Hertil blev det belyst, at informationsværdi ikke kan udelukkes at skabe 

følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne. Graden af forbrugernes engagement er dog vanskeligt 

at konkludere udelukkende ud fra den netnografiske analyse, hvilket også blev beskrevet tidligere 

gennem 90-9-1 reglen. Følgende vil derfor sammenholde de tendenser, og antagelser som blev 

udledt af den netnografiske analyse, med kandidatafhandlingens udarbejdede interviews, for på den 

måde at få en dybere indsigt i forbrugernes tanker.  

Ud fra interviewene kan det først og fremmest udledes, at ingen af de fem adspurgte respondenter 

mener, at deres handlinger med Facebook-opslag fokuseret på belønning, skaber stolthed såvel som 

inspiration, ift. at engagere sig i brandet, hvilket tidligere i kandidatafhandlingen blev fremvist som 

definitionen følelsesmæssigt engagement (Bilag 16.5.1 – 16.5.5). Da tre ud af de fem adspurgte 

respondenterne i høj grad motiveres af belønning, og har deltaget i konkurrencer på Facebook-sider 

flere gange, samt den præsenterede teori omkring adfærdsmæssigt og kognitivt engagement, kan det 

argumenteres at være disse, som gør sig gældende i denne her sammenhæng. Interessant for dette, 

er at Thomas ikke husker at have deltaget i konkurrencer på Carlsbergs Facebook-side før (Bilag 

16.5.2). Det kan derfor tyde på, at hans engagement enten udelukkende er adfærdsmæssigt, eller at 

Carlsberg ikke formår at skabe kognitivt engagement hos ham. Det kan på baggrund af dette 

argumenteres, at belønningsværdi skaber en høj grad af adfærdsmæssigt engagement, en forholdsvis 

høj grad af kognitivt engagement, og ingen grad af følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne.  

På baggrund af respondenternes svar, hvor det fremgår, at fire ud af fem tilgår og interagerer med 

informative opslag på Facebook-sider, og at tre ud af disse fire husker at have interageret med 

informative opslag på Carlsbergs Facebook-side, kan det argumenteres, at disse formår at skabe en 

høj grad af adfærdsmæssigt såvel som kognitivt engagement (Bilag 16.5.1 – 16.5.4). Som nævnt 
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tidligere kan det ikke af den netnografiske analyse konkluderes, hvorvidt følelsesmæssigt 

engagement hos forbrugerne opstår på baggrund af informationsværdi, da der ikke var nogen 

tydelige beviser på dette. Det kan dog gennem respondenternes svar argumenteres, at 

informationsværdi formår at skabe følelsesmæssigt engagement. Tre ud af de fire respondenter 

udtalte i den forbindelse at, Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs, formår at skabe følelsesmæssigt 

engagement hos dem (Bilag 16.5.1; 16.5.3; 16.5.4). Her er det dog kun den ene af disse tre 

respondenter, som giver udtryk på en høj grad af følelsesmæssigt engagement på baggrund af 

informationsværdi (Bilag 16.5.3). Det kan på baggrund af dette argumenteres, at informationsværdi 

skaber en høj grad af adfærdsmæssigt såvel som kognitivt engagement, og en mellem grad af 

følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne.  

Underholdningsværdi kan på baggrund af respondenternes svar, ligesom de to førnævnte værdier, 

argumenteres for at skabe en høj grad af adfærdsmæssigt og kognitivt engagement. Her har samtlige 

respondenter interageret med underholdende opslag før, men blot tre af de fem husker at have 

interageret med underholdende indhold på Carlsbergs Facebook-side før. Hertil mener fire ud af de 

fem adspurgte respondenter, at Carlsberg fokuserer for lidt på underholdende indhold (Bilag 16.5.2 

– 16.5.5). Hertil udtaler Christian ” Jeg kan jo få underholdende indhold så mange steder fra, så det 

skulle ikke nødvendigvis være for min skyld. Men min opmærksomhed ville helt klart blive fanget af 

det.” (Bilag 16.5.5: 134). Med denne udtalelse gøres der opmærksom på, at hvis Carlsberg ønsker at 

fange de respondenters opmærksomhed, som i høj grad motiveres af underholdningsværdi, så skal 

de være have mere fokus på denne værdi. Derudover mener ingen af de fem respondenter, at deres 

handlinger med Facebook-opslag fokuseret på underholdning, er kommet af en stolthed såvel som 

inspiration af at engagere sig i brandet. Det kan således argumenteres, at underholdningsværdi 

formår at skabe en høj grad af adfærdsmæssigt såvel som kognitivt engagement og ingen grad af 

følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne. At det kan argumenteres, at underholdningsværdi 

ingen grad af følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne, forkaster således den netnografiske 

analyses antagelse om, at denne kan tyde på at blive afledt af underholdningsværdi.  

Empowerment blev tidligere i kandidatafhandlingen vurderet som en sekundær motivationsfaktor, 

for at forbrugerene tilgår og interagerer med Facebook-sider, hvilket i høj grad blev baseret 

respondenternes udtalelser. På baggrund af dette kan det argumenteres, at empowerment formår at 

skabe en middel grad af adfærdsmæssigt og kognitivt engagement hos respondenterne. Her fremgår 

det, at to ud af de fem respondenter motiveres til at interagere med Facebook-sider grundet 

empowerment (Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). I forbindelse med Carlsbergs Facebook-side, er det kun 
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en af de to respondenter, som husker at have interageret med opslag fra siden, som er motiveret 

gennem empowerment. Det kan derfor argumenteres at Rasmus’ engagement på Carlsbergs 

Facebook-side, hovedsageligt er adfærdsmæssigt og i mindre grad kognitivt. Det kunne ikke ud fra 

den netnografiske analyse konkluderes, hvorvidt følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne 

opstår på baggrund af empowerment, blot at det kan tyde på det. Ud fra interviewene kan det 

argumenteres, at følelsesmæssigt engagement kan skabes af empowerment. Dette er dog i en middel 

grad, da det blot er to ud af de fem adspurgte respondenterne, som mener dette. Det kan således 

argumenteres, at empowerment formår at skabe en middel grad af adfærdsmæssigt, kognitivt og 

følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne.  

Personlig identitet kan ligesom empowerment argumenteres for at skabe en middel grad af 

adfærdsmæssigt såvel som kognitivt engagement. Her fremgår det af interviewene, at to ud af de 

fem adspurgte respondenter motiveres til at interagere med Facebook-sider grundet Personlig 

identitetsværdi, hvilket også gør sig gældende ift. Carlsbergs Facebook-side (Bilag 16.5.3; Bilag 

16.5.4). I den forbindelse udtrykker de to respondenter, at de oplever en følelsesmæssig stolthed, 

ved at engagere sig i brandet, og på den måde blive sat i forbindelse med kvalitetsøl og brandet 

Carlsberg (Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). Hertil udtaler Daniel ” Carlsberg er jo et brand, som man 

hellere vil sættes i forbindelse med, end et brand såsom Harboe, hvilket er skod øl. Carlsberg er 

bare sammenlignet med god øl og kvalitet, hvilket jeg gerne vil forbindes med.” (Bilag 16.5.3: 123). 

Det kan således argumenteres, at personlig identitetsværdi formår at skabe en middel grad af 

adfærdsmæssigt, kognitivt og følelsesmæssigt engagement hos forbrugerne. 

Da ingen af respondenterne motiveres af sjette og sidste værdi, social integration, hvilket blev 

fremvist i det tidligere analyseafsnit ”Værdier”, kan værdien naturligvis ikke lede til engagement 

hos disse. Med det sagt, kan det ikke afvises, at den kan være tilstede på Carlsbergs Facebook-side, 

hvilket den netnografiske analyse belyste.  

 
11.4 Brand attachment  
 
Som beskrevet tidligere i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit, så er brand attachment et element, 

som er essentielt at have fokus på, hvis øget forbrugerloyalitet ønskes. Her blev det ligeledes belyst, 

at der er en stærk forbindelsen mellem engagement og brand attachment, men at brand attachment 

også kan faciliteres udenom engagement. I forbindelse med brand attachment på Facebook-sider 

blev det yderligere belyst, at tidligere forskningsresultater indikerer, at forbrugerne ikke oplever 

brand attachment baseret på interaktioner og andre handlinger på Facebook-sider. Med dette i 
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tankerne såvel som teorien omkring at forbrugerloyalitet ikke kan være tilstede uden brand 

attachment, er dette en essentiel faktor at undersøge nærmere for besvarelsen af 

kandidatafhandlingens forskningsspørgsmål. Den netnografiske analyse søgte i den forbindelse at 

belyse, hvorvidt og i hvilken grad forbrugerne på Carlsbergs Facebook-side har en tilknytning til 

brandet. Da der ikke fremgik nogen tydelige beviser gennem forbrugerkommunikationen på at dette 

er tilfældet, men at det samtidigt heller ikke kan afvises, er situationen omkring brand attachment på 

Carlsbergs Facebook-side, vanskelig at konkludere på baggrund af den netnografiske undersøgelse. 

Derfor vil den tidligere teori omkring brand attachment på Facebook-sider blive undersøgt med 

afsæt i kandidatafhandlingens interviews.  

Respondenternes udtalelser omkring brand attachment belyser først og fremmest, at respondenterne 

i høj grad mener, at deres tilknytning til brands gennem virksomheders Facebook-sider, kan øges 

gennem informativt og troværdigt indhold, indhold som de kan relatere til, og indhold som de gerne 

vil sættes i forbindelse med (Bilag 16.5.1; Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). Det tyder således på, at 

værdierne information og personlig identitet i høj grad er essentielle for at etablere brand 

attachment. Derudover lægger Daniel vægt på, at det også er indhold, som giver ham muligheden 

for, at ytre ekspertise gennem interaktioner med andre forbrugere. Thomas udtaler, at han i 

begrænset grad kan føle sig tilknyttet til et brand via dens Facebook-side, men at det så skulle være 

på baggrund af underholdningsværdi. Interessant for dette, er at det tidligere i analysen blev belyst, 

at alle de adspurgte respondenter motiveres til at tilgå og interagere med Facebook-sider på 

baggrund af underholdningsværdi. Værdien tyder dog ikke på at være afgørende ift. at øge brand 

attachment. Ligeledes blev belønningsværdi tidligere fremstillet som en af de primære 

motivationsfaktorer for at tilgå og interagere med Facebook-sider. Denne nævnes dog ikke af nogen 

af respondenterne i forbindelse med brand attachment. Hertil udtaler både Kasper og Thomas, at 

belønning igennem Facebook-sider, ikke skaber en tilknytning til brandet (Bilag 16.5.1; Bilag 

16.5.2). Christian er den eneste af de fem respondenter, som ikke mener at brand attachment, kan 

skabes gennem en Facebook-side, og udtaler i den forbindelse, at han mener, at tilknytning strækker 

sig udover Facebook-sider (Bilag 16.5.5). Det kan derudover argumenteres, at der er en stærk 

forbindelse mellem engagement og brand attachment. Her mener Kasper, Daniel og Rasmus, at 

disse er tæt forbundet (Bilag 16.5.1; Bilag 16.5.3; Bilag 16.5.4). Kasper udtaler i den forbindelse 

”Jeg synes lidt de to ting går hånd i hånd. Hvis jeg engagerer mig meget i et brand, så er min 

tilknytning til det nok også større.” (Bilag 16.5.1: 112). Det kan derfor diskuteres hvorvidt, at 

postulatet omkring, at brand attachment kan etableres udenom forbrugerengagement, er sandt eller 
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falsk. På den ene side kan det ikke afvises, da det ud fra respondenternes udtalelser kan tyde på, at 

det kan lade sig gøre. På den anden side, så kan det tyde på, at forbrugerengagement har en så stærk 

tilknytning til brand attachment, at brand attachment afledes af den ene eller anden type af 

forbrugerengagement.  

Tre ud af de fire respondenter som føler, at brand attachment kan skabes gennem Facebook-sider, 

mener ligeledes, at dette er tilfældet på Carlsberg Facebook-side. Her skal det nævnes, at Thomas 

ikke mener, at dette er tilfældet, og han kun i mindre grad giver udtryk for, at brand attachment kan 

skabes på Facebook-sider (Bilag 16.5.2). I den forbindelse lægger Kasper og Rasmus vægt på, at 

deres tilknytning til Carlsberg er blevet øget gennem de miljømæssige tiltag og initiativer, som de 

gør opmærksom på gennem deres Facebook-side (Bilag 16.5.1; Bilag 16.5.4). Hertil uddyber 

Kasper ” Det er lidt svingende synes jeg, men i langt højere grad, nu når de er blevet 

opmærksomme på miljøet end førhen” (Bilag 16.5.1: 112). Det kan således, modstridende med de 

dele af tidligere forskning som viste, at brand attachment ikke kan etableres på Facebook-sider, tyde 

på at Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side, kan formå at skabe brand attachment. 

For at dette kan ske, kan det på baggrund af ovenstående udledes, at virksomhederne er nødsaget til 

at arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, hvor værdierne information, personlig identitet 

og til dels empowerment er i fokus. Interessant for dette er, at både personlig identitet og 

empowerment tidligere i analyseafsnittet blev vurderet, til at have en middel grad af effekt på 

forbrugernes motivation for at tilgå og interagere med Facebook-sider. Det kan derfor tyde på at 

essensen af disse er høj ift. at skabe øget brand attachment, og at de primære værdier underholdning 

og belønning har en motiverende effekt på forbrugerne ift. at tilgå og interagere med Facebook-

sider, men at disse ikke evner at skabe øget brand attachment. Derfor kan det tyde på, at Carlsberg 

kan øge brand attachment ved at have fokus på at arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, 

hvor værdierne information, personlig identitet og til dels empowerment er i fokus. Det kan 

ydermere tyde på, at Carlsbergs fokus på miljøet har en positiv effekt, og at dette har positiv 

indvirkning på graden af tilknytning til brandet. 

 

11.5 Forbrugerloyalitet  
 
Som nævnt tidligere i kandidatafhandlingens teoretiske afsnit, så kan graden af forbrugerloyalitet 

vurderes gennem WOM/eWOM og genkøbsvilje. Hertil blev det belyst at forbrugerloyalitet bør 

være hovedmålet i et markedsføringsmæssigt perspektiv, da det kan opbygge såvel som opretholde 

længerevarende forhold mellem virksomheden og forbrugerne, og dermed have positiv effekt på 
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økonomiske resultater. Derudover blev det argumenteret, at brand attachment er en nødvendig 

facilitator for forbrugerloyalitet, da et emotionelt bånd mellem forbruger og virksomhed, er 

nødvendigt for at opnå forbrugerloyalitet. Dette vil blive undersøgt nærmere i følgende.  

