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Abstract	
The aim of this thesis is to create a better understanding of how companies’ external 

communication has changed and evolved since the birth of social media, which in many ways has 

changed the way that consumer’s seek information about companies and their products. 

 

Over a long period of time companies had a very product oriented way of approaching consumers 

when they wanted to sell products or services. They saw all consumers as a mass target group 

where individual meanings, interests and needs were considered unimportant – the only focus was 

on selling lots of products. But in line with the fact that consumers were getting more skeptical 

towards companies’ ways of promoting themselves and their products, companies’ had to change 

their way of communication their messages. Since the birth of social media consumers has very 

easy access to all type of information about companies and products and can easily compare and 

share products with each other. Many companies has therefore changed their way of 

communicating with their consumers since traditional advertising has stopped making an impact on 

consumers. It is this change from a traditional advertising approach to a more modern/ social way of 

advertising that this thesis will explore.  

 

The theory that will be used in this thesis is shaped as a timeline where it is possible to see the 

development that companies has been through regarding their way of advertise. Philip Kotler et. al. 

(2010): Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit, will frame the theory 

chapter. In the beginning of the chapter marketing 1.0 will be the main focus, the next part of the 

chapter will be about marketing 2.0 and the last part of the chapter will be about marketing 3.0, 

which also is the part that the analysis will arise from.  

 

The empirical basis of this thesis are three case studies where two of them are Danish companies 

and the third one is an expert within social media from a media company in Copenhagen. The two 

companies were interviewed with the purpose of discovering how the they use social media and 

how they have embraced consumer’s new way of seeking information about companies and their 

products/ services. The interview with the expert was conducted in order to relate his statements 

with the statements that the companies made. All these qualitative data will form the basis of the 

analysis. 
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The analysis in this thesis shows that consumer’s way of seeking information about companies and 

their products on social media has made it much harder to create meaningful advertising, because of 

the fact that it cannot have the traditional form of advertising. Companies has to be extremely 

creative in their way of communicating with their consumers and must at all time make sure that 

their content on social media is shareable and personal so that all consumers feel that the 

advertisement is relevant for them.  

 

Therefore the conclusion to this thesis is that the way that consumers seek information about 

companies has been a landmark to the way that companies now has to do advertising. In four ways 

this has made a huge change: 1) reliability 2) personal communication 3) relevance and 4) timing. 

These are the four elements where the consumer’s way of seeking information about companies has 

made the biggest difference in how companies communicate with their consumers.      
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Indledning	

Introduktion:	
Emnet for dette speciale vil være omkring, hvordan virksomheders markedsføring har ændret sig 

gennem de sidste mange år i takt med, at forbrugerne er blevet mere bevidste om, hvilke 

reklamemæssige budskaber, de gerne vil udsættes for. Der er sket et magtskifte forstået på den 

måde, at det nu er forbrugerne som har kontrollen over virksomheders budskaber. Mange 

forbrugere bruger nemlig ikke længere virksomheders hjemmesider til at opsøge informationer om 

virksomheden eller dens produkter på. I stedet opsøger man disse informationer hos andre 

forbrugere via sociale medier, hvor man mener, man kan få brugbar og relevant information (Safko 

2012: 535). Det er denne ændring i måden hvorpå virksomheder kommunikerer til deres forbrugere, 

som jeg finder utrolig interessant og via dette speciale gerne vil undersøge videre. 

 

Derudover så har jeg en personlig interesse i emnet, da jeg siden jeg var i praktik i efteråret 2015 

hos et PR-bureau, oplevede hvordan denne forbrugermagt udspillede sig på tætteste hold. Jeg har 

siden da haft en utrolig stor interesse inden for emnet ”sociale medier” og ser helt klart mig selv 

arbejde med dette fremadrettet. Jeg er dog godt på vej allerede, da jeg på nuværende tidspunkt 

arbejder som content writer hos et af Danmarks førende Facebook Bureauer PL & Partners, hvor 

jeg sidder og udarbejder content-strategier for vores mange forskellige kunder.   

 

Min	rolle	som	forsker	
På baggrund af min personlige interesse i emnet samt min nuværende jobposition, er jeg 

selvfølgelig klar over, at undersøgelsen i højere grad er underlagt faren for forskerbias i og med, at 

det er mig som forsker, der både indsamler og analyserer de primærdata, som dette speciale vil tage 

udgangspunkt i. Da disse data vil være i form af kvalitative data, vil jeg på størst muligvis forsøge 

at være så objektiv som overhovedet muligt i min måde at indsamle dem på, og hele tiden forholde 

mig kritisk til mit materiale og fremgangsmåden (Andersen 2013: 208).   
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Problemstilling:	
Ifølge Kotler et. al. (2010)  er der inden for marketing de sidste mange år sket en stor udvikling når 

det kommer til måden virksomheder driver marketing. Man er gået fra at have et total produkt-

orienteret syn, som ikke havde andet formål end at sælge produkter til et massemarked. Dette 

ændrede sig gradvist til, at virksomheder med tiden fandt ud af, at marketing ikke var så simpelt. I 

dag er forbrugere velinformerede og kan meget let sammenligne produkter med hinanden, hvilket 

betyder, at det er forbrugeren som tillægger produktet værdi og ikke længere virksomhederne selv. 

Da forbrugerne har masser af alternativer til forskellige virksomheder og deres produkter, forsøger 

virksomheder at markedsføre sig selv således, at de kan nå ind der hvor de rører forbrugernes hjerte 

og tanker. Men også denne måde er begyndt at blive forældet, da man stadig til en vis grad opfatter 

forbrugere som værende passive målgrupper overfor markedsføringskampagner. Derfor er der nu 

opstået endnu en ny måde, virksomheder kan markedsføre sig selv på. Her har man ikke længere 

den tilgang til forbrugere, at de bare er forbrugere, men man opfatter dem som værende personer 

med følelser og holdninger og derfor skal man som virksomhed lægge vægt på at skabe værdi for 

den enkelte forbruger (s. 3-4). Det er denne nye form for markedsføring blandt virksomheder, som 

jeg finder utrolig interessant og som jeg gennem dette speciale ønsker at opnå en større forståelse 

for. Helt eksplicit, er det overordnede formål at opnå større forståelse for hvordan de sociale medier 

kan bidrage til måden hvorpå virksomheder driver marketing på i dag og dermed skabe værdi for 

forbrugeren.  

 

Problemformulering:	

Jeg vil derfor igennem dette speciale undersøge følgende: 

 

For at kunne besvare denne hovedproblemstilling på bedst mulig vis, vil jeg undersøge samt 

besvare følgende underspørgsmål: 

• Hvordan har sociale medier ændret måden hvorpå virksomheder kommunikerer til deres 

forbrugere?  

Hvordan påvirker forbrugernes måde at tilgå informationer om 

virksomheder og deres produkter på, virksomhedernes måde at markedsføre 

sig selv? 
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• Hvordan adskiller markedsføring på de sociale medier sig fra andre traditionelle 

markedsføringskanaler?  

• Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som virksomhed bruger de sociale medier, 

som en markedsføringskanal?  
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Begrebsafklaring:	
 

Marketing/	markedsføring:	
I dette speciale skal begrebet ”marketing” forstås i dets bredeste forstand, som al kommunikation og 

interaktion mellem virksomhed og forbrugere, som kan have en indflydelse på hvordan forbrugere 

opfatter virksomheden. Peter Drucker (2012) beskriver markting som følgende:  

 

”Marketing is not only much broader than selling, it is not a specialized activity at all. It 

encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of its final 

result, that is, from the customer’s point of view. Concern and responsibility for marketing must 

therefore permeate all areas of the enterprise”. (s. 33) 

 

Sociale	medier:	
For at kunne give en fyldestgørende analyse af virksomheders brug af sociale medier, som en del af 

deres markedsføring, er det relevant at få en helt klar definition af begrebet samt se på relevante 

typer af sociale medier. Derfor vil jeg indledningsvis beskrive hvad de sociale medier kan, for 

derefter at klarlægge forskellige typer af sociale medier og til sidste komme med en endelig 

definition af begrebet.  

 

Sociale medier kan karakteriseres som værende online platforme, hvor folk kan dele idéer, indhold, 

tanker og meninger. De sociale medier adskiller sig fra andre traditionelle 

kommunikationsplatforme, da man som bruger eller medlem har muligheden for aktivt at skabe 

indhold, hvilket sker gennem opbyggelse og vedligeholdelse af netværk og forbindelser 

(Damsgaard 2015: 114).  Det helt centrale, man skal fokusere på når det kommer til sociale medier 

er, at man tænker på dem som værende værktøjer, der kan være med til at give virksomheder 

direkte adgang til at kommunikere med deres forbrugere på de steder, hvor forbrugerne er.  

 

De sociale medier udformer sig i forskellige platforme, som alle har forskellige 

forretningsmodeller. Nedenfor ses eksempler på forskellige typer af sociale medier:   
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Typer	af	sociale	medier:	
 

Facebook: er et globalt dominerende socialt netværk med ca. halvanden milliard brugere verden 

over (Damsgaard 2015: 114). Facebook er en nem og effektiv måde for virksomheder at nå ud til 

mange personer på, men hvis man vil nå ud til personer, som ikke allerede kender til virksomheden, 

så skal man betale sig fra det via annoncer. Virksomheder kan nemt dele informationer om dem 

selv, deres produkter, billeder, nyheder osv. på deres side, som kan komme ud til meget specifikke 

målgrupper, da Facebook ved hvilke sider dens brugere kan lide og går op i (Belch og Belch 2015: 

509-510) 

Twitter: Kan karakteriseres som værende en mikroblog, som har en enorm gennemslagskraft. 

Mediet er et nyttigt redskab når det kommer til at få vigtig information ud hurtigt, da alle 

opdateringer leveres i realtid. Både politikere, politi og græsrodsbevægelser bruger Twitter flittigt, 

da man som eksempelvis politiker kan holde sig i kontakt med vælgerne og informere dem om hvad 

der sker uden for pressen (Damsgaard 2015: 114).  

Instagram: Instagram er et billeddelingsmedie, som betragtes som et personligt univers. Det er 

spontant og uformelt og man har sådan set frie tøjler hvad angår indhold både som afsender og 

modtager. Det specielle ved Instagram er, at man skal huske på, at fordi det er et 

billeddelingsmedie, så er fokus på det visuelle og ikke teksten, som tilhører billedet. Derfor skal 

billedteksten altid være kort og tydelig, hvorimod billedet skal være det centrale i opslaget 

(Kommunikationsfoum.dk).  

Blogs: At blogge er steget eksplosivt på internettet, hvor der hver dag kommer 175.000 nye 

blogindlæg på Facebook. Et særkende ved bloggen er, at det i udgangspunktet er en privat, 

personlig og demokratisk måde at komme til orde på (Lindberg 2009: 298). Organisationer, 

virksomheder eller enkeltpersoner bruger ofte blogging til at brande sig selv og sine synspunkter til 

offentlige skue. At blogge kan skabe goodwill1 på den måde, at man som ejer svarer på indlæggene 

og lægger op til en fri debat. Men blogging kan også skabe badwill2, hvis ejeren af bloggen oplever 

for meget kritik og dermed ser sig nødsaget til at lukke bloggen. Dog kan bloggen være en god 

måde at få informationer og viden om kunderne, høre deres meninger og dyrke den dialog, som 

foregår på brugernes præmisser (Lindberg 2009: 298). 

 

																																																								
1	velvilje hos kunder (gyldendal.dk) 
2	dårligt omdømme (ordnet.dk) 



	 11	

Dette er kun et meget lille udpluk af alle de mange sociale medier som findes rundt om i verden. De 

ovenstående eksempler på sociale medier er alle udvalgt, da det er disse medier, som vil være fokus 

for resten af opgaven. Dog er det vigtigt at huske på, at det ikke kun er de ovennævnte platforme 

som udgør definitionen af sociale medier. Der er nemlig også det andet aspekt i det, at de sociale 

medie platforme hele tiden ændrer sig. Hvis man for eksempel havde stillet spørgsmålet ”hvad er 

sociale medier?” for  5-10 år siden, havde svaret sikkert været anderledes end det er i dag og hvis 

man igen stiller spørgsmålet om 5-10 år, vil det med garanti have ændret sig igen (Svarre 2015: 

226). Lige præcis denne problemstilling giver derfor anledning til at definere sociale medier som 

værende ”alle digitale platforme, hvor brugerne af platformen på en eller anden måde er involveret 

i skabelsen af indholdet” (Svarre 2015: 228). Ved at bruge denne definition hæfter man sig ikke fast 

ved, at de sociale medier karakteriseres ud fra at være bestemte online platforme, men derimod på 

spørgsmålet om involvering (Svarre 2015: 228). Derfor kan det både være oprettelsen af en blog, 

hvor folk har mulighed for at interagere med blogindehaveren, eller det kan også være hvis man via 

Twitter indgår i dialog med andre. Ligeledes giver denne definition af sociale medier også 

muligheden for at definere hvad det ikke er. Som virksomhed kan man nemlig ikke betragte sig selv 

som værende på de sociale medier, hvis man ikke på den ene eller anden måde formår at indgå i en 

dialog med forbrugeren. Hvis man blot bruger sin Facebookside til at skubbe reklamer ud til sine 

forbrugere og man dermed ikke formår at give plads til tovejskommunikation, så kan det ikke 

defineres som, at man er tilstede på de sociale medier (Svarre 2015: 228). 
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Metode	og	empiri	

Ifølge bogen The Cluetrain Manifesto (1999) skrevet af Christopher Locke, er det nødvendigt for 

virksomheder at indse, at de ikke længere kan kontrollere den samtale der foregår om deres 

produkter på de sociale medier. Hvis man som virksomhed har en interesse i at blive en del af denne 

samtale, er man nødt til at begynde at tale som mennesker, der taler med mennesker og ikke som 

anonyme personer bag en virksomhed, som taler til en masse af anonyme forbrugere. Forbrugerne 

taler om virksomhederne og deres produkter, hvilket har stor betydning for hvordan virksomheder 

skal kommunikere til deres forbrugere og ligeledes markedsføre sig selv. Det er netop denne 

ændring i kommunikationen mellem forbruger og virksomhed, som er bevæggrunden for dette 

speciale.  

