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ABSTRACT  
Nowadays, social media has become a mainstream phenomenon that is utilized by an extensively 

large amount of people, including companies, on a global scale. In this changed time of business 

communication, Danish BTC companies have realized the benefits and the importance of using 

social media as marketing platforms in order to reach consumers. Social media sites such as 

Facebook and Instagram are the top two platforms utilized by Danish BTC companies. 

Furthermore, some experts argue that the consumers prefer to buy a product that has been 

recommended by friends rather than to buy a product based on a TV commercial. Experts claim that 

the reason for this is the fact that traditional marketing is no longer as appealing as it used to be. 

Furthermore, consumers also find blogger-marketing much more believable compared to traditional 

advertising as the consumers view the bloggers as ordinary people, who give their honest opinion 

about the products they use. However, even though Facebook and Instagram have become 

important marketing tools for many Danish BTC companies, the platforms also create several 

challenges that companies face. 

On the basis of this, the following thesis focuses on how Danish BTC companies should promote 

themselves on Facebook and Instagram. In this regard, seven marketing strategies by Stephanie 

Agresta, B. Bonin Bough, Dan Zarrella and Alison Zarrella have been analysed in order to examine 

how companies could use Facebook and Instagram in their marketing approach. The analysis was 

based on the Danish furniture store JYSK. Furthermore, the analysis examines two Danish 

companies, namely Marokko Eksperten and J&M, in terms of the companies’ management of their 

Facebook and Instagram profiles. The analysis focuses on how the mentioned companies can obtain 

a successful social media marketing strategy, including how they should engage with the consumers 

in order to gain satisfied customers. Also, the suggested marketing strategies give the two 

companies the opportunity to reach a new and larger clientele, which meets the goal of the 

companies’ presence on social media.   

Moreover, the thesis also focuses on a comparison between social media and traditional marketing 

in relation to the consumers’ perception. Some experts argue that social media gives the companies 

the opportunity to see what the consumers think about the advertising of their products. On the 

contrary, some experts claim that traditional marketing can be combined with elements from social 

media, which will give companies the opportunity to reach both online and offline customers.  

Overall, although social media has become an important part of marketing, there are still some 

consumers who use traditional media. Hence, if companies have the requisite resources, they should 
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utilize both traditional and social media in their marketing strategy in order to reach all potential 

customers.   	  

	  

KAPITEL 1. 
Introduktion 

1. INDLEDNIND  
Hvis du gerne vil vide hvorfor din virksomhed skal forstå, acceptere og participere i de sociale 

medier, så undgå at læse bøger eller artikler, der omhandler sociale medier. I stedet, gå ned til den 

nærmeste gymnasium, og betragt de unge i et stykke tid. Se på dem og vær ekstra opmærksom på, 

hvordan de kommunikerer og lærer, og læg så mærke til, hvor meget tid de bruger på at være 

online. Her vil du også se, hvad og hvem der påvirker dem. Det vil sige, det de unge køber, ser, 

lytter til eller læser på de sociale medier, er i høj grad påvirket af deres vennekreds, som de følger 

online (Barefoot et al., 2010:xvii). Hver måned ser man flere og flere mennesker både unge og 

ældre rundt omkring i verden, tænde for deres mobiltelefoner eller computere for at oprette 

forbindelse til deres venner via sociale medier, hvor de kan dele deres holdninger eller deltage i 

adskillige samtaler (Wollan et al., 2011:ix). Dette viser tydeligt, at sociale medier er blevet en stor 

del af forbrugernes liv, hvor 96 procent af generation Y1 har tilsluttet et socialt netværk (Qualman, 

2010). Man oplever også her, at forbrugerne benytter sig ofte af deres online vennekreds, når det 

omhandler køb af produkter.  

En undersøgelse foretaget af Nielsen Global Online Consumer Survey, beviser nemlig, at 90 

procent af de adspurgte har større tillid til anbefalinger fra deres omgangskreds, mens kun 14 

procent har tiltro til reklamer (Nielsen Wire, 2009; Qualman, 2010). Undersøgelsen fremhæver 

yderligere, at anbefalinger fra personlige bekendte og fremmede online brugere er de mest betroede 

former for reklamer (Nielsen Wire, 2009). Disse fakta viser tydeligt, at sociale medier har ændret på 

måden forbrugerne kommunikerer på, og hvordan de indsamler relevante informationer om de 

mange forskellige produktmærker. Endvidere har sociale medier også givet forbrugerne muligheden 

for at opbygge relationer og fællesskaber på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Dette 

påviser, at sociale medier er kommet for at blive, og er ikke bare et modefænomen. Det er et 

grundlæggende skift i måden, forbrugerne kommunikerer på i dag.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Generation Y består af  aldersgruppen 15-35. 
2 ROI (Return of Investment) er et udtryk for indtjeningen ift. den annonceringsudgift man har haft.  
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Hvis sociale medier er et grundlæggende skift i den måde, forbrugerne kommunikerer på, hvad har 

det af betydning for danske virksomheder, der benytter sig af traditionel markedsføring? Hvilken 

betydning har det for traditionel markedsføring? Vil traditionel markedsføring erstattes af sociale 

medier? Og i så fald, hvordan bør virksomhederne forholde sig til dette?  

   

Ønske om svar på disse spørgsmål var en af de primære årsager til, at jeg valgte at kaste mig over 

emnet ’Markedsføring via sociale medier på BTC markedet’. Derudover finder jeg også emnet dybt 

fascinerende, da fænomenet ’de sociale medier’ er vokset frem med en hastighed, der har gjort det 

næsten umuligt at følge med og bevare overblikket. Det er ikke mere end 9 år siden, at Facebook 

slet ikke eksisterede, og på mindre end et år havde Facebook over 200 mio. brugere (Qualman, 

2010). Da fjernsynet kom til verden, tog det 50 år at nå en udbredelse på 50 mio. seere 

sammenlignet med Twitter, der på blot 2 år opnåede 50 mio. brugere (Qualman, 2010). Udviklingen 

af fænomenet har åbnet øjne op for mange virksomheder, hvor virksomhederne har oprettet 

virksomhedsprofiler  på Facebook og Instagram for at markedsfører deres produkter (Danmarks 

Statistik, 2014). 

Dette viser tydeligt, at sociale medier ikke kun er et aktivt medie blandt forbrugerne, men også 

blandt virksomhederne. Det vil derfor være interessant, at undersøge om sociale medier vil få 

virksomhederne til at omtænke den måde de markedsfører sig på. Altså om sociale medier vil være 

en ny markedsføringsstrategi, der i fremtiden vil erstatte traditionel markedsføring eller om det bare 

er en anden måde at markedsføre sig på udover den traditionelle markedsføring.  

Disse tanker føres videre til næste afsnit, hvor der gives en beskrivelse af problemfeltet vedr. 

brugen af sociale medier, som muligvis har en påvirkning på den traditionelle markedsføring.  

 

1.1 PROBLEMFELT  

Traditionel markedsføring er ved at blive meningsløs blandt forbrugere, da de mener, at reklamer er 

fyldt med overdrevet påstande om produkter (Gilbreath, 2010:15). En undersøgelse foretaget af 

Adweek og reklamebureauet J. Walter Thompson i 2007 har også påvist, at 84 procent af forbrugere 

mener, at mange ting i dag er overvurderet (Gilbreath, 2010:15). Samtlige 72 procent erkendte, at 

de er trætte af folk, der forsøger at sælge dem ting (Gilbreath, 2010:15-16). Ifølge marketingstrateg 

Bob Gilbreath, er traditionel markedsføring ikke længere så tiltrækkende, som det har været i 

mange år, da denne form for markedsføring ofte ikke rammer den korrekte målgruppe (Gilbreath, 
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2010:17). Han mener derudover, at det i virkeligheden er forbrugerne, der har forandret sig – både 

med hensyn til deres forventninger om hvordan man udsættes for reklamer, og hvilke midler der 

tages i brug for at undgå dette (Gilbreath, 2010:21). Her påpeger han ligeledes, at forbrugerne i dag 

har kontrollen til selv at styre, hvad de vil se og lytte til, også selvom der bliver leveret 3.000 

reklamer hver dag (Gilbreath, 2010:21).   

Forbrugerne har altså lært at ignorere de mange reklamer, de møder i deres hverdag. Desuden er 

forbrugerne også trænet i at se forbi reklameafbrydelser, og genoptage det de var i gang med at se 

eller lytte til før de blev afbrudt (Gilbreath, 2010:18). En undersøgelse foretaget af Moshe Bar, 

direktør af Visual Neurocognition Laboratory ved Harvard Medical School, har netop fremlagt når 

virksomheder tvinger seerne til at se reklamer, så resulterer det i en negativ påvirkning af 

virksomhedernes salg (Gilbreath, 2010:18).  

Det vil sige, selvom virksomhederne anvender traditionel markedsføring til at tiltrække potentielle 

kunder, så vil det i realiteten ikke tiltrække kunderne, men derimod få kunderne til at gå udenom de 

traditionelle reklamer. I dag er forbrugerne på udkig efter de hurtigste og mest interaktive måder at 

få informationer om produkter, de er interesseret i (Bennett, 2012). Dette kan være en af grundene 

til, at traditionel markedsføring ikke længere er et vigtigt element i dagens markedsføring (Ditlev et 

al., 2012:28). Traditionel markedsføring bliver ofte defineret som push marketing, da det skubber 

budskaber frem, som man ikke selv har bedt om (Ditlev et al., 2012:28). Push marketing virker 

stadig, men er langt mindre effektivt end det tidligere har været. For eksempel er den samlede 

annonceomsætning på print annoncer faldet med 51 procent i perioden 2006-20012 (Ditlev et al., 

2012:28). Endvidere kan virksomhederne via traditionel markedsføring heller ikke præcist måle 

hvad deres ROI2 er på de forskellige markedsføringsmedier, de anvender (Bennett, 2012).  

Modsat traditionel markedsføring, har sociale medier har en kæmpe indflydelse på forbrugernes 

købsadfærd, og det har fået marketingfolkene til at reagere på situationen. De har nemlig valgt at 

overflytte trykte banner-reklamer til digitalt i håb om, at forbrugerne ville klikke på disse reklamer, 

men procentdelen af forbrugerne, der klikker på reklamerne er mindre end 1 procent (Gilbreath, 

2010:28). For eksempel, nævner Facebooks administrerende direktør, Sheryl Sandberg, at  

traditionelle bannerreklamer online ikke vil være den mest hensigtsmæssige markedsføring blandt 

forbrugerne, idet det ikke fanger forbrugernes opmærksomhed (Gilbreath, 2010:28). Ifølge Googles 

medstifter, Sergey Brin, påpeger han, at man endnu ikke har den bedste måde at promovere sig på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ROI (Return of Investment) er et udtryk for indtjeningen ift. den annonceringsudgift man har haft.  
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de sociale medier (Gilbreath, 2010:28). Denne holdning ses også hos Gilbreath, hvor han giver 

udtryk for, at markedsføring man har kendt i årtier3, ikke længere er holdbar i sin nuværende form. 

Han forklarer yderligere, at de fleste marketingsfolk er nervøse, og de alle er enige om, at noget 

skal ændres, men ingen ved, hvad de skal gøre eller hvordan det skal gøres (Gilbreath, 2010:29).  

For at opsummere befinder traditionel markedsføring sig på bundlinjen, når det omhandler at fange 

forbrugernes opmærksomhed. Dog virker traditionel markedsføring stadig, men effektiviteten er 

langt mindre end hvad den har været. Desuden peger mange studier på sociale medier som en ny 

markedsføringsmetode, men problemet ligger i, at man stadig ikke helt ved, hvordan sociale medier 

skal anvendes for at opnå en effektivt markedsføring. I 2014 var hver anden dansk virksomhed 

aktiv på de sociale medier (Danmarks Statistik, 2014). Både Gilbreath og Brin fremhæver, at man 

endnu ikke har fundet den rigtige metode til at promovere sig på de sociale medier. Hvad vil dette 

betyde for danske virksomheder, der allerede er på de sociale medier, og skal virksomhederne 

undgå helt at bruge traditionel markedsføring i deres overordnede marketingsstrategi?  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Med afsæt i ovenstående problemfelt er der udformet følgende problemformulering og underspørgs-

mål, som vil danne udgangspunkt for denne kandidatafhandling.   

Afhandlingens sigte er at foretage:  

 

  

 

 

 

  

Herunder vil jeg adressere og besvare følgende underspørgsmål:   

1. Hvad er sociale medier, og hvorfor har vi det?  

2. Hvordan adskiller markedsføring via traditionelle medier sig fra markedsføring via 

de sociale medier, og hvilken markedsføringsform er mest effektiv? 

3. Hvad er sociale mediers marketingpotentiale for BTC virksomheder? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Her refereres der til traditionel markedsføring.  

En analyse af anvendelsen af sociale medier i danske virksomheder 
på BTC markedet, og hvilken påvirkning disse har på forbrugerne 

sammenlignet med traditionel markedsføring. 
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Analyse og besvarelse af ovenstående underspørgsmål gør mig i stand til at opstille en række 

anbefalinger til danske virksomheder, der markedsfører sig på de sociale medier.  

 

I følgende afsnit gives der en kort beskrivelse af begreberne ’traditionel markedsføring’,  ’sociale 

medier’ og ’følgere’.   

 

1.3 BEGREBSDEFINITION  

I afhandlingen vil der ofte blive nævnt begrebet ’traditionel markedsføring’. Traditionel markeds-

føring defineres som ’klassisk marketing’, hvilket dækker over tidligere markedsføringsmetoder 

såsom TV-reklamer, radio, annoncer, billboards, bannerreklamer, flyers  m.fl. Det betyder, at når 

der i afhandlingen tales om traditionel markedsføring, så henvises der til tidligere 

markedsføringsmetoder. 
Begrebet ’følgere’ bruges på de sociale medier, som er en betegnelse for, når en bruger vælger at 

følge en eller flere bestemte virksomheder på de sociale medier. I afhandlingen vil der veksles 

mellem forbrugere, kunder, følgere, hvor sidstnævnte først bruges i analyseafsnittet.   

Sociale medier er også et begreb, der vil blive anvendt meget i denne afhandling. Begrebet dækker 

over adskillige definitioner. Jeg har i denne afhandling valgt, at definere sociale medier det som: 

 

Teknologiske medier, der fremmer menneskers sociale interaktion med hinanden. 

 

En nærmere analyse af begrebet og dets vigtighed vil blive behandlet i kapitel 2 afsnit 2.1 og 2.1.1. 

I næste afsnit vil emnet blive afgrænset for at konkretisere afhandlingens fokus. 

 

1.4 AFGRÆSNING 
Afhandlingen vil omhandle markedsføring på de sociale medier i Danmark, set ud fra et BTC 

virksomhedssynspunkt med særligt henblik på forbrugerne. Afhandlingen vil taget afsæt i om 

hvorvidt traditionel markedsføring stadig er en brugbar markedsføringsmetode blandt BTC 

virksomheder. Sociale medier og traditionel markedsføring sammenlignes, for at undersøge om 

markedsføring på de sociale medier er mere fængende blandt forbrugerne end traditionelle 

reklamer.   

I afhandlingen vil der udelukkende tages udgangspunkt i små og store danske BTC virksomheder. 
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På baggrund af dette, har jeg derfor valgt at indgå et samarbejde med to små og en stor BTC 

virksomhed. De to små virksomheder består af Selected Tours og J&M Denmark (J&M). Selected 

Tours er moderselskabet til Marokko Eksperten, og er ikke særlig aktiv på de sociale medier, der vil 

derfor rettes fokus på datterselskabet Marokko Eksperten. Den store danske virksomhed består af 

møbelforretning, JYSK. Afhandlingen vil hermed kun beskæftige sig med disse tre virksomheder 

og deres anvendelse af sociale medier. En detaljerede beskrivelse af virksomhederne vil først finde 

sted i kapitel 3. Der vil dog i et afsnit 4.3	   blive refereret generelt til alle små og store BTC 

virksomheder.  

 

Afhandlingen fokuserer på de sociale medier fra et marketingsmæssig perspektiv, og vil ikke 

behandle andre elementer af sociale medier, herunder Human Ressources brug af sociale medier til 

rekruttering. De sociale netværk konstituerer en bred kategori af medier, såsom Twitter, Pinterest, 

Facebook, Instagram m.fl. Afhandlingen sætter dog primært fokus på de to sidstnævnte netværks-

fora, eftersom de udgør de mest anvendte sociale medier blandt danske forbrugere og BTC 

virksomheder (Astrid Haug, 2013).   

Der vil herudover behandle handlingsparametrene i marketingsmixet, i det omfang det findes 

relevant, men fokus i afhandlingen er parameteren promotion herunder de sociale medier.   

 

I det følgende afsnit vil den metodiske tilgang til afhandlingen blive gennemgået.  

 

1.5 METODISK TILGANG   

I metodeafsnittet redegøres der for de metodiske valg, der bruges i afhandlingen. Dette er for at 

klarlægge, hvorledes analysen i afhandlingen er opbygget og hvordan den gennemføres.    

I første del af dette afsnit vil jeg præsentere og beskrive metoderne, jeg har valgt at bruge. Jeg vil 

her også kort redegøre for valg af metode. I anden del af metodeafsnittet vil jeg introducere for to 

teorier, der vil blive anvendt gennem hele afhandlingen. Afslutningsvis vil den tredje del af 

metodeafsnittet bestå af afhandlingens struktur og analyseramme. Under dette afsnit vil der også 

præsentereres for andet materiale, som i afhandlingen vil blive set som sekundære data.  

 

1.5.1 METODISK VALG 

Igennem afhandlingen anvendes to forskellige slags metoder, hvilket Ib Andersen kalder for 

metodetriangulering. Dette er for at tilføre afhandlingen validitet igennem de forskellige 
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dataindsamlingsteknikker (Andersen, 2008:165). Der anvendes dermed både kvalitative og 

kvantitative metoder, som vil blive gennemgået nedenfor.   

 

1.5.1.1 KVALITATIVE METODE   

I afhandlingen vil jeg benytte mig af personlig interview i form af et semistrukturerede interview. 

Det vil sige, at der udarbejdes en liste over spørgsmål, der skal dækkes under interviewet. 

Spørgsmålene, og spørgsmålenes rækkefølge er afhængig af samtalens gang (Kuada, 2015:113). 

Ved semistrukturerede interview gør det også muligt for interviewer at fremsætte yderligere 

spørgsmål, hvor det er relevant for at udforske specifikke dimensioner af problemformuleringen i 

de konkrete interviewsituationer (Kuada, 2015:113). Eksempelvis i tilfælde hvor respondenten har 

speciel viden om det konkrete spørgsmål. Denne type af interview benyttes ofte i situationer, hvor 

interviewer ønsker at opnå en dybere forståelse om en bestem problemstilling eller emne, som 

intervieweren ikke vil få via et prædefineret spørgeskema (Kuada, 2015:113).   

 

Dette betyder, at jeg vil på forhånd vil udarbejde mine interviewspørgsmål, som vil være ensartede 

både for Marokko Eksperten, J&M og JYSK, men det kan forekomme, at jeg under interviewet 

stiller yderligere spørgsmål, som ikke er fastlagt på forhånd. Interviewspørgsmålene vil blive 

skrevet i en bestemt rækkefølge, da jeg ønsker at starte interviewet med nogle neutrale spørgsmål, 

hvor jeg herefter vil bevæge mig hen i mod lidt mere specifikke spørgsmål. Dette er for at starte 

interviewet blødt op, således at respondenten kan føle sig godt tilpas og mindre nervøs i 

begyndelsen af interviewet. Såfremt interviewsituationen viser en anden stemning end hvad jeg 

havde forventet, vil jeg med stor sandsynlighed springe rundt i spørgsmålenes rækkefølge. Det 

personlige interview vil foregå ansigt til ansigt, da jeg ønsker at skabe kontakt og tiltro til 

respondenten. Interviewet vil blive optaget elektronisk til en senere analyse og fortolkning.   

 

Interviewet vil bestå af 13 åbne spørgsmål, der vil dække følgende punkter:   

 

1. Baggrundshistorie  

2. Målgruppe 

3. Anvendelse af sociale medier 

4. Sociale mediers marketingspotentiale 
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Besvarelserne af de ovenstående punkter vil indgå som empiri i afhandlings analyse, og vil hermed 

besvare den første del af min problemformulering, som er følgende: ”En analyse af anvendelsen af 

sociale medier i danske virksomheder på BTC markedet”.  

 

Årsagen til at jeg har valgt at benytte mig af personlig interview, skyldes seks væsentlige grunde. 

Det første er, at man får muligheden for at opfange og uddybe uventede aspekter eller nuancer i 

interviewpersonens udsagn (Andersen, 2008: 171). Dernæst vil interaktionen mellem interviewer og 

respondent give mulighed for uddybelse og begrundelse af svar. Den tredje grund er, at 

intervieweren vil kunne styre respondenten forsigtigt væk fra emner, der ikke har relevans til 

interviewet (Andersen, 2008: 172). Herudover giver et personlig interview også adgang til at 

omformulere og uddybe de enkelte spørgsmål, hvis der skulle opstå tvivl omkring spørgsmålene 

hos den interviewede (Analyse Danmark, u.å.). Den femte grund er, at man opnår dybt indsigt i 

respondenternes holdning til et emne og bevæggrunde for at handle, som de gør. Den sidste og 

sjette grund er, at intervieweren har mulighed for at stille improviserende spørgsmål udover de 

fastlagte spørgsmål under interviewet. Dette skyldes, at der ofte dukker nye spørgsmål op hos 

intervieweren, som der ikke er tænkt på inden interviewet. Der blev tidligere nævnt at interviewet 

kan bestå af 13 spørgsmål men der kan dog under interviewet udvides til ydereligere spørgsmål 

(Bilag 1,2).   

 

Overordnet set, så arbejder man intensivt med sit emne, når man benytte sig af et personlig 

interview (Andersen, 2008:170). Dette er også en af de væsentlige grunde til, at jeg besluttede mig 

for at bruge kvalitative metode i form af et interview.   

Endvidere eksisterer der også ulemper ved brug af personlig interview. En af ulemperne er, at det er 

svært at generalisere på baggrund af viden, der er indsamlet ved ét personligt interview. 

Intervieweren vil kun bruge de indsamlede informationer i et begrænset omfang, og kan derfor ikke 

bruge informationerne til generalisering. I dette tilfælde vil denne ulempe ikke være en forhindring i 

afhandlingen, eftersom der kun fokuseres på to små BTC virksomheder, hvor anbefalingerne vil 

være tilpasset til de to virksomheder.  

 

For at opsummere ses det tydeligt, at man opnår dybdegående og troværdige besvarelser ved brug 

af personlig interview. Selvom besvarelserne kun kan anvendes i et vis omfang, vil dette ikke have 

en negativ påvirkning på afhandlings analyse, eftersom analysen kun vil fokusere på, hvordan 
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Marokko Eksperten og J&M markedsfører sig på de sociale medier. Derfor vil denne form for 

interview være en effektiv dataindsamlingsteknik, for at kunne give en detaljeret beskrivelse af, 

hvordan de overnævnte virksomheder benytte sig af sociale medier.   

 

I afhandlingen anvendes der også kvantitative metode, hvilket vil blive gennemgået i det 

efterfølgende afsnit.  

 

1.5.1.2 KVANTITATIVE METODE  
I afhandlingen vil jeg udarbejde en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen vil bestå 

af et postomdelt spørgeskema. Denne spørgeskemaform er et selvudfyldt skema, hvilket vil sige at 

respondenterne selv udfylder spørgeskemaet (Kuada, 2015:110). Respondenterne behøver ikke at 

afslører deres identitet, når de besvarer spørgeskema udover køn og alder (Kuada, 2015:110). Ved 

brug af denne postspørgeskemateknik kan man sagtens undlade at mødes med de enkelte 

respondenter. Spørgeskemaet kan sendes via e-mails eller via gruppechat på Facebook. Man 

oplever i de fleste tilfælde, at undersøgeren personligt uddeler spørgeskemaet til respondenterne og 

selv indsamler de udfyldte skemaer (Andersen, 2008:174). 

  

Spørgeskemaundersøgelsen vil blive behandlet nedenfor. Jeg vil starte med at forklare formålene 

med undersøgelsen. Derefter vil jeg give en detaljeret beskrivelse af, hvordan jeg vil udforme og 

udføre min undersøgelse. Dernæst vil jeg kort nævne hvorfor, jeg netop har valgt denne form for 

kvantitative metode. I samme afsnit gives der også eksempler på ulemperne ved brug af postomdelt 

spørgeskema. 

 

Formålet med min første spørgeskemaundersøgelse er, at undersøge om markedsføring på de 

sociale medier har en større påvirkning på forbrugere end traditionel markedsføring. Undersøgelsen 

er derfor rettet mod en generel målgruppe, da dette vil give en overordnet indikation om traditionel 

markedsføring er en forældet metode blandt BTC virksomheder.  

 

I begyndelsen af spørgeskemaet ledsages respondenterne af en følgeskrivelse, der både præsenterer 

specialeemnet og formålet med spørgeskemaundersøgelsen. Dette er vigtigt at have stående allerede 

i starten af skemaet, da respondenter i stigende grad interesserer sig for formålet med en 

undersøgelse, hvilket også opmuntrer dem til at deltage i undersøgelsen (Andersen, 2008:175; 
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Kuada, 2015:109). Når respondenterne har læst formålet, vil det næste trin være at besvare 

spørgsmålene.  

Respondenterne vil blive præsenteret for fem lukkede spørgsmål med forudbestemte 

svarmuligheder i begyndelsen af spørgeskemaet. Disse typer af spørgsmål er anvendt, for at 

besvarelserne vil have en relevans i afhandlings analyse. For eksempel vil et af de fem spørgsmål 

vedrøre om man er brugere af sociale medier. Hvis man afkrydser dette spørgsmål med et nej, vil 

man ikke kunne deltage i resten af undersøgelsen, da man ikke er kvalificeret til at kunne besvare 

de resterende spørgsmål i undersøgelsen. Dette skyldes, at spørgeskemaundersøgelsen kun er 

målrettet til brugere af sociale medier, da spørgsmålene specifikt omhandler markedsføring via 

sociale medier og traditionel markedsføring.   

 

Endvidere vil resten af spørgeskemaundersøgelsen bestå af 13 åbne spørgsmål, der vil dække 

følgende punkter:   

- Markedsføring via sociale medier  

- Markedsføring via traditionel markedsføring 

- Sociale medier versus traditionel markedsføring  

 

Besvarelserne af de ovenstående punkter vil indgå som empiri i afhandlings analyse, og vil hermed 

besvare den sidste del af problemformulerings hovedspørgsmål, som er: (…) hvilken påvirkning 

disse har på forbrugerne sammenlignet med traditionel markedsføring. Når der i hovedspørgsmålet 

står ”disse”, så henvises der til markedsføring via sociale medier.  

Håndtering af spørgeskemaundersøgelsen vil formidles på to forskellige måder. Den første måde vil 

foregå via et personligt møde, hvor undersøgeren4 og respondenterne aftaler på forhånd en dato, tid 

og mødested. Den sidste vil formidles online ved brug af gruppechat på Facebook. De mulige 

respondenter vil blive inviteret til en fælles gruppechat, hvori der foreligger en kort introduktion af 

spørgeskemaundersøgelsen samt en vedhæftet fil indeholdende selve spørgeskemaet. Når 

respondenterne har besvaret spørgeskemaet, vil undersøgeren i førstenævnte situation selv indsamle 

besvarelserne. I den sidstnævnte situation skal respondenterne returnere det udfyldte skema 

personligt til undersøgeren via en privat chat på Facebook.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 I dette afsnit bliver forfatteren af afhandlingen omtalt som tredjeperson, herunder undersøgeren.  
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Før disse formidlingsmetoder kan vækkes til livs, så vil jeg starte med at skrive et opslag om mit 

specialemne og spørgeskemaundersøgelse i forskellige foraer på Facebook. På denne måde vil jeg 

anskaffe mange forskellige typer af respondenter, der måtte have interesse i at besvare min 

spørgeskema. Her handler det om at få så mange besvarelser som muligt.   

Årsagen til at der anvendes postalt spørgeskemaundersøgelse skyldes af fem væsentlige grunde. 

Den første grund er, at respondenterne kan svare meget personligt, da deres anonymitet sikres, 

hvilket også giver muligheden for at opnå ærlige svar fra respondenterne (Kuada, 2015:110). 

Dernæst er udformning af postalt spørgeskemaer mindre tidskrævende, og kan nå ud til mange 

respondenter samtidig (Andersen, 2008:174). Den tredje grund er, at man kan generalisere 

resultaterne på baggrund af et repræsentativt udsnit. Fordelen ved brug af postalt 

spørgeskemaundersøgelse er, at man kan udforme åbne spørgsmål. Disse spørgsmål kræver, at 

respondenterne tænker og reflekterer over konkrete situationer eller begivenheder, før de besvarer 

spørgsmålene. Derfor kan respondenterne give en mere nuanceret indsigt i det fænomen, man nu 

undersøger (Kuada, 2015:109). Dette er også en af grundene til, at der udarbejdes åbne spørgsmål i 

min undersøgelse. Den sidste grund er, at respondenterne har mulighed for at udfylde 

spørgeskemaet i deres eget tempo, hvor de samtidig kan vurdere kommunikationsmaterialet 

(Analyse Danmark, u.å.). Dette øger chancerne for detaljerede besvarelser.   

 

Endvidere findes der også ulemper ved brug af postalt spørgeskemaundersøgelser. En af de 

væsentlige ulemper er, respondenter, som ikke er særligt interesseret i undersøgelsens emne, 

undlader typisk at besvare skemaet. Dette medfører en lav svarprocent (Kuada, 2015:110). En 

anden ulempe ved postale undersøgelser er, at dataindsamlingen ofte tager længere tid end ved fx 

internetinterview (Analyse Danmark, u.å). Den førstnævnte ulempe vil i dette tilfælde være svært at 

komme udenom, da jeg vil ramme en bredere målgruppe, hvor sandsynligheden for at støde ind i 

disse respondenter er stor. Derfor overvejes der stærkt, at inddrage lodtrækning om et gavekort i 

spørgeskemaundersøgelsen. Det vil sige, at respondenter, der besvarer spørgeskemaet, deltager 

automatisk i lodtrækningen. Når undersøgeren har nået sin deadline, trækkes der herefter lod om 

gavekortet. Her vil vinderen blive kontaktet privat. Annoncering af lodtrækning vil blive publiceret 

med spørgeskemaundersøgelsen i de forskellige foraer på Facebook. Dette vil sandsynligvis 

opmuntre de mindre interesserede respondenter til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 

Endvidere vil den anden ulempe vedrørende dataindsamlingen være et mindre problem i dette 
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tilfælde, da besvarelserne af spørgeskemaerne har en deadline. Desuden vil 

spørgeskemaundersøgelserne blive publiceret i god tid.  

 

For at opsummere vil jeg opnå mange besvarelser ved brug af postalt spørgeskemaundersøgelse. 

Selvom man muligvis ikke vil få dybdegående besvarelser, vil man derimod få indsamlet et stort 

antal af besvarelser, hvilket også giver mulighed for at generalisere omkring det specifikke 

emnefelt, man nu undersøger. Desuden er postalt spørgeskemaundersøgelse et brugbart værktøj, 

hvis man ønsker at undersøge en bestemt holdning fra en bred målgruppe. Dette er også en af 

årsagerne til, at præcis denne type af kvantitative metode er anvendt.  

Tidligere i afhandlingen blev der kort nævnt, at der både anvendes kvalitative og kvantitative 

metoder. Dette er kun en fordel, da mange af de svagheder, der knytter til de kvantitative metoder 

opvejes af de stærke sider ved kvalitative data (Andersen, 2008:165). For eksempel er det ikke 

muligt at få dybdegående besvarelser ved kvantitative metoder, hvilket er muligt ved brug af 

kvalitative metoder. På denne måde dækker metoderne hinandens svagheder, og det er en af de 

væsentlige årsager til, at jeg har valgt at bruge begge metoder. 

 

I følgende afsnit gives en kort præsentation og begrundelse af de udvalgte teorier.  

 

1.5.2 TEORETISK VALG 

Afhandlingen vil bygge på teorier, der er skrevet af:  

- Stephanie Agresta & B. Bonin Bough  

- Dan Zarrella & Alison Zarrella  

 

Teoretikerne Agresta og Bough har skrevet værket ”Perspectives on Social Media Marketing”. 

Denne bog guider virksomhederne i, hvordan man kan gøre brug af sociale medier, og hvilke 

metoder der er bedst at anvende. Heri gøres der opmærksom på, at Agresta og Bough har udformet 

hver deres teori, men teorierne er meget ensartet, og vil derfor skrives under samme afsnit. 

Teoretikerne Zarrella har skrevet værket ”The social media marketing book”. Derudover har Dan 

Zarrella også skrevet værket ”The Facebook Marketing Book”. Begge bøger vil blive brugt i 

afhandlingen. Disse bøger guider også virksomhederne i, hvordan de skal bruge sociale medier i 

deres markedsføring. 
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De tre overnævnte værker har en mere videnskabelig og teoretisk tilgang til emnet, hvorfor jeg har 

udvalgt disse. Det er sandsynligt, at teoriafsnittet i afhandlingen ville blive anderledes belyst, hvis 

jeg havde mulighed for at inddrage et bredere udsnit af teoretikere. Jeg kan dog ikke gøre andet end 

at anvende den tilgængelige teori, og det kan være, at min afhandling kan være med til at udvide 

eller vise en anderledes vinkel på dette forholdsvis nye emne. 

En detaljerede beskrivelse af ovenstående teorier vil blive belyst i kapitel 2. En redegørelse af 

hvorledes teorierne vil blive anvendt, vil allerede blive behandlet i kapitel 1, afsnit 1.6.   

 

I det efterfølgende afsnit vil der gives en detaljeret beskrivelse af afhandlings struktur og analyse-

ramme.  

 

1.5.3 STRUKTUR & ANALYSERAMME 

Afhandlings analysedel vil være inddelt i 2 afsnit. Den første del af analysen vil besvare den første 

del af min problemformulering:  

 

”En analyse af anvendelsen af sociale medier i danske virksomheder på BTC markedet”.  

 

Denne del af analysen vil først omhandle, hvordan BTC virksomheder bør bruge Facebook og 

Instagram i deres markedsføring. Dette gøres ved at inddrage teorierne af Agresta, Bough, Zarrella 

og Zarrella. Heri bruges ligeledes den danske møbelforretning JYSK, som et virkelighedseksempel 

på anvendelse af de overnævnte teorier. JYSK vil også kunne bruges til at klarlægge andre former 

for markedsføringsstrategier på Facebook og Instagram, som kunne være relevant for henholdsvis 

Marokko Eksperten og J&M. Dernæst vil de to cases, Marokko Eksperten og J&M, blive inddraget 

i analysen, hvor deres anvendelse af de to medier vil blive analyseret. Der vil i denne del blive 

fokuseret særligt på, hvordan de to virksomheder individuelt har valgt at fremtræde på Facebook og 

Instagram. De to analyser skal ses som værende overlappende. Formålet med analysen er, at 

undersøge hvilke markedsføringsmetoder der kunne være effektive at bruge for Marokko Eksperten 

og J&M, eller om de blot skal fortsætte med at bruge deres nuværende markedsføringsmetoder på 

de sociale medier. De endelige svar på denne problemstilling vil først finde sted i diskussions-

afsnittet.   

 

Den anden del af analysen vil omhandle markedsføring via sociale medier og traditionel markeds-
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føring. Der vil i dette afsnit først tage udgangspunkt i traditionel markedsføring. Heri vil der 

analyseres, om denne markedsføringsform stadig er brugbar blandt BTC virksomheder. Dernæst vil 

sociale medier blive inddraget i analysen, hvor markedsføring via sociale medier sammenlignes 

med markedsføring via traditionelle reklamer. I denne del vil der fokuseres særligt på, om 

markedsføring via sociale medier tiltrækker flere kunder end traditionel markedsføring. 

Sammenligningen vil foregå på et generelt plan, og vil derfor ikke være med udgangspunkt i 

specifikke virksomheder. Der gøres opmærksom på, at sammenligningen mellem sociale medier og 

traditionel markedsføring vil blive baseret på forskellige holdninger fra eksperter, min 

spørgeskemaundersøgelse og en infografik foretaget af Kuhcoon.com. 

 

Den anden del af analysen vil hermed besvare den resterende del af min problemformulering:  

 

”(…) hvilken påvirkning disse har på forbrugerne sammenlignet med traditionel markedsføring” 

 

Årsagen til en sådan analyse finder sted, skyldes at nogle studier påpeger, at traditionel markeds-

føring er forældet, og derfor ikke længere er en effektiv markedsføringsstrategi. Derfor er der 

udformet en analyse omkring dette specifikke punkt for at kunne bekræfte eller afkræfte påstanden. 

Analysen er også relevant i forhold til at hjælpe virksomhederne i at undgå at bruge forældet 

markedsføringsmetoder. Det vil sige, at anden del af analysen vil belyse sammenligningen mellem 

sociale medier og traditionel markedsføring.  

 

I afhandlingen vil de indsamlede data fra de personlige interviews og spørgeskemaundersøgelse 

indgå som empiri i afhandlings analyse. Der vil også inddrages informationer fra fagbøger, 

undersøgelser eller udtalelser fra forskellige eksperter og emnebaserede artikler. Udover dette vil de 

indsamlede data fra personlige interviews også indgå som empiri i kapitel 3, der omhandler 

virksomhederne Marokko Eksperten, J&M og JYSK.  

 

Derudover er der udformet 3 underspørgsmål i afhandlingen som ses i afsnit 1.2. Det første 

underspørgsmål besvares allerede i kapitel 2. De resterende vil blive besvaret i analyse- og 

diskussionsafsnittet.  
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I næste afsnit redegøres der for, hvordan teorierne vil blive anvendt, og hvilken relevans de har i 

afhandlingen.  

 

1.6 TEORETISK TILGANG  

I min analyse af hvordan BTC virksomheder bør anvende Facebook og Instagram i deres markeds-

føring, vil jeg bl.a. gør brug af Agresta, Bough, Zarrella og Zarrellas teorier. Disse teorier vil indgå i 

en komparativ analyse, og der vil her være en sammenligning af teorierne. Sammenligningen af 

teorierne har til formål at redegøre for, hvilke vigtige markedsføringsmetoder virksomheder bør 

anvende, når de markedsfører sig på de sociale medier. I samme afsnit vil JYSK ligeledes blive 

inddraget som et realistisk eksempel på anvendelse af de ovenstående teorier, men JYSK vil også 

blive anvendt for at fremvise andre former for markedsføringsmetoder, der kunne være relevant for 

Marokko Eksperten og J&M.  

I det følgende afsnit, der omhandler hvordan Marokko Eksperten og J&M har valgt at benytte 

Facebook og Instagram i deres markedsføring, vil jeg inddrage begge af de ovenstående teorier i 

analysen samt nogle eksempler på, hvordan JYSK har udført teorierne i praksis. Der vil ligeledes i 

afsnittet, blive rettet fokus på hvilke af de overnævnte teorier, der kunne være brugbare for 

Marokko Eksperten og J&M. Dog vil det endelige resultat først finde sted i diskussionsafsnittet, 

hvori der vil findes frem til hvilke af de to teorier, der egner sig bedst for henholdsvis Marokko 

Eksperten og J&M.   

Derudover vil de ovenstående teorier blive anvendt til at forklare hvad fænomenet ’sociale medier’ 

er, og hvorfor sociale medier er blevet et vigtigt fænomen blandt BTC virksomheder. Udtalelser fra 

teoretikeren Larry Weber vil også blive brugt ift. hvad sociale medier er. Dette vil foregå i kapitel 2, 

afsnit 2.1.  

    

Teorierne af Agresta og Bough samt Zarrella og Zarrella består ikke af marketingsmæssige 

modeller eller begreber. Disse teoretikere guider og forklarer ud fra deres viden og erfaringer 

indenfor emnefeltet ’sociale medier’. De forklarer her, hvad og hvordan virksomhederne bør 

anvende sociale medier i deres markedsføring for at kunne opnå en succesfuld position i den online 

verden.  

 

I empiriafsnittet vil jeg give en kort beskrivelse af mine interviews, foretaget d. 12, 18. august og 7. 

december 2015.  I afsnittet gives også et kort indblik i spørgeskemaundersøgelserne.   
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1.7 EMIPRI 

I afhandlingen har jeg i afsnit 1.5.1.1 valgt at benytte mig af semistrukturerede interviews. Mine 

interviews er blevet foretaget som personlige interviews, og de udvalgte personer er:  

 

- Susanne Bach, der er operations manager og ansvarlig for de forskellige sociale netværks-

fora hos Marokko eksperten.      