 

Det fremgik af den netnografiske analyse, at der er mange forbrugere, som er villige til at anbefale 

Carlsbergs produkter såvel som at snakke positivt om brandet og dets initiativer. Det blev dog også 

identificeret, at der også florere en del negativ eWOM ift. produkterne på Facebook-siden. Således 

kan det tyde på en høj grad af forbrugerloyalitet, dog med plads til forbedringer. 

Fire ud af fem af de adspurgte respondenter i kandidatafhandlingens interviews udtaler i forbindelse 

med ovenstående, at de godt kunne finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på 

baggrund af det indhold, som fremgår af dens Facebook-side (Bilag 16.5.1 – 16.5.4). Hertil uddyber 

Rasmus, at hvis der er tale om et produkt, så skal han have prøvet produktet og vurderet det, før han 

vil anbefale det (Bilag 16.5.4). Christian udtaler hertil, at han ikke kan finde på at anbefale en 

virksomhed og dens produkter på baggrund af indhold præsenteret på dens Facebook-side, men at 

han godt kan forstå, at dette kan have en grad af effekt (Bilag 16.5.5). Hertil udtaler respondenterne, 

at dette ligeledes gør sig gældende med Carlsbergs Facebook-side. Derudover udtaler fire ud af fem 

af respondenterne, at brand attachment har en stor indflydelse på, hvorvidt de er villige til at 

anbefale en virksomhed eller ej (Bilag 16.5.1 – 16.5.4). I den forbindelse udtaler Daniel ”Hvis jeg 

som forbruger har en øget tilknytning til virksomheden, så vil jeg langt hellere anbefale den til 

andre.” (Bilag 16.5.3: 124). De fire respondenter udtaler i den forbindelse, at det ligeledes gør sig 

gældende på Carlsbergs Facebook-side. Her bliver der især lagt vægt på, hvordan Carlsberg 

fremstiller sig selv med henblik på at være miljøbevidste, og at have styr på deres specialeområde, 

som er øllen.  

Det fremgik yderligere af den netnografiske analyse, at det kan tyde på at et stort antal af 

forbrugerne på Carlsbergs Facebook-side, er villige til at genkøbe produkterne igen i fremtiden. 

Denne antagelse blev baseret ud fra forbrugerkommentarer, hvor der snakkes positivt omkring 

produkterne. Her blev det også belyst, at der og er en del forbrugere, som snakkede negativt 

omkring produkterne. Vanskeligheden i at konkludere graden af genkøbsvilje på baggrund af 

netnografien, blev dog yderligere belyst og forklaret i det netnografiske afsnit. Fire ud af fem af de 

adspurgte respondenter i kandidatafhandlingens interviews udtaler i den forbindelse, at deres 

genkøbsvilje påvirkes af, hvordan virksomheden fremstiller sig selv på sin Facebook-side (Bilag 

16.5.1 – 16.5.4). Her blev det dog identificeret, at respondenterne ikke mener, at Facebook-siden 
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alene kan skabe genkøbsvilje, men at produktet også skal være af høj kvalitet. I samme forbindelse 

udtaler respondenterne, at brand attachment har en stor indflydelse på graden af genkøbsvilje. 

Ligeledes skelner respondenterne ikke mellem deres generelle holdninger til dette, og Carlsbergs 

Facebook-side, men lægger fortsat vægt på at produktet er vigtigst, for at de vil genkøbe 

produkterne igen. 

Det kan på baggrund af ovenstående argumenteres, at Carlsberg formår at skabe forbrugerloyalitet 

gennem deres Facebook-side, og at graden af brand attachment er en nøglefaktor, for loyalitetens 

grad. Hertil kan det argumenteres, at denne kan øges yderligere ved at sætte større fokus på at skabe 

øget brand attachment gennem de værdier, som motiverer forbrugerne til at tilgå og interagere med 

Facebook-siden, såvel som engagere sig i brandet. Det kan derudover argumenteres, at 

forbrugerloyalitet med hensyn til graden af genkøbsvilje, ikke kan etableres alene på Facebook-

sider, men kan være med til at påvirke denne.  

 
11.6 Resultaterne af analyse  
 
Ved at teste den teoretiske ramme gennem netnografisk analyse og semistrukturerede interviews 

med forbrugere blev det identificeret, at de primære værdier for at motivere forbrugerne til at tilgå 

og interagere med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side, er information, 

underholdning og belønning. De sekundære motivationsfaktorer blev identificeret og vurderet, som 

empowerment og personlig identitet. Social integration viste sig ikke at have nogen motiverende 

effekt på respondenterne, og da den blot kan tyde på at forekomme på Carlsbergs Facebook-side, 

blev den vurderet til ikke at være afgørende. Interessant for resultaterne er forskelligheden mellem 

disse og respondenternes generelle holdninger til forbrugerværdier såvel som den tidligere 

præsenterede teori omkring forbrugerværdier. Her blev det argumenteret, at nogle forbrugerværdier 

på Facebook-sider er varierende ift. hvilken branche, som undersøges, mens andre ikke er det. I den 

forbindelse var der især tale om værdierne personlig identitet og information. Interessant for 

information er, at de adspurgte respondenter ikke motiveres af at søge andre forbrugeres holdninger 

og anbefalinger, for at mindske risici i købssituationer, når det kommer til at tilgå og interagere med 

Carlsbergs Facebook-side. Det kan derfor tyde på, at informationsværdi til dels er branche betonet, 

og at denne del af værdien i mindre grad gør sig gældende ift. ølbranchen, da prisen på produkterne 

tyder på at være afgørende for at forbrugerne aktivt søger holdninger og anbefalinger på Facebook-

sider. Hertil blev det udledt, at den information, som der søges, er information omkring events, 

lanceringer af nye produkter og miljømæssige initiativer. Personlig identitetsværdi tyder ligeledes 
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på at være branche betonet, i den forstand at det kan være afgørende hvilket brand i en given 

branche, som forbrugerne vil sættes i forbindelse med ift. at skabe et billede af dem selv og deres 

identitet. Her kan det på baggrund af analysen tyde på, at Carlsberg i høj grad er et brand, som 

forbrugerne gerne vil sættes i forbindelse med.  

Derefter blev det identificeret, at der er en stærk forbindelse mellem værdier og 

forbrugerengagement, og at postulatet om at graden af forbrugerengagementet er et resultat af 

den/de værdier, som den enkelte forbruger motiveres af, og oplever at Facebook-siden evner at 

skabe, kan tyde på at være sandt. Her blev det identificeret, at værdierne information, 

underholdning og belønning formår at skabe en høj grad af adfærdsmæssigt såvel som kognitivt 

forbrugerengagement på Facebook-sider, heriblandt på Carlsbergs Facebook-side. Interessant for 

disse værdier var, at belønning og underholdning ikke tyder på at skabe nogen grad af 

følelsesmæssigt forbrugerengagement, men at information tyder på at skabe en middel grad af 

følelsesmæssigt forbrugerengagement. De sekundære værdier empowerment og personlig identitet 

kan hertil tyde på at skabe en middel grad af adfærdsmæssigt, kognitivt og følelsesmæssigt 

forbrugerengagement.  

Derefter blev forbindelsen mellem forbrugerengagement og brand attachment samt graden af brand 

attachment undersøgt. Her kan det først og fremmest argumenteres, at forbindelsen mellem disse to 

tyder på at være stærk, men at det ikke kan afvises, at brand attachment kan etableres udelukkende 

på baggrund af forbrugerværdier og dermed udenom forbrugerengagement. Interessant for brand 

attachment er, at nogle tidligere forskningsresultater hævder, at denne ikke kan etableres på 

Facebook-sider. Dette kan dog, på baggrund af analysen, tyde på ikke at være sandt, og at brand 

attachment godt kan etableres og øges på Facebook-sider, heriblandt på Carlsbergs Facebook-side. 

Ydermere kan det af analysen udledes, at værdierne information, personlig identitet og 

empowerment har stor betydning for at brand attachment kan etableres, hvilket er interessant, da to 

af disse er vurderet som sekundære motivationsfaktorer for forbrugerne ift. at tilgå og interagere 

med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs side. Hertil vægter respondenterne af interviewene især 

troværdigheden af den information Carlsberg udsender, de miljømæssige initiativer, såvel som 

brandet som de kan relatere til, og gerne vil sættes i forbindelse med, samt at indholdet på 

Facebook-siden giver mulighed for at ytre ekspertise gennem forbruger til forbruger interaktioner.  

Slutteligt kan det på baggrund af analysen udledes, at graden af brand attachment er essentiel for 

forbrugerloyalitetens grad, og at postulatet om at loyalitet ikke kan være tilstede uden brand 

attachment, kan tyde på at være sandt. Derfor kan det argumenteres, at denne kan øges, ved at sætte 
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fokus på at skabe øget brand attachment gennem de værdier som motiverer forbrugerne, til at tilgå 

og interagere med Facebook-siden, såvel som engagere sig i brandet. Det kan derudover 

argumenteres, at forbrugerloyalitet med hensyn til graden af genkøbsvilje, ikke kan etableres alene 

på Facebook-sider, men kan være med til at påvirke den. Det kan hertil udledes af analysen, at 

forbrugernes vilje til at genkøbe brandet, afhænger af kvaliteten af produktet, hvilket i høj grad også 

gjorde sig gældende for Carlsberg. I forbindelse med forbrugerloyalitet, fremgår det af analysens 

resultater, at intentioner om at yde positiv WOM/eWOM ligeledes er afhængig af produktets 

kvalitet, dog i mindre grad end ved genkøbsvilje, da faktorer såsom hvordan virksomheden 

fremstiller sig selv på Facebook-siden, har stor betydning for forbrugerne. Hertil kan det tyde på, at 

Carlsberg formår at fremstille sig selv etisk og positivt gennem deres miljøbevidste tiltag, som har 

oplevet øget fokus i samfundsdebatten den seneste tid. Derudover at Carlsberg er et brand, som 

forbrugerne har tillid til, har styr på deres specialeområde.  

12.0 Diskussion 
 

Med afsæt i analysens resultater kan det først og fremmest diskuteres, hvorvidt Carlsberg gennem 

virksomhedens Facebook-side bør fokusere udelukkende på værdierne, information, empowerment 

og personlig identitet, som viste sig at være de værdier, som har størst indflydelse på brand 

attachment og dermed på forbrugerloyalitet. På den ene side kan det argumenteres, at hvis 

hovedformålet med Carlsbergs markedsføring er at øge forbrugerloyalitet, hvilket tidligere 

præsenteret teori hævder at det bør være, så virker det som spild af ressourcer at fokusere på de 

andre værdier. På den anden side kan det argumenteres at belønning og underholdning i høj grad 

motiverer forbrugerne, til at tilgå og interagere med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs 

Facebook-side, at det ved at fjerne alt fokus fra disse værdier kan medføre, at det adfærdsmæssige 

og kognitive forbrugerengagement risikere at dale drastisk. Dette kan betyde, at effekten bliver den 

modsatte, og at Carlsberg ved at fjerne fokus fra de primære forbrugerværdier, ikke får mulighed 

for at påvirke de sekundære forbrugerværdier, og dermed ikke formår at øge brand attachment og 

øge forbrugerloyalitet. Dette især med henblik på det store antal forbrugere, som primært er 

motiveret af underholdning og belønning, men som sekundært er motiveret af de værdier, som har 

effekt på brand attachment og dermed forbrugerloyalitet. Hertil er det essentielt at have i tankerne, 

at forbrugerne kan være motiveret af flere forskellige værdier.  

Med dette kan det argumenteres, at Carlsberg bør opretholde fokus på at skabe belønningsværdi og 

underholdningsværdi. Hertil måske bør øge fokus på underholdningsværdi, da denne fremgik meget 
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passiv af den netnografiske analyse såvel som blev efterspurgt af respondenterne af interviewene. 

Men samtidigt øge fokus på de værdier, som er grobunden for brand attachment og dermed 

forbrugerloyalitet. 

Det kan hertil diskuteres, hvorvidt det er muligt for en virksomhed i ølbranchen at holde fokus, på 

at påvirke alle disse værdier, uden at markedsføringen bliver for bred. På den ene side kan dette 

være en udfordring, da det kan være svært for forbrugerne at identificere hvilken retning 

virksomheden vil hen i, hvis den eksempelvis fremstår underholdende, men samtidigt gerne vil 

være seriøs. På den anden side kan det argumenteres, at Carlsberg kan drage fordel af at være en 

ølproducent, hvor det kan antages, at forbrugerne tillægger en mindre grad af forventninger til 

seriøsitet. Men at virksomheden derimod kan overraske disse positivt ved at tage øget 

samfundsansvar, være seriøse omkring deres specialeområde osv. På den måde kan det 

argumenteres, at et øget bredt fokus er muligt.  

Det kan ydermere på baggrund af analysens resultater diskuteres, hvorvidt forbrugerloyalitet kan 

øges på baggrund af Carlsbergs Facebook-side. På den ene side viser resultaterne, at 

forbrugerloyalitet i høj grad er afhængigt af virksomhedens produkt, og at kvaliteten af disse er et 

bærende element i at øge forbrugerloyalitet. På den anden side kan forbrugerloyalitet argumenteres 

for at strække sig udover blot at være afhængig af produktkvalitet, og at Carlsberg gennem deres 

Facebook-side, kan øge denne ved at arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, hvor der 

sættes fokus på de værdier som afleder engagement og brand attachment. Det kan derfor 

argumenteres, at Carlsberg kan øge såvel som opretholde forbrugerloyaliteten gennem strategisk 

arbejde med deres Facebook-side. Dog kan det argumenteres, at produktkvaliteten stadig er 

essentiel, da den er af stor betydning for forbrugerne, og dermed også for at opretholde loyaliteten 

på sigt. Således kan det argumenteres, at Facebook-siden ikke nødvendigvis, kan skabe 

forbrugerloyaliteten alene, men at den kan være en stor del af at øge og opretholde den. Dermed kan 

Carlsbergs Facebook-side få en væsentlig rolle i deres samlede markedsføring. 
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13.0 Konklusion 
 
Afhandlingen har således givet et indblik i hvilke værdier, som motiverer forbrugere til at tilgå og 

interagere med Facebook-sider, hertil Carlsbergs Facebook-side. Hvordan værdierne hænger 

sammen med forbrugerengagement, brand attachment og forbrugerloyalitet. Derudover diskuterer 

og argumenteret på baggrund af analysens resultater for, hvorfor virksomheder i den danske 

ølbranche bør arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv, for på den måde at kunne øge brand 

attachment og forbrugerloyalitet gennem deres Facebook-side.  

På baggrund af kandidatafhandlingen kan det først og fremmest konkluderes, at forbrugerværdier, 

graden og typerne af forbrugerengagement disse afleder, graden af brand attachment samt graden af 

forbrugerloyalitet på Facebook-sider til dels kan variere, afhængigt af hvilken branche som der 

undersøges. I den forbindelse kan det dog også konkluderes, at der er mange ligheder mellem de 

generelle opfattelser af værdierne, og værdier i sammenhæng med ølbranchen. Således at disse ikke 

varierer betydeligt fra branche til branche, men at elementer i nogle af værdierne gør det. Det kan 

hertil konkluderes, at forbrugerene primært motiveres af værdierne information, belønning og 

underholdning ift. at tilgå og interagere med Facebook-sider, heriblandt Carlsbergs Facebook-side. 