 

Kvalitativ	metode	
Med dette in mente har jeg således valgt, at empirien, som vil blive fremvist i dette speciale, vil 

være i form af en kvalitativ dataindsamling, da man ifølge Brinkmann og Tanggaard (2015) ved 

denne form for forskningsmetode oftest er optaget af at forstå og afdække en given situation (s.13), 

hvilket netop gør sig gældende her, da jeg ønsker at afdække samt skabe en større forståelse for 

hvordan sociale medier har ændret virksomheders måde at markedsføre sig på. Ligeledes er den 

kvalitative undersøgelsesmetode brugt flittigt inden for humaniora og samfundsvidenskab, da man 

bruger tekst som empirisk materiale fremfor tal, som man ville bruge i en kvantitativ 

undersøgelsesmetode (Flick 2007: 2-16). Derudover, har man ved kvalitativ metode en mulighed 

for at indfange det, som kvantitativ metode har svært ved – menneskers fortællinger, forståelser og 

fortolkninger. Via brugen af kvalitativ metode, kan jeg således komme i nærkontakt med netop de 

mennesker og virksomheder, som dette speciale tager udgangspunkt i (Pope 1995: 42-45). Jeg har 

derfor valgt at inddrage kvalitativ empiri i form af interviews med to forskellige virksomheder samt 

en ekspert. Disse interviews skal forstås som casestudier og vil være med til at give mig en 

forståelse for virksomheders brug af sociale medier, som en del af deres markedsføring samt 

komme i besiddelse af disse menneskers fortællinger og fortolkninger af det anførte emne. Jeg vil 

vende tilbage hertil med en nærmere beskrivelse af disse casestudier senere i opgaven.  

 

Det teoretiske afsæt i dette speciale vil både bestå af traditionelle såvel som nyere teorier inden for 

markedsføring og kommunikation, for at få en forståelse for, hvordan denne har udviklet sig 
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gennem tiden. Herunder vil teorier om virksomheders udvikling inden for markedsføring og 

kommunikation blive gennemgået. Med disse teorier samt den kvalitative empiri, som jeg har 

indsamlet, mener jeg at kunne opnå en større forståelse inden for det valgte emne. 

 

Dette leder mig altså frem til, at jeg vil have en deduktiv tilgang til dette speciale, da jeg har noget 

teori, som siger noget generelt om virksomheders måde at markedsføre sig på samt hvordan det har 

udviklet sig over tid. Via den kvalitative empiri, jeg har indsamlet, vil jeg altså teste denne teori og 

dermed finde ud af om det stemmer overens med virkeligheden. 

 

Videnskabsteoretisk	ståsted		

Fortolkende	paradigme:	
Det overordnede videnskabsteoretiske ståsted for dette speciale, er fortolkende og forstående. Det 

vil sige, at specialet vil tage udgangspunkt i det fortolkende paradigme, hvor det overordnede 

synspunkt er, at den sociale verden er konstrueret af mennesker, og at man som forsker inden for 

dette paradigme vil undersøge, hvordan mennesker opfatter og forstår denne sociale verden. Som 

forsker inden for dette paradigme, vil det ligeledes være umuligt at være fuldstændig objektiv, da 

mening og forståelse skabes i interaktionen mellem forskeren og de undersøgte (Phothongsunan 

2010: 1). Ligeledes er der også et typisk metodevalg inden for det fortolkende paradigme, hvilket er 

den kvalitative metode, som også gør sig gældende i dette speciale, som blev uddybet oven for 

(Phothongsunan 2010: 2).  

 

Hermeneutikken:	
Da dette speciale tager udgangspunkt i det fortolkende paradigme, vil det af samme årsag også have 

en hermeneutisk tilgang til måden der skabes mening på. Inden for den filosofiske hermeneutik er 

man nemlig af den opfattelse, at man som forsker ”ikke kan fortolke en tekst uafhængig af den 

begrebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af ” (Højberg 2004: 313). Det vil altså sige, 

at der altid vil være nogle forudsætninger forud for fortolkningen, som gør, at man fortolker ting på 

en bestemt måde, hvilket i sidste ende betyder, at man som forsker har en afgørende rolle i 

fortolkningsprocessen (s. 313). Hans-Georg Gadamer repræsenterer denne gren inden for 

hermeneutikken, da han i sit hovedværk Wahrheit und Methode (1960), forsøger at beskrive 

hvordan fortolkning og forståelse spiller en afgørende faktor for menneskets eksistens (Højberg 

2004: 320). Han har en ontologisk tilgang til meningsskabelsen, da han mener, at vekselvirkningen 
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mellem del og helhed er en bevægelse, som både går fra fortolkeren (forskeren) og til genstanden 

(det undersøgte) og omvendt (s. 320) – dette kan med andre ord kaldes for den hermeneutiske 

cirkel. Det vil sige, at jeg som forsker aldrig vil kunne have en fuldstændig objektiv tilgang til viden 

skabelsen, da jeg altid vil komme med en eller anden form forforståelse (s. 322). At man som 

menneske har en forforståelse betyder, at der på et tidligere stadie er opnået forståelse inden for den 

givne situation, som er med til at forme den nuværende forståelse. Ligeledes mener Gadamer også, 

at alle mennesker har fordomme, hvilket skal forstås på den måde, at det er noget som man har med 

sig fra en tidligere stund, som påvirker ens forståelse og udlægning af eksempelvis en samtale (s. 

322.) Disse fordomme og forforståelsen udgør tilsammen det som kaldes forståelseshorisonten (s. 

323). Forståelseshorisonten er måden vi opfatter verden på. Vores måde at opfatte og forstå verden 

på, skal både forstås på den måde, at det er individuelt fra person til person, da det kommer an på 

ens private erfaringer, men samtidig er den også kollektiv, da man som enkelt person er del af et 

sprogligt og kulturelt fællesskab – med andre kan det siges, at forståelseshorisonten udgøres af 

sprog, personlige erfaringer, tidslighed i form af fortid, nutid og datid samt den kulturelle kontekst, 

man som person kommer fra (s. 324). Som et sidste element, mener Gadamer også, at der sker en 

horisontsammensmeltning når forskeren og genstanden (som i dette speciale er en person) mødes. 

Det er er her der opstår mening og forståelse (s. 324). Både forskeren og genstanden er bærere af 

menings- og betydningssammenhænge, men måden disse udtrykkes på er tidslig betinget (s. 324). 