 

- Jonas Janjooa, der er marketingssansvarlig og indehaver af ur-firmaet J&M Denmark ApS. 

    

- Theresa Færch, der er Social Media og Digital Manager for JYSK, og har ansvaret for social 

medie og digital markedsføring i 19 lande inkl. Danmark.  

 

Jeg har valgt disse respondenter på baggrund af deres viden og erfaring indenfor området, som min 

afhandling omhandler. Sussane Bach har titlen operations manager. Hun har ansvaret for den daglig 

drift på kontoret i København. Derudover har Sussane Bach marketingansvarlig, og ansvaret for 

virksomhedens Facebook og Instagram profiler. Hun er i tæt samarbejde med CEO, som sidder i 

deres nyåbnede kontor i Marokko. (Bilag 1:spm.2). Sociale medier er prioriteret højt hos Marokko 

Eksperten, hvor de til dagligt markedsfører forskellige rejser på Facebook og Instagram i håb om at 

tiltrække nuværende og potentielle kunders opmærksomhed. (Bilag 1:spm.2). Markedsføringen på 

Facebook er kun henvendt til danske kunder, hvorimod markedsføringen på Instagram er henvendt 

til en international målgruppe. (Bilag 1:spm.8).  

 

Jonas Janjooa er medgrundlægger og indehaver af J&M med Peter Mørup. Han er 

marketingsansvarlig og står for international handel. Janjooa og Mørup ejer hver især 50 procent af 

virksomheden. (Bilag 2:spm.2). Janjooa har altid haft passion for ure, og har dermed indgået et 

samarbejde med hans ven, Mørup, om at stifte et ur-firma sammen. Virksomheden er et dansk ur-

firma kaldet J&M, der markedsfører sig på det svenske, danske og franske marked og vil i 

fremtiden også markedsføre sig i England. (Bilag 2:spm.3). J&M markedsfører sig kun på de 

sociale medier, og det er især Facebook og Instagram, der bliver mest anvendt. Markedsføringen på 

Facebook og Instagram er ligeledes internationalt.  

 



Side 21 af 154	  

Theresa Færch er ansvarlig for sociale medier hos JYSK, hvor hun sidder i den del af JYSK, der 

hedder JYSK NORDIC og omfatter 19 lande inkl. Danmark (Bilag 3:spm.1,2). JYSK er en global 

danskejet møbelforretning, der ejes af Lars Larsen, hvor han åbnede sin første butik i Århus tilbage 

i 1979 (JYSK, u.å. a). Siden da har JYSK udviklet sig til en global koncern, der er kendt som JYSK 

GROUP bestående af følgende datterselskaber: JYSK Nordic, JYSK Franchise og Dänisches 

Bettenlager (JYSK, u.å. a). Markedsføring på de sociale medier er vigtigt for JYSK, da de 

eksempelvis anvender Facebook som en del af deres kundeservice. Her har JYSK mulighed for at 

tage direkte kontakt til utilfredse kunder og vende deres negative oplevelser, de nu har haft med 

JYSK til noget positivt (Bilag 3:spm.12). JYSK markedsfører sig mest på Facebook og Instagram, 

og det gør de i 16 lande (Bilag 3:spm.6,7).  

 

Interviewet med både Susanne Bach, Jonas Janjooa og Theresa Færch vil give mig indblik i 

historien bag alle tre virksomheder, og hvordan de anvender sociale medier i deres markedsføring. 

Alle tre interviews er foretaget i virksomhedernes hovedkontor.   

 

En dybdegående beskrivelse af min spørgeskemaundersøgelse blev allerede gennemgået i 

metodeafsnittet, som blev udført på baggrund af det indsamlede data omkring traditionel 

markedsføring versus sociale medier. Data fra spørgeskemaundersøgelsen vil, som tidligere nævnt, 

indgå som empiri i analyseafsnittet.   

  

Foruden de kvalitative interviews og den kvantitative spørgeskemaundersøgelse vil der i 

afhandlingen også gøres brug af andet materiale, såsom artikler, fagbøger, andre relevante 

emnebaserede teorier og hjemmesider. Jeg vil herudover gøre brug af indsamlede data fra Marokko 

Eksperten, J&M og JYSKs Facebook samt Instagram profiler, hvilket de har givet mig tilladelse til 

at bruge til afhandlingen. Alle de ovenstående materialer vil i afhandlingen blive set som sekundære 

data og som supplement til kvalitative og kvantitative oplysninger. Dette gælder dog ikke indsamlet 

data fra JYSKs Facebook og Instagram profil, da jeg under interviewet blev henvist til deres 

profiler på de sociale medier vedrørende nogle specifikke interviewspørgsmål. Derfor vil 

indsamlede data fra JYSKs profiler på de sociale medier blive set som primære data.  

Der gøres opmærksom på, at der i afhandlingen ikke fremvises nogle former for statiskker eller 

resultater fra de tre virksomheders markedsføringsindsats på de sociale medier, da disse 

informationer er fortrolige.  
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I næste afsnit gives der en beskrivelse af formålet med afhandlingen.   

 

1.8 FORMÅL MED KANDIDATAFHANDLINGEN  

Formålet med denne kandidatafhandling er at sætte fokus på de sociale medier i online verden, og 

hvordan det i større og større grad er ved at udvikle sig til helt nye marketingsplatforme. Sociale 

medier er blevet skabt med det formål at fungere som en kommunikationsplatforme mellem 

mennesker, men i løbet af de seneste 3-5 år har både små og store virksomheder fået øjnene op for 

disse medier.    
 

Ser man på antallet af brugere, har sociale medier en enorm magt og kan samtidig være et potentielt 

værktøj for mange virksomheder. For eksempel har Facebook rundet over 1 mia. brugere, og mange 

andre sociale medier har over 100 mio. brugere. Det er nemlig på disse medier folk samles, og 

udveksler synspunkter og meninger. Det er herved også en helt naturlig udvikling, at virksom-

hederne også bevæger sig ud på disse medier.  

Et væsentligt formål med denne kandidatafhandling er derfor, at undersøge hvordan BTC 

virksomheder bruger sociale medier i deres markedsføring, og hvilken påvirkning det har på 

virksomheden og dens kunder.  

 

BTC virksomheder der bruges som eksempler i afhandlingen, er Marokko Eksperten og J&M. Disse 

to virksomheder er blevet udvalgt på baggrund af deres engagement på de sociale medier, og den 

måde de markedsfører deres produkter og virksomhed på. Møbelvirksomheden JYSK, vil også 

blive inddraget i afhandlingen, hvor JYSK vil anvendes som et eksempel på, hvorledes de omtalte 

teorier bruges i praksis, dog vil der ligeledes blive nævnt eksempler på deres egne succesfulde 

markedsføringsmetoder på Facebook og Instagram.  

 

I det efterfølgende afsnit ses der en model over afhandlings opbygning.   

 

1.9 KANDIDATAFHANDLINGENS OPBYGNING 

Herunder illustreres, hvorledes de enkelte afsnit i afhandlingen bidrager til besvarelsen af 

problemformuleringen.  
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Figur 1: Struktur 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning.  

 

I det efterfølgende afsnit vil den teoretiske tilgang til afhandlingen blive gennemgået.  

 

	  
PROBLEMFORMULERING 

	  

	   	  

	  

	  

Kapitel 4:  

Andel af analysen 

Sammenligning mellem traditionel markedsføring og 
sociale medier med henblik på at af/bekræfte om 
traditionel markedsføring er forældet, samt hvilken 
påvirkning traditionel markedsføring og sociale 
medier har på forbrugerne.   

	  

	  

 
                                                   KONKLUSION 

Kapitel 2: Teori 

Kapitel 3: Cases  

 

Kapitel 4:  

Først del af analysen 

 

Detaljerede beskrivelse af udvalgte markedsførings-
strategier, der skal give indblik i, hvordan BTC 
virksomheder bør anvende de sociale medier.  

En kort præsentation af Marokko Eksperten, J&M og 
JYSK, hvori der nævnes de sociale platforme, de 
befinder sig på. 

Generel analyse af markedsføringsstrategier på 
Facebook og Instagram. Derefter en analyse af, 
hvordan de omtalte virksomheder bør markedsføre 
sig på de førnævnte medier ved brug af udvalgte 
markedsføringsstrategier.  

En diskussion over hvilke markedsføringsstrategier, 
der er anvendelige for Marokko Eksperten og J&M. 
Heri afsluttes med en række anbefalinger.  

Kapitel 5: 
Diskussion 



Side 24 af 154	  

KAPITEL 2. 
Teori 

2. TEORI  

I dette kapitel redegøres der for de teorier, som afhandlingen bygger på. Kapitlet er opdelt i tre 

overordnede afsnit og et underafsnit. Første afsnit vil omhandle, hvad sociale medier er, hvor det 

efterfølgende underafsnit vil fremlægge forskellige argumenter for, hvorfor sociale medie kan være 

et vigtigt værktøj for virksomhederne. Andet afsnit vil gå i dybden med Stephanie Agresta og B. 

Bonin Boughs teorier om, hvordan man skaber og gennemfører en succesfuld markedsføring på de 

sociale medier. Tredje afsnit vil give et detaljeret indblik i Dan Zarrella og Alison Zarrellas teori om 

de forskellige værktøjer og funktioner, der vil guide og hjælpe virksomhederne i at nå bestemte 

målgrupper på de sociale medier, og samtidig beskrive hvordan værktøjerne anvendes effektivt. Her 

kommer jeg bl.a. ind på, hvordan virksomhederne kan planlægge og udføre succesfulde 

markedsføringstiltag på de sociale medier. Til slut vil der være en delkonklusion.   

 

2.1 DEFINITION AF SOCIALE MEDIER   

Sociale medier er en ny kommunikationsmetode og et nyt medie, der adskiller sig fra radio og 

trykte reklamer. Med sociale medier er det muligt at fremme en udveksling mellem en virksomhed 

og en forbruger. For eksempel bruger CNN metoden ’give and take’, hvor de beder deres følgere 

om at give feedback inde på deres Twitter profil. (Agresta et al., 2011:2). Så den store forskel 

mellem sociale medier og andre kommunikationskanaler er, at sociale medier rummer en 

tovejskommunikation, og giver samtidig forbrugerne mulighed for at skabe deres egne indhold 

(Agresta et al., 2011:2). Sociale medier handler ikke om at udvide eksisterende marketings-

kampagner til nye kommunikationskanaler, men er derimod et fundamentalt skift i, hvordan vi 

kommunikerer med verden rundt omkring os (Agresta et al., 2011:3).  

Herudover defineres sociale medier også som nye web-teknologier, der har gjort det nemt for alle at 

skabe og distribuere deres egne indhold i den online verden. Et blogindlæg eller en Youtube video 

kan produceres og ses af millioner af mennesker, næsten helt gratis. (Zarrella,  2010:3). Annoncører 

behøver ikke at betale udgivere eller distributører for at integrere deres budskaber. I dag kan 

annoncører eller en virksomhed selv skabe deres egne interessante indhold, der kan tiltrække 

kundernes opmærksomhed (Zarrella, 2010:3). Ifølge teoretikeren Larry Weber vil sociale medier 
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blive den primære platform for forskellige aktiviteter, bl.a. shopping, planlægning, læring eller som 

kommunikationsmiddel. Han understreger også, at sociale medier er det første sted, man vil søge 

informationer, underholdning og alle de ting som de traditionelle medier plejede at levere. (Weber, 

2009:14).  

 

Endvidere består sociale medier af adskillige platforme, som både virksomheder og forbrugere kan 

benytte sig af i forskellige situationer. Disse platforme består fx af mikroblog (Twitter), sociale 

netværkssider (Facebook, LinkedIn) og videodelinger (Youtube, Flickr) (Zarrella, 2010:3). Alle de 

ovenstående platforme er en samlet definition på fænomenet ’sociale medier’, og der udvikles 

konstant nye funktioner eller sociale platforme, som går ind og dækker et nyt eller andet behov hos 

virksomhederne og forbrugerne5. Et eksempel på dette er Pinterest, som er et visuelt 

opdagelsesværktøj, som forbrugerne bruger til at få idéer til deres projekter og interesser (Flaherty, 

2012). Her ser man mange virksomheder udnytte Pinterest til at give forbrugerne inspiration til, 

hvordan man kan anvende deres produkt i en specifikt situation. Nogle virksomheder vælger endda 

at indgå et samarbejde med andre virksomheder, hvor de bruger hinandens produkter til at inspirere 

deres nuværende og potentielle kunder i, hvordan de kan kombinere produkterne. Et væsentligt 

eksempel på dette er J&M, som bruger Pinterest til at markedsføre deres produkt med andre smykke 

– og tøjfirmaer, hvor de kombinerer deres ure med smykker eller outfits for at skabe en ide om, 

hvordan kunderne kan integrere urene i deres påklædning eller smykker ( Bilag 2:spm.6).  

Der er selvfølgelig mange andre nye platforme, der ikke bliver nævnt i afhandlingen, men en ting 

der er vigtigt at nævne her, er at virksomhederne der ikke befinder sig på de sociale medier, skal 

begynde at dykke i nu. Dette skyldes, at hvis virksomhederne venter for længe, vil konkurrenterne i 

mellemtiden finde ud af, hvordan man tiltrækker virksomhedernes kunder til deres egne omgivelser 

på de sociale medier. Når det sker, vil virksomhederne arbejde tre gange så hårdt for at få kunderne 

tilbage, da kunderne har tendens til at have det svært ved at skifte fra et loyalt produktmærke til et 

nyt produkt. (Weber, 2009:16). Det er derfor, at virksomhederne er begyndt at integrere deres 

markedsføring på de sociale medier, da de har en kæmpe risiko for at miste en hel generation af 

kunder, hvis ikke de er aktive brugere af de sociale medier (Weber, 2009:16).   

 

Dette fører mig videre til næste afsnit, hvor der gives yderligere argumenter for, hvorfor sociale 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Egen tilvirkning: Gennem min afhandling har jeg oplevet mange nye platforme, og de teoretikere jeg bruger i 
afhandlingen har ikke nævnt disse platforme. Så sociale medier er i konstant udvikling.   
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medier er et vigtig markedsføringsværktøj for danske virksomheder.    

 

2.1.1 VIGTIGHEDEN AF SOCIALE MEDIER  

Teoretikeren Dan Zarrella mener, at uanset om man er fra en lille, mellemstor eller stor virksomhed, 

så skal man benytte sig af sociale medier. Han argumenterer nemlig for, at kunderne først og 

fremmest bruger sociale medier til dagligt og i mange situationer. Det kan have en enorm 

økonomisk påvirkning på virksomhederne, og det næsten koster ingenting at markedsføre sig på de 

sociale medier (Zarrella,  2010:8). Derudover har teoretikeren B. Bonin Bough et andet synsvinkel 

på, hvorfor sociale medie er meget vigtigt blandt virksomheder og  marketingsfolk. Han mener, at 

sociale medier giver virksomheder mulighed for at komme endnu tættere på deres kunder end de 

nogensinde har været (Agresta et al., 2011:3). Han understreger yderligere, at sociale medier giver 

virksomheder mulighed for at nå ud til kunder på via mund-til-mund kommunikation, en-til-en 

kommunikation, ven-til-ven kommunikation og en række andre lignende måder (Agresta et al., 

2011:3). På denne måde vil kunderne føle, at de bliver hørt, og det kan skabe en større loyalitet til 

virksomheden. Med en tovejskommunikation mellem virksomheden og kunden er der stor 

sandsynlighed for, at virksomheden vil få en dybere forståelse og indblik i kundernes tanker 

(Agresta et al., 2011:4). Herudover mener Bough også, at informationer på de sociale medier 

spreder sig meget hurtigt via delinger og tagging, hvilket kun er en fordel, da man rammer en bred 

målgruppe på kort tid (Agresta et al., 2011:4).   

 

Med de ovenstående punkter ses der tydeligt, at sociale medier giver virksomhederne mange gode 

muligheder for at komme direkte i kontakt med deres kunder, og har dermed større chancer for at 

opfylde præcis, hvad kunderne efterspørger. Det er derfor, at sociale medier er blevet et meget 

relevant og betydningsfuldt markedsføringsværktøj for mange virksomheder.   

 

Med udgangspunkt i ovenstående tydeliggøres vigtigheden af sociale medier i virksomhedernes 

markedsføring. Der vil i det følgende afsnit tages udgangspunkt i Stephanie Agresta og B. Bonin 

Boughs teorier, om hvordan man opbygger og udfører effektive og fængende markedsføring på de 

sociale medier.   
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2.2 STEPHANIE AGRESTA & B. BONIN BOUGH  
Stephanie Agresta er koncerndirektør for det globale PR firma, Porter Novelli, hvor hun står som 

den ansvarlige for digital strategi og sociale medier. Hun har været trendsætter i digitale medier i 15 

år. Stephanie Agresta udvikler initiativer indenfor digitale medier for nogle af verdens største 

mærker, herunder Microsoft, Windows Mobile og P&G mfl. (Agresta et al., 2011:vii). B. Bonin 

Bough er digital og sociale medier ansvarlig for PepsiCo. Han har ansvar og overblik over den 

digitale strategi og implementering af metoder indenfor sociale medier på tværs af virksomheden. 

Han har medvirket i at integrere sociale medier og ”online-samtaler” i virksomhedens overordnede 

brand vision. (Agresta et al., 2011:viii). Både Agresta og Bough har ekspertise og mange års 

erfaringer indenfor sociale medier og er kendt for at rådgive virksomheder i, hvordan de skal 

håndtere denne nye web-teknologi.  

For eksempel har Agresta udformet fem vigtige regler om, hvad virksomheder bør følge, når de 

anvender Facebook. Reglerne består af følgende punkter:  

 

1. Det kaldes Facebook for en grund: Hvis en virksomhed søger at engagere sig med sine 

kunder eller potentielle kunder gennem deres Facebook profil, så er det et must, at de bruger 

deres logo som profilbillede. Det skyldes at profilbilledet viser klart og tydeligt, hvilket 

brand der står bag profilen, således at kunderne rent faktisk ved hvem de bliver fan af på 

Facebook. Heri er det også vigtig, at virksomheden er transparent og reel.   

 

2. Undgå at være en spammer: Verden har rigeligt af spammere, og det er derfor vigtigt, at 

man som virksomhed sørger for, at der en tidsperiode ml. hver markedsføringskampagne. 

Derudover bliver forbrugerne fan af virksomhedens fanside af to grunde, og det er at følge 

med i virksomhedens produktopdateringer og for at interagere med virksomheden.   

  

3. Sørg for at bruge relevant, pålidelig og værdifuld indhold på profilen: Giv forbrugerne 

noget, som de kan bruge og tale om.  

  

4. Undgå at være en ’hit-and-run’ konversationstalent: Med andre ord, virksomheden skal 

ikke starte en samtale inde på deres Facebook profil og derefter efterlade samtalen. Forblive 

engageret og hold vågent øje med, hvad forbrugerne siger, og hvordan disse samtaler går. 

Heri skal virksomheden også spille en aktiv rolle i disse samtaler.  



Side 28 af 154	  

 

5. Dedikere ressourcer: Promovering på de sociale medier er ikke noget der kan laves på 15 

minutter mellem frokost og cigaretpausen. Det tager tid. Derudover skal virksomheden 

sørge for, at dedikere den rette arbejdskraft til at holde Facebook profilen opdateret og 

samtidig være til stede, hvis nu forbrugerne kommenterer et opslag eller stiller et par 

spørgsmål via privat besked.  

 

(Kilde: Agresta et al., 2011:200).  

 

Ifølge Agresta er de ovenstående punkter et af de vigtige råd, som virksomhederne bør følge, hvis 

de ønsker at klare sig godt på Facebook (Agresta et al., 2011:200). Disse råd er kun et overfladisk 

eksempel på, hvad Agresta kan tilbyde virksomhederne indenfor den online verden.   

Dette fører mig derfor videre til et dybdegående indblik i Agresta og Boughs teori om håndtering af 

sociale medier, der vil finde sted i næste afsnit. Før dette, skal der nævnes tre overordnede områder, 

som teorien vil afdække i denne kandidatafhandling.  

 

Teorien vil komme ind på følgende områder:   

- Opretholde et godt forhold til kunden  

- Online markedsføringsmetoder  

- Online markedsføringskampagner  

De tre overnævnte punkter vil blive behandlet yderligere i følgende afsnit.   

2.2.1 OPRETHOLDE ET GODT FORHOLD TIL KUNDEN  

Agresta fremhæver, at virksomhederne der er interesseret i at bibeholde en tilfredsstillende kunde-

base, er det ikke længere nok med at stille kundeservice til rådighed i detail omgivelser eller over 

telefonen. Hun begrunder netop dette med, at nutidens kunder stiller spørgsmål, klager og deler 

deres holdninger i deres online netværk. (Agresta et al., 2011:39). Agresta nævner yderligere, at 

hvis man som en virksomhed forbliver stille på de sociale medier, så signalerer man klart og 

tydeligt, at man er ligeglad med hvordan ens kunder kommunikerer, eller hvad de har brug for fra 

virksomheden (Agresta et al., 2011:39). Heri nævner hun den amerikanske computerproducent, 

Dell, der har styr og kontrol over deres online kundeservice ved at skabe en online side, der reagerer 

direkte til kundernes idéer. Denne online side har kunderne adgang til via Dells sociale medier. 
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Udover det, har Dell også hjemmesiden ’community.dell.com’, hvor de inviterer kunderne til at 

dele deres tanker omkring brandet. Her kan computerproducenten reagere direkte og vurdere de 

idéer, der virker mest relevant for deres kunder. (Agresta et al., 2011:40). Agresta omtaler Dell som 

en af de virksomheder, der har klarer sig rigtig godt, når det omhandler at fastholde et godt 

kundeforhold (Agresta et al., 2011:40). De har både udformet en side, hvor kunderne kan dele deres 

tanker, og de optræder aktivt på siden, hvilket signalerer, at de er interesseret i, hvad deres kunder 

har at sige.   

Bough  mener også, at man som virksomhed skal være aktiv der, hvor kunderne forventer 

besvarelser af deres spørgsmål eller kommentarer. Han mener, at virksomhederne bør oprette en 

FAQ side, hvori de har mulighed for at besvare hvert indlæg på de sociale medier med et link, der 

fører kunden til FAQ siden, hvor vedkommende kan finde sine svar. Det vil både være lettere og 

bedre for kunden. (Agresta et al., 2011:41). Endvidere understregerer Bough, at virksomhederne bør 

udstyre deres FAQ-ansvarlige med værktøjer, der giver adgang til at diagnosticere hver enkelt 

kundens problem, da sociale medier i større grad bliver en del af virksomhedernes daglige drift, og 

det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikre sig at deres FAQ-ansvarlige har tilstrækkelig kapacitet 

til at løse problemer i forbindelse med de sociale medier (Agresta et al., 2011:41).        

 

Det vil sigefor at kunne bibeholde et tilfredsstillende kundeforhold, så skal en virksomhed 

fremtræde aktivt på de sociale medier ved at besvare kundens spørgsmål, klager eller kommentarer. 

Det er ifølge Agresta og Bough en god strategi at anvende, når man er på de sociale medier. Det 

skyldes at kunderne har nemmere ved at dele deres tanker med virksomheden og forventer derfor en 

reaktion fra virksomheden. Dette kan ligeledes medføre en større loyalitetsbånd ml. kunden og 

virksomheden.  

Det er med den grund, at Agresta og Bough understreger, at virksomhederne skal fremstå aktiv, 

hvis de ønsker at opretholde et godt forhold til deres kunder.  

Udover at opretholde et godt kundeforhold, er det ligeledes vigtigt at vide, hvordan man 

markedsfører sig korrekt på de sociale medier. Her har Agresta og Bough nogle ’must-have 

metoder’ der er brugbare på de sociale medier.   

Metoderne vil blive beskrevet yderligere nedenfor.  
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2.2.2 ONLINE MARKEDSFØRINGSMETODER  

Agresta fremlægger tre typer af metoder som er must-have-værktøjer. Disse består af følgende:  

- Listening  

- Sharing  

- Measuring  

Listening er en strategi, der bruges til at undersøge, hvor forbrugerne har deres online samtaler 

henne, hvad er det konkurrenterne gør på de sociale medier, og hvilke muligheder eksisterer der på 

markedet, som kan skabe indhold6, der engagerer og tiltrækker forbrugernes opmærksomhed. Dette 

kan gøres bedst ved at bruge en lang række applikationer herunder patentbeskyttet analytisk 

software såsom Crimson Hexagon - http://bit.ly/1yApRwy eller Radian6 – http://bit.ly/1kzElqA. 

Disse software kan gøre det muligt for virksomhederne at følge med i, hvor og hvad der bliver sagt 

om deres produkt eller hvilke emner, der interesserer forbrugerne på de sociale medier (Agresta et 

al., 2011:85). Med disse muligheder har en virksomhed større chance for at skabe et opslag på de 

sociale medier, der tiltrækker forbrugerne hen mod virksomhedernes profil. Det skyldes, at 

virksomhederne vil kunne trække i nogle emner, der vækker forbrugernes interesse, da 

virksomhederne i forvejen ved, hvad forbrugerne kan lide at læse eller høre om. På den måde vil 

virksomhederne være to skridt foran deres konkurrenter, da virksomhederne ved hvilke emner, der 

skal trækkes i for at fange forbrugernes opmærksomhed. Virksomhederne kan også via software 

overvåge og spore samtaler, der foregår mellem forbrugerne på de sociale medier (Agresta et al., 

2011:85). 

Derudover vil virksomhederne også have mulighed for at få et detaljerede indsigt i, om forbrugerne 

er tilfredse eller utilfredse med deres produkt, og de vil herefter kunne arbejde ud fra, hvad 

forbrugerne mener om deres produkt. Heri kan virksomhederne spørge forbrugerne direkte om 

forslag til ændringer eller forbedringer. På den måde vil virksomhederne opnå en større 

kundetilfredshed blandt deres målgruppe.  

Dernæst vil det næste skridt være sharing strategy. Ifølge Agresta skal hver markedsføringsindsats 

bruge en platform, der kan dele og distribuere indholdet i de forskellige opslag på de sociale 

medier. Hvis man eksempelvis anvender online videoer som en del af virksomhedens marketings-

strategi, så kan man med fordel benytte sig af blandt andet TubeMogul - http://bit.ly/1KOAKBE, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Indhold skal i dette tilfælde forstås som et Facebook eller Instagram opslag.  
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som er en online platform, der gør det muligt at uploade indhold på tværs af flere forskellige 

videodelingssider, såsom Youtube og Vimeo. (Agresta et al., 2011:85). Denne strategi er meget 

relevant at anvende især på Facebook, da forbrugerne har mulighed for at dele videoen op til flere 

gange og flere forskellige steder på de sociale medier. Videodeling spredes meget hurtigt og 

effektivt, hvilket kan ramme en helt ny kundekreds, som kan blive potentielle kunder for 

virksomheden.  

Det sidste værktøj i Agrestas markedsføringsmetoder er measuring. Her forklarer hun, at man med 

både traditionel markedsføring og markedsføring på de sociale medier ikke kan måle effekten 

tilstrækkeligt uden en kvantitativ analyse. Derfor er det yderst vigtigt at have adgang til gode 

analyseværktøjer, der netop kan måle effekten af virksomhedens marketingstrategi. Her refereres 

der igen til det pålidelige analyseværktøj Crimson Hexagon, som udover at kunne analysere 

volumen dvs. hvor meget omtale der er om den pågældende virksomhed, også hjælper med at 

determinere, hvorledes virksomheden omtales på tværs af de sociale medier (Agresta et al., 

2011:85). Med sådan et værktøj vil virksomheden kunne vurdere, om deres markedsføring har en 

positiv effekt på forbrugerne, eller om der skal foretages en helt ny markedsføringsindsats.   

 

Bough mener også, at det er en vigtig ting at lytte til de mange samtaler, der foregår på de sociale 

medier. Desuden mener han, at man naturligvis ikke skal lytte til alt det, der bliver diskuteret om, 

men man skal lytte efter det, der er relevant for sin virksomhed. Han kalder denne lytte-metode for 

’listen smart’, og beskriver metoden med tre trin.   

Det første virksomheden skal, er at undersøge platformene, hvor de relevante samtaler foregår. Det 

kunne være på Facebook eller Instagram. Når der er tale om relevante samtaler, så er det samtaler 

der omhandler specifikt virksomhedens produkt, og her skal virksomheden identificere de 

platforme, hvor forbrugerne omtaler virksomhedens industri, om emner der passer til 

virksomhedens værdier eller om situationer, hvor virksomheden muligvis har en relevans. Derefter 

skal virksomheden være så specifikt som muligt omkring, hvor disse samtaler optræder. For 

eksempel hvis forbrugerne diskuterer virksomhedens sociale aktiviteter i en gruppechat, så er det 

vigtigt at vide, hvilken gruppechat diskussionerne foregår, eller hvis nogle forbrugere blogger om 

virksomhedens produkt, så er det ligeledes vigtigt at vide, hvilke blogs der er de mest fremtrædende 

(Agresta et al., 2011:236).    

 

Når man herefter ved hvor man skal lytte, er det næste trin i lytte-metoden, at finde ud af hvad de 



Side 32 af 154	  

vigtige diskussionsemner er. Mens man lytter, så bør man samtidig identificere de centrale temaer i 

samtalen, passionen og værdierne, som forbrugerne har med i deres samtale. Når disse er 

identificeret, vil det sidste trin i metoden være, at finde ud af hvem førerne er af de forskellige 

samtaler, og hvem er de mest troværdige personer omkring de specifikke emner (Agresta et al., 

2011:236).  

Så snart man ved, hvor man skal lytte, hvad man skal lytte til, og hvem man skal lytte til, så vil 

samtalerne på de sociale medier blive langt mindre kaotisk (Agresta et al., 2011:236). Herudover 

mener Bough også, at det er en vigtig strategi at identificere sine fans, da fansene brænder for 

virksomhedens brand, og de vil derfor dele virksomhedens budskab med deres eget personlige 

netværk. På de sociale medier handler det om at have nogle fans, der er passioneret over 

virksomhedens produkt, og vil til enhver tid anbefale produktet til sin sociale omgangskreds via et 

Facebook eller Instagram opslag. Det er derfor yderst vigtigt, at pleje forholdet med disse fans, da 

de til enhver tid vil anskaffe virksomheden nye kunder (Agresta et al., 2011:75). Desuden kan man 

også bruge fansene til at deltage i samtaler, hvor der bliver snakket negativt om virksomheden. Her 

kan fansene altså gå ind og forsvare virksomheden, og muligvis redde dem ud af den negative 

omtale.	     

For at opsummere strategien om online markedsføringsmetoder ses der tydeligt at virksomheder, 

der befinder sig på de sociale medier, skal lære at lytte og følge med i forbrugernes samtaler, 

observere de forskellige emner og finde ud af hvor samtalerne finder sted. Det er her vigtig, at man 

ikke følger med i samtaler, der ikke har en relevans for virksomheden, men udplukke de samtaler 

der kan give eller har en påvirkning på virksomhedens produkt. Udover at man observerer disse 

samtaler, er det yderst vigtigt, at undersøge hvem ens fans er, da disse forbrugere kan være 

behjælpelige med at skabe virksomheden et godt image. Dette vil sige, at virksomhederne skal være 

aktiv på de sociale medier og skabe indhold ud fra de informationer, de har indsamlet via 

samtalerne. På den måde vil virksomhederne ifølge Agresta og Bough opnå en vellykket 

markedsføringsindsats på de sociale medier.  

Udover vigtigheden af at benytte sig de korrekte online markedsføringsmetoder, er det ligeledes 

vigtigt at udforme ens markedsføringskampagner korrekt på de sociale medier. I næste afsnit gives 

der et detaljeret indblik i, hvad Agresta mener, man skal være opmærksom på, inden man udfører en 

markedsføringskampagne på de sociale medier.      
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2.2.3 ONLINE MARKEDSFØRINGSKAMPAGNER  

Ifølge Agresta er der tre essentielle metoder, som virksomhederne skal anvende, hvis de ønsker en 

succesfuld markedsføringskampagne. Disse metoder er ’koncept, samtale og samarbejde’, og er 

uadskilleligt bundet sammen (Agresta et al., 2011:131). Før man bruger og integrer metoderne i 

udformning af en kampagnen, er det vigtigt at forstå hvilken rolle hver metode spiller i 

virksomhedens markedsføringsindsats (Agresta et al., 2011:131). Metoderne vil blive beskrevet 

yderligere nedenfor.     

Agresta mener, at det først og fremmest er vigtigt at udvikle indhold baseret på, hvad forbrugerne 

på de sociale medier er interesseret i, og hvad de ofte reagerer på. Herefter skal man lytte til, hvad 

forbrugerne har at sige og observerer deres samtaler, hvor man samtidig skal lægge mærke til, hvad 

de nuværende tendenser er blandt publikummerne. Det er vigtigt her at undersøge, hvad der 

opfanger forbrugernes opmærksomhed. Det kan være alt fra sportsbegivenheder, verdensnyheder 

eller helligedage. Virksomheder bør implementere dét, som forbrugerne snakker om, i sit koncept 

og indhold under udarbejdelsen af virksomhedernes respektive kampagner på de sociale medier. 

(Agresta et al., 2011:132).   

Derudover vil de samtaler, der kommer ud af virksomhedernes indhold være den bedste måde at 

måle om indholdet har en positiv eller negativ påvirkning på forbrugerne. Heri fremhæver Agresta 

tydeligt, at virksomhederne aldrig helt kan forudse handlinger eller reaktioner fra forbrugerne, og 

samtalerne vil ikke altid gå den retning, virksomhederne vil have dem til gå. Derfor skal 

virksomhederne opbygge en vis fleksibilitet i deres strategier og planlægge på forhånd, hvordan de 

skal reagere, hvis en samtale begynder at bevæge sig væk fra dem. Det samme gælder, når en 

virksomhed forventer en bestemt samtale skal finde sted på deres Facebook opslag, men 

efterfølgende finder ud af, at samtalen rent faktisk foregår i et andet netværksfora. I sådan en 

situation mener Agresta, at virksomhederne skal holde øjnene åbne for, hvor forbrugerne har 

besluttet sig for at starte en samtale. (Agresta et al., 2011:132).  

Derudover mener Agresta, at det er vigtigt at virksomhederne samarbejder med deres forbrugere 

med virksomhedernes indhold, hører hvad deres holdninger er, og inviterer dem til at få indflydelse. 

På den måde vil virksomhederne udvide deres målgruppe. Det skyldes, at der er naturlige 

incitamenter ved at dele indhold, når man har givet forbrugerne tilladelse til at være en del af 

virksomhedernes udvikling, hvilket betyder at jo flere forbrugere, der samarbejder med 

virksomhederne på deres indhold, jo flere vil sprede og dele indholdet med en bredere base af andre 

forbrugere. (Agresta et al., 2011:132).    
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Koncept, samtale og samarbejde er tre essentielle metoder, der skal integreres i et værktøj, hvis man 

ønsker at udforme en succesfuld markedsføringskampagne på de sociale medier. Koncept skal 

forstås som idéer, der fanger forbrugernes opmærksomhed, samtalerne er det forbrugerne samles 

om, og samarbejde er involvering af forbrugerne til at dele deres synspunkter omkring 

virksomhedens indhold. Derfor bruges metoderne samlet, da det giver virksomhederne en større 

mulighed for at forme effektive kampagner på de sociale medier. Dette skyldes ifølge Bough, at jo 

mere virksomhederne involverer forbrugerne i deres markedsføring, jo større chancer er der for, at 

det bliver succesfuldt. (Agresta et al., 2011:131).   

 

Nu hvor der er givet en dybdegående beskrivelse af Agresta og Boughs teorier, vil der i det 

efterfølgende afsnit gives en detaljerede beskrivelse af Dan Zarrella og Alison Zarrellas teori. 

Zarrellas teori omhandler forskellige guidelines om, hvordan de skal bruge værktøjerne effektivt på 

de sociale medier. Her fokuseres der især på Facebook, hvor jeg blandt andet vil komme ind på 

content strategy og content calendar.   

 

2.3 DAN ZARRELLA & ALISON ZARRELLA   

Dan Zarrella er en ekspert indenfor sociale medier hos HubSpot, og har skrevet udførlige artikler 

omkring videnskaben bag viral markedsføring og de sociale medier for en række af industriens mest 

populære blogge. Hans arbejde har været omtalt i diverse nyhedskanaler, herunder CNN 

International, The Wall Street Journal og The New York Times mfl.. Alison Zarrella er en 

interaktiv reklametekstforfatter og sociale medier manager hos Zipcar. Hun har arbejdet med 

marketing på Facebook og content strategy med en række kunder, der varierer fra små lokale 

virksomheder til globale brands. Derudover er hun også ekspert indenfor sociale medier, herunder 

Facebook og har deltaget i mange gæsteforelæsninger (Zarrella et al., 2011: 273). Både Dan og 

Alison har ekspertise indenfor markedsføring på de sociale medier, men særligt på Facebook. Der 

vil derfor i dette afsnit være mest fokus på Facebook.   

2.3.1 ANVENDELSE AF FACEBOOK  

Facebook er en af de mest anvendte sociale platforme hos de fleste virksomheder. Det skyldes at 

Facebook tillader virksomheder at oprette offentlige profiler, der har mange af de samme funktioner 

som en brugerprofil. For eksempel kan der skrives offentlige status, dele billeder og anvende 

adskillige brugerdefinerende applikationer (Zarrella, 2010:67). Når en virksomhed opretter en side 
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på Facebook, så kan virksomheden bruge et par programmer, der kan gøre profilen mere interessant 

for kunderne, som gøre dem mere tilbøjelige til at vende tilbage. Her nævner Zarrella, at når 

virksomhederne har integreret deres eksisterende indhold på Facebook siden, er det vigtigt at de 

inkluderer indhold, som forbrugerne ikke kan finde andre steder. Han fremhæver også, at 

virksomhederne skal undgå at designe Facebook siderne nøjagtig det samme som deres 

hjemmesider. Han anbefaler herudover, at man bør give forbrugerne adgang til produkter, før de 

bliver frigivet andre steder. Dette giver forbrugerne et gys af spænding (Zarrella, 2010:69).  

Zarrella og Zarrella nævner yderligere, at hvert enkelt opslag virksomhederne ligger op på deres 

Facebook side, skal være let genkendelig i en fyldt nyhedsstrøm. De mener også, at virksomhederne 

ikke skal copy paste fra deres hjemmesider, og opslagene på Facebook siderne skal være kort og 

relevant for forbrugerne. Herudover fremhæver de ligeledes, at forbrugerne forventer at 

virksomhederne lytter til deres behov og reagerer på dem. Forbrugerne ønsker samtidig også at se 

interessante og opdateret indhold på Facebook siderne, og vil ligeledes have eksklusive tilbud fra 

virksomhederne (Zarrella et al., 2011:7). Derudover mener Zarrella og Zarrella også, at det er 

vigtigt at virksomhederne ved, hvad der interesserer forbrugerne at lytte til eller læse om. Ud fra dét 

bør man skabe indhold, der vil få forbrugerne til at blive medlem af virksomhedernes Facebook 

side. Zarrella og Zarrella understreger, at man kan indsamle informationer om forbrugerne ved at 

have kontakt til nogle specifikke forbrugere, som de kalder for ’superforbrugerne’. Disse forbrugere 

er værdifulde, da de besidder mange oplysninger, og har samtidig et meget bredt netværk på 

Facebook. De har tendens til at give en masse relevant og dyrebare informationer ud, og det er 

derfor yderst vigtigt, at virksomhederne har kontakt til disse værdifulde Facebook-brugere. (Zarrella 

et al., 2011:9). Zarrella og Zarrella mener, at der ligger et kæmpe potentiale i at have kontakt til 

super-forbrugerne, da de kan give virksomhederne de oplysninger, de søger omkring deres 

forbrugere. (Zarrella et al., 2011:9).  

Et andet vigtigt punkt ved disse forbrugere er, at deres netværk ofte liker eller deler alle de historier, 

som de ligger op på deres Facebook væg. Dette vil sige, at det indhold disse forbrugere poster på 

Facebook, er mere tilbøjelige til at blive populært end det indhold, der bliver postet af en ukendt 

forbruger. (Zarrella, 2010:113). Dan Zarrella understreger dog, at hvis virksomhederne vil have en 

relation til disse forbrugere, er det yderst vigtigt, at de er forsigtige, når de henvender sig til dem. 