Hvor empowerment og personlig identitetsværdi kan konkluderes som sekundære 

motivationsfaktorer for forbrugerne, så tyder det ikke på at social integration tilskrives nogen 

essentiel værdi.  

Derudover kan det konkluderes, at disse værdier har en stærk forbindelse til engagement såvel som 

brand attachment, og dermed har en afgørende betydning for graden og muligheden for at øge samt 

opretholde forbrugerloyalitet, hvilket bør være hovedformålet med virksomhedernes markedsføring.  

Slutteligt kan det derfor konkluderes, at virksomheder i den danske ølbranche bør arbejde med mere 

strategiske tiltag på deres Facebook-sider, for på den måde at imødekomme forbrugernes 

efterspørgsler. Dette kan således gøres ved at arbejde ud fra et mere forbrugerorienteret perspektiv, 

hvor de værdier som forbrugerne vægter, oplever et øget fokus. Hertil kan det konkluderes, at 

virksomhederne bør have et opløftet fokus på de sekundære værdier, såvel som informationsværdi, 

hvilke gennem kandidatafhandlingens analyse blev belyst som de værdier, der har størst effekt på 

graden af brand attachment og dermed forbrugerloyalitet. Det kan dog på baggrund af diskussionen 

konkluderes at de primære værdier underholdning og belønning, som af analysen kan konkluderes 

ikke at have en effekt på brand attachment og dermed forbrugerloyalitet, stadig har en stor essens 

for graden af forbrugerengagement. Hertil kan det konkluderes, at hvis der ikke er fokus på de 

primære værdier, så risikeres det, at muligheden for at påvirke de sekundære forbrugerværdier 
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mindskes, og dermed vanskeliggøres det at øge brand attachment og dermed forbrugerloyalitet i det 

større billede.  

Det kan derfor konkluderes, at virksomhederne gennem strategisk arbejde med deres Facebook-

sider, bør have et forhøjet fokus på de værdier, som påvirker brand attachment og dermed 

forbrugerloyalitet, men samtidigt formå at skabe underholdnings-, og belønningsværdi. Dette kan 

gøres ved at den kommunikation som udsendes, bliver fokuseret på at kombinere de primære 

forbrugerværdier med de sekundære forbrugerværdier. Eksempelvis kan Carlsberg lave en 

konkurrence på deres Facebook-side, hvor forbrugerne kan opnå en økonomisk gevinst mod det 

krav, at de interagerer med opslaget. Her skal Carlsberg sørge for at bringe information, muligheden 

for empowerment og/eller personlig identitetsværdi i spil, for at påvirke de forbrugerværdier, som 

har indflydelse på brand attachment og forbrugerloyalitet. Kombinationsmulighederne af 

forbrugerværdierne er mange, og disse kan kommunikeres ud på mange forskellige måder.  

14.0 Perspektivering  
 
Følgende perspektivering vil belyse og diskutere de teoretiske perspektiver for 

kandidatafhandlingens undersøgelse, og hvordan resultaterne af denne kan bidrage til videnskabelig 

viden inden for emnefeltet. Derudover at belyse og diskutere hvilke ledelsesmæssige samt praktiske 

implikationer resultaterne kan have.  

 
14.1 Teoretisk perspektivering  
 
Resultaterne af kandidatafhandlingens undersøgelse kan argumenteres for at bidrage med viden 

inden for forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider i den danske ølbranche såvel som i en mere 

generel forstand. Hertil hvordan dette har effekt på forbrugerengagement, brand attachment og 

dermed forbrugerloyalitet såvel som forbindelsen mellem de forskellige variable. Det blev i den 

forbindelse belyst, at der er en diversitet, ift. hvilken branche som undersøges, og at resultater 

omkring forbrugerværdiskabelse derfor kan være varierende. Hvor tidligere forskning definerer 

informationsværdi som at indeholde, at forbrugerne tilgår Facebook-sider for at søge andre 

forbrugeres anbefalinger ift. at mindske risici i købssituationer, viste kandidatafhandlingens 

forskningsresultater at dette ikke gør sig gældende ift. ølbranchen, da produktpris har en afgørende 

betydning. Derimod vægtes andre elementer i informationssøgning såsom lancering af nye 

produkter, events mf. En anden værdi som i høj grad kan være betonet af hvilken branche og brand 

som undersøges, blev identificeret til at være personlig identitet. Da der ikke er konsensus mellem 



 76 

tidligere forskningsresultater omkring personlig identitet, biddrager kandidatafhandlingens 

undersøgelse med viden omkring, at personlig identitetsværdi har en essentiel betydning, for at 

skabe øget brand attachment og øget forbrugerloyalitet. Hertil kan det argumenteres, at 

undersøgelsens resultater belyser, at brand attachment på Facebook-sider kan skabes, hvilket 

modargumentere Tsai & Men’s (2013) forskningsresultater, som hævder det modsatte. Derudover 

biddrager resultaterne af kandidatafhandlingens undersøgelse, med viden omkring hvordan øget 

brand attachment og øget forbrugerloyalitet på Facebook-sider og på Facebook-sider i ølbranchen 

kan opnås. 

Det kan derfor argumenteres, at kandidatafhandlingens forskningsresultater biddrager med ny 

viden, som be- eller afkræfter tidligere forskning inden for emnefeltet, og kaster et nyt lys over det 

undersøgte emnefelt i en sammenhæng med den danske ølbranche.  

Dette leder til indikationen om at forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider, er et fænomen, som 

udvikler sig i takt med at forbrugernes efterspørgsler udvikler sig, hvilket er essentielt at tage i 

betragtning fra et teoretisk perspektiv, for at forstå den nye viden omkring det undersøgte emnefelt, 

og dermed vigtigheden af kandidatafhandlingens undersøgelse. Ydermere for at belyse essensen i 

fortsat at forske i emnefeltet. 

 

14.2 Ledelsesmæssige implikationer  
 
De praktiske og ledelsesmæssige implikationer ved resultaterne af kandidatafhandlingens 

undersøgelse kan først og fremmest argumenteres for at ligge i repræsentativiteten. Grundet den 

tidsramme afhandlingen er underlagt, blev en indsnævret målgruppe bestående af fem forbrugere 

interviewet. Dette med formålet om opnå tilstrækkelig viden til besvarelsen af 

forskningsspørgsmålene, som samtidigt belyser hvordan de generelle holdninger til det undersøgte 

fænomen, adskiller sig fra holdningerne til Carlsbergs Facebook-side. For at øge repræsentativiteten 

kunne det have været interessant at inddrage flere respondenter, vælge respondenter fra forskellige 

geografiske områder og udvide aldersgruppen. Dette kunne ligeledes have været med til at sikre en 

højere generaliserbarhed. Dog kan fuldkommen generaliserbarhed med afsæt i den 

socialkonstruktivistiske fremgangsmåde, som kandidatafhandlingen er udarbejdet ud fra, være 

vanskelig at opnå, da undersøgelser og dermed forskningsresultater ofte er bygget ud fra lokale 

sandheder.  

Det kan argumenteres at resultaterne af kandidatafhandlingens undersøgelse, har skabt viden 

omkring forbrugerværdiskabelse på Facebook-sider i den danske ølbranche gennem Carlsbergs 
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Facebook-side som casestudie, belyst essensen i at arbejde ud fra et forbrugerorienteret perspektiv. 

Denne viden samt forståelse for hvad forbrugerne vægter af værdier kan anvendes af virksomheder 

i den danske ølbranche, til at arbejde mere strategisk med deres Facebook-sider, og gennem dette 

øge brand attachment og forbrugerloyalitet. Derudover kan denne viden anvendes i den samlede 

forskning af fænomenerne med henblik på afklaring såvel som videre forskning.  
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16.0 Bilag  
 
16.1 Præsentation af respondenter  
 

Respondent nr.  Navn  Alder Bopæl 
        
1 Kasper 27 Valby 
2 Thomas 27 Valby 
3 Daniel 27 København 
4 Rasmus  27 København 
5 Christian 27 København 

 
16.2 Farvekodekombination 
 
 

  Værdier  Engagement  
Brand 
attachment  

WOM/eWOM 
(Loyalitet) 

Genkøbsvilje 
(Loyalitet)  

Farve            
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16.3 Interviewguide  
 

Første fase af interviewet:  
Afklaring. 
 

  

Kort præsentation af 
interviewer, respondent og 
formålet med projektet.  
 
 

Præsentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med 
interviewet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsramme 
 
 
 
Interviewet optages  

Hej, mit navn er Emil. Jeg 
studerer Cand.merc.EMF på CBS, 
og er i den forbindelse i gang med 
at skrive min kandidatafhandling, 
som omhandler 
forbrugerværdiskabelse på 
Facebook-sider. Det er 
forbindelse med dette emne, at 
interviewet vil blive gennemført. 
 
Formålet med interviewet er at 
undersøge hvilke faktorer, som 
motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med 
Facebook-sider, og i hvilken grad 
disse kan øge loyalitet. Jeg 
arbejder med Carlsberg som 
casestudie, så det er deres 
Facebook-side, som 
undersøgelsen er baseret ud fra. 
 
 
Interviewet vil tage cirka 30-40 
minutter. 
 
 
Bare lige til information så 
optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere 
anvendelse.  

 
Præsentation af respondent 
 
 
 
 
 
 

  
Vil du ikke lige præsentere dig 
selv ift.:  

• Navn 
• Alder 
• Bopæl 
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Anden fase af interviewet:  
Afklaring 
 

  

En erklæring af 
respondentens brug af tid på 
Facebook og præferencer ift. 
indhold  
 
Hvorfor/hvorfor ikke samt 
uddybelser vil blive spurgt 
ind til ved alle ”relevante” 
svar gennem interviewet. 
 
 
 

Baggrunden for 
spørgsmålene:  
 
I den første fase af 
interviewet vil jeg spørge 
dig ind til dit brug af 
Facebook-sider og hvilke 
typer indhold du finder 
tiltalende. Hertil også 
Carlsbergs Facebook-
side.  
 
 
 
 
 
 
 

• Hvor ofte tilgår og/eller 
interagerer du med 
virksomheders Facebook-
sider?  
 

• Hvilken type indhold på 
Facebook-sider finder du 
tiltalende? Videoer, 
billeder, andre forbrugeres 
kommentarer eller 
udelukkende opslag med 
tekst?  
 

• Er dette også gældende for 
indhold på Carlsbergs 
Facebook-side? 

 

Tredje Fase af interviewet: 
Værdier og engagement på 
Facebook-sider.  

 
 
 
 

 

Respondentens niveau af 
motivation for at tilgå 
og/eller interagerer med 
Facebook-sider.  
 
Ved ”relevante” svar (Svar 
hvor respondenten 
interagerer), vil der blive 
spurgt yderligere ind til 
motivationen for at engagerer 
sig. På den måde kan 
niveauet engagement 
vurderes, hvorvidt det er 
følelsesmæssigt, kognitivt 
og/eller adfærdsmæssigt.  
 

Nu vil jeg spørge dig ind 
til hvilke ”værdier”, som 
motiverer dig som 
forbruger til at tilgå 
og/eller interagerer med 
Facebook-sider. 
 

• Finder du belønning i form 
af gevinster og andre 
økonomiske fordele 
motiverende for at tilgå 
Facebook-sider? Dette kan 
eks. være via 
konkurrencer. 
 

• Deltager du nogensinde i 
konkurrencer eller lign. og 
i så fald, liker, tagger 
og/eller deler du så 
opslagene med dine 
forbindelser? 

 
• Har du deltaget i en 

konkurrence fra 
Carlsbergs Facebook-side 
før?  
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  • Tilgår du Facebook-sider 
for at finde information? 
Og i så fald finder du 
troværdighed i denne 
information? 
 

• Kan dette gøre sig 
gældende på Carlsbergs 
Facebook-side?  
 

• I hvilken grad motiverer 
informativt indhold dig til 
at engagere dig på 
Facebook-sider? I forhold 
til aktivt selv at deltage i 
debatter såvel som like, 
kommentere og/eller dele 
opslagene. 

 
• Tilgår du Facebook-sider 

til at opnå en 
underholdende og/eller 
afslappende følelse? 
Eksempelvis gennem 
sjove opslag i form af 
billeder, videoer og andet?  
 

• Motiverer underholdende 
indhold dig til at like, 
kommentere, og/eller dele 
indholdet? 

 
• Kan underholdende 

indhold fra Carlsbergs 
Facebook-side ligeledes 
være tiltalende for dig?  
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• Tilgår og anvender du 

Facebook-sider til at 
kunne ytre ekspertise 
overfor andre forbrugere, 
og på den måde have 
indflydelse på dem og 
deres holdninger?  
 

• Gør dette sig ligeledes 
gældende på Carlsbergs 
Facebook-side?  

 
• Tilgår og anvender du 

Facebook-sider til at opnå 
erkendelse fra andre 
forbrugere, som 
derigennem kan danne et 
billede af dig som person? 
Liker, kommentere, 
og/eller deler du hertil 
indholdet? 
 

• I hvilken grad gør dette sig 
gældende for dig på 
Carlsbergs Facebook-side?  
 

• Tilgår og anvender du 
Facebook-sider til at opnå 
følelsen af at ”høre til”? 
Med det menes der, om du 
føler dig som en del af en 
støttende gruppe, som har 
andre forbrugere med 
samme ideologier og 
interesser, og dermed kan 
være støttende?   
 

• I hvilken grad gør dette sig 
gældende for dig på 
Carlsbergs Facebook-side?   
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Fjerde fase af interviewet:  
Brand attachment. 
 

  

Respondentens emotionelle 
bånd til brandet.   
 
 

Nu vil jeg spørge dig ind 
til hvordan det vi lige har 
snakket om, har effekt på 
dit niveau af tilknytning 
til virksomheden og dens 
brand. 

• Kan du opnå en forhøjet 
følelse af tilknytning til 
brandet på baggrund af de 
tidligere værdier vi 
snakkede om (Her nævnes 
værdierne for at opfriske 
respondentens 
hukommelse)? I så fald 
hvilke?  
 

• I hvilken grad gør dette sig 
gældende for dig på 
Carlsbergs Facebook-side? 

  
• Føler du, at du ved at 

interagerer og engagerer 
dig i virksomhedens 
Facebook-side opnår en 
forhøjet tilknytning til 
brandet?  
 

• I hvilken grad gør dette sig 
gældende for dig på 
Carlsbergs Facebook-side?  

 
Femte fase af interviewet: 
Forbrugerloyalitet. 

  
 
 

Respondentens niveau af 
vilje til at yde WOM/eWOM 
omkring virksomheden, samt 
niveauet af respondentens 
intentioner om at genkøbe 
brandet igen i fremtiden.  
 