Det er ikke altid, at horisontsammensmeltningen medfører enighed mellem forskeren og 

genstanden, men vigtigst af alt er det at kunne erkende og forstå det, den anden kommunikerer, 

hvilket betyder, at man kan blive enige om hvad sagen drejer sig om og hvad der helt konkret tales 

om (s. 324-325). Det er derfor heller ikke meningen, at man gennem en horisontsammensmeltning 

nødvendigvis kan sætte sig ind i eller overtage den andens forståelseshorisont, men man skal være 

villig til at være åben og få provokeret sin egen forståelseshorisont, så denne får mulighed for at 

udvides og man dermed gør sig nogle nye erfaringer (s. 325).    

 

Jeg er derfor opmærksom på, at jeg som forsker aldrig vil kunne have en fuldstændig objektiv 

tilgang til måden, jeg tilegner mig viden på, da min forforståelse og mine fordomme vil være af 

afgørende betydning for den viden der produceres. Min baggrund som studerende, mit job og alt 

hvad jeg ligeledes har foretaget mig op til begyndelsen af dette speciale, er med til at forme min 

forforståelse og mine fordomme og derfor søges dette ikke elimineret, da det netop er med i 

skabelsen af viden. Jeg vil dog forsøge at udvide min forståelseshorisont ved at være åben over for 
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de personer, jeg samtaler med i forbindelse med dette speciale og ligeledes have en forventning om, 

at det som den anden person siger, er meningsfuldt og sandfærdigt (s. 343). Det vigtigste at tage 

med sig er, at når disse samtaler finder sted, at så vil jeg ikke forsøge at gennemtvinge mine egne 

holdninger og fortolkninger, men også fokusere på at lytte til hvad den anden har at sige (s. 343).  

 

I og med, at jeg har tænkt mig at indsamle mine data gennem kvalitative interviews, som er den 

foretrukne metode inden for den hermeneutiske analyse, så er jeg selvfølgelig også opmærksom på, 

at der her kan opstå et knæk i forhold til at kunne have en åben og ligeværdig dialog, da jeg som 

interviewer har kontrollen over hvad der skal snakkes om og hvornår. Men på den anden side, så 

sidder den interviewede også med nogle informationer, som jeg som interviewer gerne vil være i 

besiddelse af, og på denne måde bliver magtforholdet nogenlunde ligeværdigt (s. 343-344).   

 

Metodisk	refleksion	

Deduktiv	og	induktiv	metode:	
Som nævnt ovenfor, arbejdes der i dette speciale med en deduktiv tilgang. Dette gøres der først og 

fremmest fordi man via denne tilgang tager udgangspunkt i bestemt teori eller generelle antagelser 

af virkeligheden, hvorefter man forsøger at teste denne teori eller antagelse på et særtilfælde 

(hvadvilduvide.dk). Det vil altså sige, at man bevæger sig fra noget generelt til noget mere specifikt. 

I tilfældet med dette speciale har forskellige teoretikere fremsat teori om virksomheders måde at 

markedsføre sig på gennem sociale medier. Der er altså en generel antagelse vedrørende måden 

hvorpå virksomheder får mest muligt ud af deres markedsføring og kommunikation på de sociale 

medier. Jeg forsøger herefter at teste denne antagelse af på to casestudier, som er valgt med henblik 

på bedst muligt at kunne sige noget om hvorvidt den ovenstående antagelse er korrekt.  Med andre 

ord forsøger jeg, altså at påvise teoretikernes pointer i en virkelig sammenhæng via forskellige 

observationer, som jeg har gjort mig gennem casestudier (interviews). Rent figurmæssigt kan den 

deduktive metode se således ud:  
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Figur 1 – Deduktiv metodetilgang 

Egen tilvirkning 
 

Hvis jeg derimod havde valgt at arbejde med en induktiv metodetilgang, ville det betyde, at jeg 

inden specialets start skulle have gjort mig en række virkelige observationer inden for specialets 

emne. Ud fra disse observationer ville jeg kunne fremstille nogle mønstre og regelmæssigheder, 

som jeg herefter skulle danne en foreløbig hypotese ud fra, som så skulle ligge til grund for den 

efterfølgende undersøgelse. Dette ville til sidst ende ud med en generaliserende teori og på denne 

måde bidrage med ny viden til feltet (socialresearchmethods.net). I forhold til specialets emne, 

kunne jeg godt have valgt at bruge denne tilgang, men da jeg ikke på forhånd har været ude og 

foretage observationer, som jeg herefter kunne udlede en hypotese af, giver det således ikke mening 

at bruge en induktiv tilgang.   

 

Den deduktive metodetilgang viser sig endvidere også i min tilgang til de casestudier (interviews), 

som er blevet foretaget i forbindelse med dette speciale. Dette vil dog blive yderligere uddybet 

længere nede i afsnittet nedenfor. 

 

Casestudier:	
I det følgende afsnit vil der først og fremmest blive givet en introduktion til de forskellige cases 

samt en begrundelse for valget af cases.  

 

Introduktion	til	cases	
Casestudierne i dette speciale skal forstås som interviews med to forskellige virksomheder samt et 

interview med en ekspert inden for området om de sociale medier. Her er der først tale om 

detailvirksomheden Bahne, som beskæftiger sig med områder som bolig, design, mode- og 

børnetøj. Bahne har eksisteret i over 50 år og blev etableret af Ellen og Jørgen Bahne Sørensen 

(bahne.dk). Bahne skriver selv på deres hjemmeside at: ”Vores online-shop er ligeledes blevet en 

stor del af vores virksomhed, sammen med en spændende udvikling på Facebook, Instagram og 



	 17	

Bahne’s blog” (bahne.dk). Dette giver altså en indikation af, at Bahne er aktiv på de sociale medier 

samt bruger disse dagligt. Den anden virksomhed, som udgør en del af casestudierne er tøjbutikken 

Noun. Hos Noun forhandler man designermærker inden for dansk mode. Noun er en mindre butik 

placeret centralt i Køge (noun.dk), men formår alligevel at være yderst aktiv på de sociale medier. 

Til sidst er der ligeledes foretaget et interview med Rasmus Fisker, som er Content og Strategy 

Director hos MediaCom. MediaCom er et mediebureau, som mere specifikt kan kaldes et Content- 

og Connections-bureau, og består af en sammensætning af specialister inden for bl.a. TV, 

magasiner, sociale medier samt radio. Ifølge MediaCom selv, kan de kalde sig markedsledende 

inden for hver af disse områder (mediacom.dk).  