Her skal virksomhederne helst undgå at starte en samtale med super-forbrugerne vedrørende deres 

indhold, men i stedet for lærer dem at kende og samtidig følge dem på de sociale medier. Derefter 
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bør virksomhederne opbygge relationer med super-forbrugerne, før de begynder at spørge om 

tjenester (Zarrella, 2010:113). Zarrella påpeger også, at det vil være en god strategi at bruge super-

forbrugerne til at markedsføre virksomhedernes indhold på Facebook, da der vil være en stor 

sandsynlighed for, at de rammer et bredt publikum, som i sidste ende kan resultere i at blive 

potentielle kunder. (Zarrella, 2010:113). Det er også vigtigt, at virksomhederne undersøger hvad 

forbrugerne kan lide at læse om for at kunne tiltrække dem hen til deres Facebook side. Med 

relationer til super-forbrugerne og informationer om forbrugernes interesserer, så vil 

virksomhederne opnå en succesfuld markedsføring på Facebook.   

Endvidere mener Zarrella og Zarrella, at en Facebook side er nøglen til de fleste strategier indenfor 

markedsføring på de sociale medier, og vil højst sandsynligt være det centrale punkt for 

virksomhedernes markedsføringsindsats (Zarrella et al., 2011:35). De fremhæver yderligere, at 

virksomhederne skal opbygge en succesfuld Facebook side ved at befolke den med masser af 

optimeret indhold og udvikle en content strategy for at holde indholdet på Facebook siden opdateret 

(Zarrella et al., 2011:35). Denne strategi vil blive beskrevet yderligere i næste afsnit.    

 

2.3.2 CONTENT STRATEGY   

Content Strategy er en strategi, der bruges til at igangsætte interaktion mellem virksomheden og 

forbrugerne på de sociale medier (Zarrella et al., 2011:59). Zarrella og Zarrella anbefaler derfor 

virksomhederne at anvende content strategy, hvis de befinder sig på de sociale medier. Med content 

strategy kan virksomhederne vedligeholde deres Facebook side og tiltrække forbrugerne ved 

konstant opdatering af siden med nyt indhold. Dette kan gøres ved at poste manuelt på Facebook 

siden (Zarrella et al., 2011:59). En anden vigtig del af content strategy er interaktionen mellem 

virksomheden og forbrugeren, der ofte foregår på virksomhedens Facebook side. Her tydeliggøres 

det, at jo mere engagement og interaktion der er på virksomhedens Facebook side, jo højere vil 

siden rangere, som har betydning for forbrugerens Facebook startside herunder nyhedsfeed. Når 

forbrugeren interagerer med en virksomhed på Facebook, vil forbrugerens netværk kunne se dette. 

Derfor vil hver interaktion på virksomhedens Facebook side, om det så er et like eller en 

kommentar, altid fungere som en funktion, der vil popularisere virksomhedens side blandt 

Facebook-brugere (Zarrella et al., 2011:59). Desuden vil forbrugerne ikke interagere med en 

Facebook side, som er stilstående. Derfor mener Zarrella og Zarrella, at virksomhederne skal 

anvende content strategy for at kunne holde deres Facebook side opdateret og samtidig skabe 

engagement, således forbrugerne er aktive på siden. Ifølge content strategy kan virksomhederne 
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skabe engagement ved at bede forbrugerne om at kommentere deres billeder som en del af deres 

promotion eller ved at udvikle rettidig og målrettet artikler, der opmuntrer forbrugerne til at dele 

opslaget (Zarrella et al., 2011:59).  

Endvidere kan virksomhederne ved brug af content strategy udforme deres Facebook side mere 

personligt ved at lave nogle forskellige temaer og overordnede emner for hver dag. Temaerne kan 

bruges til at skabe struktur og kreativitet på selve indholdet, der promoveres på Facebook siden. For 

eksempel vil mandag være den dag, hvor man uddeler råd om et specifikt emne, og om onsdagen er 

der konkurrencer. Temaer gør det lettere for en virksomhed at udforme indhold, og samtidig hjælpe 

forbrugerne med at vælge deres yndlings dage at tjekke virksomhedens Facebook side ud (Zarrella 

et al., 2011:141). Med nye temaer og overordnede emner, der bliver lagt op på virksomhedernes 

Facebook side hver dag, kan disse fungere som incitamenter for forbrugerne og få dem til at vende 

tilbage til siden gentagende gange (Zarrella et al., 2011:141). Heri kan en virksomhed også tilbyde 

forbrugerne eksklusivt indhold i form af ’give aways’ kun for forbrugere, der har synes godt om 

virksomhedens Facebook side eller uddele rabatkoder på 20 procent, når forbrugerne shopper via 

virksomhedens onlineshop. Disse eksklusive tilbud kan man ændre hver uge eller rotere en gang 

hver tredje måned. Ved brug af eksklusivt indhold vil virksomheden kunne tiltrække nye kunder til 

Facebook siden, da både nuværende og potentielle forbrugere elsker at føle sig specielt behandlet 

(Zarrella et al., 2011:143).  Dette er også en af de effektive måder at adskille sig fra konkurrenterne, 

der enten ikke kan eller vil tilbyde det samme som virksomheden (Zarrella et al., 2011:143).     

 

Det centrale ved brug af content strategy er at holde Facebook siden opdateret og relevant ved for 

eksempelvis forskellige temaer og emner mv. for forbrugerne, således at siden optræder hyppigt på 

forbrugernes nyhedsfeed. Derudover er det ligeledes vigtigt at forsyne Facebook siden med 

eksklusivt indhold, der både får nuværende og potentielle forbrugere til at kommentere, like og/eller 

dele siden. Et andet vigtigt element ved content strategy er, at når en forbruger interagerer på 

virksomhedernes indhold, så vil forbrugerens netværk ligeledes kunne se forbrugerens aktiviteter. 

På denne måde vil virksomheden nå ud til en bredere kundekreds, hvilket kan resultere i nye 

kunder. Content strategy er dermed en relevant strategi for virksomheder, der stræber efter at opnå 

en succesfuld markedsføring på de sociale medier. Udover at bruge content strategy findes der 

ligeledes andre værktøjer, der er relevante ift. virksomhedens brug af sociale medier. Herunder kan 

content calendar nævnes, som er et anvendeligt værktøj i forbindelse med virksomheders håndtering 

af opslag på de sociale medier.  
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2.3.3 CONTENT CALENDAR 

Content calendar er med til at give virksomheden et struktureret overblik over dens nuværende og 

kommende opslag på de sociale medier, samtidig med at det fungerer som et godt værktøj til at 

tjekke, om man har nået sine mål. Hovedpointen med content calendar er at nedskrive indhold, der 

skal postes på virksomhedens profil på de sociale medier på forhånd, som indsættes i et skema. Med 

denne kalender vil virksomheden være godt forberedt selv på de travleste dage, i og med at der på 

forhånd i kalenderen står nedskrevet, hvad virksomheden skal poste på Facebook siden. Det er dog 

vigtig at understrege, at sådan en kalender ikke altid vil kunne følges slavisk, da der som bekendt 

altid kan ske noget, der kræver at virksomheden skal reagere på selve situationen og dermed ændre 

det planlagte opslag (Zarrella et al., 2011:161). Ifølge Zarrella og Zarrella er det yderst vigtigt med 

en content calendar, da den vil kunne give virksomhederne en god mulighed for at være struktureret 

igennem hele deres markedsføringsindsats på de sociale medier (Zarrella et al., 2011:161).       

 

Nedenfor ses der et uddrag af content calendar:  

DATE DAY 
OF 
WEEK 

FACEBOOK TWITTER MESSAGE 
TOPIC 

8/23 MON We know our stores are the places to 
be, but you tagged yourself at a spot 
on Facebook 
Places or Foursquare? Check us out, 
and check yourself in next time 
you’ve got a shoe craving. 
http://foursquare.com/search?q=shoes  

Location, location. 
Everyone’s atwitter 
(aFoursquare?) about 
checkins. Start working 
on your mayrship now: 
http://but.ly/bGdw4h  

Partner 
Message or 
Promotion 

8/24 TUES What’s in a name? If you’re a high 
heel, it’s a whole lotta lift. Help us 
out with some  “M” names for these 
Manolos, and make ‘em good. ‘Cause 
Martha’s just gonna cut it for these 
babies.  

What’s in a name? If 
you’re a Manola stiletto, 
it’s a whole lotta lift. Help 
us name ‘em on 
Facebook. 
http://facebook.com/shoez  

Name 
Game 

Kilde: Zarrella et al., 2011:160. 

 

2.4 DELKONKLUSION 

For at sammenligne Agresta og Boughs teorier med Zarrella og Zarrellas teori ses der tydeligt at 

disse teoretikere arbejder meget forskelligt med markedsføring på de sociale medier. Agresta og 

Boughs teorier fokuserer generelt på at involvere forbrugerne i virksomhedernes marketings-

mæssige planlægning af fremtidige indhold og markedsføringskampagner på de sociale medier. 
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Heri sætter teorierne også fokus på, at virksomhederne skal følge, lytte og observere forbrugernes 

samtaler, der foregår online og samtidig reagere på disse samtaler, hvor de ligeledes skal optræde 

aktiv på de sociale medier. Med både at lytte og observere samtaler, skal virksomhederne herefter 

skabe indhold ud fra de relevante informationer, der er indsamlet fra samtalerne. På den måde vil 

virksomhederne kunne klare sig succesfuldt på de sociale medier. Zarrella og Zarrellas teori sætter 

generelt mere fokus på, hvordan virksomhederne hele tiden skal holde sig i gang på de sociale 

medier. Dette kalder de for content strategy, hvor virksomhederne blandt andet skal opdatere deres 

indhold og udforme interessante temaer og emner, der vil tiltrække både deres nuværende og 

potentielle forbrugere. Zarrella og Zarrella lagde også meget vægt på interaktionen mellem 

virksomhederne og forbrugerne, hvor interaktionen foregår på virksomhedernes profiler herunder 

opslået indhold, da dette vil kunne blive set af forbrugernes netværk. På denne måde vil 

virksomhederne ramme en bredere kundekreds, der i sidste ende kan medføre nye potentielle 

kunder for virksomhederne.  

Dog har de overnævnte teoretikere en ting til fælles. Det er nemlig, at virksomhederne skal 

henvende sig til forbrugere, der både har et bredt netværk og er populære blandt deres online 

vennekreds. Disse forbrugere kan videregive virksomhederne vigtige informationer om forbrugerne, 

og kan samtidig promovere for virksomhedernes produkt via deres sociale medie profiler. Bough 

kalder disse forbrugere for fans, hvor Zarrella og Zarrella omtaler dem super-forbrugerne. Super-

forbrugerne eller fans er et forhold, virksomhederne skal bevare og pleje, da disse forbrugere kan 

tiltrække nye potentielle kunder for virksomhederne.  

 

Før der gøres brug af de ovenstående teorier i analysedelen, vil der gives en beskrivelse af Marokko 

Eksperten, J&M og JYSK i næste afsnit.  

 

KAPITEL 3. 
Cases 

3. CASES   

I dette kapitel tages der fat om Marokko Eksperten og J&Ms baggrundshistorie, produkt, målgruppe 

og hvilke sociale platforme, de befinder sig på. Herunder inddrages også JYSK, hvor der kun vil 

rette fokus på deres produkt og de sociale platforme, de bruger.  
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3.1 MAROKKO EKSPERTEN  
Marokko Eksperten blev dannet i 2003, af en marokkaner, der er født og opvokset i Danmark. I 

2006 blev hans lillebror en del af virksomheden, men i 2012 overtog lillebroren virksomheden. Her 

blev Susanne så ansat (Bilag 1:spm.1).  

Marokko Eksperten sælger rejser til Marokko. De går meget op i at skræddersy rejserne og opfylde 

kundernes egne personlige ønsker. Derudover går de meget op i, er at tilbyde deres kunder 

personlig service i form af at guide kunderne til de rigtige steder i Marokko, herunder de små 

hjørner i Marrakesh eller det helt rigtige lille gadekøkken (Bilag 1:spm.4). Dette betyder, at 

Marokko Eksperten sigter efter at dække kundernes personlig behov. Herudover dækker Marokko 

Ekspertens produkt over transport, overnatninger, hoteller og flybilletter (Bilag 1:spm.4).  

Ifølge Bach får de rigtige mange henvendelser fra mange forskellige typer kunder pga. 

rejsebureaurets navn. Marokko Ekspertens primære målgruppe er familier og par, hvor deres 

sekundære målgruppe er erhvervsgrupper, skoler interessegrupper og high-end kunder (Bilag 1: 

spm.3). Aldersgruppen af de ovenstående målgrupper ligger cirka mellem 20-45 år. Hvis man skal 

beskrive segmentet, vil deres politiske standpunkt befinde sig i den røde blok, og læse mere 

Politiken end de læser Berlingske tider (Bilag 1:spm.3). Marokko Eksperten har primært etniske 

danskere, men de udnytter også at have insider viden om, hvad et muslimsk par kunne tænke sig 

(Bilag 1:spm.3). Blandt andet bruger Marokko Eksperten nogle gange nøgleord såsom privat pool 

eller privat villa, der rammer nogle specifikke personer herunder muslimske forbrugere (Bilag 

1:spm.3).  

 

I forbindelse med de sociale medier bruger Marokko Eksperten Pinterest, Google+, Youtube og 

LinkedIn, men de bruger meget Facebook og Instagram (Bilag 1:spm.6). På Facebook har de 2.707 

følgere, hvor de får direkte forespørgsler på flybilletter og hoteller (Bilag 1:spm.6). På Instagram 

har Marokko Eksperten været der i de sidste halve år, hvor de en enkelt gang har fået en direkte 

forespørgsel (Bilag 1:spm.6).   

 

Nedenfor ses der et visuelt eksempel på Marokko Ekspertens produkt: 
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Kilde: Taget fra Marokko Ekspertens Facebook profil.  
 

Nu hvor der er givet en overordnet beskrivelse af Marokko Ekspertens baggrundshistorie, produkt, 

målgruppe og deres tilstedeværelse på de sociale medier, vil de samme ovenstående punkter blive 

dækket hos J&M Danmark i det efterfølgende afsnit.  

 

3.2 J&M   
J&M er baseret på Peters og Jonas venskab. Virksomheden er opstået efter en stærk passion af ure, 

hvor Peter og Jonas har været fascineret af design. De har samtidig altid ønsket, at de sammen 

kunne skabe et produkt. Hele grundstenen bag J&M er at skabe et ur, som vil være deres 

kerneprodukt, og dette ur skal kunne illustrere luksuriøsitet, enkelthed samtidig med at kunne vise, 

hvad klokken er. (Bilag 2:spm.1).  

Selve designet af uret adskiller sig fra konkurrenternes produkter. De fleste ure i dag har nogle 

hænder, der holder remmen. Her har J&M valgt at lave et lidt mere flydende design, så remmen 

fortsætter ind i uret (Bilag 2:spm.4). Derudover har de taget noget inspiration fra George Jensens 

Koppel Serie ved at lave et højt urglas, der skaber lidt bastanthed i selve uret, hvor deres logo 

tilføjer eksklusivitet (Bilag 2:spm.4). J&M differentierer også fra konkurrenterne ved at have den 

røde sekundviser i alle deres ure, som symboliserer Danmark og den passion, der er i alle 

mennesker (Bilag 2:spm. 4). 

 

Her ses  der et eksempel af deres produkt:  
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Kilde: Taget fra J&Ms Facebook profil.  

 

J&Ms målgruppe består af mænd og kvinder i aldrene 22-35 år, som primært kommer fra 

middelklassen. Målgruppens erhvervsmæssige baggrund er studerende, selvstændige og 

erhvervsdrivende personer (Bilag 2:spm.3). Set ud fra et politisk perspektiv, er værdierne hos 

målgruppen meget blandet, da nogle af dem er meget venstreorienterede personer, også er der 

nogen, der er meget højreorienteret (Bilag 2:spm.3). Herudover består J&Ms målgruppe også af 

forbrugere, der har en stor interesse for modeverden og smykker, og som altid er med på 

modebølgen (Bilag 2:spm.3).  

I forbindelse med de sociale medier befinder J&M sig både på Facebook, Instagram, Twitter, 

Pinterest, LinkedIn og Google+ (Bilag 2:spm.6). Dog er de mest aktive på Facebook og Instagram, 

hvor de på Facebook har 11.689 følgere, og på Instagram har de 1.434 følgere (Bilag 2:spm.6).  

 

JYSKs produkt og deres tilstedeværelse på de sociale medier vil blive beskrevet i næste afsnit.  

 

3.3 JYSK  

JYSK er en global møbelforretning, der sælger alt til hjemmet herunder produkter til soveværelse, 

badeværelse, kontor, stue, opbevaring, gardiner og have (JYSK, u.å. a). Deres produkt dækker også 

interiør til boligen, hvor der sælges tæpper, belysning, bordtekstiler, dekoration, pyntepuder, 

husholdning, køkkentekstiler mfl. (JYSK, u.å. b).  

Derudover befinder JYSK sig på de sociale medier, herunder Facebook, Instagram og Youtube. 

Ifølge Theresa Færch bruger JYSK mest Facebook og Instagram, da mange af deres kunder bruger 

disse medier (Bilag 3:spm.8). På Facebook har JYSK 141.621 følgere og 3.935 følgere på 

Instagram ( JYSK Danmark, u.å.; JYSKDK, u.å.). Dette er kun følgere fra Danmark.  

 



Side 43 af 154	  

Der vil i dette afsnit ikke gives nogen beskrivelser af, hvordan Marokko Eksperten, J&M og JYSK 

anvender sociale medier i deres markedsføring, da dette først finder sted i analyseafsnittet.  

 

I det efterfølgende afsnit vil afhandlings analyse blive gennemgået.  

 

KAPITEL 4. 
Analyse 

4. AFHANDLINGS ANALYSE   
Dette kapitel er inddelt i to afsnit. Det første afsnit vil være en dybdegående analyse af, hvorledes 

BTC virksomheder generelt kan benytte Facebook og Instagram i deres markedsføring ud fra 

teorierne af Agresta, Bough, Zarrella og Zarrella samt eksempler af JYSK brug af førnævnte teorier. 

Heri indgår teorierne i en komparativ analyse. Dernæst inddrages to cases bestående af 

virksomhederne Marokko Eksperten og J&M som led i analysen, hvori der rettes særligt fokus på, 

hvorledes de omtalte virksomheder har valgt at bruge Facebook og Instagram i deres 

markedsføringsstrategi. Overordnet set vil dette afsnit således bestå af to analyser. Den første giver 

en detaljeret beskrivelse af, hvorledes teorierne skildrer markedsføringen på de sociale medier samt 

hvordan JYSK anvender de ovenstående teorier i praksis på Facebook og Instagram. Den anden 

analyse vil omhandle, hvordan de omtalte virksomheder fremtræder på Facebook og Instagram. 

Virksomhedernes nuværende markedsføringsmetoder vil dermed blive analyseret og sammenholdt 

med de ovenstående teorier. Heriblandt vil JYSK også blive nævnt som et eksempel på, hvordan de 

har anvendt de ovenstående teorier. Formålet med analysen er at bidrage til diskussionsafsnittet, 

hvori der foretages en vurdering af, hvilke markedsføringsmetoder der bedst egner sig for 

henholdsvis Marokko Eksperten og J&M på de sociale medier.  
 

Andet afsnit vil omhandle markedsføring via sociale medier og traditionel markedsføring. I første 

del af dette afsnit vil traditionel markedsføring blive analyseret ift. om denne markedsføringsform 

stadig er anvendelig blandt BTC virksomheder. Herunder inddrages sociale medier i analysen, hvori 

der foretages en sammenligning mellem de sociale medier og traditionel markedsføring. 

Sammenligningen vil udarbejdes ud fra en spørgeskemaundersøgelse samt adskillige undersøgelser 

udført af eksperter indenfor emnefeltet. Formålet med analysen er at undersøge om markedsføring 
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via de sociale medier tiltrækker flere kunder end traditionel markedsføring.  

 

De to ovenstående afsnit vil afsluttes med en delkonklusion.  

 

4.1  MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 
Teoretikeren B. Bonin Bough fremhæver tydeligt, at sociale medier giver virksomhederne mulighed 

for at komme endnu tættere på deres forbrugere, og han mener derfor, man skal gribe chancen, nu 

hvor muligheden er der (Agresta et al., 2011:3). Han mener nemlig, at markedsføring via sociale 

medier skaber en tovejskommunikation, der kan resultere i et stærkere loyalitetsforhold til 

virksomheden. Virksomheden vil samtidig få en dybere forståelse for kundernes holdninger 

(Agresta et al., 2011:4). Han eksplicerer dette med, at virksomhederne skal have en FAQ side, og 

linke det på Facebook eller Instagram opslag for hver gang, kunderne stiller et spørgsmål (Agresta 

et al., 2011: 41).	   Agresta ser ligeledes dette punkt som en vigtig del af markedsføringen på 

Facebook. Hun mener, at virksomhedens kundeservice skal være til stede på de sociale medier, da 

man ofte oplever, at kunderne ytrer deres utilfredshed eller har et par spørgsmål, hvad angår 

virksomhedens produkt (Agresta et al., 2011: 39).      

 

Den danske møbelforretning, JYSK er et godt eksempel på en virksomhed, der har inddraget 

kundeservice delen som et vigtigt punkt i deres markedsføringsindsats på Facebook. Den sociale 

medier ansvarlige, Theresa Færch forklarer nemlig, at Facebook fungerer som en del af 

kundeservice, hvor JYSK nogle gange oplever utilfredse kunder, der lufter deres frustrationer ud, 

og her har JYSK muligheden for at tage kontakt til dem og vende disse negative kunder til positive 

kunder (Bilag 3:spm.12). Færch forklarer yderligere, at JYSK også bruger kundernes ytringer på 

Facebook aktivt i forhold til butikkerne, både når der er ros og ris, som videregives til den enkelte 

butik, og de håndterer så situationen derfra (Bilag 3:spm.12). Dette kan være alt fra at bytte et 

produkt til misforståelser omkring åbningstiderne hos JYSK. Her er nogle eksempler på, hvordan 

JYSK håndterer kundernes negative kommentarer og spørgsmål på Facebook:  

Den 4. oktober 2015 lagde JYSK et billede opslag op omhandlende dyremotiver på puder, og vil 

høre forbrugerne om, det er et go eller no go. Mange af forbrugerne kommenterede JYSKs opslag, 

dog var der en forbruger, der gik udenom spørgsmålet og valgte at lufte sin frustrationer ud omkring 

puderne ikke var på lageret i den butik hun besøgte. Her forklarede forbrugeren, at det ikke var i 

orden at møde op i en af JYSKs forretninger for at købe et produkt, som JYSK havde reklameret for 
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i deres avis, hvor varen ikke var på lageret. JYSK svarede på forbrugerens kommentar med 

følgende: 

”Hej Randi. Vi beklager, du er gået forgæves. Hvilket produkt drejer det sig om? Jeg vil gerne 

undersøge sagen nærmere. /Merete.” (Bilag 4:A).  

Forbrugeren svarede på JYSKs spørgsmål ved at fortælle, hvilket produkt det drejede sig om, hvor 

forbrugeren samtidig spørger om varen nu er på lager. JYSK formår ikke at besvare forbrugerens 

spørgsmål, men vælger dog i stedet at ringe til deres butik for at hjælpe forbrugeren med hendes 

situation. Forbrugeren vælger at gå JYSK i forkøbet, og har fået lagt hendes produkt til siden, hvor 

hun skriver dette på JYSKs opslag, og forklarer samtidig, at hun glæder sig til at få varen hjem 

(Bilag 4:A).   

Den ovenstående situation viser tydeligt, at JYSK vender forbrugerens negativ oplevelse til en 

positiv oplevelse, da forbrugeren ved hjælp af JYSKs Facebook får besvaret sine spørgsmål og løst 

sin misforståede situation. Desuden har Agresta  ret i, at kundeservicen skal stilles til rådighed på de 

sociale medier især på Facebook, hvor forbrugerne har mulighed for at komme ud med deres 

frustrationer. Dette er yderst vigtigt, da man opretholder det gode kundeforhold (Agresta et al., 

2011:39,41). Herudover håndterer JYSK også spørgsmål og positive kommentarer fra forbrugerne 

meget professionelt, ved at de først og fremmest giver et hurtigt respons på forbrugernes spørgsmål. 

Derudover svarer på ros, de får fra forbrugerne, selvom at de i denne situation ikke behøver at 

besvare de positive kommentarer (Bilag 4:B). Dette er også hvad, Agresta fremhæver i hendes teori 

omkring at bibeholde et godt forhold til kunden. Hun nævner nemlig, at virksomhederne altid skal 

besvare forbrugernes kommentarer, da dette vil signalere, at de er interesseret i, hvad deres 

forbrugere har at sige (Agresta et al., 2011:39,40).   

Derudover tydeliggøre Bough, at virksomhederne også skal udstyre deres FAQ ansvarlige med 

effektive værktøjer, der ville kunne løse de enkelte problemer forbrugerne støder på. Han mener, at 

sociale medier i større grad bliver en del af virksomhedernes daglige drift i forbindelse med deres 

markedsføring (Agresta et al., 2011:41). Bough mener derfor, at det er vigtigt, at virksomhederne 

sørger for, at FAQ-ansvarlige har ressourcerne til at kunne løse kompliceret situationer på de 

sociale medier (Agresta et al., 2011:41). Hos JYSK, hvor kundeservice delen fylder meget på deres 

Facebook profil, ser man at medarbejderne fra kundeservice har muligheden for at linke til 

forskellige produktreklamer, og kan samtidig give forbrugerne et hurtigt respons på deres spørgsmål 
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(JYSK Danmark, u.å.). Endvidere har kundeservice også udstyr til at løse forbrugernes situationer 

professionelt og effektivt. Et eksempel på dette ses nedenfor:  

 

 

 

 

 

 

 

Det ovenstående billede viser et eksempel på, hvordan JYSKs kundeservice med det rette værktøj, 

kan hjælpe forbrugeren med at løse hendes situation. Her søger forbrugeren hjælp vedrørende 

JYSKs webshop, hvor hun forklarer at de 20 procent rabat, som JYSK reklamerer for ikke bliver 

fratrukket, når hun skal til at betale for varen (JYSK Danmark, u.å.). JYSK besvarer forbrugerens 

spørgsmål ved først at informere forbrugeren, at rabatten allerede er trukket fra prisen, hvor JYSK 

samtidig beder forbrugeren om hendes mail, samt hvilket produkt der er tale om, således at JYSK 

kan undersøge det for forbrugeren (JYSK Denmark, u.å.). Heri sender JYSK samtidig deres 

kundeservice mail (JYSK Danmark, u.å.). Derefter fortsætter samtalen ikke længere, og det kan 

muligvis betyde, at forbrugeren har fået det hjælp, hun skulle have fra kundeservice.  

Når man undersøger ovenstående situation lidt nærmere, ser man at JYSKs kundeservice kan ved 

brug af deres værktøj gå ind og tjekke op på de forskellige produkter, som forbrugeren efterspørger. 

På den måde formår JYSK at løse kompliceret og misforstående situationer blandt deres forbrugere 

meget hurtigt og effektivt. Den ovenstående situation foregik på et af JYSKs opslået Facebook 

opslag den 16. januar 2016, men selve situationen foregik den 17. og 18. januar 2016 (JYSK 

Danmark, u.å.). JYSK bruger også deres kundeservice på deres Instagram profil, når forbrugerne 

stiller spørgsmål vedrørende deres produkter (Bilag 4:C).   

Det vil sige for at opretholde et godt kundeforhold på Facebook eller Instagram, så skal man ifølge 

Agresta og Bough lade kundeservicen tage sig af klager, spørgsmål og ros fra forbrugerne eller 
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oprette en FAQ side, hvor forbrugerne kan finde svar på deres spørgsmål. FAQ siden kan være en 

god ide, hvis man ikke har nok ressourcer til at håndtere forbrugernes spørgsmål det meste af 

døgnet. Derudover vil FAQ side ikke kunne løse forbrugernes klager, men en kundeservice vil både 

kunne besvare spørgsmål og løse forbrugernes utilfredshed på Facebook eller Instagram. Dette har 

JYSK bevist, da de har overladt deres kundeservice til at tage sig af forbrugernes klager, spørgsmål 

og ros, hvilket har vist sig at være en succesfuld metode på de sociale medier.   

 

Det overnævnte område er et af de punkter, som Agresta og Bough fokuserer meget på, når det 

omhandler markedsføring på de sociale medier. Dan Zarrella og Alison Zarrella retter derimod 

fokus på konstant opdatering af Facebook profilerne med nyt indhold. Denne måde at håndtere 

Facebook på, kalder de for content strategy (Zarrella et al., 2011:141).  

 

JYSK anvender den overnævnte markedsføringsmetode meget effektivt. Kommentarer på opslag, 

der indeholder et bestemt emne eller tema, har givet dem mange likes (JYSK Danmark, u.å.). Et af 

disse opslag var en gammel tv-reklame fra JYSK, der omhandlede salg af vandseng, hvor JYSK 

bl.a. skrev følgende på opslaget: ”(…) Var du en af dem, der havde en vandseng?”. Her stillede 

JYSK forbrugerne et spørgsmål vedrørende reklamefilmen, og det fik forbrugerne både til at 

kommentere, like og dele videoen op til 51 gange (Bilag 4:D). Videoopslaget tiltrak 243 

kommentarer, 529 likes og 153.000 visninger (Bilag 4:D). Dette viser klart og tydeligt, at content 

strategy kan medføre succesfuld og populær markedsføring på Facebook, hvis man anvender 

strategien korrekt. Det ovenstående videoopslag er blot et af de mange eksempler af JYSKs 

succesfulde markedsføringer på Facebook. JYSK har bl.a. lagt humoristiske videoer op 

omhandlende dyr, der ikke kan holde sig vågne, børn og dyr, der sover sammen, og en madras der 

fragtes på cykel et sted i udlandet med overskrifter, der tilpasser situationen i videoerne (Bilag 

4:D1). Disse opslag har vist sig at være succesfulde, og har samtidig vist, at JYSK har ramt plet, 

hvad angår forbrugernes humoristiske sans, da videoen med de sovende dyr har fået 1.350 likes, 

767 delinger og 98 kommentarer (Bilag 4:D1). Det samme gælder med de to andre videoer, hvor 

videoopslaget med madrassen har tiltrukket 655 likes, 109 delinger og 19.000 visninger af videoen, 

og det sidste video med sovende børn og dyr fik 1.547 likes, 448 delinger og 33 kommentarer 

(Bilag 4:D1). JYSK har altså formået at tiltrække forbrugerne med deres humoristiske sans, og 

igangsætte en interaktion mellem forbrugerne og dem, således at de skaber en form for engagement, 

og samtidig får forbrugerne til at være aktive inde på JYSKs Facebook profil. Med aktive 
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forbrugere inde på profilen vil dette ifølge Zarrella og Zarrella popularisere profilen, hvilket det har 

i bl.a. JYSKs tilfælde, hvor opslaget resulterede i 148.298 følgere på deres Facebook profil (JYSK 

Danmark, u.å.). Derudover har JYSK også formået at trække i humoristiske emner, der har en eller 

anden form for relation til det produkt, de sælger. For eksempel sælger JYSK dyner, puder og 

senge, hvilket kan relateres til søvnighed og træthed, som man ser i en af de videoer, de har 

uploadet på deres Facebook profil vedrørende dyr, der er ved at falde i søvn (Bilag 4:D1). På trods 

af JYSK hiver lidt fat i humoren i deres markedsføring på Facebook, så vil det altid indirekte 

omhandle deres produkt.   

JYSK markedsfører sig også i form af konkurrencer på Facebook, hvor forbrugerne kan vinde et 

gavekort til en bestemt værdi til JYSK. Her skal forbrugerne like opslaget og besvare nogle 

spørgsmål, hvor der efterfølgende bliver trukket en vinder (JYSK Danmark, u.å.). Desuden tilbyder 

JYSK ligeledes rabatter i form af  rabatkode til deres onlineshop herunder 20 procent (Bilag 4:E). 

Begge metoder har tiltrukket mange forbrugere, men det er især konkurrencerne, der hitter meget på 

Facebook. Et af JYSKs konkurrenceopslag fik 13.990 likes, 16.166 kommentarer og 1.754 delinger 

(Bilag 4:E). Dette viser tydeligt, at forbrugerne er glade for at deltage i konkurrencer, hvor der er 

mulighed for at vinde et gavekort på fx 5000kr. til JYSK. Ved at markedsføre sig med rabatter eller 

konkurrencer vil det medføre nye potentielle forbrugere, da både eksisterende og potentielle 

forbrugere elsker at føle sig specielt behandlet, og vil derfor altid vende til Facebook profilen 

(Zarrella et al., 2011:143). Nu er det svært at se ud fra JYSKs konkurrence opslag, om der er tale 

om eksisterende eller nye forbrugere, men en ting der er bevist og vigtigt her er, at content strategy 

er en af de mest effektive og sikreste måder at tiltrække eksisterende og potentielle forbrugere til 

virksomhedernes Facebook eller Instagram profiler.  

 

Agresta og Bough læner sig lidt op ad en lignende markedsføringsmetode, men med en anden 

synsvinkel. For eksempel fokuserer Zarrella og Zarrella meget på at holde Facebook profiler 

opdateret med nyt indhold, såsom JYSKs humoristiske videoopslag eller konkurrencer og rabatter. 

Her retter Agresta mere fokus på spredning af opslag, og især videoopslag på Facebook. Agresta 

omtaler denne online markedsføringsmetode for sharing strategy (Agresta et al., 2011:85). For 

eksempel benytter JYSK sig af denne strategi ved at dele videoopslag på deres Facebook. Her 

havde de bl.a. uploadet et videoopslag omkring dyr, der var ved at falde i søvn, hvor forbrugerne 

havde delt videoen op til 767 gange på Facebook (Bilag 4:D1).   
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Endvidere fokuserer Agresta også på at involvere forbrugerne i udformning af virksomhedernes 

markedsføringskampagner på Facebook og Instagram, da hun mener, at der er en større chance for, 

at kampagnerne bliver succesfulde (Agresta et al., 2011:131). Dette skyldes at kampagnerne vil 

være mere tiltrækkende for forbrugerne, da de har haft en indflydelse på disse. Teoretikeren omtaler 

denne strategi for online markedsføringskampagne, der indeholder tre integrerende metoder. Disse 

metoder består af koncept, samtale, samarbejde. Ifølge Agresta skal metoderne anvendes samlet, 

hvis man ønsker at udføre strategien korrekt.   

  

JYSK har anvendt strategien flere gange på deres Facebook profil, men de har dog brugt strategien 

lidt anderledes og i anden sammenhæng. De uploadede nemlig et opslag, hvori de beskrev, at deres 

indkøbere var kommet hjem fra møbelmesse i Köln med en del inspiration til deres kommende 

møbeltrends og lagde følgende fire billeder op, inddelt i A,B,C, D kategori, der viste eksempler på 

disse møbeltrends (Bilag 4:F). JYSK stillede samtidig forbrugerne følgende spørgsmål i opslaget:  

 

”Hvad synes du - er det en stil vi skal gå efter i JYSK? Fortæl os gerne, om der er et af billederne, 

du synes specielt godt om. (A,B,C eller D).” (Bilag 4:F).   

 

Her modtog JYSK 601 besvarelser på spørgsmålene i kommentarfeltet (Bilag 4:F). De to 

ovenstående situationer viser tydeligt, at forbrugerne har en interesse i at ytre deres holdninger 

omkring JYSKs produkter. Disse opslag er blot nogle eksempler ud af de mange lignende opslag, 

som JYSK har markedsført på Facebook. Det vil altså sige, at JYSK først og fremmest ved, hvad 

der interesserer forbrugerne, og det er derfor, at de ofte vælger at udforme indhold, der inddrager 

forbrugernes holdning omkring deres produkt. Disse indhold resulterer i samtaler mellem JYSK og 

forbrugerne, hvilket giver JYSK en mulighed for at se om indholdet har en positiv påvirkning på 

forbrugerne, og giver samtidig JYSK en idé om, hvad der interesserer forbrugerne både ift. 

produkter, og hvordan de fremover skal markedsføre sig på Facebook. Desuden involverer JYSK 

forbrugerne i deres valg af deres fremtidige produktsortiment.   

  

Hvis man ser på de tre essentielle metoder, så bruger JYSK koncept-metoden til at udforme opslag 

baseret på indhold, der giver forbrugerne mulighed for at ytre sig omkring JYSKs produkt, som 

medfører til dialoger i opslagene. I dette tilfælde er det samtale-metoden, som bliver brugt. Det 

overordnet formål med disse opslag er at involvere forbrugerne i udvælgelsen af nye produkter, og 
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hvilket er måden JYSK har valgt at bruge samarbejde-metoden. Dette vil sige, at JYSK anvender de 

tre integrerede metoder samlet, men anvender dog metoderne lidt anderledes og i en anden 

sammenhæng ift. hvordan Agresta og Bough beskriver om metodernes anvendelse. JYSK bruger 

altså metoderne til at høre forbrugernes holdninger omkring hvilke produkter, de skal sigte efter, og 

bruger kun metoderne i situationer, hvor de skal til at udvælge nye varianter af eksisterende 

produkter eller ved helt nye produkter. Det betyder også, at JYSK ikke anvender metoderne til 

udformning af markedsføringskampagner, men mere til fremvisning af potentielle produkter.   

 

Endvidere anvender JYSK generelt Facebook og Instagram til at give forbrugerne inspiration til 

indretningen af deres hjem med JYSKs produkter (Bilag 3:spm.10). På denne måde får de mulighed 

for at vise en anden side af JYSK, som man måske ikke oplever i butikkerne, idet der ikke er plads 

til fremvisning af alle møblerne i JYSKs butikker (Bilag 3:spm.10). De retter ligeledes fokus på 

deres gode tilbud, hvor de ofte promovere med tilbudskampagner på Facebook (Bilag 3:spm.10; 

JYSK Danmark, u.å.). Dette har medført fremgang i salg af deres produkter (Bilag 3:spm.11). 

Zarrella og Zarrella fokuserer derimod på, at virksomhederne skal bruge strategien content 

calendar, da det giver virksomhederne et struktureret overblik over deres nuværende og kommende 

markedsføringsindsats på Facebook og Instagram (Zarrella et al., 2011:161). Fordelen ved content 

calendar er, at virksomhederne kan forberede indhold, der skal postes på deres Facebook og 

Instagram profiler. Her vil virksomhederne være godt forberedte selv på de travleste dage, da de på 

forhånd via kalderen ved, hvad de skal promovere på Facebook og Instagram. Derfor mener 

Zarrella og Zarrella, at content calendar er en vigtig markedsføringsstrategi, da virksomhederne vil 

være godt struktureret igennem hele deres markedsføringsindsats på Facebook og Instagram 

(Zarrella et al., 2011:161). Agresta mener derimod, at listening, sharing og measuring er nogle 

vigtige markedsføringsstrategier, da disse vil føre virksomhederne mod en succesfuld retning på de 

sociale medier. Det vil sige, at listening-strategien via analytisk software giver virksomhederne 

mulighed for at overvåge og spore samtaler, der foregår mellem forbrugerne på de sociale medier 

(Agresta et al., 2011:85). Det betyder, at virksomhederne vil få indsigt i, hvad der fanger 

forbrugernes opmærksomhed, når de befinder sig på de sociale medier. Dette kan medføre gode 

muligheder for virksomhederne, da de kan udforme tiltrækkende opslag på Facebook eller 

Instagram. Agresta mener yderligere, at measuring-strategien er med til at hjælpe virksomhederne 

med at måle effekten af virksomhedernes marketingsstrategi ved brug af analyseværktøjet Crimson 

Hexagon. Dette værktøj hjælper med at determinere, hvorledes virksomhederne omtales på tværs af 
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Facebook og Instagram. Heri vil virksomhederne også finde ud af om deres markedsføringsindsats 

har en positiv effekt på forbrugerne, eller om der skal ske ændringer i deres markedsføring. Bough 

fremhæver også, at strategien ’listen smart’ skal bruges, når man befinder sig på Facebook eller 

Instagram. Han mener, at det er vigtig at lytte til de samtaler, der omhandler virksomhedens 

produkt, hvor virksomheden skal undersøge, hvilke platforme forbrugerne omtaler virksomhedens 

produkt. Heri finder man ligeledes ud af, hvilke emner og temaer, der tales om, og samtidig finder 

de frem til hvem, der har startet disse samtaler. Bough mener, at så snart virksomheden ved, hvor de 

skal lytte, hvad de skal lytte til, og hvem de skal lytte til, så vil virksomhederne have en overordnet 

overblik over samtalerne på Facebook eller Instagram (Agresta et al., 2011:236).  