Her i den sidste del af 
interviewet, vil jeg 
spørge dig ind til dit 
niveau af loyalitet på 
baggrund af de emner vi 
tidligere har snakket om 
samt din vilje til at yde 
WOM/eWOM såvel som 
at genkøbe produkter fra 
virksomheden igen i 
fremtiden.  
 

• I hvilken grad kunne du 
finde på at anbefale en 
virksomhed og dens 
produkter på baggrund af 
det indhold som bliver 
præsenteret på dens 
Facebook-side?  
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• I hvilken grad kunne du 

finde på at anbefale 
Carlsberg på baggrund af 
det indhold som 
præsenteres på 
virksomhedens Facebook-
side?  

 
• I hvilken grad kunne du 

finde på at genkøbe 
produkter fra 
virksomheden igen i 
fremtiden på baggrund af 
det indhold som bliver 
præsenteret på dens 
Facebook-side?  
 

• I hvilken grad kunne du 
finde på at genkøbe 
produkter fra Carlsberg på 
baggrund af det indhold 
som præsenteres på 
virksomhedens Facebook-
side?  
 

• I hvilken grad føler du at 
en tilknytning til 
virksomheden på 
baggrund af dens 
Facebook-side, har 
indflydelse på din vilje til 
at anbefale brandet til 
andre forbrugere?  
 

• I hvilken grad gør dette 
sig gældende for dig med 
Carlsbergs Facebook-
side? 
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• I hvilken grad føler du at 

en tilknytning til 
virksomheden på 
baggrund af dens 
Facebook-side, har 
indflydelse på dine 
intentioner om at genkøbe 
dens produkter igen i 
fremtiden?  
 

• I hvilken grad gør dette 
sig gældende for dig med 
Carlsbergs Facebook-
side? 

 
Sjette fase af interviewet: 
Interviewet afsluttes.  

  

 Signaler at interviewet er 
ved at være slut. Check 
interviewguiden, for at 
sikre at alle spørgsmål er 
besvaret. 

• Disse var spørgsmålene, 
jeg havde – Tak for din 
deltagelse.  
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16.4 Netnografisk analyse – Opslag fra perioden: 01.05.2019 – 31.05.2019 
 
16.4.1 Opslag 1 – 30 sek. video (Konkurrence) 
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16.4.2 Opslag 2 – 1 min. 46 sek. video  
 

 
 
16.4.2.1 Kommentarspor  
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16.4.3 Opslag 3 – 10 sek. video  
 

 
 
16.4.3.1 udvalgte interessante kommentarer  
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16.4.4 Opslag 4 – Billede  
 

 
 
16.4.4.1 udvalgte interessante kommentarer  
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16.4.5 Opslag 5 – 10 sek. video 
 

 
 
X.4.5.1 udvalgte interessante kommentarer  
 

 
 
 
 



 99 

16.4.6 Opslag 6 – 10 sek. video 
 

 
 
 
16.4.6.1 udvalgte interessante kommentarer 
 

 
 
 
 
 
 
 



 100 

16.4.7 Opslag 7 – 9 sek. video 
 

 
 
16.4.7.1 udvalgte interessante kommentarer 
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16.4.8 Opslag 8 – Billede  
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16.4.8.1 udvalgte interessante kommentarer 
 

 
 
16.4.9 Opslag 9 – Event 
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16.4.10 Opslag 10 – 6 sek. video (Konkurrence) 
 

 
 
16.4.10.1 udvalgte interessante kommentarer 
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16.4.11 Opslag 11 – 7 sek. video  
 

 
 
 
16.4.11.1 udvalgte interessante kommentarer 
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16.4.12 Opslag 12 – 13 sek. video 
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16.4.13 Opslag 13 – 2 min. 8 sek video (Konkurrence) 
 

 
 
16.4.13.1 udvalgte interessante kommentarer 
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16.4.14 Opslag 14 – Billede 
 
 

 
 
 
16.4.14.1 udvalgte interessante kommentarer 
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16.5 Interviews:  
 
16.5.1 Kasper:  
 
Interviewet blev afholdt ansigt til ansigt hjemme hos respondenten. Dato for interview: 
30.07.2019.  
 
Interviewer: Hej Kasper, mit navn er Emil. Jeg studerer Cand.merc.EMF på CBS, og er i den 
forbindelse i gang med at skrive min kandidatafhandling, som omhandler forbrugerværdiskabelse 
på Facebook-sider. Det er forbindelse med dette emne, at interviewet vil blive gennemført. 
Formålet med interviewet er at undersøge hvilke faktorer, som motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med Facebook-sider, og i hvilken grad disse kan øge loyalitet. Jeg arbejder 
med Carlsberg som casestudie, så det er deres Facebook-side, som undersøgelsen er baseret ud fra. 
Interviewet vil tage cirka 30-40 minutter. Bare lige til information så optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere anvendelse. 
 
Vil du ikke lige præsentere dig selv ift.:  Navn, alder og bopæl?  
 
Kasper: Jo selvfølgelig. Mit navn er Kasper. Jeg er 27, og har min daglige gang i Valby.  
 
Interviewer: Super – I den næste fase af interviewet vil jeg spørge dig indtil dit brug af Facebook-
sider, hvilke typer indhold du finder tiltalende og dit kendskab til Carlsbergs Facebook-side. 
 
Kasper: Modtaget 
 
Interviewer: Hvor ofte tilgår og/eller interagerer du med virksomheders Facebook-sider? 
 
Kasper: Det sker på daglig basis – Facebook er jo efterhånden blevet ”The go to” sociale medie. _ 
_ 
 
Interviewer: Ift. Facebook-sider, hvilken type indhold finder du så tiltalende? Videoer, billeder, 
andre forbrugeres kommentarer eller udelukkende opslag med tekst? _ _ 
 
Kasper: Jeg tror det er lidt en kombination af det hele. Altså hvis jeg bare skal have informationer 
omkring events, nye produkter eller lign. kan et opslag med tekst være så fint. Men altså et billede 
eller video til gør selvfølgelig opslaget lidt mere iøjnefaldende. _ _ 
 
Interviewer: Andre forbrugeres kommentarer er ikke tiltalende? _ _ 
 
Kasper: Altså hvis der er gang i en debat eller diskussion, så kan de være meget underholdende, jo. 
_ _ 
 
Interviewer: Er dette også gældende for indholdet på Carlsbergs side? _ _ 
 
Kasper: Ja det synes jeg af og til, at det er. _ _ 
 
Interviewer: Nu vil jeg spørge dig ind til hvilke ”værdier”, som motiverer dig som forbruger til at 
tilgå og/eller interagerer med Facebook-sider.  
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Finder du belønning i form af gevinster og andre økonomiske fordele motiverende for at tilgå 
Facebook-sider? Dette kan eks. være via konkurrencer. Nok lidt et spørgsmål du har svaret på i 
form af det du sagde lige før.  
 
Kasper: Ja det gør jeg.  
 
Interviewer: Hvordan kan det være?  
 
Kasper: Jamen jeg tror bare, at det tiltaler mig, at kunne deltage i en konkurrence gratis, og at det 
kun tager 10 sekunder, ja.  
 
Interviewer: Når du deltager i konkurrencer eller lign. liker, tagger og/eller deler du så opslagene 
med dine forbindelser?  
 
Kasper: Ja, det er ofte et krav ift. at deltage i konkurrencerne. Så det afhænger af hvilke krav 
virksomheden stiller for deltagelse.  
 
Interviewer: Har du deltaget i en konkurrence fra Carlsbergs Facebook-side før?  
 
Kasper: Ja det er jeg ret sikker på. Men det er vist lang tid siden.  
 
Interviewer: Okay.  
 
Kasper: Eller jeg tror faktisk måske, at jeg deltagede i en Carlsberg konkurrence for ikke så lang 
tid siden  
 
Interviewer: Kan du huske hvad konkurrence drejede sig om?  
 
Kasper: Jeg tror måske, at det var en konkurrence, hvor man kunne vinde nogle fodboldbilletter  
 
Interviewer: Ahh okay. Hvad motiverer dig til at deltage i konkurrencer?  
 
Kasper: Det er 100% for at vinde gevinster. 
 
Interviewer: Så det er ikke fordi du har en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet?  
 
Kasper: Nej.  
 
Interviewer: Tilgår du Facebook-sider for at finde information? Og i så fald finder du troværdighed 
i denne information?  
 
Kasper: Ja det gør jeg i høj grad. Ift. hvorvidt information er valid, så tror jeg det kommer meget an 
på, hvor man søger den henne, og hvor ”kildekritisk” man er.  
 
Interviewer: Kan dette gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side? 
 
Kasper: Ja det synes jeg godt.  
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Interviewer: Vil du forsøge at uddybe dette?  
 
Kasper: Ja. De er jo de danske øl giganter, så de må have styr på hvad de laver, og derfor vil jeg 
også have større tilbøjelighed til at tro på de informationer de eks. sender ud omkring øl osv. 
Derudover ved jeg, at de har været ret opmærksomme på miljøet på det seneste, og har lavet nogle 
meget fede opslag med ”kendisser” omkring dette, hvilket jeg går meget op i.  
 
Interviewer: Hvordan ift. aktivt at gå ind på Carlsbergs Facebook-side, for at se andre forbrugeres 
holdninger til nye produkter eller lign. ift. at mindske risici ift. at købe disse produkter? 
 
Kasper: Det tror jeg ikke ligefrem aktivt, at jeg ville gøre. Selvom andre personers anbefalinger af 
produkter kan være meget rare at have med i overvejelserne, inden man køber noget, så tror jeg ikke 
ligefrem at en øl ville være dyr nok til at jeg aktivt ville gå ind og søge anmeldelser omkring den. 
Jeg ville nok bare købe en og så selv vurdere det.  
 
Interviewer: Ja okay - I hvilken grad motiverer informativt indhold dig så til at engagere dig på 
Facebook-sider? I forhold til aktivt selv at deltage i debatter såvel som like, kommentere og/eller 
dele opslagene. 
 
Kasper: Altså jeg daltager faktisk aldrig rigtig i debatter omkring informativt nyhedsindhold.  
 
Interviewer: Du tagger heller ikke venner og andre forbindelser i opslagene?  
 
Kasper: Jo, hvis jeg tænker, at det kan være interessant for den person, som jeg tagger, så kan jeg 
godt finde på det.  
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet ift. informative 
indhold? 
 
Kasper: Både ja og nej – Altså hvis det er en sag, som jeg går op i, så kan jeg vel godt føle en 
emotionel stolthed i at gøre opmærksom på den, og dermed vise at det er noget, som jeg går op i. 
Det sætter jo så også sit præg, at det er i forbindelse med det givne brand.  
 
Interviewer: Nu nævnte du selv, at du synes Carlsberg havde nogle gode opslag omkring miljøet. I 
hvilken grad, synes du at opslag som disse giver dig en emotionel stolthed at engagere dig i?  
 
Kasper: Altså nu er vi jo som befolkning blevet talt ørene døve ift. miljø, og er derfor begyndt at gå 
mere op i det – heriblandt mig selv. Så jeg kan sagtens se, at opslag fra Carlsbergs side omkring 
miljø, kan give mig en form for stolthed i at tagge folk i og dele, for på den måde at sprede 
budskabet om et mere miljørigtigt samfund.  
 
Interviewer: Okay super. Tilgår du Facebook-sider til at opnå en underholdende og/eller 
afslappende følelse? Eksempelvis gennem sjove opslag i form af billeder, videoer og andet?  
 
Kasper: Ja i høj grad. Jeg elsker sjove videoer og billeder.  
 
Interviewer: Motiverer underholdende indhold dig så til at like, kommentere, og/eller dele 
indholdet?  
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Kasper: Ja det kan det sagtens.  
 
Interviewer: Kan underholdende indhold fra Carlsbergs Facebook-side ligeledes være tiltalende for 
dig?  
 
Kasper: Ja det skulle jeg ikke se hvorfor det ikke skulle kunne. 
 
Interviewer: Har du interageret med underholdende opslag fra virksomhedens Facebook-side før?  
 
Kasper: Det huske jeg faktisk ikke at jeg har, nej.  
 
Interviewer: Okay. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at kunne ytre ekspertise overfor andre 
forbrugere, og på den måde have indflydelse på dem og deres holdninger? 
 
Kasper: Nej det gør jeg mig ikke i.  
 
Interviewer: Okay modtaget. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå erkendelse fra andre 
forbrugere, som derigennem kan danne et billede af dig som person? Liker, kommentere, og/eller 
deler du hertil indholdet? 
 
Kasper: Det bliver et stort nej. Jeg har ikke brug for at skilte med forskellige ting, for at opnå 
erkendelse fra andre. 
 
Interviewer: Okay. Det går jeg også ud fra gør sig gældende på Carlsbergs Facebook-side? 
 
Kasper: Ja.   
 
Interviewer: Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå følelsen af at ”høre til”? Med det 
menes der, om du føler dig som en del af en støttende gruppe, som har andre forbrugere med 
samme ideologier og interesser, og dermed kan være støttende?   
 
Kasper: Nej det føler jeg ikke, er motivationen for mit brug af Facebook-sider. 
 
Interviewer: Okay. Nu vil jeg spørge dig ind til hvordan det vi lige har snakket om, har effekt på 
dit niveau af tilknytning til virksomheden og dens brand.  
 
Kasper: Ja okay  
 
Interviewer: Kan du opnå en forhøjet følelse af tilknytning til brandet på baggrund af de tidligere 
værdier vi snakkede om? I så fald hvilke? 
 
Kasper: Jeg kunne godt se, at jeg kunne føle en større tilknytning til et brand, hvis de gik ind for 
nogle af de ting, som jeg går ind for – såsom miljø.  
 
Interviewer: Okay. Er det både gældende for belønnende indhold såsom Facebook konkurrencer, 
underholdende indhold, og informativt indhold, som du har givet udtryk for tiltaler dig?  
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Kasper: Til det vil jeg sige at Facebook-konkurrencer vitterligt ikke skaber nogen tilknytning til 
brands fra min side. For at min tilknytning til et brand skulle stige via deres Facebook-side, skulle 
de nok fokusere på informativt og troværdigt indhold, som jeg kan relatere til – igen såsom miljøet.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-side?  
 
Kasper: Det må eller kan i hvert fald være i samme grad. Jeg synes generelt set, at Carlsberg ligger 
nogle fede ting op omkring miljøet (de kunne dog godt ligge mere op omkring det men altså).  
 
Interviewer: Så du kunne godt føle en større tilknytning til Carlsberg end eksempelvis Royal 
Unibrew på baggrund af det?  
 
Kasper: Ja det vil jeg sige.  
 
Interviewer: Okay. Føler du, at du ved at interagerer og engagerer dig i virksomhedens Facebook-
side opnår en forhøjet tilknytning til brandet?  
 