 

Da dette speciales grundlæggende opgave er at undersøge samt skabe større forståelse for hvordan 

virksomheders måde at markedsføre sig på har ændret sig efter de sociale mediers fremkomst, er 

casene i specialet udvalgt på baggrund af en deduktiv metode, således at de på bedst muligvis kan 

bidrage med noget helt konkret til besvarelsen af problemformuleringen. Det vil sige, at jeg har 

defineret de valgte cases på baggrund af noget helt specifikt teori, hvilket skyldes, at den valgte 

teori fungerer som værende rammesættende for hvilke cases, jeg har valgt at bruge til besvarelsen af 

min problemformulering (Antoft og Salomonsen 2012: 136). Der er altså tale om et strategisk case 

valg, hvor teoretiske kriterier fastsætter udvælgelsen på baggrund af antagelser om, hvorvidt casene 

kan repræsentere de bedste og mest forskellige cases (Antoft og Salomonsen 2012: 136).  

 

Begrundelse	for	valg	af	cases	
Begrundelsen for at have valgt detailvirksomheden Bahne er først og fremmest antallet af fans og 

følgere, de har på henholdsvis Instagram og Facebook. På Facebook har Bahne lige knap 100.000 

fans (facebook.dk/bahne) og lige knap 50.000 følgere på Instagram (Instagram.dk/ 

Bahneinstagram). Derudover var det også en del af overvejelsen, at Bahne har en virksomhedsblog, 

hvor både Bahnes egne medarbejdere blogger indimellem, men der er også indlæg skrevet af 

forskellige professionelle bloggere, hvilket jeg finder meget interessant. Ligeledes kunne jeg se, at 

Bahne var utrolig aktiv på begge platforme, hvilket gav mig en indikation af, at de sociale medier 

var en integreret del af deres markedsføring.  

 

Ligeledes ligger der samme begrundelse til for valget af tøjbutikken, Noun. Her er der tale om en 

mindre virksomhed, som ikke nødvendigvis er landskendt. Taget deres størrelse i betragtning, 
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finder jeg det spændende, at de lige knap har 25.000 fans på Facebook (facebook.dk/noun) og knap 

5000 følgere på Instagram (instagram.dk/noundk). Som det var tilfældet med Bahne, er det også på 

Nouns  Facebook- og Instagramside, tydeligt at se, at virksomheden er utrolig aktiv på begge 

platforme, hvilket også her giver en indikation af, at de har inkorporeret de sociale medier som en 

fast del af deres hverdag.  

 

Virksomhederne her repræsenterer altså to forskellige størrelser, men er begge meget aktive på de 

sociale medier. Derudover, har den teori som specialet tager udgangspunkt i, også været med til at 

sætte rammerne for valget af virksomhederne, da det er vigtigt, at disse to elementer matcher, 

således, at jeg kan være sikker på, at de kan bidrage med relevant information til specialet.  

 

Som en sidste del af mine casestudier, har jeg også valgt at få en ekspertudtalelse fra Rasmus 

Fisker, som er Content og Strategy Director hos MediaCom. I dette speciale vil Rasmus Fisker 

fremstå som ekspert, hvilket er baseret på hans uddannelse samt erhvervserfaring. Rasmus Fisker 

har en kandidatgrad i journalistik fra Aarhus Universitet og har de sidste to år arbejdet hos 

MediaCom. Tidligere har han været ansvarlig for udviklingen af indholdsstrategier for forskellige 

kunder hos medie- og kommunikationsbureauet Mindshare og har ligeledes vundet flere digitale 

priser (linkedin.dk/Rasmus Fisker). Derudover holder han jævnligt foredrag om trends inden for 

sociale medier for fagforeningen Kommunikation og Sprog. 

 

Jeg er klar over, at et udvalg på to case virksomheder samt en ekspertudtalelse ikke kan betragtes 

som et total repræsentativt udvalg af danske virksomheder. Men i og med, at der i dette speciale er 

valgt en deduktiv tilgang, er det altså ikke meningen at generere ny viden og teori, men derimod at 

teoriteste den allerede eksisterende teori. Derfor mener jeg, at de valgte cases alligevel kan være 

med til at opfylde dette formål, da man her får et indblik i hvordan virkeligheden forholder sig for 

to forskellige virksomheder i to forskellige størrelser.  
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Dataindsamlingsteknik:	
Det er gjort klar ovenfor, at jeg i dette speciale ønsker at indsamle min empiri via interviews. I det 

følgende afsnit vil der dog komme en grundigere gennemgang af hvorfor netop interview-metoden 

er den rette for dette speciale. 

 

Ifølge Andersen (2002) kan indsamlingsteknikker inddeles efter tre kriterier alt efter hvilke data 

man har med at gøre: 

• Kvantitative eller kvalitative 

• primære eller sekundære 

• Stimulidata eller ikke-stimulidata (s. 194-195) 

 

Det første og andet kriterium handler om hvorvidt man arbejder med kvalitativ eller kvantitativ data 

og om der er tale om primær- eller sekundær data.  Det tredje kriterium omhandler hvorvidt der er 

tale om stimulidata eller ikke-stimulidata. Spørgsmålene i et interview opfattes ofte som en slags 

stimuli, der får respondenten til at svare, som herefter registreres af intervieweren (s. 195). 

     

Da det allerede er klarlagt, at der i dette speciale vil blive gjort brug af en kvalitativ empiri, vil jeg 

ikke uddybe dette nærmere. Ligeledes vil den data, som er indsamlet fungere som primærdata i og 

med, at jeg selv har været ude og indhente mine data. I forhold til det sidste kriterium om hvorvidt 

der er tale om stimulidata eller ikke-stimulidata, vil jeg argumentere for, at der i dette speciale vil 

blive gjort brug af stimulidata, da dataindsamlingen vil foregå i form af interviews.  

 

Med disse tre kriterier på plads, er det altså ifølge Andersen (2002) det semi-strukturerede 

interview, som vil være den bedste form for dataindsamlingsteknik. I afsnittet nedenfor vil der blive 

redegjort for teorien af det semistrukturerede interview.  

Interview-teori:	
Som anført ovenfor, er der i dette speciale valgt en kvalitativ dataindsamling, som i dette tilfælde 

vil være i form af semistrukturerede-interviews. Disse interviews vil fungere som primærdata, da 

det er med hjælp fra disse interviews, at jeg kan klarlægge hvorvidt teorien matcher virkeligheden. 

Helt specifikt vil interviewene være i form af semi-strukturerede interviews (Kvale og Brinkmann 

2009: 143), da jeg vil forsøge at indhente beskrivelser af de interviewedes livsverden. Derudover vil 

det også være karakteriseret af en del åbenhed i forhold til forandringer i rækkefølgen og 
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formuleringen af spørgsmål, så der er mulighed for at forfølge eventuelle specifikke svar (Kvale og 

Brinkmann 2009: 144). Denne form for interview giver mig ligeledes muligheden for at stille 

spørgsmål der ikke står i interview-guiden for eksempel ved uddybelse af en besvarelse. Hvis jeg 

havde valgt at foretage et fuldstændig struktureret interview uden mulighed for at følge op på det 

som den interviewede sagde, mener jeg ikke, at jeg ville kunne foretage et dybdegående interview, 

som kunne give mig de bedste mulige resultater til videre analyse. På den anden side mener jeg 

heller ikke, at jeg ved et fuldstændig ustruktureret interview, ville få særlig meget ud af det, da jeg 

på denne måde ville føle mig uforberedt, og ligeledes ville der være chance for, at jeg ville glemme 

vigtige pointer undervejs. Derfor finder jeg det altså allermest hensigtsmæssigt at lave et semi-

struktureret interview, som både tillader en vis grad af kontrol, men samtidig er der plads til, at jeg 

som interviewer kan afvige fra interview-guiden (Phothongsunan 2010: 3).  