 

Derudover er Bough, Zarrella og Zarrella enige om et væsentligt punkt, hvad angår markedsføring 

på Facebook og Instagram. De tre teoretikere mener, at virksomhederne skal pleje forholdet med 

nogle specifikke forbrugere, da disse forbrugere vil have en positiv påvirkning på virksomhedernes 

markedsføring på Facebook og Instagram. Bough omtaler disse forbrugere som fans, hvor Zarrella 

og Zarraller omtaler dem som super-forbrugerne. Herunder fremhæver Bough, at fansene vil være 

tilbøjelige at sprede virksomhedernes budskab på deres egen Facebook eller Instagram profiler, da 

de favoriserer virksomhedernes produktmærke (Agresta et al., 2011:75). Dette vil ifølge Bough, 

også få fansene til at anbefale virksomhedernes produkter til deres sociale omgangskreds på 

Facebook og Instagram. Han mener derfor, at forholdet til fansene skal prioriteres meget højt, da de 

vil udvide virksomhedernes målgruppe (Agresta et al., 2011:75). Zarrella og Zarrella mener 

ligeledes, at virksomhederne skal have en tæt kontakt til super-forbrugerne, da disse forbrugere er 

populære blandt deres omgangskreds på de sociale medier. Det vil sige, når super-forbrugerne 

ligger noget op på Facebook eller Instagram, har dette tendens til at blive meget populært hos 

mange Facebook eller Instagram brugere (Zarrella, 2010:113). Derfor mener Dan Zarrella, at 

virksomhederne skal bruge super-forbrugerne til at promovere deres produkter på Facebook og 

Instagram (Zarrella, 2010:113).   

 

Disse fans og super-forbrugere som blev nævnt af de ovenstående teoretikere, kan godt minde om 

bloggere. Bloggere er personer, der deler deres oplevelser omkring en hobby eller produkt inde på 

deres eget blog eller Facebook og Instagram profiler (Byrd, u.å.). Mange gange oplever man, at 

disse bloggere beskriver deres gode og dårlige oplevelse om et eller flere specifikke produkter, hvor 

de samtidig anbefaler det produkt, de både synes godt om, og har brugt i mange måneder eller år. 
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JYSK anvender interne bloggere til deres egen blog inde på JYSKs hjemmeside (Bilag 3:spm.15). 

Disse interne bloggere giver kunder gode råd til indretning eller bruge JYSKs produkter i 

forskellige situationer (JYSK, u.å. c). Det kan være alt fra gaveidéer, søvn råd eller udvælgelse af 

de rigtige gardiner (JYSK, u.å. c). I forhold til den normale betegnelse af bloggere, så bruger JYSK 

disse interne bloggere ret anderledes. Først og fremmest bruger JYSK deres blogger til at give 

kunderne gode råd eller idéer omkring specifikke situationer ved brug af deres produkter, hvor 

typiske bloggere indirekte anbefaler kunderne til at købe produkterne. Herudover oplever man ikke 

at interne bloggere, kritiserer eller beskriver dårlige oplevelser med JYSKs produkter (JYSK, u.å. 

c). For eksempel inde på JYSKs blog ser man deres ene bloggere nævne nogle af produkterne, der 

kan bruges som wellness gaveidéer (JYSK, u.å. d).   

  

Det er svært at vurdere om måden JYSK anvender disse bloggere på, har tiltrukket mange kunder til 

deres blog. Hvis man undersøger deres blog, ser man faktisk ikke ret mange kommenterer på 

blogindlæggene (JYSK, u.å. c). Dette kan betyde, at kunderne ikke tjekker bloggen, da de ikke har 

kendskab til, at JYSK har sin egen blog. Det kan også betyde, at kunderne ikke finder deres blog 

interessant. Hvis man ser tilbage på, hvordan Bough og Zarrella forklarer, hvordan fans og super-

forbrugere bruges, ville dette muligvis give JYSK eller andre virksomheder en bedre placering på 

de sociale medier. Altså at man skal lade disse specifikke forbrugere promovere for 

virksomhedernes produkter inde på deres egne profiler på de sociale medier, herunder Facebook 

eller Instagram. Dette skyldes, at fansene eller super-forbrugerne er meget troværdige og populære 

blandt deres omgangskreds i den online verden. Det samme gælder for bloggere, hvor deres følgere 

finder dem troværdige, og er meget tilbøjelige til at købe de produkter, som bloggerne promoverer. 

Et godt eksempel på en populær dansk blogger er Anne Gadegaard. Hun har sin egen blog og en 

Instagram profil med over 60.000 følgere (annegadegaard, u.å). Gadegaard bruger sin blog til at 

fortælle sine følgere omkring hendes stil i bl.a. tøj og kosmetisk (Anne Gadegaard, 2016). På 

bloggen ser man bl.a. at hun anbefaler specifikke kosmetiskmærker såsom MoroccanOil og mascara 

fra L’Oreal, men på hendes Instagram profil promovere hun indirekte omkring de produkter hun 

bruger (Anne Gadegaard, 2016; annegadegaard, u.å). Dette gøre hun ved at tage nogle billeder af 

produkterne i forskellige placeringer (annegadegaard, u.å). Et eksempel på dette er et billede af 

hendes to Chanel tasker, der hænger på et dørhåndtag hjemme hos hende selv. Billedet fik 628 likes 

fra følgerne (annegadegaard, u.å). Anne Gadegaard er blot ét eksempel ud af de mange danske 

bloggere, der findes i dag, og man ser ofte, at bloggerne både på deres egen blog og på deres 
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Facebook eller Instagram profiler promoverer enten direkte eller indirekte produkter, de bruger til 

dagligt.  

 

Markedsføring via fans, super-forbrugere eller bloggere er blevet en effektiv markedsførings-

strategi. Deres anbefalinger på specifikke produktmærker har en større troværdighed end hvis 

anbefalingerne kommer fra virksomhedernes salgs- eller marketingsassistenter. Det er derfor, at 

Bough og Zarrella fremhæver tydeligt i deres teori, at virksomhederne skal investere deres tid på 

fans, super-forbrugere eller lignende forbrugere, da det både kan gavne deres image og udvide deres 

kundekreds (Agresta et al., 2011:75; Zarrella, 2010:113).    

 

Marokko Eksperten og J&M er også en af de virksomheder, der bruger bloggere til at markedsføre 

deres produkt. Dette vil blive beskrevet ydereligere i næste afsnit samt andre 

markedsføringsmetoder, der bruges på Facebook og Instagram.            

 

4.1.1 MAROKKO EKSPERTENS & J&MS MARKEDSFØRINGSMETODER 

Marokko Eksperten bruger forskellige typer af bloggere i deres markedsføring, da de på nuværende 

tidspunkt ikke ved præcis hvilken type af bloggere, de skal sigte efter (Bilag 1:spm.15). De havde 

engang en ung blogger afsted til Marokko, hvor hun præsenterede Marokko på sin måde, og det 

vakte storeinteresse blandt hendes følgere, som primært består af danske teenagere (Bilag 

1:spm.15). Marokko Ekspertens operations manager Sussane Bach mener, at disse teenagere 

sandsynligvis har henvendt sig til deres forældre og fortalt dem, at de ønsker at rejse til Marokko 

med dem, da Marokko Eksperten efterfølgende fik mange henvendelser fra familier med 

teenagerbørn (Bilag 1:spm.15). Derudover forklarer Bach, at Marokko Eksperten beder bloggerne 

om, at de skal hashtagge7 dem og bruge deres navne samt referer til dem i alle deres opslag på de 

sociale medier (Bilag 1:spm.15). Grunden til at Marokko Eksperten beder deres bloggere om at 

nævne deres navne på deres opslag, skyldes en væsentlig grund, og det er, at Marokko Eksperten 

gerne vil tiltrække kunder direkte via bloggerne (Bilag 1:spm.15). Desuden nævner Bach, at deres 

produkt lider af fordomme herunder det arabiske forår, og de valgte derfor også bruge semi-kendte 

bloggere for at fortælle danske forbrugere, at Marokko er et fredeligt land (Bilag 1:spm.15). Her vil 

mange forbrugere tænke, hvis bloggerne har været i Marokko, og har bevist, at landet er fredeligt og 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Hashtags bruges til at kategorisere indhold på opslag, man poster på Facebook eller Instagram profil. Når man så 
søger efter det indhold, man har hashtagget på Facebook eller Instagram, så vil ens opslag dukker op i søgningen 
(Ledstrup, 2013).  
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trygt, så vil det ikke skade os at rejse til Marokko (Bilag 1:spm.15). Herudover er det Marokko 

Eksperten, der planlægger turene til Marokko for de udvalgte bloggere (Bilag 1:spm.15). Det vil 

sige, at Marokko Eksperten anvender bloggere til at promovere deres produkt på de sociale medier, 

men anvender også bloggerne til at afkræfte fordomme omkring Marokko som følge af det arabiske 

forår.   

 

J&M anvender både bloggere og kendisser i deres markedsføring, da de sigter efter at styrke 

produktets værdi (Bilag 2:spm.12). Ifølge J&Ms marketingsansvarlig, Jonas Janjooa, bruger de også 

bloggere og kendisser til at tiltrække nye kunder og samtidig fastholde deres nuværende kunder 

(Bilag 2:spm.12). Derudover forklarer Janjooa, at kunderne har en tendens til at købe et produkt, 

som de har set deres favorit blogger eller kendis have på (Bilag 2:spm.13). Han forklarer yderligere, 

at der også kan være ulemper ved nogle kendisser, da kunderne kan have et negativt syn på nogle 

bestemte kendisser, og når de ser, at disse kendisser bærer på et bestemt produkt, så vil kunderne 

holde sig fra det (Bilag 2:spm.13). Janjooa fremhæver derfor, at de passer meget på, hvem de 

vælger af bloggere og kendisser, og har herudover fået en PR agent til at udvælge nogle bloggere, 

der tilpasser til J&Ms koncept (Bilag 2:spm.13,14). J&Ms mål med bloggere er, at de vil indgå et 

samarbejde med dem, hvor de i fællesskab finder ud af, om bloggerne ønsker sig et J&M ur (Bilag 

2:spm.14). Hvis bloggerne er interesseret, så vil J&M give produktet helt gratis (Bilag 2:spm.14). 

Grundet til at J&M tilbyder deres produkt gratis til bloggerne, skyldes at de ønsker at 

promoveringen af deres produkt via bloggerne skal virke naturligt og ikke påtvunget. Det vil sige, at 

bloggerne udvælger selv det ur, de ønsker at have, og skriver om det på deres blog eller Facebook 

profil, da dette vil virke meget naturligt end hvis J&M selv udvalgte et ur og bad bloggerne om at 

skrive en blog om det specifikke ur (Bilag 2:spm.14). Derudover vil J&M også bruge bloggerne til 

at skabe genkendelighed omkring deres produkt og vise potentielle og nuværende kunder, at J&M 

er her for at blive (Bilag 2:spm.13). Dette skyldes, at J&M er en nyopstartede virksomhed, hvor de 

før har oplevet, at nogle personer ikke troede på deres produkt, men med bloggerne vil J&M bevise, 

at deres virksomhed og produkt skal tages alvorligt (Bilag 2:spm.13). Endvidere har J&M haft 

fremgang i deres markedsføring ved brug af bloggere, hvor Janjooa forklarer, at bloggerne har 

linket til deres Facebook profil, som har haft en indflydelse i, at potentielle kunder har åbnet øjnene 

op for J&M (Bilag 2:spm.15). Det vil sige, at J&M anvender bloggerne til at skabe genkendelighed 

blandt potentielle kunder, men også for at fastholde deres nuværende kunder. Herudover bruger de 

ligeledes bloggerne til at tiltrække nye kunder til deres Facebook profil.   
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Både Marokko Eksperten og J&M har succesfuldt indført bloggerne i deres markedsføringsstrategi, 

da det ifølge de omtalte virksomheder har resulteret i en større kundekreds. Udfaldet af Marokko 

Ekspertens og J&Ms brug af bloggere stemmer overens med Boughs og Zarrellas teori 

omhandlende fans og super-forbrugere. Begge teoretikere har nemlig fremhævet i deres teori, at 

disse specifikke forbrugere vil give virksomhederne en udvidet kundekreds, hvilket det tydeligvis 

også har gjort i Marokko Ekspertens og J&Ms tilfælde. Desuden anvender Marokko Eksperten og 

J&M  bloggerne på helt samme måde, som Bough og Zarrella har beskrevet i deres teori. Dette er 

nemlig, at man skal lade fansene eller super-forbrugerne markedsføre virksomhedens produkt via 

deres egne profiler på de sociale medier. Teoretikerne begrunder dette med, at fans eller super-

forbrugere virker mere troværdige i kundernes øjne end hvis virksomheden selv promoverede for 

deres produkter.   

 

Bloggere har altså i dag en stor indflydelse på forbrugernes valg af produktmærker, og det skyldes 

som tidligere nævnt, at bloggere er meget ærlige omkring de produktmærker, de anvender. De 

uploader ofte blogs om produktmærker, de enten favoriserer eller kritiserer (Compell, u.å.). 

Desuden lytter forbrugerne oprigtigt på, hvad bloggere har at sige om et bestemt produkt eller tager 

imod deres anbefalinger omkring en bestemt situation. Et eksempel på dette er en amerikansk 

Youtube blogger ved navnet Casey Neistat. Neistat har over 2 millioner følgere på hans Youtube 

kanal, og har derudover både en Facebook og Instagram profil, hvor han blogger omkring 

forskellige ting, han foretager sig i sin hverdag (CaseyNeistat, u.å.). I en af hans Youtube videoer 

fortæller han om en anden blogger ved navnet Sara Dietschy, der havde lavet en video om ham, 

hvor hun i videoen efterabede hans måde at blogge på (CaseyNeistat, 2016; Sara Dietschy, 2016). 

Han fandt videoen interessant og valgte derfor at nævne det i hans video blog, hvor han direkte 

promoverede for Dietschys Youtube blog (CaseyNeistat, 2016). Det medførte til, at Dietschy gik fra 

at have 4.000 følgere til 40.000 følgere på blot et døgn, og årsagen til dette var, at Neistat havde 

nævnt Dietschys Youtube kanal i videoen (CaseyNeistat, 2016; Sara Dietschy, 2016). Dette beviser 

tydeligt, at Neistats følgere havde lyttet til, hvad Neistat havde at sige om Dietschy.  

 

Det ovenstående eksempel viser klart, at anvendelse af bloggere er en effektiv markedsførings-

strategi, man skal anvende på de sociale medier for at opnå en større loyalitet blandt deres 

nuværende kunder, men vil samtidig også tiltrække potentielle kunder, der ikke har kendskab til 

virksomhedernes produkter. Bloggere er især brugbare for små virksomheder som Marokko 
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Eksperten og J&M, der ikke har ressourcer nok til at udføre en tv-reklame, der kan ramme et bredt 

publikum. Det kan de dog via bloggere, der har høje læsertal og har let ved at overbevise læserne 

om at et bestemt produkt, er det værd at afprøve. Bloggere etablerer et forhold til deres følgere, der 

gør, at følgerne har en stor tillid til bloggerne, og det er grunden til, at bloggerne har en stor 

troværdighed, når de præsenterer et produkt eller en virksomhed inde på deres blog (Compell, u.å.). 

Dette kan betyde to ting, og det ene er, at en virksomhed får endnu et led mellem virksomhed og 

kunde, der kan resultere i at skabe værdi mellem virksomhed og kunde, som virksomheden ikke 

selv ville kunne skabe (Compell, u.å.). Den anden ting er, at bloggermarkedsføring hævdes at være 

den mest betroede markedsføringsform pga. bloggernes troværdighed og evne til at nå ud til mange 

læsere på meget kort tid (Compell, u.å.; Nielsen Wire, 2009). Desuden er bloggere med til at skabe 

konstant omtale om virksomhederne og deres produkt overfor deres følgere, og det vil på sigt skabe 

en naturlig tilgang trafik til virksomhedernes webshop eller deres sociale medier (Compell, u.å.). 

Det vil sige, at hver gang en blogger poster et opslag, så får virksomhederne en god omtale og en 

detaljerede beskrivelse af deres produkter, der vil gavne følgerne ved, at de er blevet endnu klogere 

på virksomhedernes produkter (Compell, u.å.). Det kan være, at der er forbrugere, som får øjnene 

op for en bestemt virksomhed, men det er ikke ensbetydende med, at de konverteres til købende 

kunder, men værdien af awareness er i sig selv meget høj (Compell, u.å.). Det er også derfor at 

Bough og Zarrella tydeliggøre i deres teori, at det er yderst vigtigt, at virksomhederne plejer 

forholdet til disse specifikke forbrugere, da deres Facebook eller Instagram opslag om et bestemt 

produkt vil fange og ramme et bredt publikum (Agresta et al., 2011:75; Zarrella, 2010:113). Dette 

vil ligeledes sige, at det sandsynligvis vil være en god ide for Marokko Eksperten og J&M at 

forsætte med at anvende bloggermarkedsføring, da de to små virksomheder både kan øge 

opmærksomheden omkring deres produkt og nå ud til endnu flere potentielle kunder. Desuden vil 

bloggermarkedsføring være en sparsom strategi, da Marokko Eksperten og J&M har begrænsede 

ressourcer.  

 

Udover bloggermarkedsføring anvender Marokko Eksperten og J&M også andre former for 

markedsføringsstrategier på Facebook og Instagram. Marokko Eksperten bruger stemnings-billeder 

indeholdende forskellige områder og seværdigheder i Marokko på deres Instagram profil (Bilag 

1:spm.6). Dette har de valgt at gøre, da de prøver at vise, at Marokko er en fantastisk 

rejsedestination (Bilag 1:spm.6). Heri laver Marokko Eksperten en masse hashtags på deres opslag, 

som både er på dansk og engelsk, da forbrugerne på Instagram er et internationalt publikum (Bilag 
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1:spm.6,8). Derudover overvejer Marokko Eksperten at bruge korte videoklip fra kundernes 

oplevelser i Marokko, hvor disse videoklip vil blive linket på Marokko Ekspertens Instagram profil 

(Bilag 1:spm.6). Marokko Eksperten anvender dog videoklip i forvejen, som indeholder forskellige 

byer og lokale områder i Marokko (marokkoeksperten, u.å.). Disse klip er taget af Marokko 

Eksperten selv, hvor de under videoklipperne hashtagger navnene på byerne, områderne, landet og 

virksomhedens navn (marokkoeksperten, u.å.). Et eksempel på dette er et videoklip af Marrakesh, 

hvori der ses et område i byen, og stemningen i området kan høres, som giver et levende billede af 

byen (marokkoeksperten, u.å.). Den omtalte video er blevet set af 85 personer, men har kun fået 30 

likes ud af de 85 personer (marokkoeksperten, u.å.). Dette er ikke første gang, at Marokko 

Eksperten får få likes på deres billedopslag på Instagram, og det er også svært at vurdere, hvad 

årsagen kunne være. Problemet kan muligvis skyldes af tre årsager. Det første er, at Marokko 

Eksperten kun har 260 følgere på deres Instagram profil. De promoverer heller ikke for Instagram 

profilen på deres Facebook side (marokkoeksperten, u.å; Marokko Eksperten, u.å.). Den anden 

årsag er, at de ikke besvarer forbrugernes kommentarer, når forbrugerne kommenterer positivt om 

billedopslagene (marokkoeksperten, u.å). Den sidste årsag er, at Marokko Eksperten muligvis ikke 

har den store kendskab til, hvad deres forbrugere kan lide at se eller læse om på Instagram.   

 

Marokko Ekspertens manglende besvarelser på forbrugernes kommentarer på Instagram, kan ifølge 

Agresta og Bough løses ved to metoder. Det første er, at overlade kundeservice til at besvare 

forbrugernes komplimenter, spørgsmål og klager. Det andet er, at have en FAQ side. En FAQ side 

er i dette tilfælde ikke nødvendig for Marokko Eksperten, da forbrugerne på deres Instagram profil 

ikke stiller spørgsmål, men derimod komplimenterer deres billedopslag. Dette betyder, at Marokko 

Eksperten skal lade kundeservice tage sig af kommentarerne på Instagram. JYSK har tydeligt 

bevist, at kundeservice kan bruges til at besvare forbrugernes positive kommentarer både på deres 

Instagram og Facebook profil (Bilag 4:B,C). Ifølge Agresta og Bough vil Marokko Eksperten 

bibeholde et godt kundeforhold, hvis de altid besvarer forbrugernes kommentarer, uanset hvad det 

er, de skriver, da det vil signalere, at Marokko Eksperten er interesseret i, hvad forbrugerne ytrer 

om på deres Instagram profil. Dette kan være med til at tiltrække flere likes på Marokko Ekspertens 

billedopslag på Instagram. På Facebook bruger Marokko Eksperten deres kundeservice meget 

professionelt, hvor de besvarer forbrugernes spørgsmål indenfor meget kort tid og liker 

forbrugernes komplimenter for på denne måde at signalere påskønnelse (Marokko Eksperten, u.å.)8. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Et eksempel på Marokko Ekspertens besvarelser og likes ses på følgende Facebook opslag: 16.03.16  & 03.12.15 mfl. 
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Måden Marokko Eksperten håndterer forbrugernes kommentarer på Facebook, skal kunne overføres 

på deres Instagram profil, idet det vil få tiltrække andre forbrugere, der ikke har set opslagene på 

deres nyhedsfeed. Altså hver gang en forbruger liker eller kommenterer et opslag, vil denne 

forbrugers vennekreds på Instagram se det kommenterede opslag på deres nyhedsfeed. Det vil sige, 

jo flere der kommenterer eller liker et specifikt opslag, jo større spredning vil der være, og jo større 

chancer for at potentielle forbrugere vil opdage det ukendte opslag. 

 

Dette er nøjagtig, hvad Zarrella og Zarrella har beskrevet i deres teori om content strategy. Heri 

forklarer teoretikerne, at ved konstant opdatering af nyt indhold på Facebook og Instagram, vil det 

igangsætte en dialog mellem forbrugeren og virksomheden, hvilket i sidste ende vil skabe en aktiv 

Facebook eller Instagram profil (Zarrella et al., 2011:141). Det vil sige, ifølge teoretikerne vil 

Marokko Eksperten kunne løse deres Instagram situation ved at indgå en dialog med forbrugerne 

kontinuerligt. Dette kan kun ske, såfremt Marokko Eksperten regelmæssigt opdaterer deres 

Instagram profil med forskellige visuelle billeder af Marokko. Denne metode bruger de allerede 

inde på Instagram, og det har ikke løst situationen omkring deres manglende besvarelser på 

forbrugernes komplimenter. Derimod vil content strategy løse situationen vedr. de få følgere, som 

Marokko Eksperten har på Instagram profilen. Det vil sige, at Marokko Eksperten skal blive bedre 

til at anvende content strategy for at kunne tiltrække flere følgere til deres Instagram profil. 

Marokko Eksperten kunne tage ved lære af JYSK, der bruger metoden effektivt på Facebook. Her 

kunne Marokko Eksperten på samme måde uploade en sarkastisk video eller et billede 

omhandlende en specifik situation i Marokko, hvor de på opslaget kunne stille et direkte spørgsmål 

til deres forbrugere omkring situationen. Dette vil højst sandsynlig skabe interaktioner mellem 

forbrugerne og Marokko Eksperten. Med aktive samtaler på Instagram profilen vil det ifølge 

teoretikerne resulterer i flere følgere. Dette har JYSK bevist, hvor de ved brug af content strategy 

har tiltrukket 148.298 følgere på deres Facebook profil (JYSK Danmark, u.å). Ifølge Agresta vil 

man kunne få flere følgere via sharing strategy. Det vil sige, at Marokko Eksperten skal gøre mere 

brug af videoopslag på Instagram, da forbrugerne kan dele deres videoopslag på andre sociale 

platforme såsom Facebook. Når forbrugerne deler Marokko Ekspertens Instagram videoer, vil dette 

medføre en hurtig spredning, der kan ramme en helt ny kundekreds på blot få minutter. På denne 

måde vil Marokko Eksperten få flere følgere på deres Instagram profil. Dette har JYSK netop 

bevist, hvor de ved brug af sharing strategy har formået, at få forbrugerne til at dele et af deres 

videoopslag op til 767 gange (Bilag 4:D1). Der blev tidligere nævnt, at Marokko Eksperten ikke 
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selv promoverede for deres Instagram profil på Facebook, hvor de har 2.707 følgere. Det betyder, at 

Marokko Eksperten selv kan gøre brug af sharing strategy ved at dele videoer eller billeder fra 

Instagram på deres Facebook profil. Heri vil deres 2.707 følgere kunne se, at de også har en 

Instagram profil. På denne måde vil de ligeledes tiltrække flere følgere til Instagram profilen.   

 

Endvidere kan få likes på billedopslagene også skyldes manglende viden omkring, hvad 

forbrugerne kan lide at se og læse om på Instagram. Ifølge Agresta kan Marokko Eksperten løse 

situationen ved brug af listening strategien. Dette kan de gøre ved at bruge analytisk software som 

Crimson Hexagon, hvor de kan overvåge og spore samtaler mellem forbrugerne. Her kan Marokko 

Eksperten hurtig finde ud af, hvad deres målgruppe interesserer sig for, når de er på Instagram. På 

denne måde vil Marokko Eksperten have mulighed for at udforme opslag, der fanger målgruppens 

opmærksomhed, hvilket også vil resultere i, at Marokko Eksperten opnår mange likes på deres 

Instagram opslag. Zarrella og Zarrella vil derimod mene, at Marokko Eksperten kan løse den 

ovenstående situation ved at gøre brug af super-forbrugerne, dvs. bloggere. De mener nemlig, at 

bloggere kan give en virksomhed de informationer, de søger om deres forbrugere (Zarrella et al., 

2011:9). Altså Marokko Eksperten kan observere, hvad forbrugerne kommenterer på bloggernes 

Instagram opslag, når de reklamerer for deres produkt. På denne måde vil Marokko Eksperten 

nogenlunde vide, hvad forbrugerne finder interessant ved deres produkt, og ud fra det kan de 

udforme opslag, der vil tiltrække forbrugerne mod Marokko Ekspertens Instagram profil. Heri vil 

Marokko Eksperten ligeledes opnå flere likes.   

J&M markedsfører sig også på Instagram, hvor de har 5.918 følgere (jmdenmarkaps, u.å.). På 

Instagram ligger J&M billeder af deres produkt i forskellige situationer, hvor de herunder skriver 

lidt om baggrunden bag billederne og hashtagger samtidig situationerne, oplevelserne og 

virksomhedens navn (Bilag 2:spm.8; jmdenmarkaps, u.å.). J&M uploader ofte billeder af kendte 

områder, som mange af deres forbrugere genkender, da de ønsker at få forbrugerne til at like eller 

kommentere opslagene på Instagram (Bilag 2:spm.8). Dette har vist sig at være succesfuldt, da 

J&M klarer sig rigtig godt på Instagram. De har flere gange fået mere end 300 likes på deres 

billedopslag og et par kommentarer med på vejen (jmdenmarkaps, u.å.). Hvis man ser nærmere på 

måden, J&M markedsfører sig på Instagram, så vil man kunne se, at de rent faktisk gøre brug af 

content strategy. Dette gør de ved at tage billeder af deres produkt med en temabaggrund eller et 

populær område i Danmark, hvor de herunder sender en hilsen, stiller forbrugerne et spørgsmål 

eller beskriver meget kort om situationen på billederne (jmdenmarkaps, u.å.; Bilag 2:spm.9). Dette 
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har, som tidligere nævnt, vist sig at være meget succesfuldt, da J&M både modtager ros, 

kommentarer, forespørgsler og mange likes fra forbrugerne (jmdenmarkaps, u.å). Det har også 

igangsatte interaktioner mellem J&M og forbrugerne, hvilket ifølge Zarrella og Zarrella kan tillokke 

flere potentielle forbrugere til J&Ms Instagram profil, som endnu ikke kender til deres produkt. 

Derudover har J&M stillet kundeservice til rådighed på Instagram, hvor de går meget op i at give 

forbrugerne et hurtigt respons på deres spørgsmål og like deres kommentarer (Bilag 2:spm.6; 

jmdenmarkaps, u.å). Dette vil ifølge J&M få forbrugerne til at føle, at J&M ikke har glemt dem, og 

at der rent faktisk er et menneske bag Instagram profilen (Bilag 2:spm.6). Det er nøjagtig, hvad 

Agresta  forklarer i hendes teori, hvor et respons fra virksomhedernes side af, vil få virksomheden 

til at fremstå lyttende overfor forbrugerne (Agresta et al., 2011:39,40). Dette vil også udvikle et 

stærkere loyalitetsbånd mellem J&M og forbrugerne. J&M har også fremhævet, at de har en meget 

loyal kundebase, da deres kundeservice har en stor indflydelse i deres markedsføring på Facebook 

og Instagram (Bilag 2:spm.12).     

 

Kundeservice anvender J&M også på Facebook, hvor de hurtig er på tasterne, når forbrugerne 

kommenterer på deres opslag (Bilag 2:spm.6). Udover det, bruger J&M det samme indhold som på 

Instagram. Facebook opslagene består af en kort tekst med et billede af deres produkt, der enten har 

en temabaggrund eller et baggrundsbillede af et populært område i Danmark eller Frankrig (J&M 

Denmark Aps, u.å.). Opslagene indeholder enten en hilsen, et spørgsmål eller en kort beskrivelse af 

situationen på billederne ligesom på Instagram (Bilag 2.spm.19; J&M Denmark Aps, u.å.). Dette 

har J&M valgt at gøre, da de mener, at Facebook er blevet lidt mere Instagram relateret, hvad angår 

markedsføring af deres produkt. De mener også, at forbrugerne er mere tiltrukket af billeder end af 

tekst (Bilag 2:spm.19). Desuden kører J&M en rød tråd i deres marketingstrategi, således at 

markedsføringen på Instagram, Facebook og deres hjemmeside er ensartet (Bilag 2:spm.19). Det 

har dog vist sig at være mindre succesfuldt, da forbrugerne på Facebook muligvis ser tingene 

anderledes sammenlignet med forbrugerne på Instagram, idet J&M hverken får mange likes, 

kommentarer eller delinger af deres opslag på Facebook (J&M Denmark Aps, u.å). Herudover har 

J&M ligeledes mistet følgere på Facebook. Dengang J&M lod sig interviewe, havde de 11.689 

følgere, hvor antallet i dag er lavere bestående af 10.889 følgere (Bilag 2:spm.6; J&M Denmark 

Aps, u.å.). Dette betyder, at J&M har mistet 799 følgere.   

For at J&M kan finde en løsning på deres Facebook situation, vil man ifølge Agresta anvende 

strategien online markedsføringskampagne, der består af de tre metoder: Koncept, samtale og 
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samarbejde. Det er dog ikke nødvendigt for J&M at bruge alle tre metoder, selvom Agresta mener, 

at metoderne skal anvendes samlet. Det skyldes, at J&Ms tilfælde, er der kun behov for samarbejde-

metoden. Heri skal J&M blot samarbejde med forbrugerne i udformning af deres opslag på 

Facebook, da det er deres nuværende forbrugere, der skal popularisere Facebook profilen. Det 

betyder, at J&M skal via samarbejde-metoden involvere forbrugerne i at ytre deres holdninger 

omkring J&Ms indhold på Facebook. Dette kan gøres på samme måde som JYSK, hvor de spurgte 

forbrugerne om, de skulle investere i bestemt produkt (Bilag 4:F). J&M skal ikke spørge om, hvilke 

produkt de skal investere i, de skal derimod spørge forbrugerne om, hvordan de skal udforme deres 

opslag, sådan at de finder det interessant. For at kunne få forbrugerne til at deltage i udformning af 

Facebook opslagene, så kunne J&M evt. tilbyde forbrugerne en form rabatkode til deres webshop. 

Dette vil muligvis motivere forbrugerne til at deltage, da forbrugerne elsker at blive speciel 

behandlet i form af rabatter (Zarrella et al., 2011:143). På denne måde kan J&M ved hjælp fra deres 

forbrugere udforme indhold, der interessere dem, og som kan fange eksisterende og potentielle 

forbrugeres opmærksomhed. Derved kan det medføre en større interesse for J&Ms Facebook side, 

hvilket også kan munde ud i et voksende antal af følgere på siden. Bough mener ligeledes, at 

virksomhederne der involverer deres forbrugere i planlægningen af deres markedsføringsindsats på 

de sociale medier, vil også opnå en stærk og succesfuld position blandt eksisterende og nye 

forbrugere (Agresta et., 2011:131). J&M anvender også content strategy på Facebook i form af give 

aways, konkurrence og rabatter (J&M Denmark Aps, u.å.). På disse opslag har J&M fået mange 

likes, delinger og kommentarer9. Det viser tydeligt, at content strategy er meget brugbar på 

Facebook i J&Ms tilfælde. Dette skyldes ifølge Zarrella og Zarrella, at både eksisterende og nye 

forbrugere har en svaghed for rabatter, konkurrencer og give aways (Zarrella et al., 2011:143). 

Ifølge Zarrella og Zarrella, bør J&M gøre mere brug af content strategy i form af give aways og 

rabatter, idet de vil opnå en positive omtale blandt forbrugerne. Det ville kunne løse deres 

ovenstående situation på Facebook.  

 

Marokko Eksperten befinder sig også på Facebook, hvor de gøre brug af content strategy i form af 

tilbud og konkurrencer (Bilag 1:spm.8). De bruger ligeledes content strategy i form af temaer, hvor 

de uploader livlige billeder af adskillige byer i Marokko med fængende overskrifter (Marokko 

Eksperten, u.å.). For eksempel lavede de et opslag med Atlasbjergerne bestående af 40 billeder af 

adskillige områder i Atlasbjergerne med en følgende overskrift ”Inspiration til efterårsferie” (Bilag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9Facebook opslagene består af følgende: 16.12.15, 05.12.15 & 28.08.15. 
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1:spm.8). Dette opslag påvirkede en del forbrugere, da Marokko Eksperten kunne mærke en 

stigning på forespørgslerne, som de fik (Bilag 1:spm.8). Det gælder ligeledes deres konkurrence 

opslag og de resterende temarelaterede opslag, der har tiltrukket mange likes og kommentarer 

(Marokko Eksperten, u.å.). Dette betyder, at Marokko Eksperten markedsfører sig rimelig godt på 

Facebook. De er dog ikke så aktive, som de er på Instagram, hvilket ifølge Zarrella og Zarrella kan 

påvirke popularisering af Marokko Ekspertens Facebook profil. Når Marokko Ekspertens Facebook 

profil er stilstående, vil opslagene fra profilen ikke dukke op på forbrugernes nyhedsfeed. Dette 

resulterer i, at der er mindre sandsynlighed for, at deres eksisterende forbrugeres Facebook venner 

ikke kommer til at se Marokko Ekspertens Facebook. Dette vil betyde, at Marokko Eksperten 

kommer til at miste en del potentielle forbrugere, der kunne gå hen og blive loyale forbrugere. Det 

er derfor Zarrella og Zarrella mener, at det er vigtigt at, virksomhederne opdaterer deres Facebook 

profiler, da det vil skabe interaktioner med forbrugerne (Zarrella et al., 2011:59). Et eksempel på 

dette kan findes for JYSK, der i december måned 2015, lod sig interviewe. På daværende tidspunkt 

havde de 141.621 følgere på Facebook, da de ved brug af content strategy opdaterede deres profil 

hver dag med adskillige konkurrencer og temarelaterede opslag, påvirkede det antallet af deres 

følgere (Bilag 3:spm.3; JYSK Danmark, u.å.). Her steg antallet fra 141.621 til 150.033 følgere 

(JYSK Danmark, u.å.).   

 

Årsagen til Marokko Eksperten ikke er aktive på Facebook skyldes, at de har svært ved at finde 

inspiration til konstant at opdatere profilen med nye opslag (Bilag 1:spm.8). For at Marokko 

Eksperten kan løse situationen, vil man ifølge Zarrella og Zarrella anvende content calendar. 

Content calendar kan give Marokko Eksperten mulighed for at skrive indholdet før, det postes på 

Facebook profilen. Heri kan Marokko Eksperten inddele de forskellige opslag i ugedagene, således 

at de har et overblik over, hvad de skal poste hver dag. Desuden vil de under processen finde nye 

idéer til, hvad Facebook opslagene skal omhandle i de forskellige ugedage. På denne måde vil 

Marokko Eksperten opnå en aktiv Facebook profil, og vil hermed have et struktureret overblik over 

deres nuværende og kommende opslag. Agresta vil derimod mene, at Marokko Eksperten skal 

anvende sharing strategien for at både holde Facebook profilen aktiv, men også for at opnå en 

hurtig spredning af deres produkt. Det vil sige, at Marokko Eksperten skal gøre mere brug af 

videoopslag på Facebook, da forbrugerne kan dele videoopslagene flere gange til forskellige 

profiler på Facebook eller andre sociale platforme. Videodelinger spredes meget hurtigt og effektivt 

på Facebook, hvilket kan ramme en helt ny kundekreds. Desuden har Marokko Eksperten et 
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uhåndgribeligt produkt, hvorfor brugen af videoer vil være mere tiltrækkende blandt Facebook 

forbrugerne, da de her vil opleve levende illustrationer af Marokko. Derfor kunne sharing strategien 

være en effektiv markedsføringsmetode for Marokko Eksperten, da de både vil holde Facebook 

profilen aktiv, tiltrække nye forbrugere og opnå en hurtig spredning af deres budskab.  

 

4.2  DELKONKLUSION  
Både Agresta, Bough, Zarrella og Zarrella har hver deres strategier om, hvordan BTC virksomheder 

generelt skal markedsføre sig på Facebook og Instagram. Markedsføringsstrategierne har vist sig at 

være effektive og succesfulde, da møbelforhandleren JYSK anvender disse strategier på deres 

Facebook og Instagram profiler. JYSK har dog ved nogle af strategierne, blandt andet ved online 

markedsføringskampagner valgt at anvende strategien anderledes for at tilpasse sig situationen på 

Facebook. Derudover har JYSK ligeledes bevist, at strategierne kan altså udføres i praksis, og hvis 

man som en virksomhed ønsker at klare sig succesfuldt på de sociale medier, kan strategierne af 

Agresta, Bough, Zarrella og Zarrella være nyttige. Disse markedsføringsstrategier er derfor blevet 

anvendt for at løse Marokko Ekspertens og J&Ms udfordringer på Facebook og Instagram. Selvom 

Marokko Ekspertens og J&Ms nuværende markedsføringsmetoder er brugbare i nogle situationer, 

så vil de på mange tidspunkter støde ind i udfordringer, som deres nuværende metoder ikke kan 

løse, og det er så her, de omtalte teoretikeres strategier kommer ind i billedet. På baggrund af 

strategierne blev der i løbet af analysen kommet med løsningsforslag til Marokko Eksperten og 

J&M, og hvorledes de kan effektivisere deres markedsføringsindsats på Facebook og Instagram. 

Der vil på nuværende tidspunkt ikke konkluderes på, hvilke strategier der egner sig bedst til 

henholdsvis Marokko Eksperten og J&M, da dette først finder sted i diskussionsafsnittet.  
 

I næste afsnit foretages en analyse om traditionel markedsføring stadig er brugbar blandt BTC 

virksomheder. Der vil ligeledes blive lavet en analyse om, hvorvidt markedsføring på de sociale 

medier er mere tiltrækkende blandt forbrugere end traditionel markedsføring.   