Kasper: Ja dette kunne jeg vel godt. Jeg synes lidt de to ting går hånd i hånd. Hvis jeg engagerer 
mig meget i et brand, så er min tilknytning til det nok også større.   
 
Interviewer: I hvilken grad, vil du mene, at dette gør sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-
side? 
 
Kasper: Det er lidt svingende synes jeg, men i langt højere grad, nu når de er blevet opmærksomme 
på miljøet end førhen.  
 
Interviewer: Okay. Her i den sidste del af interviewet, vil jeg spørge dig ind til dit niveau af 
loyalitet på baggrund af de emner vi tidligere har snakket om samt din vilje til at yde WOM/eWOM 
såvel som at genkøbe produkter fra virksomheden igen i fremtiden.  
 
Kasper: Ja skyd løs.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på 
baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Kasper: Det tror jeg godt, kunne have en betydning – Eksempelvis, hvis Carlsberg lancerede en ny 
øl, og reklamerede for den på deres Facebook-side. Men også at de er miljøbevidste. 
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra virksomheden igen i 
fremtiden på baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Kasper: Det kunne jeg godt forestille mig, kunne have en effekt. Altså jeg ved dog ikke, om det 
udelukkende ville være på baggrund af indholdet på deres Facebook-side. Men jeg tror det har en 
effekt på, at man som forbruger bliver opmærksom på brandet, og kommer måske i ens 
underbevidsthed får tendens til at vælge det fremfor andet.  
 
Interviewer: Ja det giver god mening. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra 
Carlsberg på baggrund af det indhold som præsenteres på virksomhedens Facebook-side? 
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Kasper: Det må være samme svar som det før – er i til dels et godt svar?  
 
Interviewer: Det er så fint et svar. I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på 
baggrund af dens Facebook-side, har indflydelse på din vilje til at anbefale brandet til andre 
forbrugere? 
 
Kasper: Det føler jeg godt kunne have indflydelse på hvorvidt jeg ville anbefale brandet til mine 
venner.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Kasper: Det gør sig ligeledes gældende.  
 
Interviewer: I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på dine intentioner om at genkøbe dens produkter igen i fremtiden? 
 
Kasper: Det kan jeg også godt se kan have betydning for mig. Jeg ved ikke lige om det er på grund 
af dens Facebook-side udelukkende. Men jeg kan godt se at den kan have effekt.  
 
Interviewer: Kan du prøve at uddybe det?  
 
Kasper: Ja altså hvis jeg har en tilknytning af den ene eller anden art til brandet, så vil jeg nok være 
mere villig til at købe dens produkter fremfor andres. Og hvis man følger dens Facebook-side, får 
man opslag derfra og bliver gjort opmærksom på den.  
 
Interviewer: Super. Gør dette sig også gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side?  
 
Kasper: Ja til dels – altså nu foretrækker jeg egentlig bare Carlsbergs øl fremfor så mange andre, 
men jeg kan da godt se i bakspejlet ift. det vi har talt om, at det kan have en effekt på graden af hvor 
villig jeg er til at købe produkter derfra.  
 
Interviewer: Okay. Jamen Kasper det var egentlig de spørgsmål, som jeg havde – Du skal have tak 
for din deltagelse.  
 
16.5.2 Thomas:  
 
Interviewet blev afholdt ansigt til ansigt hjemme hos respondenten. Dato for interview: 
30.07.2019.  
 
Interviewer: Hej Thomas, mit navn er Emil. Jeg studerer Cand.merc.EMF på CBS, og er i den 
forbindelse i gang med at skrive min kandidatafhandling, som omhandler forbrugerværdiskabelse 
på Facebook-sider. Det er forbindelse med dette emne, at interviewet vil blive gennemført. 
Formålet med interviewet er at undersøge hvilke faktorer, som motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med Facebook-sider, og i hvilken grad disse kan øge loyalitet. Jeg arbejder 
med Carlsberg som casestudie, så det er deres Facebook-side, som undersøgelsen er baseret ud fra. 
Interviewet vil tage cirka 30-40 minutter. Bare lige til information så optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere anvendelse. 
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Vil du ikke lige præsentere dig selv ift.:  Navn, alder og bopæl?  
 
Thomas: Det kan du bande på. Mit navn er, som du ved, Thomas. Jeg er 27, og jeg bor her i Valby.   
 
Interviewer: Kanon – I den næste fase af interviewet vil jeg spørge dig indtil dit brug af Facebook-
sider, hvilke typer indhold du finder tiltalende og dit kendskab til Carlsbergs Facebook-side. 
 
Thomas: Ja.  
 
Interviewer: Hvor ofte tilgår og/eller interagerer du med virksomheders Facebook-sider? 
 
Thomas: Hver dag. _ _  
 
Interviewer: Hvilken type indhold finder du tiltalende på Facebook-sider? Videoer, billeder, andre 
forbrugeres kommentarer eller udelukkende opslag med tekst? _ _ 
 
Thomas: Det er nok lidt af hvert. Men ikke udelukkende tekst. Det er for kedeligt. _ _ 
 
Interviewer: Er dette også gældende for indholdet på Carlsbergs side? _ _ 
 
Thomas: Ja. _ _ 
 
Interviewer: Okay. Nu vil jeg spørge dig ind til hvilke ”værdier”, som motiverer dig som forbruger 
til at tilgå og/eller interagerer med Facebook-sider.  
Finder du belønning i form af gevinster og andre økonomiske fordele motiverende for at tilgå 
Facebook-sider? Dette kan eks. være via konkurrencer. Nok lidt et spørgsmål du har svaret på i 
form af det du sagde lige før.  
 
Thomas: Ja det gør jeg i den grad. 
 
Interviewer: Hvordan kan det være?  
 
Thomas: Altså de er jo gratis at deltage i, hvilket altid er godt. Ja og så tiltaler det mig nok bare, at 
have muligheden for at vinde noget.   
 
Interviewer: Forståeligt. Når du deltager i konkurrencer eller lign. liker, tagger og/eller deler du så 
opslagene med dine forbindelser?  
 
Thomas: Ja, det sker af og til. Men nok mest, hvis det er et krav.   
 
Interviewer: Hvad motiverer dig til at deltage i konkurrencer?  
 
Thomas: Det er at kunne vinde noget.  
 
Interviewer: Så det er ikke fordi du har en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet?  
 
Thomas: Nej det vil jeg ikke sige – De to ting hænger ikke sammen for mit vedkommende.  
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Interviewer: Har du deltaget i en konkurrence fra Carlsbergs Facebook-side før?  
 
Thomas: Det kan jeg faktisk ikke huske.  
 
Interviewer: Okay. Tilgår du Facebook-sider for at finde information? Og i så fald finder du 
troværdighed i denne information? 
 
Thomas: Ja det gør jeg i høj grad. Men jeg bruger mest informationssøgning på Facebook-sider, til 
at søge nyheder, osv.  
 
Interviewer: Kan dette gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side? 
 
Thomas: Nej det vil jeg ikke mene. Jeg tror ikke, at jeg aktivt ville søge informationer på 
Carlsbergs Facebook-side. Det kan jeg ikke lige se meningen med.   
 
Interviewer. Heller ikke, hvis det var for at se andre forbrugeres holdinger til nye produkter eller 
lign. ift. at mindske risici ift. at købe disse produkter?  
 
Thomas: Nej ikke lige ift. øl. Der ville det give mening for mig, hvis jeg skulle købe et dyre 
produkt.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad motiverer informativt indhold dig til at engagere dig på 
Facebook-sider? I forhold til aktivt selv at deltage i debatter såvel som like, kommentere og/eller 
dele opslagene. 
 
Thomas: Det motiverer mig af og til, men jeg søger nok information på en lidt mere passiv måde. 
Men altså hvis der er noget spændende, kan jeg godt finde på at like, tagge osv.  
 
Interviewer: Okay. Også deltage aktivt i en debat/diskussion?  
 
Thomas: Naaah det tror jeg ikke.   
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet ift. informative 
indhold? 
 
Thomas: Nej. 
 
Interviewer: Okay super. Tilgår du Facebook-sider til at opnå en underholdende og/eller 
afslappende følelse? Eksempelvis gennem sjove opslag i form af billeder, videoer og andet?  
 
Thomas: Ja, underholdning er nok hovedårsagen til at jeg befinder mig på Facebook-sider.   
 
Interviewer: Motivere underholdende indhold dig så til at like, kommentere, og/eller dele 
indholdet?  
 
Thomas: Ja bestemt.   
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Interviewer: Kan underholdende indhold fra Carlsbergs Facebook-side ligeledes være tiltalende for 
dig?  
 
Thomas: Ja det kunne det – Jeg synes dog godt, at de kunne hanke op i sig selv og ligger mere 
underholdende indhold ud.  
 
Interviewer: Ja okay - Har du interageret med underholdende opslag fra virksomhedens Facebook-
side før?  
 
Thomas: Ja, men jeg tagger mine venner i alle mulige videoer og billeder dagligt. De synes måske 
det er lidt irriterende   
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet ift. underholdende 
indhold? 
 
Thomas: Nej det synes jeg egentlig ikke  
 
Interviewer: Ja okay. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at kunne ytre ekspertise overfor 
andre forbrugere, og på den måde have indflydelse på dem og deres holdninger? 
 
Thomas: Nej det gør jeg ikke. 
 
Interviewer: Okay vi hopper videre. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå erkendelse 
fra andre forbrugere, som derigennem kan danne et billede af dig som person? Liker, kommentere, 
og/eller deler du hertil indholdet? 
 
Thomas: Nej det gør jeg heller ikke – Andres opfattelse af mig, skal ikke komme af de sociale 
medier, men hvordan de oplever mig i den virkelige verden.  
 
Interviewer: Ja okay det giver god mening. Det går jeg således også ud fra gør sig gældende på 
Carlsbergs Facebook-side? 
 
Thomas: Ja i den grad. 
 
Interviewer: Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå følelsen af at ”høre til”? Med det 
menes der, om du føler dig som en del af en støttende gruppe, som har andre forbrugere med 
samme ideologier og interesser, og dermed kan være støttende?   
 
Thomas: Nej. Det føler jeg, er en svær følelse for en Facebook-side at skabe, og det er i hvert fald 
ikke noget, som får mig til at hoppe ind på siden og interagerer med dens indhold ved at fokusere 
på.  
 
Interviewer: Okay super Thomas. Nu vil jeg spørge dig ind til hvordan det vi lige har snakket om, 
har effekt på dit niveau af tilknytning til virksomheden og dens brand.  
 
Thomas: Okay.   
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Interviewer: Kan du opnå en forhøjet følelse af tilknytning til brandet på baggrund af de tidligere 
værdier vi snakkede om? I så fald hvilke? 
 
Thomas: Måske en lille smule.  
 
Interviewer: Kan du prøve at uddybe hvordan det kan være?  
 
Thomas: Jeg tror bare ikke, at jeg føler mig tilknyttet til et brand udelukkende på baggrund af deres 
Facebook-side. Derimod tror jeg det kommer af det produkt det leverer. Men jeg kan godt se, at den 
måde de promovere sig på, eksempelvis på deres Facebook-side, kan have indflydelse på min 
opfattelse af dem, og dermed gøre mig til en større fan af dem.  
 
Interviewer: Okay. Er det samme følelse ved de værdier, som du gav udtryk for tiltaler dig: 
belønnende indhold og underholdende indhold? Kunne de måske gøre det for dig, hvis nu f.eks. 
Carlsbergs Facebook-side lagde endnu mere vægt på disse værdier?   
 
Thomas: Jeg tror kun, at det ville være i et meget begrænset omfang. Jeg forbinder ikke ligefrem 
Facebook-konkurrencer med en tilknytning til brandet. Det skulle nok være hvis de promoverede 
sig på en sjov og tiltalende måde.   
 
Interviewer: Okay. Føler du, at du ved at interagerer og engagerer dig i virksomhedens Facebook-
side opnår en forhøjet tilknytning til brandet?  
 
Thomas: Måske i en mindre grad.  
 
Interviewer: Er det fordi, at du ved at engagerer dig i virksomhedens Facebook-side, bruger tid på 
den og dermed bliver mere tilknyttet til brandet?  
 
Thomas: Ja det kan man måske godt sige.  
 
Interviewer: Oplever du en forhøjet tilknytning til Carlsberg end andre brands på baggrund af de 
opslag de slår op, og de handlinger du foretager dig på deres Facebook-side?  
 
Thomas: Nej det vil jeg ikke mene. 
 
Interviewer: Okay Thomas. Her i den sidste del af interviewet, vil jeg spørge dig ind til dit niveau 
af loyalitet på baggrund af de emner vi tidligere har snakket om samt din vilje til at yde 
WOM/eWOM såvel som at genkøbe produkter fra virksomheden igen i fremtiden.  
I hvilken grad kunne du finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på baggrund af det 
indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Thomas: Det kunne jeg nok godt finde på – Altså hvis de har nogle gode tilbud eller nogle 
spændende events, så kunne jeg godt finde på at dele dette med mine venner og bekendte. Men som 
vi snakkede om før, så hvis jeg nu følte de der værdier var til stede, så ville jeg nok også have større 
lyst til at anbefale virksomheden til venner og bekendte.  
 
Interviewer: Gælder det også for Carlsbergs Facebook-side, eller ser du anderledes på det, når det 
er en ølproducent?  
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Thomas: Nej det er det samme. 
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra virksomheden igen i 
fremtiden på baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Thomas: Det er nok lidt det samme, bare med at købe produktet.   
 
Interviewer: Så også at du godt kunne finde på at genkøbe produktet på baggrund af indhold som 
bliver præsenteret på Facebook-siden.  
 
Thomas: Ja hvis produktet er godt, så ja.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra Carlsberg på 
baggrund af det indhold som præsenteres på virksomhedens Facebook-side? 
 
Thomas: Det kunne jeg måske også godt finde på. Hvis nu de havde nogle gode tilbud, nye øl og 
andet godt, som de gjorde opmærksomme på deres Facebook-side.  
 
Interviewer: I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på din vilje til at anbefale brandet til andre forbrugere? 
 
Thomas: Det føler jeg nok godt kan have en indflydelse af den ene eller anden størrelse. Altså jeg 
er nok i højere grad villig til at anbefale virksomheder, som jeg har en tilknytning til virksomheden. 
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Thomas: Det vil jeg mene, er det samme.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på dine intentioner om at genkøbe dens produkter igen i fremtiden? 
 
Thomas: Det kunne jeg sagtens se, kunne have en betydning.  
 
Interviewer: Vil du prøve at uddybe dette Thomas?  
 
Thomas: Ja selvfølgelig. Altså hvis jeg følte tilknytning til et brand, så ville jeg helt klart have 
større lyst til at købe deres produkter fremfor andres. 
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Thomas: Jeg kunne godt forestille mig, at det var det samme – Tror ikke at der er nogen forskel for 
mig hvorvidt det er et øl-brand eller om det er et f.eks. er et tøj-brand. 
 