 

For at opnå det bedst mulige resultat af de semistrukturerede interviews, har jeg på forhånd læst en 

masse teorier om emnet, som i dette tilfælde vil være om traditionel vs. moderne markedsføring af 

virksomheder. Ved at have en grundig viden om det undersøgte emne, bliver jeg gjort opmærksom 

på ting, som jeg måske ellers ville have overset (Tanggaard og Brinkmann 2015: 37). Nogle 

forskere mener dog, at man kan blive begrænset i sit udsyn af at have læst meget om et emne på 

forhånd, da det kan risikere at mindske forskerens neutralitet og objektivitet (Tanggaard og 

Brinkmann 2015: 37). Men ligesom Tanggaard og Brinkmann er jeg af den overbevisning, at man 

som forsker og interviewer er nødsaget til at have en vis forhåndsviden om det undersøgte emne, for 

at kunne lave et fyldestgørende interview og dermed stille de bedste og mest relevante spørgsmål. 

Jeg har derfor udarbejdet nogle forskningsspørgsmål, som også fungerer som min 

problemformulering, som interviewspørgsmålene vil tage udgangspunkt i. Men som nævnt ovenfor, 

betyder det dog ikke, at jeg ikke vil kunne afvige fra disse spørgsmål, hvis det viser sig, at de 

interviewpersonerne siger noget, som jeg føler, at jeg skal følge op på, hvilket er en af fordelene 

ved et semistruktureret interview.  

 

Ifølge Kvale (2007) lærer man mennesker og deres verden at kende ved at tale med dem. Gennem 

samtaler lærer vi folk at kende og vi lærer at forstå den verden de kommer fra. Igennem et interview 

har man som interviewer mulighed for at spørge ind til og lytte til, hvad folk selv fortæller om deres 

liv og oplevelser med deres egne ord, og viden bliver dermed skabt i interaktionen imellem 

intervieweren og den interviewede, hvilket også blev gjort klart i afsnittet omkring hermeneutikken. 
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’Interview’ er altså en udveksling af synspunkter mellem to mennesker, som deler den samme 

interesse inden for et bestemt felt (Kvale og Brinkmann 2009: 18). Inden jeg begiver mig i færd 

med at uddybe nærmere omkring dette speciales interview-guide, vil jeg først komme ind på 

forskellige udfordringer, som man skal være opmærksom på når man bruger interview som metode.  

Mulige	problematikker	ved	interviews:	
Når man udfører interviews skal man være opmærksom på flere forskellige udfordringer, som man 

kan risikere at stå overfor. For det første skal man have in mente, at interviewet er en samtale, som 

er forholdsvis struktureret og vis formål er defineret af intervieweren. Derudover finder interviewet 

sted i en professionel kontekst, hvilket vil sige, at der nok ikke vil forekomme særlig meget spontan 

udveksling, som der normalt ville gøre i en samtale i hverdagen, eksempelvis imellem to venner. 

Samtalen vil blive udført på en mere forsigtig facon, hvor man vil have en mere ydmyg tilgang til 

både spørgsmål og svar (Kvale 2007).  

 

Jeg er derfor yderst opmærksom på, at de data som bliver produceret igennem de forskellige 

interviews, som er foretaget i forbindelse med dette speciale, er fremstillet gennem en relativ opsat 

kontekst og muligvis bærer præg af dette. Som interviewer har jeg dog forsøgt at virke så afslappet 

som muligt, så hverken jeg eller den interviewede følte os akavet til mode.  

 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er der ligeledes andre kritikpunkter, man skal være opmærksom 

på i forbindelse med udførelsen af interviews. Det første punkt handler om objektivitet, hvor 

spørgsmålet går på om man kan være objektiv i et interview. Objektivitet kan forstås på flere 

måder, men i dette speciale vil objektiviteten komme til udtryk på den måde, at jeg vil stræbe efter 

at være så åben som mulig, men stadig have en klar forståelse for, at de informationer, som jeg får 

fra de forskellige interviews, er indhentet fra mennesker og bliver ligeledes fortolket af mig som 

menneske. Derfor vil de informationer, som jeg får i interviewene, være præget af den enkelte 

persons holdninger, forventninger og fordomme til undersøgelsens problemstilling (Riis 2012: 353). 

Da dette speciale netop også tager udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, vil det derfor ikke 

være muligt at være fuldstændig objektiv som interviewer, da jeg altid vil have en eller anden form 

for subjektivitet i mine fortolkninger alt efter hvad mine egne holdninger, fordomme og 

forventninger er. Dog er jeg opmærksom på, at dette kan opfattes som et troværdighedsproblem når 

det kommer til det endelig resultat af dette speciale, da informationen heri kun bygger på mine egne 
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udsagn. Jeg vil dog komme dette til livs ved at have et veldokumenteret empirigrundlag i form af 

fuldstændig transskriberede interviews samt en interview-guide. 

Interview-guide:	
Da de udførte interviews vil være semi-strukturerede, er det normalt et følge en såkaldt interview-

guide. Denne interviewguide kan være mere eller mindre styrende for selve interviewet og ligeledes 

kan den være mere eller mindre detaljeret og teoristyret alt efter hvilket udgangspunkt man har for 

interviewet (Brinkmann og Tanggaard 2015: 38). I den interview-guide, jeg har udarbejdet i 

forbindelse med dette speciale, vil der i mindre grad være fokus på teori, men i højere grad være 

fokus på virksomheders praktiske tilgang til emnet. Men som det fremgår af ovenstående afsnit, så 

har jeg forberedt mig til disse interviews ved at læse en masse teori om det pågældende emne, 

hvilket vil danne rammen om interviewet. Overordnet set kan interview-guiden karakteriseres som 

værende dynamisk, da jeg hele tiden vil forsøge at holde samtalen i gang  og dermed motivere 

interviewpersonerne til at tale om deres oplevelser samtidig (Brinkmann og Tanggaard 2015: 40-

41). Selve interview-guiden for hver af de tre interviewede kan ses i bilag 2.   

 

Behandling	af	empiri	
Grundlaget for at have brugt transskription, som metode til behandling af det indsamlede empiri er, 

at ”Transskriptionen af interview fra mundtlig til skriftlig form strukturerer interviewsamtalerne i 

en form, der egner sig til nærmere analyse” (Kvale og Brinkmann 2009: 202).  