 

4.3  SOCIALE MEDIER VS. TRADITIONEL MARKEDSFØRING  

Teoretikeren Larry Weber, specialiserer sig med markedsføring på de sociale medier, mener at 

traditionelle markedsføringsmetoder er ved at blive forældet (Weber, 2009:21). Dette begrunder han 

med, at der er få amerikanere der ser Tv-reklamer, da de bruger deres fjernebetjening til at springe 

reklamerne over (Weber, 2009:21). Derudover anvender de amerikanske forbrugere software 



Side 64 af 154	  

programmer, der fjerner pop up reklamer, banner og andre lignende annoncer, når de surfer på 

nettet (Weber, 2009:21). Forbrugerne bruger ligeledes iPod og andre lignende digitale 

musikenheder for at undgå radioreklamer. De ignorerer også trykte annoncer ved at blade videre 

(Weber, 2009:21). Weber fremhæver yderligere, at forbrugerne har meget at ytre om, og at de 

samtidig ønsker at blive spurgt og inddraget i virksomhedernes udvikling og udvælgelsen af nye 

produkter på de sociale medier (Weber, 2009:20). Denne situation eksisterer ikke i den traditionelle 

markedsføringsverden, da dette kun består af envejs-kommunikation mellem virksomhederne og 

kunderne. En artikel, der er skrevet af Annemette Schultz Jørgensen, beskriver en bog omhandlende 

traditionel markedsføring. Bogen er skrevet af Rasmus Bech Hansen, der er strategisk direktør for 

det globale brandkonsultenthus Venturethree i London og af iværksætteren og designfilosof Jens 

Martin Skibsted (Jørgensen, 2013). Hansen forklarer i artiklen, at online verdenen har skabt en stor 

gennemsigtighed i samfundet, og at de tre af de velkendte 4 p’er, der har været platformen for de 

fleste marketingskampagner siden 1960erne, ikke længere er brugbare blandt virksomhederne 

(Jørgensen, 2013). Han forklarede yderligere, hvis man ønskede at ramme sin målgruppe bedst 

muligt, så krævede det en klar strategi på fire områder (Jørgensen, 2013). Disse områder består af 

den rigtige placering i butikkerne, en stærk differentiering af prisen, en fængende reklamekampagne 

og et godt produkt, men ifølge Hansen har de tre af de ovenstående p’er mistet enorm betydning 

(Jørgensen, 2013). Han begrunder dette med, at internettets mange informations- og salgskanaler 

har gjort den fysiske placering ligegyldigt, da de fleste produkter findes online. Det er også svært at 

differentiere med prisen, da forbrugerne kan bruge sammenligningssites, der gør det nemt for dem 

at finde det billigste produkt på markedet (Jørgensen, 2013). Desuden har sociale medier ligeledes 

givet forbrugerne nye kommunikationskanaler, der har betydet, at forbrugerne ikke kun får 

informationer om produkterne fra virksomheden selv men også fra hinanden, hvilket vil sige at 

betydningen af reklamer er stærkt faldende (Jørgensen, 2013).   

 

Endvidere fremhæver sociale medier eksperten, Angela Hausman ligeledes, at traditionel markeds-

føring er en envejskommunikation, der ikke formår at skabe engagement og mund-til-mund omtale 

(Hausman, 2014). Dette mener hun er meget vigtig for markedsføring i dag, da forbrugerne ser sig 

selv som passive forbrugere, der ikke har muligheden for at svare igen, når de ser Tv-reklamer eller 

annoncer, hvilket signalerer, at virksomhederne ikke er interesseret i, hvad forbrugerne ønsker, men 

mere om at sælge deres produkt (Hausman, 2014). Det medfører mindre motivation for, at 

forbrugerne vil tale om virksomhedernes produkt blandt deres omgangskredse (Hausman, 2014). 
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Hausman forklarer ligeledes, at virksomhederne ved brug af traditionel markedsføring ikke formår 

at få de vigtigste informationer om forbrugernes ønsker vedrørende produktets størrelse og farve 

m.m. (Hausman, 2014). Herudover går forbrugerne meget op i, at få informationer omkring 

produkter via deres omgangskredse, da dette i dag virker mere troværdige end Tv-reklamer 

(Hausman, 2014). Sociale medier eksperten, Christine Perkett, mener derimod, at traditionel 

markedsføring stadig har en kæmpe betydning for virksomheder, selvom sociale medier i en 

voksende hast er blevet et populært element i markedsføringen (Perkett, 2010). Perkett mener 

ligeledes ikke, at traditionel markedsføring er blevet erstattet af sociale medier, da sociale medier 

ikke er marketing eller en PR strategi, men er blot et salgsfremmede redskab fra marketing-

værktøjskassen (Perkett, 2010). Hun fremhæver yderligere, at traditionel markedsføring kan blive et 

meget stærkt marketingsprogram, hvis det er kombineret med nogle elementer fra de sociale medier 

(Perkett, 2010). Dette begrunder hun med, at de sociale medier kan forbedre og gøre traditionelle 

reklamer mere interessante, interaktivt og mindeværdigt. Dette er grunden til, at Perkett mener, at 

kombinationen af traditionel markedsføring og sociale medier kan blive en succesfuld 

markedsføringsindsats (Perkett, 2010). Et eksempel på dette kan være en annonce, hvor der nederst 

på annoncen står, at man kan få yderligere informationer om produktet ved at følge virksomheden 

på Facebook eller Instagram. På denne måde vil virksomhederne, ifølge Perkett, opnå en bedre 

markedsføring både online og offline.  

 

Dette føres videre til en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget af forfatteren af denne 

afhandlingen. Undersøgelsen er blevet besvaret af 67 forbrugere i alderen af 16-25 og 25-36 (Bilag 

5). I undersøgelsen blev der stillet et spørgsmål om, hvor nødvendige traditionelle reklamer er i dag. 

Her besvarede 45 ud af 67 respondenter på spørgsmålet, hvor 24 af dem svarede at traditionelle 

reklamer ikke var nødvendige, hvorimod 21 svarede, at det var (Bilag 5:spm.16). De respondenter, 

der svarede, at traditionel markedsføring ikke var nødvendigt mente, at traditionelle reklamer vil 

blive mindre relevant, da de mener, at alle i dag er på de sociale medier og alt findes online (Bilag 

5:spm.16). Herudover mente de også, at der er en større risiko for, at virksomhederne blive hørt og 

set på de sociale medier end via de traditionelle medier (Bilag 5:spm.16). Respondenter der havde 

det modsatte svar mente, at traditionelle reklamer stadig er nødvendige, da den ældre generation 

herunder ældre mennesker, stadig havde behov for at se reklamer, idet de ikke er så tekniske, og 

muligvis ikke befinder sig på de sociale medier (Bilag 5:spm.16). Det er meget svært at vurdere, om 

den ældre generation er på de sociale medier, da der ikke er foretaget nogle undersøgelser omkring 
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dette, men disse respondenter kan have ret i, at den ældre generation vil have nemmere ved at bruge 

traditionelle medier. Derimod kan man ikke løbe fra, at den yngre generation bestående af 16-36 år 

benytter sig meget af de sociale medier til dagligt (Bilag 5:spm.4). Det betyder også, at det vil være 

lettere for virksomhederne at ramme denne aldersgruppe, hvis de promoverede deres produkter via 

de sociale medier.   

 

Ud fra udtalelserne fra de overnævnte teoretikere, eksperter og besvarelserne fra spørgeskema-

undersøgelsen, er det tydeligt, at der ses anderledes på traditionel markedsføring. Det er derfor 

svært på nuværende tidspunkt, at afgøre om traditionel markedsføring stadig kan være brugbar for 

BTC virksomheder. Desuden kan der bekræftes, at traditionel markedsføring kan være brugbar, hvis 

målgruppen kun benytter sig af dette, hvilket i tilfældet kan være den ældre generation. For at 

kunne afgøre nøjagtigt om traditionel markedsføring stadig har en betydning for BTC 

virksomheder, og stadig er tiltrækkende for forbrugere, vil det derfor være en selvfølge at 

sammenligne de sociale medier med traditionelle medier, da man vil kunne se, om sociale medier 

tiltrækker flere kunder end traditionel markedsføring. På den måde ville man kunne afgøre om 

traditionel markedsføring er brugbar for virksomhederne og tiltalende for forbrugerne. Der vil 

derfor i næste punkt, sættes særligt fokus på sammenligningen mellem de sociale medier og 

traditionel markedsføring. 

 

Eksperten Hausman mener, at virksomhederne der markedsfører sig via traditionelle medier, har en 

meget lille idé om, hvor godt deres promovering har virket på forbrugerne (Hausman, 2014). 

Derimod mener hun, at markedsføring via sociale medier giver virksomhederne mulighed for, at 

kunne se, hvor mange forbrugere der har set deres reklame, hvor mange der har delt og hvor meget 

salg virksomhedernes indsats på de sociale medier har resulteret i (Hausman, 2014). Hun mener 

denne kontrol og ansvarlighed gør, at sociale medier er et værdifuldt værktøj for virksomhederne 

(Hausman, 2014). Møbelforhandleren JYSK har ligeledes kunne se salg, der stammer fra 

forbrugere, der har klikket på et opslag på Facebook (Bilag 3:spm.11). Her fremhæver JYSKs 

marketingsansvarlig Theresa Færch, at markedsføring via de sociale medier har givet dem mulighed 

for at vise deres produkter i en anden sammenhæng end tilbudsavisen. Derudover kommer de også i 

kontakt med en målgruppe, som ikke læser tilbudsavisen eller ser Tv-reklamer (Bilag 3:spm.13). 

Endvidere påpeger Hausman op til flere gange, at sociale medier eksisterer for at skabe mund-til-

mund omtale, der samtidig fremmer videredelinger af virksomhedernes budskab, som i sidste ende 
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gøre virksomhedernes produkter mere troværdige (Hausman, 2014). Hun forklarer yderligere, at 92 

procent af forbrugerne stoler mere på mund-til-mund omtale end traditionelle reklamer (Hausman, 

2014). Hun mener derfor, at mund-til-mund markedsføring er meget mere effektivt end traditionel 

markedsføring (Hausman, 2014).  

 

Shea Bennett, der er ekspert indenfor digital marketing, mener derimod at marketingskampagner 

via de sociale medier er tidskrævende, og virkningen kan forsvinde meget hurtigt, hvorimod 

traditionelle marketingkampagner herunder Tv-reklamer kan producere resultater på kort sigt, der 

har en langt større målbarhed (Bennett, 2012; Shea Bennett, u.å.). Herudover henviser Bennett til en 

infografik, der er foretaget af Kuhcoon.com, hvor der i slutningen af infografikken står, at 

traditionel markedsføring har været et vigtigt element i marketing siden eksistensen af reklamer 

(Bennett, 2012). Der står yderligere, at traditionel markedsføring er et betroet markedsførings-

redskab blandt forbrugerne, og har været et værdifuldt værktøj for erhvervslivet og virksomhederne. 

Udfordringen er, at forbrugerne søger efter de mest hurtige og interaktive måder at få informationer 

om produkter på (Bennett, 2012). Desuden ønsker virksomhederne også, at kunne måle præcist, 

hvilken effekt deres overordnede markedsføringsstrategi har på forbrugerne (Bennett, 2012). Disse 

ovenstående behov kan sociale medier opfylde (Bennett, 2012). Sociale medier kan give 

virksomhederne adgang til datadrevne analyser, hvor de har muligheden for at undersøge, hvem der 

ser deres reklamer, og hvad forbrugernes holdninger er til de forskellige produkter (Bennett, 2012). 

Dette er ikke særlig bekostelig for virksomheden (Bennett, 2012). Derudover er sociale medier en 

hurtig, engagerende og interaktiv måde for forbrugerne at indsamle relevante informationer om 

produkter og ydelser på (Bennett, 2012).   

 

Ud fra ovenstående beskrivelser ses det tydeligt, at de sociale medier har fået en værdifuld plads i 

markedsføringsverden, hvilket vil sige at virksomhederne skal markedsføre sig på de sociale 

medier, hvis de ønsker at blive set og hørt blandt deres forbrugere. Desuden bruger forbrugerne 

meget tid online og interagerer med hinanden via forskellige sociale netværksfora, og det vil derfor 

ikke være overraskende, hvis virksomhederne følger med i denne ny måde at kommunikere på.  

Dette fremgår ligeledes i afhandlingens spørgeskemaundersøgelse, hvor 44 af de 67 respondenter er 

på de sociale mellem 3-10 gange om dagen (Bilag 5:spm.4). Derudover blev der i undersøgelsen 

spurgt om, hvad det første man besøgte ubevidst, når man loggede på telefonen eller computeren. 

Her svarede 37 ud af 47, at sociale medier var det første de loggede ind på, og Facebook var det 
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førende medie med hele 35 respondenter (Bilag 5:spm.18). Dette viser tydeligt, at disse 

respondenter er glade for de sociale medier og bruger en del af deres tid derinde, hvorfor det er 

vigtigt for virksomhederne at være synlige på de sociale medier, da sandsynligheden for at tiltrække 

forbrugere mellem 16-36 år er stor. Endvidere blev der i undersøgelsen spurgt, om markedsføring 

på de sociale medier er mere tiltrækkende end traditionelle reklamer. Her svarede 46 respondenter 

på spørgsmålet, hvor 30 af de 46 respondenter mente, at sociale medier egner sig langt bedre end 

traditionelle reklamer, da de i højere grad bliver tiltrukket af en reklame fra en blogger end Tv-

reklamer (Bilag 5:spm.17). Herudover mener de også, at markedsføring på de sociale medier er 

dannet specifikt ud fra ens handlingsmønstre på internettet, og er ofte tilpasset det de søger (Bilag 

5:spm.17). Dette gør det derfor lettere for respondenter, at finde det produkt de søger. Derudover 

mener de resterende respondenter, at markedsføring via sociale medier og traditionelle reklamer 

ikke gør nogle forskel, da formålet er det samme nemlig at sælge produkter (Bilag 5:spm.17). Ud 

fra besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen kan der konkluderes, at forbrugerne foretrækker 

markedsføring på de sociale medier, da reklamerne er personaliseret og tilpasset i forhold til det, de 

søger. Traditionelle reklamer udformes derimod til bestemte målgrupper, men rammer ret bredt, 

hvilket vil sige, at forbrugere der ikke tilhører disse målgrupper, vil ligeledes blive eksponeret for 

reklamerne. Dette er ofte irrelevant for disse forbrugere, og kan i mange tilfælde føles som 

irriterende og ligegyldige reklamer.     

 

4.4 DELKONKLUSION  

De overnævnte teoretikere og eksperter mener, at virksomheder der bruger traditionel markeds-

føring, vil have en meget lille ide om, hvad forbrugerne mener om deres reklame og produkt. Dette 

skyldes, at traditionel markedsføring er en envejskommunikation, hvor det kun er virksomheden, 

der kommunikerer, og kunden er i dette tilfælde en passiv modtager. Teoretikerne og eksperterne 

mener derimod, at markedsføring via sociale medier kan give virksomhederne mulighed for at 

kunne se, hvor mange forbrugere, der har set deres reklame, og hvad forbrugerne mener om deres 

produkt. Dette gøre at virksomhederne står langt stærkere, når de ved præcist, hvad forbrugerne 

ønsker, og kan handle ud fra det. Derudover mener både Hausman, at traditionelle reklamer har 

mistet deres troværdighed blandt forbrugerne, da 92 procent af forbrugerne i dag finder mund-til-

mund omtale mere troværdige end traditionelle reklamer. Dette fremgik ligeledes i 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor størstedelen af respondenter følte sig mere tiltrukket af reklamer 

fra bloggere end Tv-reklamer. Desuden fremgik der også i undersøgelsen, at respondenter mente, at 
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traditionelle reklamer er irrelevante, da alt findes online i dag. Undersøgelsen viste derudover, at 

respondenter logger på de sociale medier som det første, når de er på telefonen. Dette viser tydeligt, 

at sociale medier har fået en stor indflydelse på forbrugernes hverdag. Det betyder dog ikke, at 

traditionelle reklamer skal smides i glemmeboksen, da det stadig kan bruges blandt virksomheder, 

der er ressourcestærke eller målrettet sigter efter den ældre generation. Det vil sige, at 

virksomhederne sagtens kan anvende både traditionelle reklamer og sociale medier, da de kan 

kombineres. Dette kan fx gøres ved at få de fysiske tilbudsaviser online, hvilket vil være til for den 

yngre generation, idet de konstant er online. For at konkludere kort, så er traditionel markedsføring 

stadig brugbar, så længe der findes forbrugere, der bruger traditionelle reklamer. Det vil sige, at 

traditionel markedsføring er anvendelig for de virksomheder, der beskæftiger sig med kunder, der er 

glade for annoncer og Tv-reklamer. Derimod er de sociale medier mere tiltrækkende end 

traditionelle reklamer blandt den yngre generation bestående af aldersgruppen 16-36 år. Dette 

skyldes, at markedsføring på de sociale medier er formet specifikt ud fra forbrugernes ønsker, 

hvilket gør, at de meget hurtigt finder informationer om det produkt, de søger. Derudover er de 

sociale medier også mere tiltrækkende, da forbrugerne tit er online, og finder anbefalinger fra deres 

online netværk mere troværdige end traditionelle reklamer.   

 

I næste afsnit tages der fat om diskussionsafsnittet omhandlende hvilke markedsføringsstrategier, 

der bedst egner sig for henholdsvis Marokko Eksperten og J&M. Her afsluttes kapitlet med en 

delkonklusion, hvor der gives en række anbefalinger til markedsføringsstrategier, som Marokko 

Eksperten og J&M skal tage i brug.  

 

KAPITEL 5. 
Diskussion 

5. DISKUSSIONSAFSNIT  

I afsnit 4.1.1 blev der analyseret frem til, at Marokko Eksperten og J&M skulle fortsætte med at 

bruge bloggermarkedsføring, da dette ifølge Bough og Zarrella vil tiltrække potentielle forbrugere, 

der ikke har haft kendskab til virksomhedernes produkt. Yderligere blev der ligeledes fremhævet, at 

bloggermarkedsføring især er anvendeligt for små BTC virksomheder som Marokko Eksperten og 

J&M, da de ikke er økonomiske stærke til, at kunne udføre Tv-reklamer, der kan ramme et bredt 

publikum. Derudover har bloggere et godt forhold til deres publikum, da de fremstår troværdige i 
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deres øjne.  Det vil sige, at forbrugerne lytter nøje efter, når deres favorit bloggere anmelder et 

produkt. Bloggermarkedsføring kan i den forbindelse være en effektiv markedsføringsstrategi for 

Marokko Eksperten og J&M, da de opnår troværdighed blandt bloggernes følgere, men der er et 

vigtigt punkt, som de to virksomheder skal forholde sig til. Bloggere er helt almindelige mennesker, 

der udtrykker deres personlige mening om produkter, de anmelder på deres Facebook eller 

Instagram profil (Compell, u.å.). Det betyder, at bloggerne kan kritisere et produkt, der ikke lever 

op til deres forventninger, og det kan derfor skabe dårlig omtale om virksomhedens produkt. Heri 

vil virksomheden risikere at miste kunder. Det er derfor yderst vigtigt for Marokko Eksperten og 

J&M, at de skal være varsomme, når de udvælger de bloggere, der skal markedsføre deres produkt. 

Derudover er det ligeledes vigtigt, at de finder de rigtige bloggere, der skal anmelde deres produkt, 

herunder rejsebloggere og modebloggere.  

Selvom bloggerne ytrer deres personlige mening omkring produkter, så skal det ikke stå i vejen for 

at Marokko Eksperten og J&M skal indføre bloggermarkedsføring i deres marketingsstrategi. Her 

handler det, for de omtalte virksomheder, om at udvælge bloggerne varsomt, som også finder deres 

produkter interessant. Heri skal virksomhederne ligeledes følge op på de udvalgte bloggere og 

samtidig følge med i, hvad de ytrer sig om produkterne. På denne måde vil Marokko Eksperten og 

J&M ikke støde ind i negative omtale om deres produkt, men derimod opnå et udvidet publikum 

samt troværdighed.     

Endvidere blev der fremhævet i analysen, at Marokko Eksperten skal have kundeservice til at 

besvare forbrugernes kommentarer inde på deres Instagram profil. Dette er ifølge Agresta og Bough 

den eneste måde, Marokko Eksperten kan løse deres udfordring med de få likes, de får på 

Instagram. Derfor bør Marokko Eksperten ansætte nogle medarbejdere som en del af deres 

kundeservice, der tager sig af forbrugernes kommentarer. På den måde vil Marokko Eksperten 

ifølge Agresta og Bough fastholde et godt kundeforhold, og få langt flere likes inde på Instagram 

profilen, da besvarelser af forbrugernes kommentarer signalerer påskønnelse, og det værdsætter 

forbrugerne. Her skal der lige understreges, at Marokko Eksperten i forvejen bruger kundeservice til 

at besvare forbrugernes spørgsmål og ros inde på Facebook, som operations manager Susanne Bach 

tager sig af. Det vil altså sige, at Marokko Eksperten ikke behøver at ansætte yderligere 

medarbejdere, da det først og fremmest vil være bekosteligt for dem. Det betyder, at Bach skal også 

afsætte tid på Instagram, for at profilen kan få flere følgere. J&M benytter sig ligeledes af 

kundeservice på Facebook og Instagram profil, hvor de har ressourcer til, at kunne ansætte to 
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medarbejdere, der tager sig af forbrugernes henvendelser. Det har vist sig være en succes, og de 

skal derfor endelig fortsætte med det. Desuden har Agresta og Bough fat i noget, hvad angår 

inddragelse af kundeservice på de sociale medier. De angiver, at når kundeservice besvarer 

forbrugernes klager og spørgsmål, signalerer det, at der sidder mennesker bag Facebook eller 

Instagram profilen, som giver forbrugerne en form for tryghed. Det vil sige, at virksomheden vil 

fremstå troværdig, og vil ikke blive anset som en falsk virksomhedsprofil. Inddragelse af 

kundeservice inde på de sociale medier vil derfor være en effektiv strategi for store BTC 

virksomheder, da de er ressourcestærke og vil samtidig fremstå troværdige overfor kunderne.  

Derudover blev der analyseret frem til, at content strategy ikke kunne løse Marokko Ekspertens 

situation på Instagram, da strategien ikke er egnet til at hjælpe Marokko Eksperten med at besvare 

forbrugernes komplimenter. Dette stemmer i overensstemmelse med, at content strategy kun 

anvendes til at holde sociale medier profiler opdateret. I den anledning vil Agresta og Boughs teori 

om kundeservice være den mest effektive strategi for Marokko Eksperten at anvende. 

Content strategy kan derimod løse Marokko Ekspertens situation omkring de få følgere, de har på 

Instagram. Her blev der analyseret frem til, at Marokko Eksperten kunne bruge content strategy til 

at udforme en sarkastisk video om Marokko eller uploade et billede af et område i Marokko, hvor 

de samtidig stiller et direkte spørgsmål til forbrugerne omhandlende den sarkastiske video eller 

billedet. Dette vil skabe mange dialoger mellem Marokko Eksperten og forbrugerne, som vil 

medføre aktivering af forbrugerne inde på Instagram profilen. Ifølge Zarrella og Zarrella vil aktive 

forbrugere tiltrække flere følgere og likes. Dette lyder som en god måde at lokke forbrugerne til 

Instagram profilen, men der skal gøres opmærksom på, at disse sarkastiske videoer eller billeder af 

specifikke områder i Marokko skal være noget forbrugerne kender til, hvis det skal fange deres 

opmærksomhed. Det vil derfor være mere passende, hvis Marokko Eksperten uploader 

underholdende videoer eller billeder, som deres forbrugere allerede har kendskab til. Herved er der 

større sandsynlighed for, at de vil reagere på opslaget. Derudover bør Marokko Eksperten under 

hvert opslag på Facebook påminde forbrugerne om, at de også har en Instagram profil, som de 

ønsker, forbrugerne skal gå ind og følge. På den måde vil de også få flere følgere. Dette føres videre 

til sharing strategy, hvor man i analysen kom frem til, at strategien kan bruges til at videredele 

videoopslag fra Instagram til Facebook. Det vil sige, at Marokko Eksperten skal videredele deres 

video og billede opslag fra Instagram til Facebook profilen, idet deres 2.707 følgere kan se, at de 

har en Instagram profil. Hertil vil forbrugerne sandsynligvis også dele video- eller billede opslaget 
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inde på deres Facebook profil. Dette vil medføre en hurtig spredning af opslaget blandt forbrugerne, 

der i sidste ende kan blive Marokko Ekspertens nye følgere på Instagram. Både content strategy og 

sharing strategy er nyttige markedsføringsstrategier for Marokko Eksperten, da disse strategier kan 

være med til at tiltrække flere følgere til Marokko Ekspertens Instagram profil. Derfor skal 

Marokko Eksperten anvende de overnævnte strategier i deres markedsføring på Instagram.    

Yderligere blev der fremhævet i analysen, at Marokko Eksperten også kan løse situationen om de få 

likes på Instagram ved at bruge listening strategy. Her blev der foreslået, at bruge software 

programmet Crimson Hexagon, hvor Marokko Eksperten kunne overvåge forbrugernes samtaler på 

de sociale medier. Årsagen til den ovenstående strategi blev nævnt i analysen, skyldes at Marokko 

Eksperten muligvis har en begrænset viden omkring forbrugernes interesser, hvilket betyder, at de 

skal indsamle informationer om deres forbrugere. Derfor kan listening strategy være et alternativ, 

således at de ud fra informationerne kan udforme opslag på Instagram, som vil kunne fange 

forbrugernes opmærksomhed. I samme afsnit i analysen fremgik det ligeledes, at Marokko 

Eksperten kunne bruge bloggermarkedsføring, for at få et indblik i forbrugernes interesser. Det vil 

sige, at Marokko Eksperten kan læse forbrugernes kommentarer, når bloggerne markedsfører deres 

produkt inde på deres Instagram profil for at danne et billede af, hvad der interesserer forbrugerne. 

På baggrund af det kan Marokko Eksperten udforme deres Instagram opslag. I den ovenstående 

situation vil listening strategy fremstå som den mest effektive strategi ift. bloggermarkedsføring. 

Det skyldes, at Marokko Ekspertens produkt er rejser til Marokko, og når en blogger uploader et 

billede af Marokko, vil størstedelen af følgerne muligvis kommenterer, at det ser meget hyggeligt 

ud. Det vil sige, at Marokko Eksperten ikke vil få de nyttige informationer, de søger for at kunne 

udforme fængende opslag, der kan give mange likes. Det vil de med listening strategy, da de vil få 

indsamlet vigtige og detaljerede informationer om forbrugernes interesser indenfor rejser. I den 

anledning skal Marokko Eksperten tilføje listening strategy i deres marketingsstrategi.  

I analysedelen afsnit 4.1.1 blev der analyseret frem til, at J&M skulle gør brug af samarbejde-

metoden, idet de ikke får mange kommentar, delinger eller likes på Facebook opslagene. Derfor 

blev der forslået, at J&M skal samarbejde med deres eksisterende forbrugere i udformning af 

kommende Facebook opslag. J&M vil gennem samarbejdet med forbrugerne vide, hvordan de skal 

udforme opslag, som fanger både eksisterende og nye forbrugeres opmærksomhed. Derudover 

fremgik det også i analysen, at J&M kunne ved brug af content strategy bestående af give-aways og 

konkurrencer få en del likes og kommentarer på netop disse opslag. J&M har haft en kæmpe succes 
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med disse opslag. Ifølge Zarrella og Zarrella skyldes det, at forbrugere finder konkurrencer, rabatter 

og give-aways meget interessante, og vælger derfor ofte at vende tilbage til Facebook profilen. Nu 

hvor det er blevet bevist, at content strategy er en effektiv strategi for J&M, skal de derfor fortsætte 

med at bruge strategien i forbindelse med Facebook opslagene. Derudover bør J&M både 

kombinere samarbejde-metoden og listening strategy for at udforme andre former for Facebook 

opslag, der er interessante i forbrugernes øjne. Det vil sige, at J&M skal udvælge en fokusgruppe, 

der skal hjælpe dem med at finde ud af, hvad forbrugerne på Facebook kan lide at læse om, når de 

er på Facebook. De skal samtidig også anvende et analytisk software, hvor de kan observere 

forbrugernes samtaler med hinanden og indsamle de informationer, de mener, vil være relevant i 

udformning af deres kommende Facebook opslag. Når de samarbejder med en fokusgruppe, og 

indsamler informationer fra samtaler på Facebook, vil de opnå en meget detaljerede beskrivelse og 

forståelse af, hvad der fanger forbrugernes opmærksomhed. På denne måde vil J&M udforme 

opslag, der falder i eksisterende og nye forbrugeres smag. I den anledning skal J&M både anvende 

content strategy, samarbejde-metoden og listening strategy, når de markedsfører sig på Facebook. 

På Instagram anvender J&M content strategy, og har sat kundeservice til rådighed til at varetage 

denne. Dette har resulteret i succesfulde resultater i form af forespørgsler, ros og et forstærket 

loyalitetsbånd mellem J&M og forbrugerne. J&M skal hermed fortsætte med at anvende de 

ovenstående strategier, da de har vist at være brugbare på Instagram.    

Endvidere blev der fremhævet i analysen, at Marokko Eksperten har en stillestående Facebook 

profil. Derfor blev der foreslået, at Marokko Eksperten skal opdatere Facebook profilen hver dag, 

idet det vil skabe interaktioner med forbrugerne, som andre forbrugere kan følge med i. På denne 

måde vil Marokko Eksperten kunne tiltrække nye forbrugere, som et resultat af popularisering af 

profilen. Dette lyder meget fornuftigt, men det væsentlige problem hos Marokko Eksperten er, at de 

rent faktisk har svært ved at finde inspiration til konstant at opdatere deres Facebook profil med nye 

opslag. Derfor blev content calendar hevet frem i analysen, da strategien vil kunne løse Marokko 

Ekspertens problematik. De kan ved brug af content calendar nedskrive indhold og inddele det i 

ugedage inden opslag postes på Facebook profilen. Under processen kan de samtidig finde 

inspiration til, hvad de kommende ugedage skal omhandle. Ifølge Zarrella og Zarrella vil man opnå 

en aktiv Facebook profil, som vil løse Marokko Eksperten ovenstående problematik. Derudover 

blev sharing strategy også nævnt som en strategi, Marokko Eksperten vil kunne anvende for at løse 

deres situation på Facebook. Ifølge Agresta vil Marokko Eksperten både holde Facebook profilen 

aktiv og samtidig opnå en hurtig spredning af deres produkt blandt forbrugerne på Facebook. Heri 
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blev der forslået, at Marokko Eksperten, der har et uhåndgribelig produkt, skal gøre mere brug af 

videoopslag, da visuelle billeder af Marokko vil virke mere tiltrækkende overfor forbrugerne. 

Desuden kan forbrugerne ligeledes dele videoerne til forskellige offentlige profiler på Facebook, 

hvilket kan resultere mere aktivitet på Facebook profilen, og dermed ramme en helt ny 

kundegruppe. Med gennemgang af content calendar og sharing strategy, vil disse strategier være 

anvendelige for Marokko Eksperten, idet de vil Facebook profilen aktivt.  

 

5.1 DELKONKLUSION  
På baggrund af det ovenstående kapitel vil der anbefales, at Marokko Eksperten og J&M fortsat 

skal bruge bloggermarkedsføring, idet de opnår en større kundekreds og troværdighed blandt deres 

forbrugere. Marokko Eksperten skal ligeledes inddrage kundeservice, herunder Susanne Bach, inde 

på Instagram profilen, da forbrugerne værdsætter, at deres komplimenter bliver besvaret, som 

resulterer i et tættere kundeforhold. Herudover anbefales der, at Marokko Eksperten skal benytte sig 

af content strategy og sharing strategy, da underholdende videoer og billeder på Instagram samt 

videredelinger af Instagram opslag til Facebook, højst sandsynligt vil tiltrække flere følgere på 

Instagram profilen. Listening strategy vil ligeledes blive anbefalet til Marokko Ekspertens, da de vil 

få vigtige informationer om forbrugernes interesser, til at kunne udforme opsigtsvækkende 

Instagram opslag, som forbrugerne finder interessante. Yderligere anbefales der, at J&M skal 

anvende samarbejde-metoden og listening strategy, idet de får en detaljeret forståelse af, hvad der 

fanger forbrugernes opmærksomhed, og ud fra dette udforme opslag på Facebook, der frister 

forbrugerne til at like eller kommentere opslagene. Heri skal J&M også anvende content strategy på 

Facebook, da det tydeligt har vist, at forbrugerne elsker opslag om konkurrencer og give aways. 

Endvidere skal Marokko Eksperten anvende content calendar og sharing strategy på Facebook, da 

strategierne kan være med til holde Facebook profilen konstant opdateret, som resulterer i en aktiv 

og populær profil blandt forbrugerne.     

 

KAPITEL 6. 
Konklusion 

Udgangspunktet for denne afhandling var at undersøge, hvordan BTC virksomheder kunne 

markedsføre sig på de sociale medier, og hvilken påvirkning det havde på virksomhederne og deres 



Side 75 af 154	  

forbrugere. Yderligere blev der lavet en sammenligning mellem traditionel markedsføring og de 

sociale medier med det formål, at undersøge hvilken markedsføringsform var den mest 

hensigtsmæssige at anvende for BTC virksomheder.  

 

I afsnittet om traditionel markedsføring og de sociale medier, blev der her inddraget holdninger fra 

adskillige teoretikere og eksperter samt resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse. Det viste sig, 

at de sociale medier var det fortrukne blandt teoretikere og eksperter, da virksomhederne via sociale 

medier kan se, hvad forbrugerne ytrer sig om deres produkt. Dette giver virksomhederne et godt 

indblik i forbrugernes holdninger omkring produkterne, hvilket kan medføre, at de fremover kan 

forbedre deres produkt. Derudover fremlagde en ekspert, at 92 procent af forbrugerne foretrækker 

mund-til-mund omtale end traditionelle reklamer, da omtale fra mennesker de kender, virker mere 

troværdigt. Dette ses også i spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf mange af besvarelserne bestod af, at 

anbefalinger fra bloggere er mere overbevisende end Tv-reklamer. Selvom mange teoretikere og 

eksperter mener, at sociale medier har fået en stor indflydelse på markedsføringen i dag, så kan man 

ikke løbe fra, at traditionelle reklamer stadig kan være brugbare blandt BTC virksomheder. Det vil 

sige, at virksomhederne stadig kan anvende traditionel markedsføring, idet der stadig eksisterer 

forbrugere, der benytter sig af denne platform. Traditionel markedsføring kan sagtens kombineres 

med elementer fra de sociale medier, hvilket både kan ramme brugere af sociale medier og 

traditionelle medier. Derfor har både sociale medier og traditionel markedsføring en relevans i 

virksomhedernes markedsføringsindsats.  

I afsnittet omhandlede markedsføringsstrategier blev to cases inddraget bestående af to små 

virksomheder, herunder Marokko Eksperten og J&M. Heri blev JYSK ligeledes inddraget, som 

skulle repræsentere en stor dansk BTC virksomhed, og bruges som et reelt eksempel på anvendelse 

af Agresta, Bough, Zarrella og Zarrellas markedsføringsstrategier. Under diskussionsafsnittet blev 

der fremlagt udvalgte strategier, der var brugbare for Marokko Eksperten og J&M, idet strategierne 

havde en positiv effekt på virksomhederne og deres forbrugere. Kundeservice, content strategy, 

sharing strategy og listening strategy er de strategier, der vil skabe en succesfuld 

markedsføringsindsats for Marokko Eksperten på Instagram. Yderligere blev content calendar og 

sharing strategy nævnt, for at Marokko Eksperten vil tiltrække flere følgere. J&M fik ligeledes 

anbefalet samarbejde-metoden, listening strategy og content strategy, som vil kunne skabe dem en 

fængende Facebook profil. Herudover blev der stærkt anbefalet, at Marokko Eksperten og J&M 

skal anvende bloggermarkedsføring, idet de vil opnå troværdighed forbrugerne.  
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På baggrund af effektiviteten af ovenstående skal Marokko Eksperten og J&M fremover anvende de 

overnævnte strategier, når de markedsfører sig på Facebook og Instagram. 
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BILAG 1:                                                                                      

 

Marokko Eksperten 

Interview 

1. Kan du fortælle mig lidt om jeres virksomhed? Gerne kort. (Baggrundshistorie, produkt 

& antal medarbejdere)  

 

- Vi har Selected Tours, Marokko Eksperten og Malaysia Eksperten. Selected Tours er 

vores moderselskab, hvor Marokko Eksperten og Malaysia Eksperten er et 

underbrand – altså datterselskaber. Selected Tours er ikke så aktiv i sig selv, men det 

er mere Marokko Eksperten og Malaysia Eksperten, som vi ligger meget vores tid 

på. Marokko Eksperten bruger vi meget på de sociale medier, og det er også her vi 

bruger mest af vores tid på.   

 

Marokko Eksperten blev dannet i 2003 af en marokkaner, der er født og opvokset her 

i Danmark. I 2006 blev hans bror en del af virksomheden, hvor de to brødre kørte 

virksomheden i mange år indtil slutning af 2012, hvor de delt virksomheden, da de 

havde flere forskellige brands både i Danmark og Marokko. Nu er den anden bror 

der ejer Marokko Eksperten og har kørt det videre, hvor jeg hurtigt kom med på 

vognen. Så under vores nuværende konstellation har det været sådan her i 3 år.  

 

I forhold til vores produkt, så er det rejser til Marokko, vi sælger. Når man hedder 

Marokko Eksperten, så får man rigtige mange henvendelser fra alle mulige 

forskellige typer og former for rejseforespørgsler. Så vi har virkelig alt, hvad man 

kan forestille sig.  

 

I forhold til medarbejdere, sidder vi fire her i København, og vi har en praktikant, 

der skal være her i 3 måneder. Vi har nogen stykker, der sidder i Marokko og 

hjælper os med masser af det praktiske med hotelbookning mfl., og vi har lige åbnet 

en virksomhed i Marokko for at håndtere det og aflaste os lidt. Så man kan sige det 
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er en lille form for udlicitering. Så vi har en følelse af, at vi er omkring seks-syv 

stykker, men vi sidder ikke samme sted, men vi sidder fire herinde fast og plus 

praktikant.  

 

2. Hvad er din rolle i virksomheden?  

 

- Jeg har titlen operations manager, det er den titel jeg fik ift. virksomhedens type 

indenfor turismen, men jeg har ansvaret for kontoret her i København. CEO sidder i 

Marokko, og det er helt nyt – omkring en måneds tid siden, og han har rykket 

dernede for i år. Ellers har jeg ansvaret for den daglig drift her på kontoret og har 

ansvaret for vores Facebook og Instagram profiler. Jeg er også marketingsansvarlig i 

samarbejde med CEO. Sociale medier er højt prioriteret i vores lille virksomhed.   

 

3. Hvem er jeres målgruppe? (Køn, aldersgruppe, sociale klasse, erhverv, holdninger, livstil, 

værdier og kulturelle baggrund) 

 

- Vores primære målgruppe vil være familier og par. Vi har dog også erhvervsgrupper 

og skoler. Vi har interessegrupper, fx yoga retreats, hvor folk tilmelder sig 

individuelt på en gruppe, og vi har nicheprodukter som fx surfing, mountain biking 

eller bjergbestigning.  

 

Vedrørende vores primære målgruppe, der har vi studerende som kan være er et par, 

der vil en uge til Marokko, fx Marrakesh. Vi har også rigtige mange ’high end’ 

kunder, der gerne vil have et luksus ophold.   

 

Aldersgruppen er ca. 20-45 år. Altså vi oplever tit, at vi sælger vores rejser til 

familier, der består af flere generationer fx, børn mellem 0-2 år, forældre og 

bedsteforældre m.m.    

Der hvor man kan ligge dem i en bestemt kategori, vil så være en politisk retning. De 

er mere til den røde blok end til den blå blok, dem vi har mange af, og de læser mere 

Politiken end de læser Berlingske tider. Vi har primært etniske danskere, men vi gøre 

også lidt ud af at have en insider viden om hvad en muslimske par godt kunne tænke 
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sig. Så vi har fx private villaer med helt private pool, sådan at folk kan komme på 

ferie og familien kan svømme, og vi ved, at der bliver serveret den rigtig mad m.m. 

Det er ikke noget vi promoverer os på, men vi vælger nogle kodeord, når vi skriver 

inde på vores hjemmesiden, at der er privat pool, så rammer det nogle specifikke 

personer. Det kan jo selvfølgelig også ramme alle andre, men der er bare nogen, der 

ved ”det her det er til mig”. Så det er vi bevidste om, at vi også rammer et segment 

som jeg tror, der ikke så mange der rammer.    

 

Vi prøvede faktisk her i sommer med nogle ”ramadan billetter”, fordi der simpelthen 

hvert år er så mange, der står og skal til Marokko og har ikke været ude i god tid, og 

det er midt i sommerferien, og billetterne er dyre, og der var vi ude i rigtig rigtig god 

tid og blokerede masser af pladser. Så vi havde pladser til alle de desperate 

mennesker, der skulle af sted i sidste øjeblik.    

 

4. Hvordan differentierer i jer fra jeres konkurrenter? og dermed hvilke behov dækker i 

hos jeres kunder?   

 

- Vi fokuserer på Marokko, hvor vi slår bredt ud som vi kan, hvorimod andre 

rejsebureauer har fx 10-20 forskellige lande med et helt specifikt segment de går 

efter. Der har vi den lidt omvendt, og det er pga. navnet kan bære det, og vi har en 

meget tæt samarbejde med Moroccan Tourist Office (Marokkos statsofficielle), hvor 

de også har interesse i det, og så er den personlig passion for os, at vi rigtig gerne vil 

kunne alt når det drejer sig om Marokko.  