Interviewer: Så det betyder ikke noget for dig hvilken branche det drejer sig om ift. dette 
spørgsmål?  
 
Thomas: Nej ikke i den her sammenhæng tror jeg.  
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Interviewer: Okay. Jamen det var egentlig de spørgsmål, som jeg havde – Du skal have tak for din 
deltagelse.  
 
16.5.3 Daniel:  
 
Interviewet blev afholdt ansigt til ansigt hjemme hos respondenten. Dato for interview: 
31.07.2019.  
 
Interviewer: Hej Daniel, mit navn er Emil. Jeg studerer Cand.merc.EMF på CBS, og er i den 
forbindelse i gang med at skrive min kandidatafhandling, som omhandler forbrugerværdiskabelse 
på Facebook-sider. Det er forbindelse med dette emne, at interviewet vil blive gennemført. 
Formålet med interviewet er at undersøge hvilke faktorer, som motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med Facebook-sider, og i hvilken grad disse kan øge loyalitet. Jeg arbejder 
med Carlsberg som casestudie, så det er deres Facebook-side, som undersøgelsen er baseret ud fra. 
Interviewet vil tage cirka 30-40 minutter. Bare lige til information så optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere anvendelse. 
 
Vil du ikke lige præsentere dig selv ift.:  Navn, alder og bopæl?  
 
Daniel: Jo. Mit navn er som sagt Daniel, jeg er 27 år gammel og bor i indre København.  
 
Interviewer: Tak. I den første fase af interviewet vil jeg spørge dig ind til dit brug af Facebook-
sider og hvilke typer indhold du finder tiltalende. Hertil også Carlsbergs Facebook-side.  
Hvor ofte tilgår og/eller interagerer du med virksomheders Facebook-sider Daniel? 
 
Daniel: Jep, det sker dagligt. _ _ 
 
Interviewer: Hvilken type indhold på Facebook-sider finder du tiltalende? Videoer, billeder, andre 
forbrugeres kommentarer eller udelukkende opslag med tekst? _ _ 
 
Daniel: Jeg synes billeder og videoer har en stor tiltrækning. Men jeg synes bestemt også at andres 
kommentarer er interessante. _ _ 
 
Interviewer:  Vil du prøve at uddybe den del med andre forbrugeres kommentarer? Hvad finder du 
interessant ved dem? _ _ 
 
Daniel: Jo selvfølgelig. Jeg synes at andre brugeres kommentarer er interessante, da man gennem 
dem, kan se hvad de tænke omkring forskellige emner. Det kan nogle gange lede til diskussioner og 
debatter, hvilket kan være interessant, synes jeg. _ _ 
 
Interviewer: Okay. Er dette også gældende for indhold på Carlsbergs Facebook-side? _ _ 
 
Daniel: Ja det kan det af og til godt være. Jeg hæfter mig ofte ved at folk altid har et eller andet at 
brokke sig over. I en ”Carlsberg sammenhæn”g, så hæftede jeg mig for noget tid siden ved, at de 
skiftede deres logo, mærkat eller lign. på deres øl, hvilket folk var ret utilfredse med, da de foretrak 
de traditionelle. _ _ 
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Interviewer: Er det en debat, som du kunne finde på at deltage aktivt i? altså ytre din holdning til 
det, eller til andre forbrugeres kommentarer?  
 
Daniel: Ja det gjorde jeg også. Jeg synes at det virker som en dum ting at sidde derhjemme bag sin 
skærm og brokke sig over, hvilket jeg også skrev. Øllen smager jo af det samme hvor end logoet 
skifter.  
 
Interviewer: Okay super. Nu vil jeg spørge dig ind til hvilke ”værdier”, som motiverer dig som 
forbruger til at tilgå og/eller interagerer med Facebook-sider. 
Finder du belønning i form af gevinster og andre økonomiske fordele motiverende for at tilgå 
Facebook-sider? Dette kan eks. være via konkurrencer? 
 
Daniel: Nej. Jeg hader alle de der Facebook konkurrencer. Det er så dumt. Man vinder aldrig, og 
virksomhederne får så åndsvagt meget eksponering ved at lave dem.  
 
Interviewer: Så du deltager aldrig i dem? 
 
Daniel: Nej, aldrig. 
 
Interviewer: Okay. Tilgår du Facebook-sider for at finde information? Og i så fald finder du 
troværdighed i denne information? 
 
Daniel: Ja det gør jeg. Det er selvfølgelig svingende hvilke Facebook-sider, som levere noget god 
og troværdig information. Jeg tror i bund og grund, at det handler om at være ekstremt kildekritisk, 
og dermed vælge de rigtige steder, at finde information, som også interesserer en.  
 
Interviewer: Kan dette gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side? 
 
Daniel: Ja det kan det godt. Altså de har, via deres nye emballage og mærkater på deres øl og nogle 
”grønne” events, gjort befolkningen opmærksomme på de miljømæssige problematikker, som vi 
står overfor som samfund. Hvor dyb informationen er, kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved, men 
som udgangspunkt, ja.  
 
Interviewer: Hvordan ift. aktivt at gå ind på Carlsbergs Facebook-side, for at se andre forbrugeres 
holdninger til nye produkter eller lign. ift. at mindske risici ift. at købe disse produkter? 
 
Daniel: Nej, det tror jeg ikke ligefrem, ville være den information, som jeg aktivt selv ville søge. 
Ikke at jeg ikke stoler på andre, men øl er jo meget en smagssag, så det skal man nok selv vurdere.   
 
Interviewer: I hvilken grad motiverer informativt indhold dig til at engagere dig på Facebook-
sider? I forhold til aktivt selv at deltage i debatter såvel som like, kommentere og/eller dele 
opslagene. 
 
Daniel: Det gør det i høj grad. Opslag som dem du beskriver (altså med informationer i), er nok 
nogle af dem, som motiverer mig mest til at deltage i diskussioner og til at tagge venner, like osv.  
 
Interviewer: Kan du huske hvad diskussionen gik ud på?  
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Daniel: Ja, jeg diskuterede på et tidspunkt med en person derinde, omkring hvorvidt det der nye 
klister-gøgl, som binder Carlsbergs six-packs sammen nu, er bedre for miljøet eller ej. Ved ikke helt 
om det betegnes som et informativt opslag, men debatten blev i hvert fald rykket hen til at være 
informativ og baseret på facts, hvis du spørger mig. 
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet ift. informativt 
indhold?  
 
Daniel: Ja det vil jeg mene. Jeg opnår nok en følelsesmæssig stolthed ved at interagerer i indhold, 
som gør mig klogere, men som også kan vise omverdenen, at jeg går op i det. Det vil dermed skabe 
en følelsesmæssig stolthed ift. det brand, hvor jeg gør dette.  
 
Interviewer: Kan Carlsbergs med baggrund i deres Facebook-side formå at skabe den følelse hos 
dig?  
 
Daniel: Ja det vil jeg mene.  
 
Interviewer: Okay. Tilgår du Facebook-sider til at opnå en underholdende og/eller afslappende 
følelse? Eksempelvis gennem sjove opslag i form af billeder, videoer og andet? 
 
Daniel: Jeg ved ikke lige med en afslappende følelse, men underholdende, helt sikkert. Der florerer 
mange sjove videoer og billeder på Facebook, som kommer fra Facebook-sider. Dette er helt sikkert 
også en grund til at jeg er på Facebook.  
 
Interviewer: Motiverer underholdende indhold dig til at like, kommentere, og/eller dele indholdet? 
 
Daniel: Ja det gør det – Det er begrænset hvor tit jeg liker ”sjovt” indhold, men jeg tagger da 
vennerne i det af og til.  
 
Interviewer: Kan underholdende indhold fra Carlsbergs Facebook-side ligeledes være tiltalende for 
dig? 
 
Daniel: Ja underholdende indhold har altid en eller anden form for tiltrækningskræft, hvor end det 
er Carlsberg eller et andet brand.  
 
Interviewer: Har du interageret dig i indhold fra virksomhedens Facebook-side før, som du finder 
underholdende? 
 
Daniel: Nej det mindes jeg ikke. Jeg tror generelt set ikke, de ligger så meget underholdende 
indhold ud, hvis jeg husker korrekt.  
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet på baggrund af 
underholdende indhold? 
 
Daniel: Nej. 
 
Interviewer: Okay. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at kunne ytre ekspertise overfor andre 
forbrugere, og på den måde have indflydelse på dem og deres holdninger? 
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Daniel: Ja det gør jeg nok ofte. 
 
Interviewer: vil du prøve at uddybe dette? Hvordan kan det være? _ _ 
 
Daniel: Jo, jeg synes at hvis man har en udvidet viden inden for et bestemt felt, så kan man godt 
bruge Facebook-sider til at oplyse og belære andre personer. Især hvis de skriver noget som er helt 
væk. _ _ 
 
Interviewer: Så det har betydning for dig, at kunne have indflydelse på deres holdninger? _ _ 
 
Daniel: Ja. _ _ 
 
Interviewer: Okay. Gør dette sig ligeledes gældende på Carlsbergs Facebook-side? _ _ 
 
Daniel: Ja det synes jeg. Altså nu har Carlsberg jo som sagt lagt en masse ud omkring det ”grønne 
miljø”, og der har jeg jo som sagt haft diskussioner med andre personer, og dermed forsøgt at ytre 
det jeg vil kalde min viden omkring emnet, og dermed prøvet at få dem til at forstå hvorfor ”jeg har 
ret”. _ _ 
 
Interviewer: Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet på baggrund af denne 
type indhold? 
 
Daniel: Ja det synes jeg bestemt godt, at man kan sige. Altså der er jo altid lidt følelsesmæssig 
stolthed involveret, når man går ind i en debat eller diskussion, hvor man kaster om sig med viden 
og facts. Det ville være noget rod, hvis det man skriver, bliver jordet af de andre.  
 
Interviewer: Har det her betydning at det er et bestemt brand som danner baggrunden for denne 
interaktion? Og oplever du stolthed ved dette brand?  
 
Daniel: Ja det synes jeg godt man kan sige. Det skal jo gerne være et brand, som man vil associeres 
med. På den måde oplever jeg vel en følelsesmæssig, hvad kaldte du det, stolthed?  
 
Interviewer: Ja det er helt korrekt. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå erkendelse fra 
andre forbrugere, som derigennem kan danne et billede af dig som person? Liker, kommentere, 
og/eller deler du hertil indholdet? 
 
Daniel: Ja det gør jeg nok i en eller anden grad – De opslag, som jeg kommenterer, liker osv. 
popper jo op på folks startside, og der kan de jo danne et indtryk af mig. Så ja det har betydning for 
mig.  
 
Interviewer: Kan du forsøge at uddybe dette Daniel? _ _ 
 
Daniel: Ja. Altså kort og godt, så har andres opfattelse af mig en betydning, og den kan jeg selv 
være med til at forme via mine handlinger på eksempelvis Facebook-sider.   
 
Interviewer: Okay det er forstået. I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs 
Facebook-side? 
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Daniel: Det gør sig også gældende her vil jeg sige.  
 
Interviewer: Hvordan? 
 
Daniel: Jamen altså Carlsberg er jo et brand, som man hellere vil sættes i forbindelse med, end et 
brand såsom Harboe, hvilket er skod øl. Carlsberg er bare sammenlignet med god øl og kvalitet, 
hvilket jeg gerne vil forbindes med. 
 
Interviewer: Okay. Føler du i den sammenhæng en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i 
brandet på baggrund af denne type indhold? 
 
Daniel: Ja det synes jeg også godt, at man kan sige.  
 
Interviewer:  Okay. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå følelsen af at ”høre til”? Med 
det menes der, om du føler dig som en del af en støttende gruppe, som har andre forbrugere med 
samme ideologier og interesser, og dermed kan være støttende?   
 
Daniel: Nej det synes jeg måske ville være en overdrivelse at sige. At ”høre til” en bestemt gruppe 
er ikke noget jeg sætter Facebook-sider i sammenhæng med for at være ærlig.  
 
Interviewer: Okay super Daniel, so far so good. Nu vil jeg spørge dig ind til hvordan det vi lige har 
snakket om, har effekt på dit niveau af tilknytning til virksomheden og dens brand. 
Kan du opnå en forhøjet følelse af tilknytning til brandet på baggrund af de tidligere værdier vi 
snakkede om (Her nævnes værdierne for at opfriske respondentens hukommelse)?  I så fald hvilke?  
 
Daniel: Ja det kunne jeg godt forestille mig. Informativt indhold har jo en stor betydning for mig, 
men også opslag hvor jeg selv kan deltage aktivt og kan diskutere med facts og viden.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-side?  
 
Daniel: Det gør sig nok gældende i samme grad – altså hvis opslagene tillader det. Men det gør de 
af og til på Carlsbergs Facebook-side, så mit svar må være, ja.   
 
Interviewer: Okay. Føler du, at du ved at interagerer og engagerer dig i virksomhedens Facebook-
side opnår en forhøjet tilknytning til brandet? 
 
Daniel: Ja, det er vel lidt i dur med det jeg lige har sagt. Altså i mine øjne, så engagerer man sig vel 
i de brands, som man føler sig tilknyttet til. Om det så er Carlsberg eller andre brands.  
 
Interviewer: Ja det har du ret i. Nå Daniel, her i den sidste del af interviewet, vil jeg spørge dig ind 
til dit niveau af loyalitet på baggrund af de emner vi tidligere har snakket om samt din vilje til at 
yde WOM/eWOM såvel som at genkøbe produkter fra virksomheden igen i fremtiden.  
 
Daniel: Det er modtaget Emil.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på 
baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side? 
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Daniel: Jeg kunne sagtens finde på at anbefale en virksomhed på baggrund af hvordan de 
præsentere sig selv og deres brand på Facebook, ja.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale Carlsberg på baggrund af det indhold 
som præsenteres på virksomhedens Facebook-side? 
 
Daniel: Det må være samme svar som før. Carlsberg fremstår i mine øjne som en virksomhed, der 
har styr på tingene (Her tænker jeg på øl producering). Men som også tager et samfundsansvar ift. 
miljøet.  
 
Interviewer: Modtaget. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra virksomheden 
igen i fremtiden på baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side? 
 
Daniel: Det kunne også godt have betydning for, hvorvidt jeg vil købe virksomhedens produkt igen. 
Hvis nu de f.eks. via deres indhold på deres Facebook-side fremstår som nogle idioter, så er jeg nok 
mindre villig til at støtte dem gennem at købe deres produkter. Men altså det skal også være et 
produkt, som jeg kan lide.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra Carlsberg på baggrund af 
det indhold som præsenteres på virksomhedens Facebook-side? 
 
Daniel: Det går meget hånd i hånd med det andet svar. Men hvis de fremstår godt, har jeg også 
større tendens til at købe deres produkter igen.  
 
Interviewer: Hvordan føler du dette er tilfældet på Carlsbergs Facebook-side?  
 