 

Inden man går i gang med at transskribere, er det vigtigt at have en klar fornemmelse for, hvordan 

man vil transskribere og der skal derfor træffes nogle standardvalg inden processen kan gå i gang; 

bør udtalelserne transskriberes ord for ord, hvor man ligeledes bibeholder hyppige gentagelser og 

notering af ord som ”øh”?  Og skal pauser og følelsesudtryk, som latter også medtages? (Kvale og 

Brinkmann 2009: 203). Disse valg skal baseres på hvad transskriptionen skal bruges til. I dette 

tilfælde skal det indgå som en del af en nærmere analyse af virksomheders brug af sociale medier i 

en markedsføringskontekst. Jeg anser det dog ikke som værende nødvendigt eller krævende for den 

endelig analyse at have pauser, latter og ord som ”øh eller ehm” med i transskriptionen, men har 

alligevel valgt at medtage dette, da det giver læseren en bedre fornemmelse for hvordan interviewet 

har udspillet sig samt en forståelse for om spørgsmålet, som blev stillet, har været ligetil at svare på 

eller om interviewpersonen havde brug for at tænke inden sit svar.  
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Validitet		
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009), referer validitet rent hverdagsmæssigt til sandheden, 

rigtigheden og styrken af et udsagn, og i samfundsvidenskaben handler validitet om hvorvidt en 

metode rent faktisk undersøger det, den siger den vil undersøge (s. 272). I og med, at jeg gør brug af 

en kvalitativ metode, er jeg opmærksom på, at det er svært at sikre hundrede procent kvalitet, da 

den kvalitative metode ofte beror på en del ukontrollerbarhed og ikke særlig meget standardisering 

(Flick 2007). Jeg vil dog alligevel forsøge at sikre en høj kvalitet og validitet i dette speciale ved at 

være så åben og fordomsfri som muligt i den måde, jeg præsenterer resultaterne på samt min måde 

at indsamle empiri. I og med, at indsamlingen af empiri foregår ved semi-strukturerede interviews, 

opnår jeg her en vis grad af standardisering, som derved kan være med til at sikre højere kvalitet og 

validitet.     

   

Derudover vil jeg forsøge at opnå validitet i de forskellige semi-strukturerede interviews ved at 

kunne dokumentere, at interviewpersonerne er relevante for undersøgelsen. De er ikke tilfældigt 

udvalgte, men der ligger en beslutning bag, som beror på, at disse mennesker kan bidrage med 

relevant og interessant viden i forhold til specialets undersøgelsesfelt.  

 

Reliabilitet	
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009), vedrører reliabilitet en forskningsrapports konsistens og 

pålidelighed. Intra- og intersubjektiv reliabilitet henviser begge til hvorvidt et resultat kan 

reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere (s. 352). Som anført ovenfor vedrørende 

validitet, så skaber den kvalitative metode netop nogle usikkerheder i forhold til de endelige 

resultater. Den intra- og intersubjektive reliabilitet bliver i dette speciale udfordret en smule, da det 

ikke er muligt at afslå, at en anden forsker vil finde frem til andre resultater, da det ofte kommer an 

på hvilken forud indstilling denne forsker har til emnet. Med dette in mente vil jeg dog forsøge at 

være så objektiv og åben, som det er muligt, for dermed at kunne sikre, at en anden forsker vil 

kunne finde frem til samme resultater. Som interviewer, har jeg forsøgt ikke at stille ledende 

spørgsmål således, at jeg på denne måde kan undgå at påvirke den interviewedes svar. Jeg er dog 

klar over, at kropslige og verbale reaktioner, som spørgsmål, der følger op på et svar, kan fungere 

som positive eller negative forstærkere af det givne svar, som i sidst ende kan være med til at 

påvirke interviewpersonens svar på yderligere spørgsmål (s. 195). Da dette kan være med til at 

mindske reliabilitet i interviewet, er dette forsøgt holdt på et minimalt niveau. Derudover er 
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transskriptionen af interviewene udarbejdet således, at de afspejler de konkrete samtaler, hvorfor 

der vil fremgå en del talesprog i de transskriberede interviews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



	 25	

Teori	
 

Begrundelse	for	valg	af	teori	
Det er specialets overordnede fokus at se på hvordan forbrugernes måde at tilgå informationer om 

virksomheder og deres produkter på, har ændret måden virksomheder markedsfører sig selv på. Af 

denne grund findes det relevant at afdække hvordan virksomheders markedsføring har ændret sig 

over tiden, for på denne måde at kunne give et mere klart billede af hvordan den ser ud i dag. Dette 

vil udforme sig gennem Philip Kotler et. al (2010) tre begreber marketing 1.0, 2.0 og 3.0. På denne 

måde er det let og overskueligt at skabe sig et overblik over de forskellige tilgange, man har haft til 

markedsføringen over de sidste mange år. 

Marketing	1.0	
Herunder vil der blive gjort rede for hvilket paradigme, man befandt sig under samt hvordan 

virksomheder anskuede kommunikationen mellem forbruger og virksomhed, og hvordan dette har 

haft indflydelse på den måde, man markedsførte sig på.  

 

Inden fokus vil blive lagt over  på marketing 2.0, vil der komme en gennemgang af endnu et 

paradigme og hvordan man gradvist fik et nyt syn på kommunikation og markedsføring, hvilket vil 

blive belyst gennem Philip Kotlers (1967/1994) kommunikationsmodel. Her bliver det vist hvordan 

selve kommunikationsprocessen har ændret sig og at der er sket store ændringer ift. afsender og 

modtager.  

 

Marketing	2.0	
I denne del af teorien vil det blive en smule mere praktisk anlagt. Her vil det være igennem Vollmer 

og Precourt (2008), at det bliver belyst hvordan forbrugernes måde at tilgå informationer har ændret 

sig i og med, at ny teknologi har fået langt større indflydelse på forbrugernes hverdag end før hen.  

 

Marketing	3.0	
I denne sidste del af teoriafsnittet, vil der blive gjort rede for nye fænomener inden for marketing og 

hvordan disse fænomener er med til at ændre markedsføringen for virksomheder, således at de bedst 

muligt kan nå ud til deres forbrugere. Disse nye måder for virksomheder at markedsføre sig selv på, 

bliver blandt andet vist gennem Henrik Lindbergs Kommunikationsmodel (2009), som er med til at 
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illustrere de nye mediers specifikke kendetegn samt den indflydelse den har på den nuværende 

kommunikationssituation. Derudover vil det under denne del af teorien også blive gennemgået 

hvordan man er gået fra envejs- til tovejskommunikation, hvad virksomheder kan gøre for at 

imødekomme forbrugernes behov, samt influencer markedsføring og Word-of-mouth 

markedsføring.   