 

Vi differentierer os også ved at have den meget meget brede udbud, hvor langt de 

fleste af vores konkurrenter, de har måske 3-4 pakker til Marokko, også er det de 

sælger. Man kan selvfølgelig godt få lov til at ændre et hotel eller andet, men der går 

vi meget mere ind og skræddersyer, hvor vi går meget meget op i at opfylde folks 

egne personlige ønsker. Den anden ting er, at folk får virkelig meget personlig 

service, og vi ved rigtig meget om Marokko, hvor vi kan virkelige guide folk i de 

små hjørner i Marrakesh og finde det helt rigtigt lille gadekøkken etc. Vi har rent 
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faktisk også hørt fra mange af vores kunder sige, at vi har ramt lige præcis det, de 

gerne vil have. Så det uden tvivl en kæmpe fordel for os.   

 

Når vi får en henvendelse fra en familie, og de siger at de gerne vil til kongebyerne 

så spørger vi meget direkte om deres børn historisk interesseret, og hvis de svarer 

”nej det er de ikke” jamen så fortæller vi dem at det ikke er den rigtig tur, og der er 

ikke særlige mange der gøre det her. Vi prøver virkelig at pejle ind på, hvad det er 

for nogen kunder, også kan vi ramme ret rigtigt med hvad der endelig passer til dem. 

Så jeg mener, at vores kunder får dækket deres personlig behov, hvor lige præcis 

deres ønsker bliver imødekommet.  

 

Generelt dækker vi jo folks behov for ferie, overnatninger og transport, sådan helt 

overordnet, hvor vi sørger for de bliver transporteret fra A til B og håndtering af 

dette, så de ikke skal bekymre sig om noget som helst, men det næste niveau er helt 

sikkert det med, at man finder den helt rigtigt rejse til lige præcis den her kunde.  

 

5. Hvordan har i undersøgt jeres kunders behov? Og har i spurgt jeres kunder om deres 

behov?  

 

- Vi snakker med de fleste af vores kunder i telefonen, også selvom de sender os et par 

mails, men tit og ofte har vi en personlig kontakt med dem. Det kan også være en 

mailkorrespondance, men vi spørger meget specifikt ind. Vi har ikke sådan noget 

hvor vi spørger bredt ud ”hvad synes i er det fedest rejsemål i Marokko” eller ”hvad 

synes i vi bør byde ind med” - det har vi faktisk ikke gjort. Det er udelukkende egne 

oplevelser, og selvfølgelig det der er ud på markedet, at vi udvikler vores produkter. 

Udover det sender vi stort set altid en ’velkommen hjem mail’ til vores kunder, når 

de har været på ferie, hvor vi beder dem om at komme med lidt feedback fra turen, 

og man kunne godt stille dem konkrete spørgsmål på sådan en mail. Det vil vi fra nu 

af at gøre mere af, hvor vi konkrete vil spørge hvad de kunne anbefale.   
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6. Bruger i sociale medier såsom Facebook og Instagram i jeres markedsføring og 

kommunikation med jeres kunder?  

 

- Hvis ja, hvorfor?   

Ja det gøre vi, og vores Facebook har 2.707 følgere, og vi bruger den meget. For os 

er det rigtig fedt, hvis et opslag der får 100 likes, og det sker en gange om ugen. Vi 

får direkte forespørgsler via Facebook. Tit og ofte på Facebook er det mest 

flybilletter og noget i den stil, hvorimod på vores hjemmeside er det mere 

runderejser og pakkerejser. De små forespørgsler på flybilletter og hoteller får vi 

meget af på Facebook.    

Jeg er ikke i tvivl om, at Facebook er helt vild vigtigt ift. branding. Det kan godt 

være at den ikke skaber den store salg, men uden tvivl betyder branding derinde 

rigtig rigtig meget. Det er også der, der bliver skabt noget mund til mund omtale, at 

folk høre om Marokko Eksperten. Det er selvfølgelig også vigtig for os, at folk også 

hører noget om Marokko, så man sætter en spirer i folks bevidsthed omkring at det 

også kunne være en destination en dag. De behøver ikke i første omgang at tænke på 

os, men bare de tænker på Marokko som den næste destination, så skal de nok finde 

vejen til os senere.  

  

Instagram er vi også ret meget på, men vi har kun været det i de sidste halve år. Det 

er udelukkende stemningsbilleder fra Marokko med forskellige områder og 

seværdigheder mfl. Vi laver også mange hashtags, og en enkelt gang har vi fået en 

direkte forespørgsel derinde, men ellers er det med at skabe et eller andet hype om 

Marokko som et fantastisk rejseland.   

 

Pinterest går vi i gang med lige om lidt, og det er højt på listen, og det samme gælder 

med Google+, Youtube og LinkedIn.  Vi overvejer også at bruge kort videoklip fra 

vores kunders oplevelser i Marokko og linke det op på vores Instagram side.   

 

- Hvis nej, hvorfor ikke?  

 

7. Hvilke sociale netværksfora bruger i mest af, når i markedsfører jeres produkt?   
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- Vi bruger indtil videre meget Facebook og Instagram.   

 

8. Hvorfor har i lige præcis valgt disse sociale medier?   

 

- Facebook og Instagram var de første, og vi har haft profilerne i lang tid, men det 

første de sidste halve år vi havde været meget aktive. Vi får en del henvendelser, ca. 

10 procent af henvendelser får vi via Facebook, hvor disse kunder har set et eller 

andet på Facebook. Det kan være alt fra et specielt tilbud vi har haft, men nogle 

gange laver vi også opslag om inspirationsidéer til hvad den næste destination kunne 

være. For eksempel lavede jeg et opslag om Atlasbjergene, hvor der var 40 billeder 

fra mulige steder i Atlasbjergene, også overskrift ”Inspiration til efterårsferie”. Det 

var virkelige fantastiske billeder af Atlasbjergene, og der kunne jeg direkte mærke på 

forespørgslerne, som vi fik.   

 

Vi laver også konkurrencer en gang imellem. I perioder når det er høj sæson, ud 

bestiller vi en masse flypladser, og der kan vi godt stå lige pludselig og have nogen 

tilbage, som vi så skal have solgt. Der laver vi enten en auktion eller en konkurrence, 

hvor der så nogen der vinder de her billetter. Det plejer at være meget effektfuldt. Vi 

sponserede også på et tidspunkt en teaterforestilling ’Hodja fra pjort’ inde i Tivolis 

koncertsal, hvor vi havde teaterbilletter og lavede en konkurrence om de her billetter. 

Vi er lidt bevidste om at folk vil løse lidt, og lige præcis konkurrencer og det med at 

man kan vinde noget, betyder rigtig meget. Vi bruger Facebook for branding skyld. 

  

En gang imellem når jeg laver sommerferie tilbud, det giver ikke særlig meget. Altså 

direkte salg på Facebook, det er i hvert fald ikke det, der fungere for os. Det er alt det 

andet, det er ”feel good”, det er stemninger med fx solnedgang. Vi har haft en 

journalist i Marokko et par gange, der også har en blog. En gang imellem ligger hun 

blog op med marokkanske opskrift, og hun lavede en blog, hvor hun havde strikket 

de her gamle puder man kan have stående i sofa, i sådan noget kraftig strik. Der 

tænkte jeg ”bare for hyggen skyld, og det er snart efterår, og bare få Marokko 

stemning inde i stuen, så deler jeg lige det her”. Opslaget fik omkring 30 likes men 
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enorm mange delinger, og det betyder alt, når folk begynder at dele med vores navn 

på, og det nye ved Facebook er, at du kan begynde at invitere alle dem der liker. Så 

det gælder om at finde en eller anden balance i de opslag man laver, fordi en ting er 

at finde inspiration til hele tiden at komme med nye opslag, og målt op i balance 

jamen så skal det også være relevant for de folk der nu følger, og at det ikke skal 

være et oplæg til debat,  men det skal være for en god stemning.  

 

På Instagram, der synes jeg, at rejser er oplagt at bruge her, da det er så visuelt, og 

det er det folk drømmer sig væk. Jeg vil havde svært ved at se, hvordan jeg skulle 

sælge en liter mælk på Instagram, men lige præcis rejser hvor det er så 

uhåndgribeligt, men det hele er stemning, indtrykkene,  storheden og skønheden og 

alt sådan noget. Det også et eksotisk sted, så billederne griber bare helt vildt meget. 

Så på Instagram er det en stor mulighed at brande Marokko som destination. Jeg 

hashtagger både på dansk og engelsk på Instagram, men det gøre jeg ikke på 

Facebook, det er kun på dansk, og det er kun vores potentielle kunder. På Instagram 

er det meget bredere, og det er generelt kendskab til Marokko.  

 

Youtube tror jeg også kommer til at fylde meget for os. Vi har haft enkelt fotograf i 

Marokko indtil videre, og jeg har ikke set hans resultat endnu, men  jeg er sikker på, 

at vi kommer til at gøre det flere gange. En fotograf er nødvendigvis ikke så vigtig 

igen, da mange selv kan tage billeder, og alle de billeder vi har på vores Instagram, 

der er 90 procent af billederne taget fra min iPhone. Så det kræver ikke de vilde og 

store udstyr, og jeg har samtlige erfaret i stedet for at gå rundt med et stort kamera 

rundt om halsen og tager en masser billeder, jamen så er det bedst at tage billederne 

fra telefonen, fordi så får man også brugt billederne, men det gøre man nødvendigvis 

ikke, når man render rundt med et stort kamera. Jeg tror fremover, så skal billederne 

være så simple som muligt, også gøre mere ud af filmene og få sammenklippet nogle 

gode stemningsvideoer.  

 

9. Hvordan markedsfører i jer på de sociale medier – altså bruger i nogle bestemte 

metoder? (Formulering af jeres opslagstekst, konkurrence, event etc.)  
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- Jeg har erfaret at starte med et opslag med en overskrift med blok bogstaver og så 

slut af med hvem der har lavet opslaget – ”Mange hilsner Susanne, Marokko 

Eksperten”. Den der personlig hilse, der har jeg en fornemmelse af at den gøre et 

eller andet positivt, og at folk kan mærke at der rent faktisk nogen bag skærmen, der 

mener det her. Opslagsteksten skal selvfølgelig ikke være for lang, og det skal gerne 

indeholde lidt. Jeg lavede et opslag med, at Marokko var tredjestørste film-

producerende land, og vi i maj måned havde et filmhold i Marokko, og at nu var  

deres produktion færdig, og man kan se det på Taastrup teater. Så det var lidt en 

reklame for dem, men hvor jeg imod bare vil fortælle vores kunder at Marokko også 

laver filmproduktion. Her vil jeg også fortælle mellem linjerne, at vi også kan 

håndtere erhverv eller business folk. Sidste år havde vi nemlig en stor gruppe på 50 

erhvervsfolk, der skulle ned og se erhvervspotentielle i Marokko – om de skulle 

investere i landet, og om de skulle begynde at flytte produktion fra Kina til Marokko.  

 

Jeg fokuserer jo rigtig meget på, at folk skal kunne mærke stemning i Marokko, og 

hvad de får ud af at rejse dertil. En gang imellem kan jeg desværre ikke komme 

udenom at lave en sommerferie tilbud, fordi vi ligger inde med nogle rejser, som vi 

skal have solgt, og det er ikke dem jeg er gladest for – de virker ikke så godt, og vi 

mister likes på hjemmesiden.   

 

På Instagram er det billederne alene og ingen historiefortælling men en masse 

hashtags ift. lokalitet, og vores billeder skal tale for sig selv.   

 

10. Hvorfor vælger i at markedsføre jer på den måde?  

 

- Det er gratis, men også fordi vi har prøvet avisannoncer, og det kan godt være at 

man kan mærke meget tydeligt, når man har haft en avisannonce, så er der en der 

ringe ind og siger ”jeg har set jer i Berlingske” men jeg tror ikke der er flere af dem 

end dem der ringer ind og siger ”jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har set jer” og det 

er så alle de andre steder end avisannoncer.  Så vi er gået lidt væk fra aviser. Det vi 

gøre i magasiner, det er simpelthen, at vi inviterer journalister til Marokko, og de 

laver så rejseartikler og det virker, men lige præcis annoncer i aviser er næsten spild 
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af penge. Hvis man forstå at udnytte sociale medier, så når man meget langt. 

Fordelen er også, at man kommer ud til et meget bredt publikum, og du har også 

muligheden for at betale dig lidt fra at ramme nogle specifikke kunder. Vi kan 

sagtens finde på at sige ”jamen nu vil gerne have flere likes” også betaler vi for det 

indenfor et eller andet specifik segment. 

 

Brandingværdien er også større på de sociale medier end aviserne. Vi går meget op i 

branding, og jeg er sikker på, at den udløser kunder direkte og indirekte.    

For et par år siden var der 20.000 danskere der rejste til Marokko om året, og i dag er 

der 30.000 danskere om året, og jeg håber det fortsætter sådan.  

 

11. Oplever i fremgang i jeres markedsføring og salg af jeres produkt, når i er på de 

sociale medier?  

 

- Hvis ja, hvordan?  

Vi vil uden tvivl bruge det i fremtiden og vi vil gå all in, hvor vi vil bruge LinkedIn 

til lidt mere businessorienterede situationer såsom bestyrelsesmøder i Marokko m.fl. 

På Facebook får vi en til to henvendelser, altså direkte forespørgsler om ugen, og vi 

får masser af kommentarer som fx ”det skal vi ned til en dag” , men vi får som sagt 

en til to konkrete forespørgsler. På Instagram har jeg kun prøvet at få en 

forespørgsel, men det er meget nyt og det kan jo være der kommer flere af 

forespørgsler via Instagram.   

 

- Hvis nej, hvorfor tror du ikke, at i kan se et voksende salg pba. denne form for 

markedsføring?  

 

12. Kan du specifikt kom med nogle eksempler på, hvad fordelen er ved sociale medier? 

 

- Igen det er gratis, og det betyder meget. Fordelen er også, at man rammer rigtigt 

bredt, og man kan udnytte mange faktorer, der er fx statistikker på Facebook, der 

viser hvilke tidspunkter, der er bedst at opdatere statusser på ”det er søndag kl. det til 

kl. det” eller ”den og den aften”. Det kan man udnytte på helt anden måde end man 
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kan udnytte det på trykte medier.   

 

13.  Hvorfor er det en fordel?  

 

- Det er en fordel for en lille virksomhed, at det er gratis, og annoncer er meget dyre, 

så du kan få en annonce eller en halvmånedsløn, så er det en personlig ressource du 

vil have eller er det mere salg! det hele skal jo ligesom hænge sammen på en eller 

anden måde. Tit og ofte med annoncer, så binder man sig hver uge for et halvt eller 

hver måned, men på de sociale medier kan du selv gå ind og  skrue op eller ned, og 

det er en kæmpe fordel. Det kan også tage meget ressourcer, men til gengæld så er 

det en meget organisk proces at ”nåh det er bare på min ferie jeg har taget et billede, 

og det deler jeg lige” så det er selvfølgelig også et mindset på en eller anden måde, 

fordi man nok har tendens til at tage arbejde med hjem, og når jeg siger at det bedste 

tidspunkt at uploade på Facebook, er søndag formiddag, så er man jo tvunget til at 

gøre det. Passion i vores lille virksomhed opvejer meget, og det er derfor ikke et 

problem for os at være aktive i weekenden.  

 

14.  Vil i fortsætte med at bruge sociale medier i jeres markedsføring i fremtiden? Og 

hvorfor? Eller hvorfor ikke? 

 

- Ja, fordi vi kan mærke at branding virker, og det er vi i hver fald overbevidst om det 

gøre, fordi for et par år siden var der 20.000 danskere der tog til Marokko om året, 

og nu er der 30.000, og det forventer jeg at det bliver ved med at stige, og jeg tror, at 

vores arbejdet har løftet rigtig rigtig meget ved at markedsfører Marokko som en 

fantastisk destination på de sociale medier.    

 

15. Hvorfor vil i bruge blogger?  

 

- Vi har haft en blogger tur i december, hvor vi havde 12 bloggere af sted. Det var 

mange forskellige typer blogger, og nogle gange kan det være svært at vide hvem vi 

skal vælge. Vi havde bl.a. engang en blogger, der var meget ung og kunne ikke helt 

forstå, hvorfor vi valgte hende, da hun selv mente, at hun var alt for ung og dum. 
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Hendes følgere er teenager, men vi kunne mærke en kæmpe opblomstring i familier 

med teenagebørn. Disse teenager har helt sikkert henvendt sig til deres forældre og 

har nok sagt ”Åh skal vi ikke tage hertil, så vil vi gerne på ferie med jer”. Så det blev 

lige pludselig en destination, der ramte på mange forskellige måder de her 

målgrupper, og så var det rigtig interessant at have de her bloggere af sted. Der var 

fitness folk, og der var madkurser mfl. Det her var mere til at proppe en masse 

etiketter på, og vise at det her kan man også i Marokko og bloggerne havde hver 

deres måder at præsentere det på.   

Vi fortæller bloggerne, at de skal hashtagge os og bruge vores navn alle steder og 

referer til os hele tiden, så det er både i deres egne opslag, men også alle de steder de 

nu poster.  

 

Vi vil bruge bloggere til både at tiltrække kunder direkte, men også den generelle 

branding. Marokko lider også en lille smule under fordomme omkring det arabiske 

forår. I det lå der en masse tanker om, at vi skal have en masse bloggere med profiler 

– sådan nogen semi-kendte bloggere, og hvis man brugte disse bloggere til at rejse 

ned til Marokko og viser at der rent faktisk er fredeligt i Marokko. Så vil der være 

mange der vil tænke ”hvis hun kan, så kan jeg også” og det viser så, at det er godt og 

trygt i Marokko.   

Vi kommer faktisk til at have en journalist og blogger tur her i slutning af september 

til Nordmarokko. Økonomimæssigt så er det bedst at det er os der planlægger disse 

blogger ture, og at vi selv henvender os til de forskellige bloggere. Det skyldes af 

nogle forskellige årsager, men det selvfølgelig ret at have kontakt til dem.  
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BILAG 2:                                                                                               

 

J&M Denmark  

Interview 

1. Kan du fortælle mig lidt om jeres virksomhed? Gerne kort. (Baggrundshistorie, produkt 

& antal medarbejdere)  

 

- Vores virksomhed hedder J&M og er baseret på Peters og min historie og vores venskab. 

Virksomheden er opstået efter langt passion af ure, hvor både Peter og jeg har været 

fascineret af design, og vi har altid gerne ville lave et eller andet projekt sammen, hvor 

vi ligesom kunne skabe noget.   

Et af hovedpunkterne er også at lave et dansk firma, hvor vi på sigt kan skaffe danske 

arbejdspladser, og det har også været med til at skabe fokus på et dansk mærke. Hele 

grundstenen bag J&M, det er, at vi ligesom får skabt et ur, som er vores kerneprodukt, 

og det er det vi ligesom bygger hele op omkring. Dette ur skal kunne illustrerer det 

samme luksuriøsitet som et ur, som du måske giver 30.000 – 40.000 kr. for, men giver 

væsentlig mindre, sådan så at de fleste kan være med på dette produkt, og få et ur der 

udstråler mere. Så hele ideen bag i det var at skabe et luksuriøsitet ur, et enkelt ur også 

med det nu et ur kan -  at vise hvad klokken er.   

 

Vores slogan har også en betydning, hvor vi ligger meget vægt på, at personligheder er 

forskellige, og at man skal vise den man er, uanset hvordan man ser ud, og hvordan man 

er, så vi ikke er ens, også at man skal ikke slå sig ud af forhindringer, og det er det der 

ligger i vores slogan. Så hele virksomheden er bygget op omkring en masse 

personlighed, men selvfølgelig for at skabe et produkt, der kan være luksuriøst og 

simpel.  
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2. Hvad er din rolle i virksomheden?  

 

- Da vi startede virksomheden, havde vi begge to hænderne på alt, og vi fandt hurtigt ud 

af, at jo flere arbejdsopgaver der kom ind, jo sværere var det at holde overblik. Så vi 

delte hurtigt op, sådan at Peter tager sig primært af det nationale salg og økonomidelen, 

hvor jeg selv tager mig af marketing og alt international handel. På sigt bliver det sådan 

at vi fordeler logistisk arbejdet og andre relevant ting i virksomheden. Jeg er 

medgrundlægger af J&M med Peter, hvor vi har 50 og 50 procent af virksomheden af 

hver. Arbejdet bliver fordelt ligeligt, og vi tager beslutningerne sammen.  

 

3. Hvem er jeres målgruppe? (Køn, aldersgruppe, sociale klasse, erhverv, holdninger, livstil, 

værdier og kulturelle baggrund )  

 

- Da vi startede var urene designet til herre, hvor vi startede med seks modeller, som vi 

bragte ud på markedet for ligesom at se, om der er interesse for dette produkt og den her 

type model, som vi har sat ud på markedet.   

Designmæssigt fandt vi hurtigt ud af, at der var både fordele og ulemper – der var nogle 

folk der kunne lide uret, også var der andre der ikke kunne lide det. Vi fandt så hurtigt 

ud af, at der var rigtige mange der lige pludselig kunne lide vores produkt, og at det ikke 

kun var mænd der kunne lide produktet. Det feminine køn kunne også lide vores produkt 

og viste mere interesse for produktet, især vores farverige urer fx vores rose gold og 

gold ure.  

 

Så vi udvidede vores produkt, og der kom vi så med den næste kollektion, som bestod af 

16 ure, så det var en udvidelse til 28 i alt, og der gjorde vi simpelthen det, at vi valgte at 

sige, at vi prøver også at ramme det kvindelig køn lidt. På det tidspunkt vi bragte uret på 

markedet, og på det tidspunkt vi er i dag, der er det feminine køn mere tilbøjelig til at gå 

i større ure end de var for nogle år siden, hvor det skulle være så småt som muligt. Det vi 

prøvede at gøre, var at ramme dem med lidt mere farve, lidt mere varme og årets farve 

’rose gold’. Så vi udvidede faktisk vores målgruppe fra kun til at være herre til at være 

herre og damer.  
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Hvis vi skal ligge alder på, så ligger aldersgruppen på 22-35, og hvis man skal sætte dem 

i en sociale klasse, så er det primært middelklassen, som urene henvender sig til. 

Vores målgruppens erhvervsmæssig baggrund er primært: studerende, selvstændige og 

erhvervsdrivende personer.   

Det er en bred målgruppe, og det er heldigvis også det vi har prøvet at ramme, og vi har 

prøvet at lave en lille kollektion som muligt, men ramme en så bred del af befolkning. 

Det er også derfor, at der er så mange farver og mange forskellige slags skiver, og på 

den måde har vi kommet i mål og ramt den brede del af befolkning. Alt dette gælder 

både på den danske, franske og svenske marked. Vi vil også i fremtiden markedsfører os 

i England.  

 

Værdierne blandt vores målgruppe er meget blandet. Vi har folk som er meget 

venstreorienterede personer, også har vi nogle, der er meget højreorienteret, hvis man ser  

det fra et politisk perspektiv. Men målgruppemæssigt har vi en bred kundegruppe med 

forskellige værdier. Hvis man kigger på vores følgere på Facebook og Instagram, kan 

man også se, at det er mange forskellige personer, og det er selvfølgelig personer, der 

har interesse for bl.a. smykker og modeverden, som gerne vil se lidt chik ud og som 

gerne vil følge med på modebølgen. Så det er tit de personer, som ved hvad der sker 

derude og som gerne vil prøve noget nyt.  

 

Vores design er lidt kontroversielt, i og med at man har fjernet nogle ting og gjort det 

lidt større, hvilket mange konservative personer vil se lidt bort fra.  

 

Vores målgruppes kulturelle baggrunde er meget forskellige, og man kan vel sige i 

Danmark især, har der været forskellige interesser for vores produkt. De fleste af de folk 

der er opvokset op med penge har haft interesse for de ure, der ser meget dyre ud, 

hvorimod dem der måske stadig er studerende, de vil heller have noget enkelt, men de 

vil heller ikke have det allerbilligste, de vil bare have den middel ting, hvis man kan sige 

på den måde.   
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4. Hvordan differentierer i jer fra jeres konkurrenter? Og dermed hvilke behov dækker i 

hos jeres kunder?   

 

- Det vi har prøvet at gøre anderledes er, hvis man fx tager selve designet, det er at gøre 

det som mange andre gøre godt, vi vil ikke sige, vi gøre tingene bedre, fordi det synes 

jeg ikke, der er god grund for at sige om nogen virksomheder. Det vi har prøvet at gøre 

anderledes, er fx i de fleste ur i dag, der er nogle hænder der holder remmen. Her har vi 

valgt at lave en lidt mere flydende design, så remmen fortsætter ind i uret.   

 

En anden ting er at holde det simpelt dvs. der ikke alt mulig ting der kan vise, at nu går 

månen ned eller nu går månen op. Vi har taget noget inspiration fra George Jensens 

Koppel Serie med at lave et højt ur-glas, som skaber lidt bastanthed i selve produktet, 

også er der selvfølgelig vores logo, som bibringer eksklusiviteten. Vi har også den røde 

sekundviser som er gengange i alle vores ure. Den røde sekundviser er både symbolet 

for Danmark, men også for den ildsjæl og den passion der er i alle mennesker, og det er 

den skillemønstre der er. 

Så det vi har prøvet at gøre lidt anderledes, det er at skabe et design som har en lille edge 

men samtidig har den samme eksklusivitet som nogle af de helt store mærker, også med 

folks egen lille personlig touch indeni. Det er så selve designet. Der er også nogle andre 

ting, som vi gøre anderledes fx med marketing.  

 

- Indenfor smykker og ure generelt, så er det i fleste tilfælde egobehovet man går ind og 

dækker. I vores tilfælde har vi jo valgt ikke kun at sigte efter egobehovet, men det er 

klart, når man bærer et smykke, jamen så er det fordi, man vil gerne vise lidt ”det her, 

det er noget jeg kan”. Det vi har prøvet at ramme, det er også lidt mere, at man skal føle 

sig lidt stolt af den man er. Så det ikke kun ego men også lidt mere socialt. Den måde vi 

også prøver at gøre det på, det er, når kunderne køber et ur gennem vores webshop, så 

får de et lille brev med, hvor der står ”velkommen til familien”. Der er noget historier og 

detaljer i brevet om vores produkt. Det igen at vi prøver at differentiere os lidt fra de 

andre konkurrenter – igen gøre det lidt mere personligt, og igen gøre det lidt mere at 

kunden føler ”okay jeg ikke bare en del af mængden, men jeg er mig”.   
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5. Hvordan har i undersøgt jeres kunders behov? Og har i spurgt jeres kunder om deres 

behov?  

 

- Man kan sige, at vi har kigget meget på vores konkurrenter, vi har kigget meget på vores 

samarbejdspartner, også har vi haft en dialog med en masse smykkebutikker og 

guldsmed, hvor vi derefter har taget vores egne erfaringer med i brug – da vi startede var 

vi selv forbrugere, vi var jo selv dem, der vi gik ud i butikken, så vidst vi nogenlunde 

hvad vi selv kiggede på, og det er også hele det aspekt, som J&M er blevet bygget op 

omkring – ”det ikke bare hvad er moden, men hvad er det vi vil have” men mere 

følelsen af, når vi selv går ind i en butik, hvad har vi selv kigget efter, og det også denne 

jordforbindelse som vi stadig prøver at holde fast i – at hvordan var det for os selv, da vi 

første gang gik ind i en ur butik – hvad tænkte vi om det her, og hvad vil vi få ud af det. 

Man ser på mange mærker, ikke kun ure men generelt at man går ind i en butik, især i 

Danmark så er det fordi, alle andre har det, så skal man også selv have det.   

 

Så man kan sige især indenfor smykke og ure branche, så er det igen meget det der med 

at man følger bølgen og man gøre som mange andre. Man kan også se det på den måde, 

som mange andre mærker prøver at ramme på. De prøver at sprede det så meget som 

muligt, og der har vi prøvet at gøre det lidt anderledes ved at specificere de butikker som 

vi kontakter. Sådan at det ikke alle der har det men enkelte butikker. Det her har vi også 

fået noget høvl for, da mange syntes at det var lidt dumt, da vi kunne tjene flere penge 

på det, hvis vi bare havde spredt det ud, men igen der er ikke noget eksklusivt ved at 

have et ur, hvis det ikke føles specielt – så igen den der specielle følelse som vi prøver at 

give kunden, den skal også være hos forhandleren, og den skal også være i, at man 

hedder J&M Denmark.  

 

- Med de første seks modeller som vi tog hjem, det var lidt vores prøverunde. Vi har lavet 

nogle ’give aways’ for at se hvordan folk reagerede på det her. Vi lavede nogen tests, 

hvor vi gik ud til nogle forhandlere, vi kørte igennem Sverige for at vise dem frem. Man 

kan sige fra forhandleren siden, var vi lidt skeptiske over det, da det var et nyt mærke og 

var lidt utraditionelt i designet, men efterhånden da folk begyndte at se det, så begynder 

de også at lægge mere mærke til de detaljer der er, og den historie der i virksomheden.  
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Det der har været vores undersøgelse var, at vi har gået ud på gaden og prøvet at gå lidt 

rundt – vi havde for ikke særlig lang tid, taget de nye modeller med og gik igennem 

strøget og stillede tilfældige mennesker på gaden spørgsmål, omkring hvad de syntes om 

produktet. Det samme gjorde vi med de første seks modeller, hvor vi kørte rundt og 

havde været inde i butikker og på vej ud af butikkerne havde vi stillede en række 

spørgsmål til kunderne. Som vi også selv har sagt et par gange, at det er folk på gaden, 

som vi prøver at ramme, og det er ikke dem der sidder alt mulig steder hen. Det er det 

almen menneske, og det er også derfor, vi har prøvet at gå ud på gaden for at ligesom at 

spørge dem.   

 

6. Bruger i sociale medier såsom Facebook og Instagram i jeres markedsføring og 

kommunikation med jeres kunder?  

 

- Hvis ja, hvorfor? 

Vi bruger både Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn og Google+. Så vi er 

på mange sociale medier og meget aktive. Vi har blandt andet været meget aktiv på 

Facebook, og det er her vi laver mange af ’give aways’, og det her vi laver meget 

kommunikation til vores kunder. Vi har erfaret meget at den kundegruppe, vi prøver at 

ramme findes også på Facebook, så det er meget nemt at ramme dem den vej igennem.

   

En anden ting er, at kunderne føler også en tryghed ved at gå ind på en Facebook side og 

kan kontakte virksomheden direkte der. Vi har over i en senere periode gjort det til vores 

fokuspunkt at svare direkte på mails indenfor 8 timer, sådan at kunderne får svar på det, 

de spørger om. På Facebook har vi valgt at gå ned til fire timer, sådan at de får et hurtigt 

respons og at de føler, at der sidder et menneske bag den her Facebook side. Det samme 

på Instagram, hver gang der nogen der skriver et eller andet ang. vores billedet eller når 

vores kunder tagger et billede eller ligger et billede op, jamen så er vi der med det 

samme både med et like eller en kommentar. Igen, for at kunden skal føle at ”de ikke 

bare har glemt os”.  
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Gennem vores egen Instagram der deler vi generelt ting omkring urene, også har vi 

vores egen personlig Instagram-profil, hvor vi deler omkring vores liv både med urene 

og andet. Så har vi Pinterest som kører i en flere dimensional verden, hvor vi ikke kun 

fokusere på urene men fokusere lidt mere på modeverden generelt – både til idéer 

hvordan du kan kombinere dit ur med andre smykker, eller hvordan du kan kombinere 

tøj ift. urene, men også hvordan du i Danmark kan få noget inspiration ved at gå på 

gaden, ligesom vi selv gjorde, dengang vi startede.  Vi har et tæt samarbejde med Kranz 

& Ziegler og Aagaard.   

 

På Facebook har vi 11.689 følgere og på Instagram har vi 1434 følgere.   

 

- Hvis nej, hvorfor ikke?  

 

7. Hvilke sociale netværksfora bruger i mest af, når i markedsfører jeres produkt?  

 

- Facebook og Instagram er vores primære sociale medier. Så er vi ved at test noget nyt 

’periscope’, og det er også noget, der er blevet lave lidt a la på Facebook, hvor du har 

den her live version, hvor du kan filme dig selv. Det skal vi til at test nu og her, hvor vi 

begynder at filme lidt af vores hverdage i J&M. Vi havde faktisk brugt det på periscope 

og havde på et tidspunkt 200 live viewers, som sad og fulgte os på vores tur til Århus, og 

nu vil vi prøve det på Facebook, når vi selvfølgelig har sat det ordentligt op med at 

filme. Der vil vi filme vores forretningsmøder, eller når vi sidder og designer, og vores 

kunder får den mulighed for at se baggrunden bag J&M Denmark.  

 

8. Hvorfor har i lige præcis valgt disse sociale medier?  

 

- Man kan sige alle de sociale medier har vi valgt ud fra hver deres kompetencer. 

Facebook har den meget stærke kompetence at størstedelen af vores målgruppe findes 

der. Du kan nå ud til en stor gruppe mennesker ved at gøre meget lidt, hvis man 

selvfølgelig gøre tingene rigtigt. Man kan sige i vores sidste opslag havde vi lige 

omkring 16.000 som havde set opslaget, og vi rundede lige omkring de 100 likes på 

vores fødselsdagsopslag. Det der er så ved det, kan man sige at vi begyndt at få mange 
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følgere fra Frankrig i og med, at vi har en butik og webshops dernede, men også fordi 

vores nye hjemmeside henvender sig til lidt mere til mennesket. De kan blive guide lidt 

rundt, og der er forskellige valgmuligheder mht. valuta. Så den vej igennem har folk fået 

øjnene op for vores Facebook profil, og likes er også begyndt at komme stille og roligt 

ind igennem den vej.   

 

- Instagram er blevet mere til sådan et billede version af Facebook, hvor vi ligesom viser i 

billeder ”det er vores design og det er det vi laver dagligt”. Primært på Instagram ligger 

vi billeder op af urene og fortæller lidt om dagligdagen. Vi ligger billeder af urene i 

forskellige situationer, hvor vi fortæller lidt baggrunden bag billederne, og hvorfor vi er 

her, og hvad prisen er på urene. Tit gøre vi det, når vi tager billeder, så tager vi billeder 

af et område, som mange af vores kunder kan genkende. For eksempel i Århus, der tog 

vi et billede af vores produkt foran et sted man kender i Århus, og linker det så til Århus-

by, sådan at man spreder sig i det segment. Så det er lidt mere til at fortælle kunderne 

direkte, hvor vi er, og hvad vi laver.  

 

9. Hvordan markedsfører i jer på de sociale medier – altså bruger i nogle bestemte 

metoder? (Formulering af jeres opslagstekst, konkurrence, event etc.)  

 

- Det vi gør en gang imellem er, at vi fortæller historie om baggrunden bag i urene eller i 

virksomheden. Vi fortæller lidt omkring om os selv, og vi fortæller lidt om selve 

designet på urene. For eksempel var jeg i Frankrig der lagde jeg et billede op foran Eiffel 

Tårnet og fortalte at ”nu er vi dernede, og hvorfor vi er dernede” , hvor vi efterfølgende 

lagde billeder op af vores fødselsdag og fortalte og informerede folk omkring 

situationen. Så det er blevet lidt mere som en informationsside og lidt historieforbundet, 

som man også ser en anden side af J&M end bare ure, hjemmesider og salg. Det her gøre 

vi både på Facebook og Instagram.  

 

Men på Instagram der kører vi lidt mere i fashion relaterede baner. Vi laver en gang 

imellem ’outfit 4 the day’, hvor vi kombinerer noget mode med tøjet – i og med har vi 

lavet vores samarbejde med Kranz & Ziegler og Aagaard, hvor vi  har deres smykker, 

som vi kombinerer nogle gange med vores produkt, og der kommer også nogle ’give 
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aways’ med dem på Instagram, hvilket også bliver noget nyt for os. Vi bruger det meget 

til at lave nogle quotes – ligesom ting der er blevet sagt og fortæller folk ligesom ’time is 

yours’ så har vi eller en anden baggrund for hvorfor det er sådan, også kommer med 

nogle idéer og inspiration den vej igennem. Så Instagram er gået hen og blevet mere en 

inspirationsside – for at vise andre, det er det vi har gjort, og i kan gøre det samme, og 

det er den måde, vi har valgt at sætte tingene op på.  

 

10. Bruger i fx blogger eller kendte personer i jeres markedsføring?  

 

- Vi er i gang med at arbejde på kendisser rundt omkring. Vi har nogle enkelte hist og pist, 

også igen har vi jo et samarbejde med Kranz & Ziegler og Aagaard, hvor vi vil komme 

med ind i deres katalog – vi laver nogle ’give aways’ med dem. Så vi har et rigtigt stærkt 

samarbejde med dem.    

Vi har nogle enkelte blogger, som vi har skrevet sammen med, og der er nogle der havde 

forbindelse til Euroman, og det var også derfor vi kom med ind i Euroman i december 

2014. Man kan sige i september måned kommer der endnu flere blogger, som er lidt 

større, og der kommer nogle kendisser, som vi får på. Så september måned og de 

resterende måneder i 2015 bliver lidt mere markedsføringsfokuseret periode.   

 

11. Hvorfor vælger i at markedsføre jer på den måde?  

 

- Da vi startede i 2013, der lavede vi de seks ure som kørte i en periode, og i 2014 der 

nåede vi lige at få den nye kollektion med hjem, og det var vores fokuspunkt på det. 

Man kan så sige, at vores erfaringer har heller ikke været der indenfor marketing og 

søgemaskineoptimering og andre ting indenfor den online verden, og heller ikke 

netværket til at kunne gå ud og fange de her blogger på det tidspunkt.   

 

Til hvor vi står hen i dag, har vi et rigtigt rigtigt bredt netværk, vi har gode forbindelser 

både indenfor blogger-verden og modeverden, og vi har gode forbindelser indenfor 

online verden, og det er der, vi er begyndt at trække ind i land – og sige nu er det, det vi 

holder fokus på. Nu er der styr på kollektionen, og nu er vejen for grundstammen 

bygget, og nu er det, vi begynder at udvide, og det er her, hvor alle bloggere og alt det 
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marketingsmateriale kommer indover.   

 

12.  Det vil sige, at i bruger bloggere og kendisser til at tiltrækker nye kunder, eller er det  

for at bibeholde jeres nuværende kunder?  

 

- De blogger og kendisser vi har brugt indtil videre, har primært været for at styrke 

produktets værdi, men også ligesom for at vise folk, at vi er der. Så det er både at fange 

nye kunder og fastholde de nuværende kunder.   

 

Vi har heldigvis en meget meget loyale kundebase, hvor mange af dem bliver, når de har 

købt et ur. Vi har selv den ide om, at vi følger op løbende med hvordan det går, og om 

de har nogle problemer. Så vores kundeservice del har også en stor indflydelse i vores 

marketing. 

 

Det de nye bloggere skal gøre ift. de gamle bloggere, det kun at stabilisere brandet men 

ligesom for at nu skal folk høre mere om J&M. Før i tiden har vi gået og prikket med en 

finger til folk, og nu er det sådan at vi kommer med knytnæver, nu skal folk virkelig se 

hvem J&M er. Vi har selvfølgelig valgt at specialisere inden, og har været sikkert på, at 

vi har valgt den rigtigt vej at gå, fremfor at kaste os ud i forskelige ting, også ikke have 

grundstammen klar. Det er derfor, vi har ventet lidt med bloggerne.       

 

13.  Så i bruger bloggere for at skabe genkendelighed i kundernes underbevidsthed – kan 

du uddybe det lidt mere specifikt?   

 

- Der skal være noget genkendelighed, og man kan kun skabe genkendelighed, hvis folk 

ser produktet. Det er sådan, når de fleste folk går ned af gaden eller ser et eller andet på 

nettet, så i deres underbevidsthed bliver de jo fanget af et eller andet.   

  

I fleste tilfælde når folk læser en eller anden blogger de følger, jamen så er det typisk at 

de reagerer ud fra den blogger også gøre. Det samme med kendisser, der ser man et 

smykke eller et ur på en kendis, så tænker man ”det skal jeg også have”. Der er så 

fordele og ulemper ved nogen kendisser – der er nogen der ikke kan lide denne kendis 
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og tænker ”det mærke skal jeg ikke have”. For eksempel lad os vælge Amalie fra 

Paradise Hotel – der mange der kan lide Amalie, og der mange der ikke kan lide Amalie. 