Daniel: Jamen det synes jeg som sagt i høj grad er tilfældet. De fremstår som en virksomhed, som 
går op i miljø, i god øl osv. den køber jeg.  
 
Interviewer: Okay super. I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af 
dens Facebook-side, har indflydelse på din vilje til at anbefale brandet til andre forbrugere? 
 
Daniel: Det føler jeg har en stor betydning. Hvis jeg som forbruger har en øget tilknytning til 
virksomheden, så vil jeg langt hellere anbefale den til andre, end hvis det omvendte er tilfældet.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Daniel: Jeg føler nok en stor grad af tilknytning til Carlsberg som brand, og kunne derfor sagtens se 
dette have indflydelse for min lyst til at anbefale dem til andre. 
 
Interviewer: Okay, så der er ikke forskel på hvilken branche det drejer sig om?  
 
Daniel: Nej det synes jeg ikke som udgangspunkt. 
 
Interviewer: I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på dine intentioner om at genkøbe dens produkter igen i fremtiden? 
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Daniel: Det har også stor betydning. Hvis jeg føler tilknytning til virksomheden, så genkøber jeg 
også heller dens produkter.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Daniel: Det gør sig også gældende med Carlsberg – kan jeg sige samme svar som før?  
 
Interviewer: Ja det kan du sagtens. 
 
Daniel: Så gør jeg det.   
 
Interviewer: Okay super. Jamen det var spørgsmålene jeg havde – Du skal have tusinde tak for din 
deltagelse Daniel, det er en stor hjælp.  
 
 
 
 
16.5.4 Rasmus:  
 
Interviewet blev afholdt ansigt til ansigt hjemme hos respondenten. Dato for interview: 
31.07.2019.  
 
Interviewer: Hej Rasmus, mit navn er Emil. Jeg studerer Cand.merc.EMF på CBS, og er i den 
forbindelse i gang med at skrive min kandidatafhandling, som omhandler forbrugerværdiskabelse 
på Facebook-sider. Det er forbindelse med dette emne, at interviewet vil blive gennemført. 
Formålet med interviewet er at undersøge hvilke faktorer, som motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med Facebook-sider, og i hvilken grad disse kan øge loyalitet. Jeg arbejder 
med Carlsberg som casestudie, så det er deres Facebook-side, som undersøgelsen er baseret ud fra. 
Interviewet vil tage cirka 30-40 minutter. Bare lige til information så optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere anvendelse. 
 
Vil du ikke lige præsentere dig selv ift.:  Navn, alder og bopæl?  
 
Rasmus: Jamen jeg hedder som du ved Rasmus, Jeg er 27 år og bor i København.  
 
Interviewer: Super, Tak. I den første fase af interviewet vil jeg spørge dig ind til dit brug af 
Facebook-sider og hvilke typer indhold du finder tiltalende. Hertil også  
Carlsbergs Facebook-side.  
 
Rasmus: Roger.  
 
Interviewer: I den første fase af interviewet vil jeg spørge dig ind til dit brug af Facebook-sider og 
hvilke typer indhold du finder tiltalende. Hertil også Carlsbergs Facebook-side. Hvor ofte tilgår 
og/eller interagerer du med virksomheders Facebook-sider? 
 
Rasmus: Det gør jeg ofte. Nok hver eller hver anden dag. _ _ 
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Interviewer: Hvilken type indhold på Facebook-sider finder du tiltalende? Videoer, billeder, andre 
forbrugeres kommentarer eller udelukkende opslag med tekst? _ _ 
 
Rasmus: Det hele. _ _ 
 
Interviewer: Også hvis det kun er tekst? _ _ 
 
Rasmus: Nej, det gik måske lidt stærkt. Det er for kedeligt og ikke fangende, hvis det kun er tekst. 
_ _ 
 
Interviewer: Du skal bare tage dig god tid til at svare Rasmus, jeg har ikke travlt. Så heller brug et 
par sekunder på at overveje dit svar, hvis du lige skal gennemtænke det.  
 
Rasmus: Okay.  
 
Interviewer: Er det også gældende for indhold på Carlsbergs Facebook-side. Altså at du finder 
deres videoer, billedere og andre forbrugeres kommentarer interessante? _ _ 
 
Rasmus: Ja det vil jeg mene. Det svinger lidt fra tid til anden. _ _ 
 
Interviewer:  Nu vil jeg spørge dig ind til hvilke ”værdier”, som motiverer dig som forbruger til at 
tilgå og/eller interagerer med Facebook-sider. 
 
Rasmus: Ja.  
 
Interviewer: Finder du belønning i form af gevinster og andre økonomiske fordele motiverende for 
at tilgå Facebook-sider? Dette kan eks. være via konkurrencer. 
 
Rasmus: Nej, det siger mig slet ikke noget. Jeg kunne aldrig drømme om at deltage i Facebook 
konkurrencer.  
 
Interviewer: Hvordan kan det være?  
 
Rasmus: Det er super irrelevant for mig, og efter min mening spild af tid.  
 
Interviewer: Okay, så du har heller ikke deltaget i konkurrencer fra Carlsbergs Facebook-side før?  
 
Rasmus: Nej det kan jeg skrive under på, at jeg ikke har.  
 
Interviewer: Tilgår du Facebook-sider for at finde information? Og i så fald finder du troværdighed 
i denne information? 
 
Rasmus: Ja det gør jeg i høj grad. Det er en vigtig ting for mig. Jeg begyndte f.eks. at følge en 
Facebook-side den anden dag, som kommer med information omkring Tour de France. Det gør 
ligesom, at jeg nemmere kan følge med i, hvad der sker.  
 
Interviewer: Kan dette ligeledes gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side? 
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Rasmus: Jeg tror ikke ligefrem, at jeg ville anvende Carlsbergs Facebook-side til at søge 
information. Så skulle de være, hvis jeg skulle finde deres telefon nummer eller lign.  
 
Interviewer: Okay.  
 
Rasmus: Eller vent, faktisk synes jeg at det indhold omkring arrangementer til fordel for miljøet er 
ret gode, og giver noget information omkring den situation vi står i lige nu. 
 
Interviewer: Ja okay. I hvilken grad motiverer informativt indhold dig så til at engagere dig på 
Facebook-sider Rasmus? I forhold til aktivt selv at deltage i debatter såvel som like, kommentere 
og/eller dele opslagene. 
 
Rasmus: Der vil jeg sige i høj grad. Jeg deltager gerne i debatter omkring opslag, som har 
information, hvis der skulle være anledning til det. Men jeg er nok mere tilbøjelig til at Like og 
tagge venner i sådan nogle opslag. 
 
Interviewer: Nu snakkede du om, at informativt indhold på Carlsbergs Facebook-side fangede din 
opmærksomhed. Har du interageret dig med indhold du finder informativt derfra før? 
 
Rasmus: Det skal jeg lige have uddybet? 
 
Interviewer: Ja selvfølgelig. Her mener jeg, om du har liket, kommenteret, tagget og/eller delt 
indhold angående information fra Carlsbergs Facebook-side før?  
 
Rasmus: Ja okay på den måde. Jamen ja, jeg har i hvert fald liket nogle af de opslag omkring miljø. 
Jeg kan ikke huske hvorvidt, at jeg har tagget venner i de opslag faktisk. Men miljøet står generelt 
set mit hjerte nært, hvis man skal sige det som en gammel mand, så det finder jeg ret relevant.  
 
Interviewer: Kan du beskrive hvorvidt du mener, at dine handlinger med opslag som disse med 
information, giver dig en følelsesmæssig stolthed at engagere dig i?  
 
Rasmus: Til det vil jeg svare til dels. Jeg kan godt føle en stolthed i at være med til at gøre 
opmærksom på problemet omkring miljøet, og hvis jeg nu liker eller kommentere et opslag omkring 
det, så kommer det frem på mine venners Facebook. På den måde kan budskabet sprede sig som 
dråber i havet.  
 
Interviewer: Betyder det noget for dig, at det er Carlsberg som brand, hvis opslag du ”promovere” 
i den forbindelse?  
 
Rasmus: Ja det kan det godt. Altså det er ikke den bærende grund til det, men det er et stort dansk 
brand, som er jeg gerne vil ”støtte”, hvis man kan sige det sådan.  
 
Interviewer: Okay, så springer vi videre til underholdning. Tilgår du Facebook-sider til at opnå en 
underholdende og/eller afslappende følelse? Eksempelvis gennem sjove opslag i form af billeder, 
videoer og andet? 
 
Rasmus: Ja, jeg synes at underholdende opslag er ret appellerende. Men der er godt noget meget 
ligegyldigt underholdning på Facebook efterhånden.  
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Interviewer: Kan du prøve at uddybe det Rasmus? Du siger ligegyldigt underholdning?  
 
Rasmus: Ja altså ens Facebook er jo efterhånden bombet til med alle mulige åndsvage katte-
videoer, og jeg ved ikke hvad. Der må godt være lidt mening med underholdningen.  
 
Interviewer: Ja okay, det giver mening. Motiverer underholdende indhold dig til at like, 
kommentere, og/eller dele indholdet? 
 
Rasmus: Ja det kan det sagtens. Men igen ikke katte-videoer. 
 
Interview: Nej okay. Kan underholdende indhold fra Carlsbergs Facebook-side ligeledes være 
tiltalende for dig? 
 
Rasmus: Ja det føler jeg godt, at det kan være.  
 
Interviewer: Føler du, at det er det? 
 
Rasmus: Det sker af og til. Men alt for sjælendt efter min mening.  
 
Interviewer: Okay. Kan du beskrive hvorvidt du mener, at dine handlinger med underholdende 
opslag, giver dig en følelsesmæssig stolthed at engagere dig i? 
 
Rasmus: Det synes jeg på ingen måde, at de gør.  
 
Interviewer: Det er helt i orden Rasmus. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at kunne ytre 
ekspertise overfor andre forbrugere, og på den måde have indflydelse på dem og deres holdninger? 
 
Rasmus: Altså jeg kan jo sagtens finde på at deltage i diskussioner og debatter, her ytre jeg jo en 
eller anden form for ekspertise, hvor jeg forsøger at påvirke andre brugeres holdninger. Så ja til 
dels. Jeg vil ikke sige at det sker så ofte. _ _ 
 
Interviewer: Kan dette ligeledes gøre sig gældende på Carlsbergs Facebook-side, og har du gjort 
det på siden før?  _ _ 
 
Rasmus: Det kan det godt gøre. Jeg mener dog ikke, at det har været tilfældet. Men hvis nu der var 
en, som skrev et eller andet, som jeg mener er helt forkert, så ville jeg kommentere hans 
kommentar, og fortælle ham hvad jeg mener. Her ville jeg jo være nødt til at bruge noget viden til at 
sætte ham på plads. _ _ 
 
Interviewer: Det kan jeg godt se. Føler du i den sammenhæng en følelsesmæssig stolthed i at 
engagere dig i brandet på baggrund af sådanne indhold? 
 
Rasmus: Ja det vil jeg vel til dels sige, at jeg gør. Jeg sætter jo lidt mit eget ry på spild, ved at gå 
ind i diskussionen. Hvis jeg f.eks. går ind og støtter op omkring brandet og dets budskaber i den 
sammenhæng, så følge jeg i den grad en følelsesmæssig stolthed  
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Interviewer: Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå erkendelse fra andre forbrugere, som 
derigennem kan danne et billede af dig som person? Liker, kommentere, og/eller deler du hertil 
indholdet? 
 
Rasmus: Puha et langt spørgsmål. Ja det kan man vel godt sige, at jeg gør (hvor end jeg hader at 
indrømme det – Det ville lyde lidt mere sejt, at sige at man er ligeglad med hvad andre tænker om 
en).  
 
Interviewer: Det skal du slet ikke skamme dig over. Liker, kommentere, og/eller deler du indhold 
for at opnå denne erkendelse fra andre, som så opfatter dig på det ene eller anden måde?  
 
Rasmus: Ja det synes jeg, at jeg er opmærksom på. I hvert fald ift. hvilket indhold jeg vil sættes i 
forbindelse med, hvilke kommentarer jeg skriver, og dermed hvordan andre opfatter mig. _ _ 
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-side? 
 
Rasmus: Man har jo ikke ligefrem noget imod at blive forbundet med Carlsberg, mærket over 
mærkerne i øl-industrien, så det gør sig vel gældende.  
 
Interviewer: Så at blive sat i forbindelse med Carlsberg har en positiv effekt på andre forbrugeres 
opfattelse af din person? 
 
Rasmus: Ja det vil jeg mene, at det har. Det havde været noget andet, hvis det var en discount øl-
producent, så ville jeg mene, at det havde negativ effekt.  
 
Interviewer: Føler du i den sammenhæng en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet på 
baggrund af sådanne indhold, som vi lige har snakket om?  
 
Rasmus: Et kort svar: Ja.  
 
Interviewer: Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå følelsen af at ”høre til”? Med det 
menes der, om du føler dig som en del af en støttende gruppe, som har andre forbrugere med 
samme ideologier og interesser, og dermed kan være støttende?   
 
Rasmus: Nej det vil jeg ikke ligefrem sige. Altså det er selvfølgelig super, hvis de har samme 
interesser som mig, men den resterende del er for mit vedkommende ligegyldigt.  
 
Interviewer: Okay. Nu vil jeg spørge dig ind til hvordan det vi lige har snakket om, har effekt på 
dit niveau af tilknytning til virksomheden og dens brand. 
Kan du opnå en forhøjet følelse af tilknytning til brandet på baggrund af de tidligere værdier vi 
snakkede om (Her nævnes værdierne for at opfriske respondentens hukommelse)?  I så fald hvilke?  
 
Rasmus: Ja det kunne jeg godt. Jeg føler nok en større tilknytning til brands, som jeg føler slår 
noget informativt og troværdigt indhold op på deres Facebook-side. Men også brands, som jeg vil 
associeres med.  
 
Interviewer: I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-side?  
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Rasmus: Jamen det gør det vel i en høj grad, med de svar jeg har givet tidligere. Men altså der er 
også en lang række brands såsom Nike, Apple osv. som har samme påvirkning på mig.  
 
Interviewer: Ja okay det giver god mening. Føler du, at du ved at interagerer og engagerer dig i 
virksomhedens Facebook-side opnår en forhøjet tilknytning til brandet? 
 
Rasmus: Ja. Jeg ville slet ikke bruge min tid på at kigge brandets Facebook-side, hvis jeg ikke følte 
en eller anden form for tilknytning til det.  
 
Interview: Men føler du at du ved at bruge tid på at kommentere, like osv. opslag fra et specifikt 
brands Facebook-side, opnår en forhøjet tilknytning til dette brand?  
 
Rasmus: Når på den måde. Ja det kunne jeg godt forestille mig. 
 
Interviewer: Vil du prøve at uddybe dette Rasmus? 
 