To måneders samarbejde med hende – så vil der være mange der vil mene, at det bare en 

der udnytter virksomheden, eller virksomheden udnytter hendes stupiditet og celebritet, 

hvorimod andre vil mene hun er super og vil eje alt det Amalie ejer.  Så der eksisterer to 

grøfter ved dette, og vi skal derfor passe på med hvem vi vælger, og hvor vi går hen. 

Man kan sige at vi har lavet noget samarbejde med nogle PR agenter, der har endnu 

bredere netværk end vi har og kan trække i nogle andre tråder.   

 

Så de nye bloggere skal helt sikkert skabe genkendelighed og stadfæste, at nu er J&M 

Denmark her, og vi er her for at blive. Det her har noget at gøre med, da vi startede 

tænkte mange, at vi er to unge gutter som laver et skarp mærke, også er det, de lukker 

det hele ned igen. Det møder vi stadig nogle gange, hvor vi prøver ligesom at fortælle 

dem, at vores virksomhed og produkt er meget seriøst.   

 

14. Det vil sige, at i rent faktisk udvælger selv jeres bloggere, og er det sådan at i laver 

research på bloggerne?  

 

- Lige nu med den her PR agent vi har fået indover, der har vi fået ham til at udvælge 

nogle blogger, som han mener der passer til vores koncept, og til det vi gerne have de 

skal. Vi vil ikke have alle de ’for store blogger’, og vi vil heller ikke have at bloggerne 

lige skal ligge vores produkt ud, fordi vi siger de skal. Vi vil gerne lave et samarbejde 

med bloggerne, ligesom hvor vi finder ud af i fælleskab, om de kunne tænkte sig et ur 

også får de det – for at ligesom at vi giver dem væk. Vi forventer ikke noget retur, og det 

er det, vi prøver at gøre lidt forskelligt, at det skal være naturlig læsning for dem, der 

læser bloggene, og derfor skal det også være naturligt, når bloggerne skriver det. Hvis vi 

siger ”du skal have det her ur, og du skal skrive denne artikel om os” så er det jo 

påtvunget, og det er lidt det, vi prøver at gå væk fra.  

 

Det gælder også med de kendisser vi vælger. Vi har masser kendisser, som vi har taget 

kontakt til og spurgte om de kunne være interesseret. De fleste af kendisser skriver vi til, 

hvis det er nogen, der har opnået et eller andet, eller nogen der har kommet med et eller 
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andet, jamen så får de en lille gave fra os til det de har opnået. Det er nogle chancer, vi 

tager, men det er for at få ægte respons i stedet for fake respons. Så det er for at få 

naturlig feedback fra både fra kendisser og kunder.   

 

15. Oplever i fremgang i jeres markedsføring og salg af jeres produkt, når i er på de 

sociale medier?  

 

- Hvis ja, hvordan?   

Efter vi fik lavet vores hjemmeside om, som er lidt mere responsive på telefoner, og det 

er der hvor mange af vores målgruppe er. En anden ting der også er steget er, b.la. vi har 

fået meget god feedback på vores Google+ side, som har ramt de europæisk udeomkring 

lande og især Amerika, har vi fået følgere den vej igennem.   

 

Gennem Facebook og Instagram har der været en større vækst i følgere. Der har været 

en større interesse for mærket, og det så vi allerede i vores sidste opslag på Facebook, 

som var vores fødselsdagsopslag, og hvis vi kigger på det opslag, vi lagde op omkring 

Frankrig, der fik vi rigtige mange likes og følgere, som så opslaget på vores Facebook 

side. Generelt set så har interessen for mærket klart steget, og det er både på Facebook 

og Instagram. Vi har også lidt forlydninger om, at det også er igennem vores samarbejde 

med Kranz & Ziegler og Aagaard, i og med vi er med i deres katalog og har folk har set 

vores produkt i kataloget. Selvfølgelig også bloggeren, der har linket til vores Facebook 

side, som også har haft en indflydelse i, at folk har åbne øjnene op for J&M Denmark. 

  

 

- Hvis nej, hvorfor tror du ikke, at i kan se et voksende salg pba. denne form for markeds-

føring?  

 

16. Kan du specifikt kom med nogle eksempler på, hvad fordelen er ved sociale medier? 

 

- Fordelen ved Facebook er, at du kan ramme en målgruppe rimelig klart. Du kan komme 

med et budskab som måske i nogen tilfælde vil koste rigtigt mange penge, og det kan 
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gøres ret nemt på Facebook. En anden fordel ved Facebook er også, at du kan komme ud 

til rigtige mange på meget kort tid.  

 

Fordelen ved Instagram er, at der er en eksisterende netværk, hvor vi bl.a. er blevet 

tilbudt af folk, om vi var interesseret i om de måtte lave nogle videoer for os.  

Så netværk-stenen har helt klart være eksisterende på Instagram, men også på Facebook 

hvor flere har set mærket og lige hørt om det igennem en kammerat, der har liket os på 

Facebook, og de har så spurgt, hvad er det og har herefter taget interesse.  

 

Så fordelen ved sociale medier er: netværk, interesse for mærket, og man når ud til sin 

kundegruppe.   

 

17.  Hvorfor er det en fordel?  

 

- Det er klart en fordele, at man kan nå ud til den kundegruppe du vil ramme, og dem du 

gerne vil have, der skal se det du kan sælge, og det er også dem, der kommer til at se det. 

Det gode ved Facebook er også, at du kan vælge hvilke interesser du vil sende ud til, 

hvis du fx vil lave en ad, så kan du vælge, at du vil tackle denne specifikke gruppe i den 

her specifik by. Så det er lidt nemmere at komme ud til mennesker i et specifikt område, 

hvis det er det man ønsker, og det er klart, at Facebook har været en kæmpe hjælp for 

vores mærke.  

 

18.  Vil i fortsætte med at bruge sociale medier i jeres markedsføring i fremtiden? Og 

hvorfor? Eller hvorfor ikke?  

 

- Peter og jeg har snakket omkring at bruge sociale medier i fremtiden, og vi kan se, at 

den visuelle verden er stormende på vej frem, og det ser butikkerne også. Det er også 

derfor mange af dem er begyndt at lave webshops, og de begynder at være endnu mere 

aktive på Facebook. En af vores bedste forhandler, han er også på Facebook, og han er 

steget over de senere år med følgere og interesse i hans virksomhed.   

For man kan sige, er du der hvor kunderne er, jamen så får du dem også automatisk. Så 
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det gælder om ikke at stå udenfor og bare lad det passerer og være gammeldags i  

udseende.   

 

Så vores fokus kommer til at være endnu mere på Facebook og endnu mere på Instagram 

og endnu mere på de andre sociale medier. LinkedIn kommer vi også til at fokusere 

meget mere på, da vi har fundet ud af, at det ikke kun erhvervsfolk der er der, men der er 

også enkelte konsumenter der ligger indimellem, som ser det igennem, hvis de følger en 

virksomhed, der følger os, jamen så finder de lige pludselig et af opslagene. På den 

måde kan det også nå ud til noget andet, men fokuspunkterne kommer til at være 

Facebook, og det er der vi kommer til at køre en masser kurser og lidt forskelligt, hvor vi 

går ind og dygtigøre os selv på den måde.  

 

19. Overvejer i at ændre jeres nuværende markedsføring på de sociale medier?  

 

- Vi allerede begyndt at dreje den måde, vi skriver på, og hvis der nogen der har set vores 

nyeste reklame på Facebook, der var den ganske kort, hvor der bare stod ”vi har en 

fødselsdagstilbud, brug denne rabatkode”. Så hvad vi begyndt at se mere og mere af på 

Facebook var at folk kigger mere og mere på billeder, og det er derfor begyndt at blive 

lidt mere Instagram-relateret, hvis man kan sige det på den måde, så tekstmæssigt skal 

der ikke være så meget af, det finder folk ikke interessant, de gider ikke at læse det. Så 

for at få likes skal der være et godt billede med en lille tekst, der er fangende og kommer 

med det budskab, du gerne vil have. 

 

Så det vi kommer til at ændre det nu er, at vi kommer til at fattes mere i korthed med 

nogle lidt mere lækre billeder også med lidt andet budskab. Det vil sige, at vores 

Facebook opslag vil både handle om vores produkt og historien bag produktet. Vi vil her 

prøve at fortælle det igennem billeder fremfor kun en masse tekst. Vi har igennem vores 

PR agent begyndt at lave flere billeder og kommet med nye ting både til Facebook og 

Instagram, og selvfølgelig vores hjemmeside, hvor det hele bliver kørt sammen sådan at 

der en rød tråd mellem Facebook, Instagram og hjemmesiden.  Vi vil også prøve at gøre 

vores opslag på de sociale medier mindre personlige end tidligere og blot fokusere på 



Side 107 af 154	  

produktet og historien bag den situation, vi nu befinder os i. Et eksempel på det, er fx 

opslaget med Frankrig, som tiltrak en masse likes og følgere.  
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BILAG 3:      

 

JYSK          

Interview 

1. Kan du fortælle mig lidt om jeres virksomhed? Gerne kort. (Baggrundshistorie, produkt 

& antal medarbejdere) 

 

- Du kan læse mere her: http://www.jysk.com/about-jysk & her: 

http://www.jysk.com/history-jysk-group  

Jeg sidder i den del af JYSK, som hedder JYSK NORDIC og omfatter 19 lande inkl. 

Danmark.   

                            

2. Hvad er din rolle i virksomheden?  

 

- Social Media & Digital Manager, ansvar for social media & digital markedsføring i alle 

19 lande. 

 

3. Hvem er jeres målgruppe? (Køn, aldersgruppe, sociale klasse, erhverv, holdninger, livstil, 

værdier og kulturelle baggrund) 

 

- JYSK har som sådan ikke specifikke målgrupper, da målet er at være et godt tilbud for 

alle. Vi har derimod målgrupper baseret på adfærd. 

 

4. Hvordan differentierer i jer fra jeres konkurrenter? og dermed hvilke behov dækker i 

hos jeres kunder?  

 

- Altid gode tilbud, butikker som er tæt på kunderne, stort udvalg, veluddannet personale 

(vi har bl.a. Danmarks bedste elev uddannelse). Vi har 4 kundeløfter: 

 
Reliable Quality, Good Offers, Easy Shopping & Competent service.   
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5. Hvordan har i undersøgt jeres kunders behov? Og har i spurgt jeres kunder om deres 

behov?  

 

- I forbindelse med den nye strategi, som startede sidste år, spurgte vi over 12.000 

kunder i hele Europa for at afdække behov, ønsker & adfærd.  Vedr. den nye strategi, 

der kan du læse mere om det på vores hjemmeside: http://www.jysk.com/jysk-

customer-promises.    

 

6. Bruger i sociale medier såsom Facebook og Instagram i jeres markedsføring og 

kommunikation med jeres kunder? 

 
- Ja, vi bruger Facebook & Instagram i alle lande, hvor vi har en webshop (16 lande). 

Vi har 141.621 følgere på Facebook og 4.812 følgere på Instagram.  

 

7. Hvilke sociale netværksfora bruger i mest af, når i markedsfører jeres produkt?  

 

- Facebook & Instagram samt YouTube. 

 

8. Hvorfor har i lige præcis valgt disse sociale medier?  

 
- De har de fleste brugere i.f.t. Pinterest, Twitter & Snapchat. 

 

9. Hvordan markedsfører i jer på de sociale medier – altså bruger i nogle bestemte 

metoder? (Formulering af jeres opslagstekst, konkurrence, event etc.)  

 

- Du kan se diverse eksempler på vores danske JYSK Danmark Facebook side, men 

det er en kombination af info om kampagner, konkurrencer & inspiration. 

 

10. Hvorfor vælger i at markedsføre jer på den måde?  

 

- Det giver en god kombination af fokus på vores gode tilbud samt inspiration til, 

hvordan man kan indrette sig, og dermed vise en anden side af JYSK, som man 
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måske ikke kan få i butikken, hvor der ikke er plads til at vise alle møbler i 

miljøerne. 

 

11. Oplever i fremgang i jeres markedsføring og salg af jeres produkt, når i er på de 

sociale medier?   

 

- Ja. Helt konkret kan vi se et salg af produkter, som kommer fra brugere, som har 

klikket på en post på Facebook. Derudover vurderer vi, at sociale medier har en 

værdi som branding platform på lige fod med andre medier. 

 

12. Kan du specifikt komme med nogle eksempler på, hvad fordelen er ved sociale 

medier? 

 

- Branding af JYSK 

- Vise inspiration og hvordan man kan indrette sit hjem med JYSK produkter 

- Salg af produkter 

- Kundeservice:  

De sociale medier er vigtige for os pga.  - Især Facebook fungerer som en del af 

kundeservice. Her oplever vi ex. utilfredse kunder lufter deres frustration, og vi har 

mulighed for at tage kontakt til dem og vende en negativ oplevelse til en positiv. Vi 

bruger det også aktivt i forhold til butikkerne, både når er der ros og ris, så gives det 

videre til den enkelte butik, og de kan håndtere sagen derfra, hvis en kunde ex. skal 

have byttet et produkt eller lign.  

 

13. Hvorfor er det en fordel? 

 

- Vi kommer i kontakt med kunderne på en anden måde end via konkrete 

kampagnebudskaber i tilbudsaviser og TV reklamer.  

 

- Kundeservice delen fylder meget på Facebook og giver os mulighed for at vende 

negative kunder til positive kunder.  
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- Vi kan vise vores produkter i en anden sammenhæng en enkeltvis i en tilbudsavis. 

 

- Vi kommer i kontakt med en målgruppe, som ikke læser tilbudsaviser eller ser ret 

meget flowTV og  dermed Tv-reklamer.  

 

14. Vil i fortsætte med at bruge sociale medier i jeres markedsføring i fremtiden? Og 

hvorfor? Eller hvorfor ikke?  

 

- Ja, kunderne forventer, vi er på de sociale medier.   

De sociale medier er godt til storytelling, dvs. branding af JYSK samt at vise 

hvordan vores produkter kan sammensættes og dermed give inspiration til kunderne, 

hvilket er sværere ude i butikkerne, hvor vi ikke har plads til at vise alle møbler i 

miljøerne. Markedsføringsmæssigt rammer vi nogle kunder, som ikke ser vores 

tilbudsaviser eller ser TV reklamer.  

 

15.  Bruger i blogger?  

 

- Ja. Vi bruger vores egne interne bloggere til vores blog på JYSK.xx.  JYSK.xx er 

blot en betegnelse for alle vores JYSK sites, ex. JYSK.dk, JYSK.se, JYSK.no etc. 

 

16.  Hvordan bruger i jeres interne bloggere?   

 

- Jeg tænker det giver god mening, hvis du tager et kig på vores blog, her kan du få et 

indtryk af, hvad vi gør på denne front: http://jysk.dk/blog 
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BILAG 4:     

 

A.  Samtalen mellem JYSK og en forbruger 

 

Kilde: Den ovenstående samtale foregik på JYSKs Facebook opslag, der blev slået op den 4. oktober 2015. 

Hentet d. 14. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts  

 

Det ovenstående billede viser samtalen mellem JYSK og deres forbruger. Her ytrer forbrugeren sig 

om sin negative oplevelse i en af JYSKs butikker. JYSK formår via Facebook at hjælpe forbrugeren 

med hendes situation, hvor det lykkedes dem alligevel at give forbrugeren en positive oplevelse. 

Samtalen er markeret med et rødt firkant, hvor forbrugerens navn og billede af streget ud for at 

beskytte forbrugerens identit.   
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B. Positive kommentarer fra JYSKs forbrugere 

 

Kilde: Det ovenstående Facebook opslag er slået op på JYSKs Facebook side den 25. september 2015.   

Hentet d. 14. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts     

 
Det ovenstående billede viser et eksempel på JYSKs Facebook opslag, hvor forbrugerne roser 

JYSKs sofasæt. Her ser man JYSK besvarer kommentarerne ved at skrive følgende: ”Tak for jeres 

pæne ord!”. Samtalen er markeret med et rødt firkant.  

På næste side, ser man et eksempel på en forbruger, der stiller JYSK et spørgsmål vedr. et produkt.  
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Spørgsmål fra JYSKs forbrugere på Facebook  

 

Kilde: Det ovenstående Facebook opslag er slået op på JYSKs Facebook side den 25. september 2015.   

Hentet d. 14. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts     

 
Det ovenstående billede viser et eksempel på en forbruger, der stiller et spørgsmål vedr. et sofasæt, 

som JYSK sælger. Her ser man forbrugeren stille et spørgsmål den 27. september 2015 kl. 00:34, 

hvor JYSK herefter besvarer spørgsmålet allerede den 27. september 2015 kl. 10:20. Samtalen er 

markeret med et rødt firkant.  
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C. Spørgsmål fra JYSKs forbrugere på Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Det ovenstående Instagram billede er slået op på JYSKs Instagram profil den 7. januar 2016.  Hentet 

d. 20. januar 2016 fra: http://instagram.com/jyskdk 

På billedet ser man en forbruger spørger om JYSKs produkt, herunder om det er noget JYSK 

sælger, og hvad prisen er på varen. JYSK svarer med det samme ved at bekræfte, at det er et 

produkt, de sælger og henviser derefter til JYSKs hjemmeside. 
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D. Gammel reklamefilm fra JYSK 

 

Kilde: Det ovenstående videoopslag er slået op på JYSKs Facebook profil den 8. august 2015.   

Hentet d. 25. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts                     

Det ovenstående billede er et videoopslag af en gammel reklamefilm omhandlende salg af 

vandseng. 
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D1. Humoristiske videoopslag 

 

Kilde: Det ovenstående videoopslag er slået op på JYSKs Facebook profil den 5. august 2014.  Hentet d. 25. 

januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts  

Det ovenstående billede viser et videoopslag omhandlende dyr, herunder hunde og katte, der ikke 

kan holde sig vågne.  
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Kilde: Det ovenstående videoopslag er slået op på JYSKs Facebook profil den 13. oktober 2014. Hentet d. 

25. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts  
 

Det ovenstående billede er et videoopslag, der viser en mand som bærer en madras, mens han 

cykler.  

 

Kilde: Det ovenstående videoopslag er slået op på JYSKs Facebook profil den 15. oktober 2014. Hentet d. 

25. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts 

Det ovenstående billede er et videoopslag omhandlende børn og dyr, der sover sammen.  
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E.  JYSKs rabatkode og konkurrence til forbrugerne 

 
 

Kilde: Det ovenstående billede er et opslag, der er slået op på JYSKs Facebook profil den 16. januar 2016. 

Hentet d. 25. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts 

Dette er et eksempel på de rabatter, JYSK nogle gange tilbyder sine kunder. Her sparede kunderne 

momsen,  som lå på 20 procent.  
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Kilde: Det ovenstående billede er et opslag, der er slået op på JYSKs Facebook profil den 20. april 2015. 

Hentet d. 25. januar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts 

Det ovenstående billede er et eksempel på de konkurrencer JYSK nogle gange markedsfører sig 

med på de sociale medier. Her gik konkurrencen ud på at svare på et spørgsmål vedrørende et 

produktmærke, som JYSK sælger.  
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F.  Facebook opslag omhandlende potentielle produkter 

 

Kilde: Det ovenstående billede er et opslag, der er slået op på JYSKs Facebook profil den 26. januar 2016. 

Hentet d. 1. februar 2016 fra: https://www.facebook.com/JYSK.dk/?fref=ts 

Billedet er et eksempel på JYSKs opslag omhandlende potentielle produkter, herunder den nye 

møbeltrends, hvor de spørger forbrugerne, hvilket af de fire billeder de synes specielt godt om, og 

det er en stil, de skal gå efter.  
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BILAG 5:    

 

BESVARELSER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN  

 

Spørgeskemaundersøgelse  

 

Denne undersøgelse omhandler markedsføring på de sociale medier og traditionel markedsføring10. 

Formålet med spørgeskemaet er, at undersøge om markedsføring via sociale medier har en større 

påvirkninger på forbrugere end traditionel markedsføring.  

 

          Antal deltagere i alt: 67 

 

1. Køn:   

Mand: 8           

Kvinde: 59 

 

2. Alder:  

16-25: 42  

25-36: 25 

 

3. Bruger du sociale medier?  

Alle respondenterne der har besvaret dette skema, bruger sociale medier til dagligt.   

 

4. Hvor ofte er du på de sociale medier:  

- 1-2 gange om dagen:  3  

 

- 3-6 gange om dagen: 15  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Tv-reklamer, annoncer, trykte banner, folder, print, magasiner, billboards mfl.  
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- 6-10 gange om dagen: 29  

 

- Meget mere: 19 

 

5. Hvilke sociale platforme bruger du meget af?  

Facebook: 36 

Instagram: 0 

Begge dele: 30 

 

6. Når du ser et Facebook/Instagram opslag omhandlende et salgstilbud el. salg af et 

specifikt produkt, vil du så købe dette produkt? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor? 

 

- Salg af ting på Facebook virker utroværdige for mig – jeg kan godt blive inspireret 

til at købe et produkt – men jeg ville ikke købe det direkte fra afsenderen på 

Facebook men finde en hjemmeside eller butik. 

- Nej, hvorfor? Fordi jeg ikke har brug for produktet på nuværende tidspunkt. 

- Det kommer an på, hvilket produkt der er tale om. Men Jeg har før købt en bluse jeg 

så fra Gina Tricot via deres Instagram side, så jeg har faldet for en Instagram 

reklame og købt produktet efterfølgende, fordi jeg synes blusen var flot på modellen 

der havde den på. 

- Det er forskelligt det kommer an på om det noget der siger mig noget :) 

- Kun hvis jeg ved at siden er 100% sikker. Mange sider på fb er falske og snyder. 

- Ja, hvis det er noget jeg mangler og det samtidig er et godt tilbud.  

- Jeg køber ikke fra de sociale medier. Jeg stoler ikke på dem og synes det er uetisk at 

sociale medier bruger ens data til at føre salg. 

- Ja sagtens, hvis kilden er pålidelig og det prisen virker realistisk. Why NOT. 

- Ja, hvis det vækkede interesse. Jeg ser ingen grund til hvorfor man ikke skulle, det er 

som at handle alle andre steder. Dog er det ikke altid lige troværdigt. 

- Nej, fordi jeg ikke bruger Facebook som et sted, hvor jeg køber produkter. 

- Jeg vil først undersøge tilbuddet derefter tage stilling til om det skal købes 

- Nogle gange. Hvis det er et godt tilbud og noget som interessere mig kigger jeg på 

det. 
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- Nej, utroværdigt. Ser det som spam. 

- Instagram appellerer nok mere til mig end FB. For på IG følger jeg folk hvis stil jeg 

godt kan lide, man lader sig derfor også inspirere og lokke. 

- Ja det vil får det går hurtigere. Så behøver jeg ikke at søge i andre databaser 

- Nej 

- Ja fordi er lige til men skal bar klike og så er på hjemmesiden og kan bestille med 

det samme 

- Nej da jeg opfatter disse reklamer som fup. 

- Nej. Fordi jeg ikke stoler på de forskellige internet sælgere. Fortrækker at købe i en 

butik jeg kan henvende mig til. 

- Nej. 

- Nej. Det ikke noget der fanger min opmærksomhed. Ofte anmelder jeg det, da jeg 

ikke bryder mig om reklame. 

- Nej jeg er ikke så meget for at købe ting fra nettet. 

- Nej, køber ikke så tit på nettet og føler bare reklamerne har købt sig en plads på min 

Facebook/Instagram side så har derfor ikke lyst. 

- Nej. Mange sider der bliver reklameret med er spam. Hvis jeg kender hjemmesiden 

så vil jeg overveje det. 

- Nej, jeg synes det er for utroværdigt især over Facebook. Jeg er meget kritisk overfor 

tilbud på de 2 sociale medier da der også ofte er fup!! 

- Nej. Jeg tror ikke på tilbud. Det er en kunstig måde at narre folk på. Et tilbud er en 

måde at sælge sit produkt fordi det ikke kan sælges til den ønskede salgspris. 

- Slagtilbud kan diskuteres. 

- Ja, kommer selvfølgelig an på hvilket tilbud der er tale om, og om det er en 

forhandler jeg har tillid til. 

- Som regel nej. Sommetider virker nogle opslag utroværdige og jeg vil helst ud og se 

på tingene først. 

- Ved ikke. Kommer an på hvad det er. 

- Nej og ja. Nej fordi jeg før har købt noget via Facebook som var fake. 

- Køber ikke over nettet. Fortrækker at få fysisk ned i en butik. 

- Hvis jeg ikke har brug for det, agter jeg ikke at købe det. 

- Slet ikke, den type varer er normalt ikke i min interesse. 
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- Hvis det er er opslag vil jeg sagtens overveje at købe. Hvis det er en ad, får jeg 

fornemmelsen af at det er snyd. 

- Det afhænger af mit behov for produktet 

- Typisk nej men nogle gange sker det at jeg køber det men først undersøger jeg 

virksomheden. 

- Meget forskelligt. 

- Nej, jeg kan ikke overskue at shoppe over nettet medmindre jeg går ind på specifikke 

hjemmesider med intention om at shoppe. 

- Nej, køber/opsøger hvad jeg har brug for selv via det medie jeg nu vil købe det 

igennem. Er på ingen måde interesseret i at få fortalt hvad jeg har brug for. 

- Vil købe det hvis det er en troværdig side, og hvis det er et produkt, som ikke 

kræver, det er noget man skal se fysisk. 

- Nej, fordi der er begyndt at komme mange falske profiler, man ikke kan stole på, og 

fordi jeg har det bedst med at købe ting jeg står med i hænderne. 

- Ja, de kommer altid med gode tilbud. 

- Ja, hvis det er et produkt, der interesserer mig. 

- Det er forskelligt.  

- Efterhånden som man er blevet spammet så er jeg blevet vant til salgs-opslag og 

reagerer nu på det, men det er kun salgshjemmesider man kender. Reagerer ikke på 

fx kinesiske eller ukendte hjemmesider.  

- Det kommer meget an på hvilket produkt og hvilke billeder, der er valgt.  

- Primært nej, hvilket skyldes at jeg ikke kigger så meget efter reklamer på Facebook. 

Hvis noget skulle fange min interesse, så undersøger jeg det nærmere på internettet. 

- Jeg ser ikke så mange reklamer da jeg aktiveret adblock. Hvis det er der dukker et 

eller andet op, så lækker jeg ikke mærke til det. Jeg tror vi som samfund har vænnet 

os til reklamer. 

- Nej, tror ikke på det nødvendigvis virker.  

- Kommer an på om jeg er interesseret i produktet eller ej – og om jeg kan ”stole” på 

den der sælger produktet. 

- Hvis et produkt appellere til mine interesser og vaner, så ja, kunne sagtens have en 

interesse i at købe det.  
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7. Har du købt et produkt efter at have set et Facebook/Instagram opslag om produktet? 

Hvis ja, hvor mange gange ca.? Hvis nej, hvorfor?   

 

- Nej, jeg stoler ikke på Facebook salg.  

- Det har jeg gjort rigtig mange gange. Sjældent at jeg bare går ud og køber tøj uden, 

at blive inspireret fra de sociale medier i form af billeder osv. 

- Jeg har tit købt sneaker sko, efter jeg har set et opslag med dem på Facebook f.eks. 

Jeg følger mange urban sider som tit poster billede og artikler om de nyeste design 

der er på markedet lige på. 

- Ja. Hmm, det har kunne æret 2-3 gange faktisk. Men holder tit øje på diverse sider 

for at se om der skulle være noget fedt. Eksempelvis sneackers, tøj, mv. 

- Ja, få gange, men igennem private personer 

- Ja 2 gange. 

- En del gange i forbindelse med kommende begivenheder (shows, teater o.l.) 

- Jeg har købt hvis der har været gode anbefalinger fra andre brugere på sociale 

medier. Men jeg reagerer ikke på reklamer. 

- Ja en enkel gang. Før jeg købte produktet tjekkede jeg sponsorerne. 

- Jeg fik min varer til tiden og prisen passede. 

- Jeg tjekker dog altid afsenderen før jeg køber eller overvejer at købe. 

- Jeg har prøvet af købe et produkt gennem Facebook. Jeg ved ikke hvorfor, det kunne 

sagtens være gennem andre hjemmeside. 

- Måske 3-4 gange. 

- Nej, fordi jeg ikke bruger Facebook som et sted, hvor jeg køber produkter. 

- Ja men rimelig få gange. Måske 2 gange 

- Ja,  et par gange har jeg.  

- Niks. Stoler ej på det jeg ser er det jeg får. 

- Uha det ved jeg ikke. Jeg har nok undersøgt produktet og fundet pris, men kan ikke 

huske om jeg decideret har købt det. Det har jeg sikkert gjort på et tidspunkt. 

- En gang har jeg købt men det var spontant. Godt tænkt af sælger, god 

markedsføringsform. 

- Ca. 3 gange. 

- Ja par gange. 
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- Nej da, jeg ikke ligger meget mærke til reklamerne. Da der dukker mange op i løbet 

af dagen har jeg lært at ignorere dem. 

- Nej det har jeg ikke. 

- 10 gange. 

- Nej, jeg synes ikke det fanger min opmærksomhed. 

- Nej jeg stoler ikke så meget på nettet. 

- Nej aldrig køber ofte ikke på nettet, men føler heller ikke altid siderne er troværdige. 

- Det kan jeg ikke huske. Det har jeg sikkert, hvis det er gode reviews. 

- Nej, jeg stoler ikke nok på tilbud på Facebook/Instagram, jeg tænder mere på et 

tilbud, som jeg finder i et blad eller på selve hjemmesiden produktet kan købes. 

- En gang. 

- Leasing bil. Ellers aldrig. 

- Ja, et par gange. 

- Ja, børnetøj. Måske 4 gange. 

- Kan ikke huske. 

- Ja. 2 gange. 

- Køber ikke over nettet. 

- Jeg har gjort det en gang. Det var et produkt jeg ville købe i en længere periode, men 

et Facebook opslag reklamerede for det med en billigere pris. 

- Produktet tiltaler mig ikke. 

- Nej. Det ved jeg ikke. 

- 5-6 gange årligt. 

- Ja 1 gang. 

- Ikke altid. 

- Nej. 

- Ja, men det har været når noget jeg har været på udkig efter har været sat ned eller 

lign. 

- Ja. Ca. 4 gange. 

- Ja, ca. 10 gange. 

- Ja masser af gange. Muligvis 20 gange. 

- Kan ikke huske.  
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- Instagram vinder hvad angår salgsopslag – er blevet hooked på mange makeup-

produkter jeg har set på tutorials inde på Instagram og det har lagt sig i 

underbevidstheden, for er senere gået hen og købt de samme produkter. 

- Ja måske 4-5 gange.   

- Nej. Se svar 1 efter grunden til dette.  

- Nej. Der er ikke et produkt som jeg umiddelbart syntes har været godt nok, ellers er 

det sikkert fordi jeg som person for det meste køber det, som jeg synes at jeg  angler. 

- Instagram opslag ja, men så har det været at private brugere/kunder som ikke får 

profit. 

- Ja, adskillelige gange (ca. 5-7 gange).  

 

8. Føler du promovering af et produkt på Facebook/Instagram virker fængende og 

troværdig? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor?   

 

- Det virker fængende ja men ikke troværdigt. 

- Kommer an på, hvilken side som promovere et produkt. Det er vigtigt at være kritisk 

på de sociale medier, da mange sælger kopivarer under officielle virksomheders 

navne – men hvis der bliver promoveret på en officiel side eller en virksomhed jeg 

for den sags skyld kender, så virker det vel troværdigt. 

- Kommer helt an på hvor professionelt promoveringen er udført. Hvis der er blevet 

sløset med promoveringen falder troværdigheden også pr. automatik. 

- Ja, det synes jeg, at det gør fordi man ser produkterne på folk og bliver inspireret den 

vej igennem. 

- Ikke nødvendigvis troværdig. Men de fleste virker fængende. 

- Fængende ja. Men om det er troværdigt er forskelligt. Hvis det virker for godt til at 

være sandt eller hvis jeg ikke kender virksomheden der promovere produktet så 

googler jeg virksomhedens CVR. Nr. 

- Nej, synes det alt for udspekuleret. Og ofte er reklamerne irrelevante. Jeg vil hellere 

udsættes for reklamer, der ved lige præcis hvad jeg kunne være interesseret i. Ellers 

er det bare spam. 

- Nogen er bare bedre til at promovere end andre. Nogle enkelte gange har det virket 

temmelig troværdigt dog ikke alle opslag. 
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- Nej, det minder om reklamer og oftest kan der være mange skjulte ting man ikke ved 

bag alle de reklamer. Det virker ikke lige så troværdigt på sociale medier som fx hvis 

det stod i en avis. 

- Ærligt så nej. 

- Ja både og, men mange gange følger der et men med. 

- Nej slet ikke .. føler altid at der er noget som binder en eller en ulempe som ikke er 

beskrevet ved købet. Så er meget skeptisk. 

- Utroværdig. Jeg skal kunne se og røre ved det jeg køber. 

- Ikke på FB, for der er det som regel cookies der gør at der kommer reklame og det 

har sin modsatte effekt på mig. Synes det er irriterende at de produkter, jeg har set, 

"forfølger" mig over alt. Så får jeg ikke lyst til at købe det alligevel. 

- Ja. Mit køb foregik hurtigt og der var hurtig levering 

- Det har sine fordele og ulempe. Fordelen er at det kommer ud til mange mennesker 

på, og ulempen er enhver kan markeføre sig dvs. også svindler. 

- Nej, da det ikke er her jeg indhenter information om et produkt da det er oplevet at 

der er lavet falske profiler af evt. Kendt brands. 

- Nej slet ikke. 

- Lidt. 

- Nej slet ikke. Hvis det reklamer som popper op uønsket, er det mere irriterende. Jeg 

synes ikke det okay, at Facebook og andre sociale medie benytter sig af dette. 

- Nogle gange kan det godt fange min interesse - hvor jeg så går på jagt efter det i det 

virkelige liv. 

- Nej som nævnt ovenstående. De har blot fundet frem til min via penge. Synes ikke 

de skal være der. 

- Nej synes de er irriterende. 

- Nej, da ALLE har adgang til det uden at sku betale en formue derfor tvivler jeg på 

hvor troværdigt det er. Hvis de henvender til et link hvor jeg efterfølgende kan se at 

de også har en troværdig forretning så vil j overveje. 

- Det er troværdigt nok. Logo og grafisk smukt og gerne telefonnummer. 

- Ja, man bliver gjort opmærksom på tilbud man måske ikke have opdaget, men jeg 

tager altid mine forbehold, da risiko for svindel altid vil eksistere online. 

- Nej som regel ikke. 
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- Nogle gange. 

- Nej. 

- Det er fængende, ja. - Fordi det netop er promoverende og skabt til at fange ens 

interesse. 

- Troværdigt, not always. - Efterhånden kan man ikke tro på alt hvad der bliver sagt 

om et produkt, falsk markedsføring er efterhånden meget udbredt på de sociale 

medier, hvor formålet er at sælge store mængder, også selvom produktet er horribelt 

eller er under alle forventninger. 

- Tværtimod, reklamerne virker anmassende. 

- Nej. Det er bare en mavefornemmelse kan man sige. 

- Det kommer meget an på markedsføringen. 

- Kommer helt an på om det ser professionelt ud. 

- Sometimes. 

- Nej. Jeg kan ikke adskille mellem ægtheden af latterligt billige priser fra hinanden. 

Og ved ikke om annoncen er troværdig eller ej, så lader bare være. 

- Både og, det kommer an på hvor professionelt det er og hvor oprigtigt det er. 

Pistolsalg/røverhistorier om produkter narre ikke mig. 

- Ikke altid 

- Ikke altid, der er mange der fusker på nettet. 

- Ja hvis det er et produkt, der interesserer mig og har behov for. 

- Ja fordi de fleste skriver anmeldelser på det.  

- Instagram er mere troværdigt i og med det er privat personer/professionelle 

makeupartister der anbefaler det (selvom man ved de er betalt for det.). Men FB-

annoncer er lidt misplaceret og gør en mere mistænkelig når man ved de bruger ens 

internet-søgninger til at målrette reklamer mod en. Hvis jeg søger på Google efter en 

creme, og den så dukker op i min FB øger lidt til utrygheden.  

- Det afhænger af hvilket mærke, hvordan det er markedsført, hvilke ord der er valgt 

til markedsføringen og om det virker for godt til at være sandt eller ej. 

- Nej, der er en del reklamer på de sociale medier, og grundlæggende er jeg ikke på de 

sociale medier pga. reklamer, og derfor siger det mig ikke så meget. 

- Nej. For det første er det noget jeg synes, som ikke nødvendigvis behøver en 

forklaring. For det andet så tror jeg at mennesker har vænnet sig til at der er reklamer 
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rundt omkring, og derfor er der højst sandsynligt nogen som for det meste ser forbi 

dem. 

- Nej, da jeg godt ved at flere som poster billeder op bliver betalt for det. 

- Nej ikke altid. Folk har en tendens til at snyde folk på de sociale medier. 

 

 

9. Mener du, det er vigtigt for virksomheder at have en Facebook/Instagram profil? Hvis 

ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor?    

 

- Ja for så kan man lave god reklame og skabe awareness selvom man ikke vil købe 

det direkte kan man godt opdage produkter man ikke kendte. 

- I disse tider, hvor teknologien hele tiden er udvikling er det nærmest en selvfølge, at 

virksomheder har en Facebook/Instagram profil, da flere og flere konsumenter 

benytter sig af det teknologiske aspekt i hverdagen. Når konsumenter alligevel 

bruger så mange timer på de sociale medier er det en oplagt mulighed for 

virksomheder at udnytte den. Derudover finder jeg det interessant at følge med i de 

virksomheder jeg interesserer mig for – alt fra fremtidige projekter til seneste 

tøjkollektion. 

- Ja helt klart, det giver virksomheden en form for troværdighed. Nu til dages foregår 

mange handler over nettet, og ved at undersøge virksomheden Facebook/Instagram 

profil for man sig hurtigt et billede at hvor troværdig virksomheden er. 

- Ja, bestemt! Virksomheder bør følge med i tiden og se på hvad der rører sig ude på 

markedet, hvis de gerne vil stay relevant. 

- Sociale medier er uundgåeligt, og enhver virksomhed bør have mindst én social 

media platform de kører med, som så også bliver opdateret jævnligt. Det nytter heller 

ikke noget at have en konto, bare for at have én, hvis man ikke bruger den til at 

komme tættere på sine kunder. 

- Man kan komme rigtigt lang med sine produkter via de sociale medier, da største del 

benytter disse. 

- Ja det synes jeg fordi at Facebook efterhånden bliver brugt som google. Man søger 

altid på Facebook hvis man vil vide mere om de forskellige virksomheder. 

- Ja grundet markedsføring og promovering. Det er let at komme ud til folket. 
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- Ja , det vigtigt, så kunderne kan komme direkte i kontakt med dem. Da det er den 

primære kilde til kontakt i 2016. 

- Helt klart. Hvis man er ny på markedet er det den bedste måde at promovere sit 

produkt/butik på. Sociale medier er det bedste sted for virksomheders reklame og et 

must. 

- Ja, jeg kører selv en virksomhed på Facebook gennem en Facebook side. Vi har fået 

mange flere likes, mange flere bestillinger og rækkeviden udvides. Det gør det også 

mere troværdigt at folk kan gå hen til virksomheden som er en fysisk butik for at 

være sikre på at den faktisk findes. 

- Nej det behøver de ikke for min vedkommende, da jeg alligevel ikke shopper via 

Facebook. 

- Ja så folk kan følge med når de er på farten. 

- Afhænger af hvilken en et firma det er. 

- Hvis det er for at forøge et salg blandt unge vil det være en god måde at promovere 

sig på. 

- Ja og nej. Nej som salgskanal, ja til at vise hvad de er og går ind for. 

- Ja klart, især på IG. Det er god markedsføring og holder en opdateret. 

- Ja folk er på fb 24/7 det vil være en markedsføring og promotion. 

- Ja. Bedre markedsføring, så de måske også kan reklamer, da folk bruger mere tid på 

det social medier end måske en reklame – avis. 

- Ja vi bevæger os ud hvis vi ikke allerede er det til et teknologi verden med apps og 

sociale medier hvor folk bruger meget tid på det. Så det vil være klogt for firmaerne. 

- Ja det mener jeg men den skal Være professionel forstået på den måde at det skal 

Være klart og tydeligt at det er 

- virksomheden der ejer denne da der er mange falske profiler. 

- Hvis det er troværdige butikker, jeg kan henvende mig til og der er samme regler 

som almindeligt, så synes jeg det er en god metode for butikken at reklamere på. 

- Ja. 

- Jeg følger enkelte mærker, så det kommer and. Hvis de fx ofte udstiller tøj etc. Synes 

jeg det ok. Men hvis det bare er for at være oprettet så det ikke relevant. 

- Ja for at det når ud til flere. 

- Ja hurtig måde at komme ud til kunderne og mere praktisk da mange tjekker det ofte. 
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- Ja da alt nu til dags er online og moderne så det forventer jeg. 

- Ja det er vigtigt. 

- Hvis ikke man køber produktet er det stadig god forretning for mange vil huske 

produktet/dem fordi man er så meget på Facebook/ Instagram i dag. 

- Facebook ja. Tror det kan bruges som en reference bog og fremvisning af hvad man 

kan. 

- Jeg synes det er en god ekstra service. Eksempelvis er det rart at mit teleselskab 

Telenor har en Facebook profil hvor man kan skrive 24/7. Facebook er "fremtiden" 

så det varer ikke længe før butikkerne må hoppe med på vognen. 

- Både og. 

- Det var ikke noget afgørende betydning for mig. 

- Ja. 

- Ja fordi Facebook bliver brugt af alle, og her fanger du folks opmærksomhed 

- Ja, potentiale for mere salg eller bare simple oplysninger og kampagner kan blive 

markedsført gratis på disse platforme. 

- Personligt er jeg ligeglad. Men ser vi på det makroskopisk, så fylder internettet og 

herunder de sociale medier utrolig meget i det senmoderne menneskes liv. Derfor 

kan man argumentere for at det netop er vigtigt, for en virksomhed at befinde sig på 

de sociale medier så den kan ramme den størst mulig skare af mennesker, når de 

reklamerer for deres produkter. Sociale medier kan også bruges af virksomheder til 

at lære deres kunder bedre at kende og hermed være bedre til at imødekomme deres 

behov. 

- Ja en profil er vigtig. Det viser tilgængelighed og interne på en anden måde en en 

reklame. 

- Ja. Facebook er den nye stalking-metode. Og hvis virksomheder ønsker lidt mere 

opmærksomhed og kendskab, så er Facebook vejen frem. 

- Ja det er vigtigt i dag hvis man skal nå ud til sine kunderne. 

- Ja fordi flere og flere er på din sociale medier nu til dags det er en del af den 

teknologiske udvikling 

- Det er nemmet at se reklame for som bruger 

- Ja, for det er en platform som utrolig mange benytter og man kan komme ud her. 

- Ja 100p, det er en af de største promoveringskilder i verden. 
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- Ja, fordi alle næsten i dag har en smartphones og Facebook, 

- Og nyheder hurtig bliver udbredt i Facebook, der går lyn stærkt 

- Nej det synes jeg ikke er nødvendigt, de kan reklamere på andre måder. 

- Ja helt klart. Det er vigtig at man kan skrive direkte til dem via deres profil eller 

sende en privat besked, hvis man nu sidder og 

- har et par spørgsmål om deres produkt. 

- Ja fordi de fleste er på de sociale medier.  

- Ja – fx en frisørsalon er det fedt at kunne se deres ’arbejde’, tilbagemeldinger og den 

uofficielle tone der angiver hvordan det er at være kunde hos dem udover den 

formelle ’kedelige’ hjemmeside.  

- Absolut! Facebook er det essentielle for at ramme en bred skare af sin målgruppe. 

Det er nemt og hurtigt at dele, synes godt om, skrive om produkter og så videre.  

- Det kan være lidt svært at sige, men de fleste virksomheder har jo en Facebook profil 

disse dage. Det er vel en god idé i det lange løb, da mange mennesker bruge de 

sociale medier til at søge efter specifikke ting som virksomheder slår op på deres 

Facebook profil.  

- Ja. Det forstærker deres troværdig hvis der er mennesker som kan skrive om deres 

behandling hos dem eller noget i den stil. Hvis ikke kan det jo være svært at vide om 

det er en rigtig hjemmeside.  

- Ja, hvis de ønsker at blive rost, men også så éns klage bliver hørt. 

- Det er ikke essentielt, men kan være en god ide, da der er mange fordele ved at have 

Facebook (dog også ulemper). 

 

 

10. Følger du nogle virksomheder på Facebook/Instagram? Hvis ja, hvorfor?   

 

- De har flotte produkter – f.eks. smykke-virksomheder. 

- For at følge med i det sidste nye, at blive inspireret ift. hvordan jeg skal klæde mig 

osv. 

- Ja følger en masse virksomheder, bare for at været up to date med deres nyeste varer. 

- Ja, det gør jeg, fordi jeg på den måde får inspiration. Derudover ser jeg hvilke nye 

varer der er kommet. Følger skobutikker, tøjbutikker, bolig og indretnings sider osv. 
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- Ja, bare for at følge med hvad der er på markedet. 

- Ved ikke. 

- Ja mange. Jeg følger dem fordi jeg gerne vil opdateres på de tilbud de kører. 

- Ja, men dem jeg reelt har interesse i. Ellers hvis der har en berømthed som produkt 

ambassadør. Ellers for at få et indblik i hvad der er "in" for virksomhederne. Da jeg 

selv sidder med Social medier strategier. 

- Ja. Det gør man bare. 

- Ja, for at blive opdateret om hvad der sker rundt omkring. 

- Nej ikke rigtigt. 

- Ja, så jeg ikke altid behøver bruge min pc til det og til at se deres nyeste vare og 

tilbud. 

- Nej ikke rigtigt. 

- Følger nogle få sider for at få inspiration men ikke andet. 

- Heller ikke. 

- Ja masser, for at holde mig opdateret og få inspiration. Companys, magasin, Illum, 

MB, Marie Black, Carre, forskellige designer og butikker. De er troværdigt. 

- Nej. 

- Ja. 

- Ja men blot for inspirationens skyld. 

- Ja, hvis der f.eks. er noget tilbud, så er det godt at kunne følge med 

- Ja. 

- Ja, nogle mærker har det som deres eneste reklame. Og hvis det er noget jeg bryder 

mig om, så følger jeg dem. 

- Ja for fx at følge med i tilbud , nye varer osv. 

- Kan ikke huske. 

- Ja for seneste nyheder, hurtig adgang til kontaktoplysninger og så er de hurtigere om 

at besvare spørgsmål. Det er også godt at man kan skrive ens holdning om de 

forskellige firma efter egen erfaring. 

- Nej. 

- Det er ikke det jeg bruger Facebook og Instagram til. 

- Nej. Orker det ikke. 

- Men burde gøre det for at følge trends. 
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- Ja, dem jeg har interesse i. Her bliver jeg oplyst om gode tilbud, events, evt. lukning. 

- Ja, det plejer at være bolig og børnetøj. 

- Jeg kan godt lide at følge med i de forskellige indretninger og styles, måske kan 

noget inspirere. 

- Ja. 

- Nej. 

- Nej. 

- Ja. Det gør jeg fordi jeg vitterligt synes godt om virksomheden. Altså, så har jeg 

været kunde og brudt mig om eks. butikken, caféen m.m. og liket på Facebook for at 

følge med i hvad der sker; tilbud, lukketider, etc. 

- Nej. 

- Ja. Jeg læser jura og finder det interessant at følge forskellige advokatfirmaer. 

- Ja for at være opdateret omkring gode tilbud og produkter 

- Ja fordi jeg enten kender nogle der arbejder der eller er et firma jeg har handlet hos 

før. 

- Ja. 

- Hurtigt at følge med i deres tilbud og hvis der er ændringer mht. produkter 

- Det er spændende at følge med og se hvad der sker. 

- Masser, for at følge med i deres udvikling og produkter eller lign. 

- Ja, fordi man kan se når de har tilbud , nye produkter , og lagersalg 

- Ja, uha der er mange. 

- Ja en del, fordi det er interessant at følge med i deres nye produktudvikling eller 

tilbud. 

- Ja fordi de fleste er meget hurtige til at skrive omkring produktet på Facebook.  

- Ja, nogle af dem som viser hvordan man kan bruge deres produkter fx 

teknologiske/makeup firmaer.  

- Jeg følger for det meste blogs, men hvis der er mærker/virksomheder, hvis produkter 

jeg før har købt og har været glade for udenom Facebook, så kunne jeg godt finde på 

at følge dem for at se om de har flere gode tilbud eller lancering af nye produkter.  

- Nej. 

- Nej, det tror jeg ikke. Har ikke lyst ☺. Hvis du finder noget må du gerne fortælle 

mig det.  
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- Ja, på Facebook. Det gør jeg typisk hvis jeg godt kan lide deres produkt, eller skal 

klage. 

- Ja, for at se hvad de tilbyder.  

 

11. Når du vil købe et bestemt produktmærke, eller vil lede efter noget du mangler, er 

Facebook/Instagram det første online platform du besøger? Hvis ja, hvorfor?  

 

- Nej overhovedet ikke, Facebook er der hvor jeg opdager produkter jeg ikke kendte 

til. Når jeg gerne vil have fat i noget bestemt bruger jeg nettet/ alm butikker. 

- Nej, ikke just. Hvis jeg vil købe et bestemt produkt, så henvender jeg mig direkte til 

hjemmesider, f.eks. skohjemmeside. 

- Nej, jeg besøger først og fremmest virksomhedens egen side. Herefter tjekker jeg 

som regel deres Instagram og Facebook sider til at få inspiration til outfits eller lign. 

- Det er lidt forskelligt. Bruger både Instagram/Facebook, hjemmesider, mv. Har ikke 

en bestemt rækkefølge at gøre det i. 

- Ja det altid det første man kigger efter, men tjekker altid butikkerne før jeg bestiller 

- nej først Google, dernæst Facebook. 

- Nej det er det ikke. Jeg googler for derefter at tjekke på Facebook. Det kan nogle 

gange været svært at finde noget bestemt på Facebook hvis man ikke ved hvad det 

man lader efter hedder derinde. 

- Nej, jeg søger via Google. Jeg springer de betalte reklamer over. Hvis jeg finder 

noget interessant på internettet , kan jeg godt finde på at gå ind på de sociale medier 

for at undersøge yderligere om brandet / produktet.  

- Nope, fortrækker at købe fra butikker, men hvis prisforskellen er stor søger jeg via 

de sociale medier. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. Men Google er. 

- Nej. 

- Hvad med hvis det er Nej.  

- Svaret er nej. 
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- Ja, mere IG. Fordi de viser, hvilke produkter de har og man kan følge med i deres 

nyeste produkter. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. 

- Ja. 

- Nej, starter på Google. 

- Ikke nødvendigvis hvis virksomheden har en hjemmeside fx 

- Nej, Facebook er ikke beregnet til det synes jeg. Ikke nok stort udvalg af produkter 

der til at være første sted man leder. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej. Google.  

- Nej, så besøger jeg ofte butikkens officielle hjemmeside. Eksempelvis hvis jeg 

skulle bruge en mascara fra L’Oreal, så tjekker Matas online shop. 

- Indimellem. Hvis det er på Instagram så plejer jeg at søge under tags. 

- Ved ikke. 

- Nej. 

- Nej. 

- Nej, jeg bruger Google som typisk også henviser til en Facebook side (hvis 

virksomheden har en). 

- Nej. 

- Nej, det er det ikke. 

- Søger som regel først på deres egen hjemmeside. 

- Nej. 

- Ja- for at læse tilbagemelding. 

- Nej aldrig. 

- Nej, aldrig. 

- Nej. Starter altid med deres egne hjemmesider. I Facebook kan man ikke få det fulde 

overblik over alle produkter og priser. 

- Nej. 



Side 139 af 154	  

- Ja hvis jeg i forvejen kender produktet og så vil jeg søge på Facebook og læs 

anmeldelserne derinde. Instagram er mere det visuelle billede af produktet, hvis jeg 

ønsker et realistisk billede af produktet. 

- Nej.  

- Jeg besøger Facebook for at få folks erfaringer og meninger i fx grupper, og 

Instagram for at få ’billeder’ og tutorials omkring det. 

- Nej, jeg er mest til at shoppe ”In real life” i en fysisk butik.  

- Nej, det er Google, eftersom det er mere overskueligt, mange flere informationer 

osv. 

- Nej.  

- Nej, det er typisk Google jeg spørger. 

- Ja ofte, fordi de nyeste ting er at finde på Facebook. 

 

12. Har du købt et produkt efter at have set en tv-reklame, en annonce eller reklame-

kampagne? Hvis ja, hvor mange gange ca.? Hvis nej, hvorfor?  

 

- Ja. En gang i mellem. 

- Sjælendt, det kan tælles på en hånd. 

- Hvis på Instagram ser en virksomhed poste nogle fede sneaker sko, tager jeg 

selvfølgelig forbi deres butikken og tjekker produktet ud. 

- Ja. Husker dog ikke hvor mange gange, men det er få gange. 

- Nej, kan bedst lide at afprøve tingene inde jeg køber noget.  

- Husker ikke. 

- Ja en 2-3 det seneste års tid. 

- Ja på baggrund af tv reklame men ikke på de sociale medier. Jeg har købt kosmetiske 

produkter. På tv kan man ikke springe reklamerne over. Man er tvunget til at se dem. 

Jeg har købt L’Oreal shampoo og Maybeline mascara osv. baseret på tv reklamer. 

- Ja et par gange. 

- Ja, 1 gang. 

- 2-3 gange. 

- En enkelt gang. 

- Det har jeg nok men kan ikke huske det præcist. 
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- Aldrig. Stoler ikke på det. 

- Hmmm ved ikke hvor mange gange. Men ja har købt. 

- Nej tv virker utroværdigt. 

- Nej. 

- Meget ofte. 

- Det er kun hvis jeg leder efter noget, som jeg i forvejen har været på udkig efter. 

- Ofte gør jeg ikke, det er sjældent. 

- Ja et par gange 3-5 gange cirka fordi jeg blev fanget af det. 

- Ja mindre upersonligt, derfor virker det mere interessant. 

- Nej. 

- 2 gange. 

- Nej slet ikke. Jeg tror sjældent på reklamer. 

- Ja masser af gange. 

- Nej fordi det er som regel total overdrevet. Slet ikke min stil. 

- Kan ikke huske. 

- Ja. Kan ikke huske hvor mange gange. 

- Ja det har jeg 3 gange. 

- Nej. Det har nok interesseret mig. 

- Ja sko blandt andet. 

- Ja, et par gange. Det har jeg desværre ikke tal på. 

- Ja det sker tit især med dagligvarer. 

- Nej er ikke typen der ser tv så meget og tænker tit de der tv shop er fup. 

- Nej. 

- Tror ikke altid på reklame med mindre en anden har sagt go for it. 

- Nej. 

- Som skrevet tidligere, jeg opsøger selv det jeg har brug for, så nej. 

- To til tre gange. 

- Nej. Bryder mig slet ikke om Tv-reklamer eller annoncer. 

- Ja fordi den fangede mig.  

- Ikke bevidst.  

- Kun en enkel gang, hvor det har været en decideret kampagne (lancering af et 

velkendt udenlandsk makeupmærke, som debuterede i Matas) 
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- Nej, det har jeg ikke. Jeg ved egentlig ikke hvad grunden til dette er. 

- Nej, fordi jeg for det meste køber ting efter behov og ikke efter reklame.  

- Nej. Jeg er hverken eksponeret for tv (dermed tv-reklamer) og ej hellere avis-

reklamere til dagligt. 

- Nej. 

 

13. Fanger tv-reklamer eller annoncer din opmærksomhed? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, 

hvorfor?  

 

- Nogle gør. Det kommer an på om prisen præsenteres og om jeg har mulighed for at 

se produktet hos nogen eller selv at kigge på det fysisk. 

- Igen kommer det an på, om der bliver appelleret til mine interesser og vaner. En 

reklame om beting og druk fortæller mig ikke så meget f.eks. Grunden til jeg nævner 

disse 2 er fordi, at jeg typisk oplever disse 2. Derudover bruger jeg ikke tid på 

annoncer osv. 

- Jeg oplever tit at annoncer på Instagram fanger min opmærksomhed, altså mere ift. 

de traditionelle tv-reklamer. 

- Både og. Det kommer an på, hvad der er tale om. Hvis de gør, så er det fordi det er et 

produkt jeg synes er flot, noget jeg mangler, eller noget jeg gerne vil have. men det 

er meget sjældent at jeg decideret bliver overtalt af en reklame til at købe noget. 

- ikke så meget mere. 

- De fanger hvis det er et godt tilbud ellers ikke. 

- Jeg ved ikke om de fanger mig. Meget af det er spam. Der er mange bil reklamer i 

tv'et og generelt på YouTube også .Men jeg er ikke den fase af mit liv hvor jeg kan 

købe en bil for 150.000,- derfor er meget af det ikke relevant for mig. Kosmetiske 

reklamer er derimod meget relevante for mig. Men jeg ser reklamerne meget 

tilfældigt, mellem alle mulige andre reklamer for bleer, biler, rense middel, vaske 

maskiner osv. 

- Hvis kedsomheden tager over så ja ellers ikke. 

- Nej ikke altid, medmindre jeg også hører fra folk at det har overrasket dem positivt. 

Jeg tror nok ikke på det, man ønsker altid som virksomhed at vise det bedste. 

- Ja nogle gange. Fordi reklamen er god. 
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- Ja det gør de, fordi man ikke skal bladre i reklamer eller avis. Man får det hele 

serveret. 

- Tv reklamer og annoncer fanger med fx. gode tilbud. 

- Nææ. Ser det ikke. Og har heller ikke et tv. 

- Jeg ser ikke rigtig tv og ser ikke reklamerne, når det er. Så nej. 

- Hvis det er reklamer fra cookies, så har det negativ effekt på mig. 

- Andre slags reklamer/annoncer kan måske bedre lokke mig. 

- Nej for meget markedsføring. 

- Ja nogle gang hvis det er meget billigt. 

- Ja det har jeg da jeg er mere sikker på at det der bliver annonceret er sandt. Desuden 

fanger det mere min opmærksom da der ofte ikke er lige så meget "støj" som når 

man sidder på de sociale medier. 

- Nej, kun hvis det er noget bestemt jeg er ude efter. 

- Nej, synes de er irriterende. 

- Sommetider hvis de er interessante nok. 

- Ja ser dem gerne og så virker de mindre upersonlige. 

- Nej synes de er så irriterende. 

- Nej. Er meget skeptisk anlagt hvad angår reklamer. 

- Kun hvis de er sjove. 

- Ja, jeg bliver gjort opmærksom på et tilbud jeg måske ikke lige har set. 

- Nej. 

- Som tidligere nævnt. Jeg bryder mig ikke om overdrivelse. 

- Ja. 

- Ja nogle gange hvis det er noget der interessere mig. 

- Ja fordi man bliver påvirket af reklamen. 

- Ja det gør de, fordi de varer i så lang tid. 

- Nogle gange. 

- Ja, Duster reklamen har en sang jeg finder morsom. 

- Ja jeg er interesseret i marketing og kan godt lide at se opbygningen af reklamer. 

- Bilka gør for at se tilbuddene. 

- Ikke altid. 
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- Ikke altid, medmindre det er reklame for mad! Jeg har typisk ikke brug for hvad der 

reklameres med. 

- Nej, det er alt for "dumt". 

- Nej, de fanger ikke min interesse. 

- Nej. 

- Ja nogle gange .  

- TV-reklamer fanger selvfølgelig opmærksomhed – især om teknologiske produkter 

man ikke lige kendte til. Ellers madvarer osv. fanger ikke opmærksomhed.  

- Jeg ser ikke TV særlig ofte og desuden er jeg ikke en impulsiv køber. Annoncer på 

eksempelvis Facebook eller andre sider bliver jeg heller ikke fanget af særlig hurtigt. 

Jeg følger mere blogs, som sagt – så hvis jeg ser en blogger, der har skrevet en 

anmeldelse af et produkt som de har syntes godt om, så vil jeg hellere være 

interesseret i at købe det end hvis jeg bare ser en annonce/reklame.  

- Sædvanligvis skifter jeg tv-kanal når jeg ser en tv-reklame, men hvis jeg endelig 

ikke skifter kan det godt fange min interesse. I de fleste tilfælde ikke nok til at jeg 

undersøger produktet nærmere. 

- Nej, jeg bruger ikke tv. 

- Nej det gør det ikke, Det er typisk fup. 

- Nogle gange, kommer an på hvad det er. 

 

14. Har traditionelle reklamer påvirket dit købt af et/flere produkter?   

 

- Ind i mellem. 

- Hvis det nogensinde har, så er det lang tid siden. 

- Jeg ofte er online på de sociale medier, mener jeg ikke at de traditionelle reklamer 

påvirker mit valg af et bestemt produkt længere. 

- Ja, men ikke i så stor grad. 

- Nej. 

- Nej ikke rigtig. 

- Ja men jeg plejer ofte at kigge i de reklamer der er relevante for mig. f.eks. Matas 

reklamer. 

- Nej overhovedet ikke. 
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- Nej. 

- Nej. 

- Ja. 

- Nej ikke rigtigt. 

- Niks. 

- Hmm, altså blade kan godt påvirke mig når de fx reklamerer for tøj/makeup og man 

godt kan lide det, så opsøger man det. 

- Nej. 

- Nej. 

- Ja. 

- Nej. 

- Nej. 

- Ved ikke. 

- Ja mange gange. 

- Nej. 

- Ja. 

- Jeg ser dem aldrig. 

- Ja. 

- Nej. 

- Ja 

- Ikke så vidt jeg husker. 

- Nej. 

- Jeg er ikke nem at påvirke med reklamer, jeg køber kun hvis jeg reelt set har brug for 

det. Jeg lever livet sikkert.  

- Ja. 

- Ja, hvis der er tale om tilbudsaviserne som jeg bladrer igennem i ny og næ. 

- Ja. 

- Nej 

- Ved ikke rigtig. 

- Engang i mellem. 

- Nej. 

- Nej. 
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- Nej. 

- Nej. 

- Ikke rigtigt de sidste 5 år.   

- Ikke af hvad jeg kan huske, da jeg meget sjælendt ser TV og har været sådan hele 

livet. Hvis der menes traditionelle reklamer som I tilbudsblade, så har dét til gengæld 

været med til, at jeg har købt et par produkter. Men vi har ikke fået reklameblade i 

flere år nu efterhånden, så jeg køber oftest noget, når jeg fysisk er ude.  

- Nej, det har de ikke.  

- Nej. 

- Ikke umiddelbart, men det kan tænkes at det har underbevidst. 

- Ja, ifm. tilbuds osv.  

 

15. Finder du traditionelle reklamer troværdige og tiltrækkende? Hvis ja, hvorfor? Hvis 

nej, hvorfor?  

 

- Ja nogle gange hvis det hører til butikker man kender i forvejen. 

- Finder dem troværdige, men de fylder ikke særlig meget i mit liv. 

- Nej, fordi synes altid der bliver overdrevet. Kan ikke lade vær med at tænke på 

rengøringsprodukter, hvor man bare ved at de overdriver ! "Bang, og snavset er væk" 

agtigt reklamer, de er alt for overdrevet til at jeg tror på dem! 

- Nej. 

- Ja der er en del tiltrækkende reklamer men om de er troværdige afhænger af om jeg 

kender dem i forvejen. 

- Nej, jeg tror mere det en vane sag. Jeg er mere vandt til at kigge for produkter i 

traditionelle reklamer. Men tiderne ændre sig. Og jeg tror den generation der har 

været udsat for sociale medier siden deres barndom , finder reklamer på sociale 

medier ligeså troværdige som de traditionelle. De traditionelle reklamer er alligevel 

dyrere i produktion og vil en dag udgå. Ligesom mange magasiner ikke overlevede 

blogger bølgen. Fordi folk fandt deres inspiration online gratis. frem for at købe et 

blad. 

- Nej. 

- Nej, fordi de er kedelige. 
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- Ja, jeg kan læse om produktet og se nærmere på det. 

- Tilbud via almindelige reklamer virker mere troværdige end annoncer via Facebook. 

- Nej. Jeg bruger ikke reklamer. Smider det ud... Spild af tid. 

- Hvis det er for mange og det blinker ude i alle sider mens man er på nettet, så gider 

jeg ikke glo på det og det påvirker mig negativt. Det er en stor turn off. 

- Nej det handler for dem om at sælge en vare intet andet. Det virker også yt 

efterhånden. 

- Ja. 

- Ja for der ved jeg at det er virksomheden selv der har valgt denne annonce. 

- Det er jo gratis på de sociale medier så alle kan oprette en profil. 

- Nej, som skrevet tidligere. Bliver ikke nemt påvirket af reklamer på nettet. De er 

utroværdige for mig. Med mindre det er en kæde jeg kender i forvejen. 

- Ikke mere troværdige end andre reklamer. 

- Nej ikke så tiltrækkende ! Det er alt for typisk. Alle vil bare reklamere for deres ting. 

- Ja men ikke altid mere tiltrækkende end sociale mediers reklamer. Kan dog godt lide 

de virker mere upersonlige. 

- Nej kigger ikke på reklamer. 

- Ja fordi det er noget jeg er vokset op med, derfor virker det mere naturligt for en på 

min alder. 

- Ser dem aldrig. 

- Jeg skal nok søge og finde det produkt jeg har brug for når jeg har brug for det. 

- En gang imellem kan jeg godt lide at skimme avisen igennem, ellers ikke. 

- Nej. 

- Ja. 

- Ved ikke. 

- Ja fordi deres simpelt budskab. 

- Hvis netto reklamerer for 20% på al deres ost, tror jeg på det. Men hvis Maria kasino 

reklamerer for sikker gevinst etc. virker det utroværdigt fordi jeg i forvejen mener at 

pengespil er spild af penge. 

- Troværdighed er svært at definere, men er ikke udefinerbart; personligt mener jeg at 

troværdighed afhænger af personen som modtager reklamen og i den grad også 

afsenderen af reklamen. 
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- Ja. De kommer til mig når jeg ønsker det, de er ikke anmassende. 

- Ja. Jeg er nok bare gammeldags. 

- Ja. 

- Ja fordi det kommer i form af brochure/reklame til ens postkasse 

- Ved ikke helt. 

- Ja. De er ofte ægte, man skal bare huske at læse det med småt. 

- Nej. 

- Nej. 

- Kommer an på hvad det er, ellers ikke. 

- Nej ikke rigtigt. 

- Finder dem troværdige – men ikke særlig tiltrækkende især når man takket være 

nettet altid kan finde et bedre tilbud.  

- Vi har ikke så meget tradition i Danmark for at reklamere for alt muligt, som der er i 

andre lande. Som jeg ser det, så er det mere informative reklamer frem for sælgende 

reklamer/kampagner, der får lov til at vinde indpas herhjemme. SÅ de få gange, hvor 

der rent faktisk er en reklame for et produkt, så virker det meget troværdigt, da man 

ikke får en overflod af stimuli, hvorved man blokerer alle produkter ud.  

- Det kommer i stor grad an på hvem afsenderen er, da nogle virksomheder fremstår 

mere troværdige end andre.  

- Nej, fordi man for det meste for sit produkt til at lyde som noget fra paradis. Vi 

burde være mere sandfærdige og direkte angående vores produkts kvalitet.  

- Nej, Jeg fanges af reviews fra oprigtige folk.  

- Troværdige ja, tiltrækkende, ikke nødvendigvis. Folk har ikke en tendens til at 

”snyde” ved at smide traditionelle reklamer ind i din postkasse – men et opslag på 

Facebook kan godt have et andet formål.  

 

16. Mener du traditionelle reklamer er nødvendige i dag? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, 

hvorfor? 

- Hmm tror ikke jeg synes reklamer generelt er nødvendige – men de er smarte for 

sælgeren som gerne vil af med deres varer. 
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- Ikke nødvendige for mig i hvert fald, men der må da sidde nogen derude som ikke er 

stærke på det tekniske område – de ældre evt. men det vel også et segment som er 

under udvikling, hvor man ser flere og flere ældre med smartphones.  

- Med tiden, vil brugen af de traditionelle reklamer nok blive mindre. Jeg mener at 

fremtiden ligger på internettet samt de sociale netværk. 

- Det kommer det an på hvilket produkt man sælger. Men vil sige at traditionelle 

medier bliver mindre og mindre relevant, nu hvor alt næsten foregår online. 

Forbrugernes vaner ændres og i takt med dette bør virksomheder også følge med for 

at nå ud til sine kunder. Alle er på de sociale medier, så sandsynligheden for at blive 

set/hørt der, synes at være større end via de traditionelle medier. Men igen kommer 

det an på, hvilket produkt man sælger og hvem ens målgruppe er. Hvis man vil nå ud 

til en ældre målgruppe (senior +65), så er de sociale medier nok ikke lige der, man 

skal satse sin markedsføring på. 

- Nej, vi har alt på vores telefoner. 

- Nej ikke for den nye generation. 

- Ja det mener jeg. Man kan altid frabede sig reklamerne hvis de ikke interessere en. 

Jeg kan personligt godt lide dem da de ofte bliver serveret for mig , forstået på den 

måde at jeg ofte ikke skal lede efter dem men at de dukker op på mit tv, sociale 

medier mv. 

- Nej, de er for dyre at lave. Og de ikke rettet mod bestemte personer. Den nye tendens 

er at man indsamler data omkring folk og laver online reklamer som rammer den 

enkelte, ud fra hvad de søger og kigger på, på de sociale medier. 

- Nej. Jeg bliver kun fattig af reklamer. Det frister en del 

- Nej, ikke nødvendigt. 

- Det nødvendigt nogle gange afhængig af hvad det er. 

- Ja fordi mange ældre ikke har muligheden for at surfe på nettet, og de hygger sig 

med reklamer. 

- Ja, fordi det er mere troværdigt og kan nå ud til en større målgruppe. 

- Nej bestemt ikke. Hellere have en side der viser prissammenligninger. 

- Ja, for alle de andre er irriterende. 

- Nej jeg foretrækker social medier. 

- Nej. 



Side 149 af 154	  

- Ja det mener jeg, da jeg tror at der er for mange forstyrrelser på de sociale medier til 

at annoncerne får brugernes fulde opmærksomhed. 

- Ja det er jo godt for butikkerne/virksomheder da man for reklamerede leveret til " 

øjne" dvs. man gør ikke så meget selv for at se reklamer, det kommer til en. 

- Nej, for folk finder dem alligevel digitalt. 

- Nødvendige er de ja. Et eller andet skal der jo til for at varerne kommer ud til folket. 

- Ja det er et sted som man kan altid kan finde det man søger, eksempelvis på 

Facebook er der ikke altid så mange. 

- Ja mange får øje på tilbud som er gode. 

- Nej. 

- Folk ser sjældent tv. Folk er på Netflix og Viaplay medmindre reklamen popper op 

der så vil d jo genialt. 

- Nej afskaf dem. 

- Ja den ældre generation har ikke Facebook, sågar har nogen ikke smartphones. 

- Nej. 

- Ja. 

- Ja. 

- Nødvendigt er et meget ladet ord. Men jeg synes helt klart at traditionelle reklamer 

(hvis vi snakker om ) kan helt kart være gavnlige. 

- Ja. 

- Nej, de er ikke nødvendige, men rare at have. Alle tilbud og informationer kan 

efterhånden findes på smartphones. 

- Ja da de underbygger de sociale mediers reklamer. 

- Både og for ældre er det en god ide dem der ikke er så meget op på den teknologiske 

udvikling jeg personligt ser de fleste via apps. 

- Nej. 

- Egentlig ikke, internettet anvendes i så høj grad at man kan skifte over til det. 

- Ja, for at fortælle det mindre oplyste menneske hvad der er på mode, måske.  

- Nej ikke nødvendigvis, men det vil der nok være nogen der ville mene de er. 

- Muligvis for den ældre generation, der stadig gør brug af disse traditionelle 

reklamer, men for mig så nej, da alt findes på de sociale medier.  

- Ja. 
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- Jo – fx reagerer stadig på medlemstilbud sendt til min e-mail, eller på tilbud fra 

Groupon på nettet. Men tilbuds-blade er for gammelt og irriterende, smider jeg altid 

ud. 

- Det kommer vel an på hvordan sammensætningen af befolkningen er og hvorledes 

folk ønsker at shoppe. Personligt er jeg én, der ikke køber ofte og meget sjælendt 

køber noget, som jeg ikke decideret har ”behov” for eller et impulsivt køb. For mig 

kunne det derfor være ligegyldigt i princippet. Men hvis man eksempelvis ikke har 

tid til at følge med i diverse trends og udviklinger, så er det positivt at man kan følge 

med ”hurtigt” vha. reklamer og selv vurdere, om man synes man skal købe det.  

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg tror den eneste grund til at tv-kanalerne viser tv-

reklamer er pga. den økonomiske gevinst ved dette.   

- Nej, de er forældet. Vi skal bruge mere sandfærdige reklamer.  

- Måske, for netop at ramme en større målgruppe.  

- Nej, det er spild af papir. Man kan jo bare hente dem fra nettet eller tjekke det ud på 

de sociale medier. Men det er meget hyggeligt at sidde og bladre igennem alligevel. 

 

17. Mener du, at markedsføring på de sociale medier er mere tiltrækkende end 

traditionelle reklamer?  

 

- Overordnet set nej, det synes jeg ikke. 

- For mit vedkommende egner de sociale medier sig langt bedre i hvert fald men det 

vel op til den individuelle. 

- Ja helt klart, eftersom jeg bruger de sociale medier en del. 

- Ja, for mit vedkommende er det. Især hvis jeg ser et produkt via en blogger eller 

lign., så bliver jeg fanget af den i højere grad end hvis jeg bare så produktet i en 

(fake) tv-reklame. 

- Ja, det er hurtigere via de sociale medier. 

- Ja. Foretrækker at købe et produkt, der er reklameret af en blogger end annoncer 

eller Tv-reklamer. Bloggere er ærlig omkring det produkt, de har brugt, og det er 

derfor i mine øjne mere troværdige end traditionelle reklamer.  

- Nej det mener jeg ikke. Det gør ingen forskel hvor reklamerne er. 
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- Nej de ikke mere tiltrækkende, men man bliver meget mere eksponeret for reklamer 

på de sociale medier. Fordi man bruger det så meget i sin dagligdag. Men mange 

gange er de også ikke relevant. 

- Ja helt sikkert da jeg er mere på de sociale medier. 

- Ja meget mere. 

- Det er ikke fordi det er mere tiltrækkende, men fordi folk er mere på sociale medier 

frem for at se på en reklame i tv'et. 

- Nej. Nogle gange er de død irriterende, de dukker op konstant. 

- Ja de lokker mere men ofte er der en masse ulemper som står i betingelserne. 

- Det kan man ikke reklamere med på samme måde via traditionelle reklamer. 

- Kommer helt an på hvem man vil nå ud til. Men jeg er personlig mere til 

bloggermarkedsføring end Tv-reklamer med falske forhåbninger.  

- Hvis det er butikkerne/designeren man følger der reklamerer på sin side. Så er det 

fint. For man har selv valgt at følge dem, fordi man er interesseret i produkterne. 

Men hvis det er betalte annoncer, så kan det irritere mig. 

- Ja bestemt. Især fordi man kan læse folks kommentarer om det produkt, der bliver 

reklameret for på Facebook eller Instagram, og jeg finder folks feedback meget 

troværdige.  

- Ja, da jeg mener at mine omgangskreds eller mine favorit bloggere er meget 

troværdige ift. en fake Tv-reklame, der kun ønsker at sælge produktet.  

- Hmm, både og. 

- Jeg fortrækker dog at gå en på virksomhedens egen hjemmeside for at læse mig frem 

til hvad der er. 

- Hverken eller synes ikke reklamer på de sociale medie er tiltrækkende. Men 

fortrækker dem frem for traditionelle. 

- Ja måske, fordi at jeg bruger så meget tid på de sociale medier. 

- Nej, men de er mere direkte hvilket gør de kan ramme flere specielle målgrupper. 

- Ja bestemt. Det er sådan man fanger de unge. 

- Ja det mener jeg, men stadig er jeg meget skeptisk, men jeg ser det og læser det 

hurtig igennem hvis det popper op. 

- De fylder ikke og de er ofte tilpasset det man har søgt efter. 
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- Jeg synes de er lige tiltrækkende, forskellen er blot at online kan jeg blive gjort 

opmærksom på et tilbud, jeg måske ikke havde opdaget fordi jeg ikke har fået læst 

avisen. 

- Muligvis. 

- Nej. 

- Ja. Foretrækker reklamer på Facebook, da jeg har mulighed for at læse hvad folk 

synes om produktet, hvilket er utrolig vigtig for mig, før jeg køber et produkt.  

- Ja det er de. 

- Det kommer an på afsenderen. 

- Nej tværtimod. De krydser grænsen til det private. 

- Nej. 

- Nej men man når ud til mange på kortere tid gennem de sociale medier og det er 

billigere for virksomheden. 

- Nej. 

- Jep, det gør det nemmer for andre forbruger at melde tilbage om produktet hvilket 

gør dag nemt for os andre at købe. 

- Nej. Jeg synes de traditionelle reklamer er hyggeligere og mere tiltalende. 

- Ja, da det er dannet specifikt ud fra ens mønstre på internettet 

- Ja. Jeg følger en del bloggere, og jeg har købt produkter ud fra deres anbefalinger og 

det har indtil videre været gode køb, ift. de produkter jeg har købt via traditionelle 

reklamer, der har jeg mange gange oplevet at være skuffet. Så hælder mere mod 

sociale medier.  

- Ja, da vi bruger meget af vores tid på de sociale medier. 

- Ja. 

- Ja – det er på et mere personligt niveau, dog kan troværdigheden falde lidt på de 

sociale medier. 

- Det er i hvert fald blevet mere populært og mainstream, da ALLE bruger social 

medier nu til dags. Om det er mere tiltrækkende, skal jeg ikke kunne sige. Men det er 

lettere at følge med, det er sikkert.  

- Det er svært at udtale sig om. Traditionelle reklamer har eksisteret i mange flere år, 

men flere og flere mennesker anvender sociale medier. I vores dage bruger man jo 
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sin telefon til næsten alt, og folk er konstant på de sociale medier, så det kunne godt 

tænkes at markedsføring gennem sociale medier er fremtiden. 

- Nej, målet er det samme, og metoden er generelt den samme.  

- I høj grad, især bloggermarkedsføring virker meget troværdige end traditionelle, da 

de til enhver tid taler sandt om et produkt, og jeg går meget op i, at det der bliver 

reklameret for, passer også in the real World.   

- Både og.  

 

18. Når du er på telefonen eller din computer, hvad er det første, du besøger ubevidst?  

 

- Facebook. 

- Instagram og Facebook.  

- De sociale medier, Instagram og Facebook.  

- Jeg tjekker nok som det første når jeg står op om morgenen, min Facebook profil. 

- Hmm, det første jeg tjekker er altid Facebook og Snapchat. 

- Facebook evt. Etilbudsavis. 

- Facebook og snapchat. 

- Facebook. 

- Facebook / Google. 

- På min telefon Snapchat derefter Facebook og til sidst hvis jeg har tid Instagram.  

- Når jeg er på computeren så Facebook. 

- Telefon er det Facebook. Men ikke på computer, det bruger jeg kun til skole. 

- Det forskelligt. 

- Snapchat. 

- Ofte Facebook. 

- Klokken, Whatsapp, og dernæst om energien er fyldt op i det spil jeg spiller. 

- Ser bare op opdateringerne. 

- Reklamer. 

- Snapchat, Instagram, Facebook. 

- Instagram. 

- Facebook. 

- Instagram. 
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- Facebook helt klart. 

- Facebook eller der hvor jeg har notifikationer ofte andre sociale medier. 

- Mine skolerelateret filer/hjemmesider. 

- Facebook. 

- Min bank. Min mail. Facebook. Skal lige sikre mig jeg ikke er gået konkurs. 

- Facebook. 

- Min mail. 

- Facebook. 

- Facebook, nyheder. 

- Facebook. 

- Jeg i fulde bevidsthed når jeg gør det, men for ikke at være nederen, så er svaret 

Facebook. 

- Dba. 

- Youtube, Facebook eller Outlook. Det svinger mellem de tre. 

- Snapchat, Facebook og Instagram. 

- Facebook diverse salgs grupper indenfor mode børnetøj. 

- Meget forskelligt. 

- Facebook/Whatsapp. 

- Facebook. 

- Sms'er, Snapchat og Facebook. 

- Facebook, Instagram, Snapchat og mine mails. 

- Facebook. 

- Min e-mail.  

- Min mail/beskeder og Facebook. 

- Facebook og snapchat. 

- Det er forskelligt, men nogle gane besøger jeg AJ+. 

- Facebook og mine beskeder (sms). 

 

MANGE TAK FOR DINE BESVARELSER.  