Rasmus: Hvis jeg bruger tid på brandet og dets opslag, kunne jeg godt forestille mig at få en større 
tilknytning til brandet. Men der skal også flere ting til, så det er ikke nok, at jeg bare kommenterer 
et opslag f.eks.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad gør dette sig gældende for dig på Carlsbergs Facebook-side?  
 
Rasmus: Så skal det være på baggrund af indhold med information, som får mig til at interagerer 
med andre brugere omkring en bestemt sag. Carlsbergs miljøopmærksomhed f.eks.  
 
Interviewer: Okay super. Her i den sidste del af interviewet, vil jeg spørge dig ind til dit niveau af 
loyalitet på baggrund af de emner vi tidligere har snakket om samt din vilje til at yde WOM/eWOM 
såvel som at genkøbe produkter fra virksomheden igen i fremtiden.  
 
Rasmus: Spændende.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på 
baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Rasmus: Det kunne jeg i høj grad. Ser jeg nu et nyt fedt produkt eller lignende på en virksomheds 
Facebook-side, og jeg havde prøvet og vurderet det godt, så ville jeg uden tvivl anbefale det til mine 
venner.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale Carlsberg på baggrund af det indhold 
som præsenteres på virksomhedens Facebook-side?  
 
Rasmus: Det kunne jeg også i høj grad. Jeg synes Carlsberg er en super fed virksomhed, og når de 
nu f.eks. lancere en ny øl og reklamere med den på deres Facebook-side, så kan jeg godt finde på at 
anbefale den til venner.  
 
Interviewer: Nu har du snakket en del omkring Carlsberg og deres ”grønne” tiltag. I hvilken grad 
kunne dette have indflydelse på hvorvidt du vil anbefale virksomheden og dens produkter?  
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Rasmus: Det har også stor betydning, at de går op i noget som jeg virkelig også går meget op i. Det 
har helt klart en positiv effekt ift. hvorvidt jeg anbefaler dem til venner.  
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra virksomheden igen i 
fremtiden på baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side?  
 
Rasmus: Jeg kunne nok i højere grad finde på at købe produkter fra en virksomhed igen hvis den 
fremstiller sig selv på appellerende og etiske måde, det gælder også på Facebook. Men jeg skal jo 
helst også kunne lide produktet, for at jeg gider købe det igen.    
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra Carlsberg på 
baggrund af det indhold som præsenteres på virksomhedens Facebook-side?  
 
Rasmus: Det er i samme grad, som det jeg sagde før.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på din vilje til at anbefale brandet til andre forbrugere?  
 
Rasmus: Det kan jeg sagtens forestille mig, kunne have en stor betydning. Hvis jeg har en 
tilknytning til brandet, så vil jeg også hellere anbefale det til mine venner. Men jeg vil nok også 
stadig mene, at produktet skal være i orden.  
 
Interviewer: Gør dette sig også gældende ift. Carlsberg? 
 
Rasmus: Ja absolut.  
 
Interviewer: I hvilken grad føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens 
Facebook-side, har indflydelse på dine intentioner om at genkøbe dens produkter igen i fremtiden?  
 
Rasmus: Det må også være i høj grad. Men det er super vigtigt, at produktet er godt, ellers så kan 
det være ligemeget.  
 
Interviewer: Så også på baggrund virksomhedens Facebook-side?  
 
Rasmus: Ja det kan i hvert fald også spille en stor rolle. Altså det er jo en helheds vurdering af 
virksomheden og dens produkt, som gør at man vil købe dens produkter.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad gør dette sig gældende for dig med Carlsbergs Facebook-side? 
 
Rasmus: Det gør sig ligeledes gældende med Carlsberg.  
 
Interviewer: Så selve branchen Carlsberg befinder sig i, har ikke den store betydning i denne 
sammenhæng?  
 
Rasmus: Nej det synes jeg ikke nødvendigvis.  
 
Interviewer: Okay super. Disse var spørgsmålene, jeg havde – tak for din deltagelse Rasmus, det er 
en stor hjælp. 
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16.5.5 Christian  
 
Interviewet blev afholdt ansigt til ansigt hjemme hos respondenten. Dato for interview: 
01.08.2019.  
 
Interviewer: Hej Christian, mit navn er Emil. Jeg studerer Cand.merc.EMF på CBS, og er i den 
forbindelse i gang med at skrive min kandidatafhandling, som omhandler forbrugerværdiskabelse 
på Facebook-sider. Det er forbindelse med dette emne, at interviewet vil blive gennemført. 
Formålet med interviewet er at undersøge hvilke faktorer, som motiverer dig som forbrugere til at 
tilgå og/eller interagere med Facebook-sider, og i hvilken grad disse kan øge loyalitet. Jeg arbejder 
med Carlsberg som casestudie, så det er deres Facebook-side, som undersøgelsen er baseret ud fra. 
Interviewet vil tage cirka 30-40 minutter. Bare lige til information så optages interviewet, så det kan 
blive transskriberet til senere anvendelse. 
 
Vil du ikke lige præsentere dig selv ift.:  Navn, alder og bopæl?  
 
Christian: Jo det vil jeg. Jeg hedder Christian, er 27 år og bor i København. 
 
Interviewer: Tak Christian. Her I den første fase af interviewet vil jeg spørge dig ind til dit brug af 
Facebook-sider og hvilke typer indhold du finder tiltalende. Hertil også Carlsbergs Facebook-side. 
Hvor ofte tilgår og/eller interagerer du med virksomheders Facebook-sider?  
 
Christian: Det gør jeg nok hver anden eller hver tredje dag cirka. Det svinger nok en del. _ _ 
 
Interviewer: Hvilken type indhold på Facebook-sider finder du tiltalende? Videoer, billeder, andre 
forbrugeres kommentarer eller udelukkende opslag med tekst? _ _ 
 
Christian: Det er udelukkende videoer og billeder. _ _ 
 
Interviewer: Ikke andre forbrugeres kommentarer? _ _ 
 
Christian: Nej. _ _ 
 
Interviewer: Okay. Er dette også gældende for indhold på Carlsbergs Facebook-side? _ _ 
 
Christian: Ja. _ _ 
 
Interviewer: Okay, Nu vil jeg spørge dig ind til hvilke ”værdier”, som motiverer dig som forbruger 
til at tilgå og/eller interagerer med Facebook-sider. 
Finder du belønning i form af gevinster og andre økonomiske fordele motiverende for at tilgå 
Facebook-sider? Dette kan eks. være via konkurrencer. 
 
Christian: Jo det er en nøglefaktor for min anvendelse af Facebook.  
 
Interviewer: Så går jeg næsten ud fra, at du også deltager i disse konkurrencer? liker, tagger 
og/eller deler du så opslagene med dine forbindelser? 
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Christian: Det er helt korrekt. Ja. Ofte skal man jo gøre de ting for overhovedet at kunne deltage. 
Jeg gør egentlig bare det, som virksomheden stille som krav for deltagelse.  
 
Interviewer: Har du deltaget i en konkurrence fra Carlsbergs Facebook-side før?  
 
Christian: Ja.  
 
Interviewer: Kan du huske hvad den drejede sig om? Altså hvad man kunne vinde?  
 
Christian: Jeg mener, at den sidste konkurrence jeg deltog i på Carlsbergs side gav mulighed for to 
fodboldbilletter til en Liverpool kamp.  
 
Interviewer: Okay. Føler du en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i brandet ift. sådanne 
typer indhold?  
 
Christian: Følelsesmæssig stolthed? Nej det vil jeg bestemt ikke sige.  
 
Interviewer: Så springer vi videre. Tilgår du Facebook-sider for at finde information? Og i så fald 
finder du troværdighed i denne information? 
 
Christian: Nej det bruger jeg ikke Facebook til.  
 
Interviewer: Heller ikke hvis du skal finde kontaktoplysninger, oplysninger om begivenheder eller 
lign?  
 
Christian: Nej.  
 
Interviewer: Okay. Så går jeg heller ikke ud fra at du interagerer med informativt indhold på 
Facebook-sider? 
 
Christian: Nej det er korrekt. Jeg kan slet ikke se, hvorfor man aktivt skulle søge information på en 
øl-virksomheds Facebook-side, medmindre det måske var for at finde et telefonnummer.  
 
Interviewer: Det er helt i orden. Tilgår du Facebook-sider til at opnå en underholdende og/eller 
afslappende følelse? Eksempelvis gennem sjove opslag i form af billeder, videoer og andet?  
 
Christian: Ja underholdende opslag i form af videoer og billeder er en super god tidsdræber. Sidder 
altid på min telefon, og tjekker sjovt indhold ud, når jeg er på toilettet, i toget eller lignende. 
 
Interviewer: Ja okay. Motiverer underholdende indhold dig til at like, kommentere, og/eller dele 
indholdet? 
 
Christian: Ja det gør det i den grad. Tagger ret tit mine venner i dumme videoer og billeder.  
 
Interviewer: Med dumme videoer og billeder mener du sjove uden den store relevans?  
 
Christian: Ja.  
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Interviewer: Kan underholdende indhold fra Carlsbergs Facebook-side ligeledes være tiltalende for 
dig? 
 
Christian: Ja helt bestemt. Ikke at det sker alt for tit. Ellers har jeg i hvert fald ikke været 
opmærksom på det.  
 
Interviewer: Så du kunne godt tænke dig, at de lavede nogle flere underholdende opslag?  
 
Christian: Jeg kan jo få underholdende indhold så mange steder fra, så det skulle ikke 
nødvendigvis være for min skyld. Men min opmærksomhed ville helt klart blive fanget af det.  
 
Interviewer: Okay super Christian. Kan du opnå en følelsesmæssig stolthed i at engagere dig i 
brandet ift. underholdende indhold? 
 
Christian: Nej det kan jeg ikke. Der skal meget til, før jeg føler en følelsesmæssig stolthed, og det 
tror jeg ikke rigtig, at jeg kan opnå den følelse på baggrund af mine interaktioner på Facebook.  
 
Interviewer: Det er også helt i orden. Tilgår og anvender du Facebook-sider til at kunne ytre 
ekspertise overfor andre forbrugere, og på den måde have indflydelse på dem og deres holdninger?  
 
Christian: Nej det tiltaler mig på ingen måde, at skulle lege ”kloge hoved” overfor andre. I hvert 
fald ikke på Facebook.  
 
Interviewer: Okay så springer vi videre til den næste del. Tilgår og anvender du Facebook-sider til 
at opnå erkendelse fra andre forbrugere, som derigennem kan danne et billede af dig som person? 
Liker, kommentere, og/eller deler du hertil indholdet? 
 
Christian: Nej det motiverer mig heller ikke rigtigt til at anvende Facebook.  
 
Interviewer: Tilgår og anvender du Facebook-sider til at opnå følelsen af at ”høre til”? Med det 
menes der, om du føler dig som en del af en støttende gruppe, som har andre forbrugere med 
samme ideologier og interesser, og dermed kan være støttende?   
 
Christian: Nej heller ikke det.  
 
Interviewer: Okay, jamen så er der styr på denne del. Nu vil jeg spørge dig ind til hvordan det vi 
lige har snakket om, har effekt på dit niveau af tilknytning til virksomheden og dens brand. 
Kan du opnå en forhøjet følelse af tilknytning til brandet på baggrund af de tidligere værdier vi 
snakkede om (Her nævnes værdierne for at opfriske respondentens hukommelse)? I så fald hvilke?  
 
Christian: Nej. For mig strækker en tilknytning sig til et brand sig udover Facebook. Jeg kan godt 
se at den måde de fremstiller sig selv på de sociale medier, kan have en indflydelse. Men ligefrem 
at opleve en tilknytning på baggrund af de ting vi lige har snakket om, nej.  
 
Interviewer: Gælder dette også i forbindelse med Carlsberg, eller har det en anden virkning at de er 
i ølbranchen?  
 
Christian: Det er præcis det samme for mig.  
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Interviewer: Okay. Føler du, at du ved at interagerer og engagerer dig i virksomhedens Facebook-
side opnår en forhøjet tilknytning til brandet?  
 
Christian: Nej det vil jeg heller ikke mene.  
 
Interviewer: Okay. Her i den sidste del af interviewet, vil jeg spørge dig ind til dit niveau af 
loyalitet på baggrund af de emner vi tidligere har snakket om samt din vilje til at yde WOM/eWOM 
såvel som at genkøbe produkter fra virksomheden igen i fremtiden. 
 
Christian: Ja.   
 
Interviewer: I hvilken grad kunne du finde på at anbefale en virksomhed og dens produkter på 
baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens Facebook-side? 
 
Christian: Hvis det er udelukkende på baggrund af det indhold, som fremgår af virksomhedens 
Facebook-side, så nej. Men det kan helt klart godt have en eller anden for effekt ift. det større 
billede. Det er dog nok mere i en negativ retning for mit vedkommende.  
 
Interviewer: Kan du prøve at uddybe den del med negativ retning?  
 
Christian: Ja selvfølgelig. Opfører de sig uetisk eller på anden vis fremstiller sig selv og deres 
brand dårligt, så kunne jeg nok godt finde på at fraråde mine venner, at købe produkter hos 
virksomheden.  
 
Interviewer: Hvad hvis de fremstår etiske og fremstiller deres brand godt, kan ud så finde på at 
anbefale virksomheden til venner?  
 
Christian: Som udgangspunkt nej, men en kombination af det og et godt produkt, kan jeg forestille 
mig kunne få mig til at anbefale virksomheden.  
 
Interviewer: Okay. I hvilken grad kunne du finde på at anbefale Carlsberg på baggrund af det 
indhold som præsenteres på deres Facebook-side?  
 
Christian: Jeg kunne godt finde på at anbefale at anbefale Carlsberg til venner og bekendte, ”Don’t 
get me wrong”, men ikke udelukkende på baggrund af deres Facebook-side.  
 
Interviewer: Det er forstået. I hvilken grad kunne du finde på at genkøbe produkter fra 
virksomheden igen i fremtiden på baggrund af det indhold som bliver præsenteret på dens 
Facebook-side?  
 
Christian: Dertil vil jeg svare det samme som før. Det skal være en kombination af flere ting end 
udelukkende på baggrund af en Facebook-side, men den har også sin effekt.  
 
Interview: Dette gør sig ligeledes gældende med Carlsberg?  
 
Christian: Ja  
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Interviewer: Jeg ved godt du lidt har svaret på dette, men nu spørger jeg alligevel. I hvilken grad 
føler du at en tilknytning til virksomheden på baggrund af dens Facebook-side, har indflydelse på 
din vilje til at anbefale brandet til andre forbrugere?  
 
Christian: Jeg føler ikke at jeg kan opnå en tilknytning til en virksomhed, og derfor har tilknytning 
ingen effekt på hvorvidt jeg vil anbefale eller købe deres produkter igen. I hvert fald ikke ift. deres 
Facebook-side.  
 
Interviewer: Okay. Disse var spørgsmålene, jeg havde – tak for din deltagelse Christian. Dine svar 
er super interessante og brugbare.  
  
 
 