Marketing	1.0		
Philip Kotler et. al. (2010) karakteriserer marketing 1.0, som den form for marketing der foregik i 

den industrielle tidsalder, hvor det handlede om at skulle sælge virksomhedernes produkter til alle, 

som havde en interesse i at købe dem. Disse produkter var for det meste basisprodukter og var 

designet til at blive solgt til et massemarked. Målet med denne form for marketing var at sælge 

mange produkter med lavest mulig omkostninger således, at man kunne sælge produkterne billigt, 

så det ville være mere attraktivt for kunderne at købe produkterne. Med andre ord kaldte man denne 

tid for den produktorienterede æra (s. 3). Al tankegang inden for denne æra var afsenderorienteret, 

og som virksomhed tænkte man ikke over, at forbrugerne havde særlige interesser eller behov, som 

kunne have betydning for om man fandt den specifikke reklame relevant. Man opfattede simpelthen 

forbrugerne som værende passive.  

 

Denne tilgang til marketing udsprang af, at det var denne måde man på daværende tidspunkt 

anskuede verden på, i og med, at man befandt sig under et paradigme, hvor modtageren af 

kommunikationen, simpelthen ikke blev betragtet som værende en person med individuelle 

interesser og behov.  

Paradigmer:	
Paradigmer kan beskrives som overordnede referencerammer eller den måde hvorpå vi ser verden 

(Hansen 2011: 143). Alt efter hvilket paradigme, man anskuer tingene ud fra, er det forskellige 

aspekter ved virkeligheden, man kan få øje på. Man kan altså sige, at paradigmer er med til at styre 

vores interesse i en bestemt retning (s. 144). De to nedenstående paradigmer, som vil blive nævnt er 

transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet.  
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Transmissionsparadigmet: 
Det grundlæggende synspunkt i transmissionsparadigmet er, at kommunikation handler om 

transporten af et budskab fra en afsender til en modtager, som medfører en given effekt (Hansen 

2011: 144). Inden for dette paradigme er man udelukkende afsenderorienteret og modtageren har 

derfor en passiv rolle. Det ”passive” består i, at man som modtager bruger budskabet, som forventet 

af afsenderen – hvilket betyder at den ønskede effekt opnås. Ligeledes anskuede man 

kommunikation som en lineær og sekventiel proces, hvilket betyder, at det er 

envejskommunikation, som kan deles op i forskellige stadier, som følges af hinanden på en logisk 

og lineær måde. Udgangspunktet for al kommunikation er, at kommunikationen har en effekt. Hvis 

ikke der kommer en effekt, betragtes det som en kommunikationsfejl, som der skal rettes op på, så 

den ønskede kommunikationseffekt kan opnås. Transmissionsparadigmet har altså en instrumental 

tilgang til kommunikation, hvor fokus er på hvordan man rent teknisk kan formidle et budskab 

(Hansen 2011: 144-145). Dermed sætter transmissionsparadigmet rammerne for det, man blandt 

andet kender som traditionel markedsføring (marketing 1.0), hvor det essentielle var at markedsføre 

et budskab ud til så mange mennesker som muligt uanset om de måtte have en interesse for det eller 

ej. Der er udelukkende fokus på afsenderen selv og det anerkendes ikke, at der findes mere end en 

enkelt mennesketype. Det antages blot, at alle mennesker vil reagere ukritisk og umiddelbart på alle 

former for markedsføring og forbrugerne fungerer ganske enkelt bare som passive modtagere af 

mediernes informationer. Sagt på en anden måde, så ignorerer virksomheder altså, at mennesker har 

forskellige interesser og behov.  

 

Nyt	syn	på	kommunikation	og	marketing	
Der sker nu et paradigmeskift inden for måden man betragter kommunikation på, hvilket lægger op 

til helt nye måder at anskue kommunikationsprocessen på. Nedenstående afsnit beskriver hvordan 

man betragter kommunikationen gennem interaktionsparadigmet og hvordan der ikke længere er 

fokus på afsender, men at modtager nu også spiller en aktiv rolle i kommunikationsprocessen.  

 

Interaktionsparadigmet:	
I modsætning til transmissionsparadigmet, så er kommunikation inden for interaktionsparadigmet 

en dynamisk proces, hvor både afsender og modtager spiller en aktiv rolle. Formålet her er at skabe 

interaktion mellem mennesker for at frembringe og udveksle betydning, hvilket sker ud fra fælles 

koder og en fælles kontekst (Lindberg 2009: 42). Afsenderen står for produktionen af en tekst, hvor 
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der udformes og indkodes et budskab samt et valg om kommunikationskanaler. Modtageren af 

kommunikationen foretager så en såkaldt reception (afkodning) af budskabet, hvilket betyder, at det 

er modtageren som giver teksten mening. Når modtageren afkoder budskabet sker dette via 

forskellige koder og kontekstuel viden. Dermed påvirkes budskabet ikke kun af modtagerens 

forudsætning for at afkode det, men også konteksten som det modtages i, har en betydning. Når 

man her snakker om koder, er der tale om sprogfællesskaber. Afsender og modtager besidder nogle 

fælles koder, da det er på denne måde, man kan kommunikere med hinanden på. Dog vil der til tider 

også være koder, som kun den ene part forstår. Det er derfor vigtigt, at man som afsender er sikker 

på at benytte koder, som man er sikker på giver mening for modtageren (Hansen 2011: 145). Et 

andet aspekt er, at der ikke er nogen garanti for, at det budskab, modtageren afkoder, er identisk 

med det budskab, som afsenderen havde til hensigt at sende af sted, da modtagerens fortolkning af 

budskabet kan kreere en ny betydning. Her i interaktionsparadigmet er det ikke selve overførslen af 

budskabet, som er det vigtige, men derimod den mentale formning og den sociale interaktion 

mellem aktive kommunikatører (Hansen 2011: 146). Inden for interaktionsparadigmet er der altså 

lagt op til en igangværende proces, hvor man interagerer åbent overfor hinanden. Philip Kotlers 

kommunikationsmodel, er en model, som repræsenterer dette paradigme.  

 

Figur 2 - Kotlers kommunikationsmodel 

 

 

  

 

 

 

 

 
Philip Kotler (1967/ 1994) 

 

Philip Kotlers kommunikationsmodel tager, som man kan se også udgangspunkt i de klassiske 

lineære modeller, hvor afsenderen sender sit budskab af sted via et medie til modtageren. Det nye i 

denne model er dog, at modtageren af budskabet nu er en aktiv medspiller, som har mulighed for at 

give personlig feedback i form af tilbagemeldinger til modtageren. Ligeledes opererer Kotler også 
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med det begreb, som i denne model kaldes ”noise”, hvilket skal forstås som kommunikationsstøj. 

På et overkommunikeret marked, hvor afsender skal kæmpe mod mange andre konkurrerende 

budskaber, er dette en yderst relevant faktor at være opmærksom på. Kommunikationsstøjen kan 

være med til at fjerne opmærksomheden fra afsenderens eget budskab og i stedet lede 

opmærksomheden hen på et konkurrerende budskab, hvilket kan gøre det utrolig svært for 

afsenderen at trænge igennem med sit budskab. Undersøgelser viser ligeledes, at der skal meget til 

for, at en afsender kan trænge igennem vores filtre og at det faktisk kun er en meget lille del af de 

udsendte reklamebudskaber, som bliver opfattet af modtagerne (Lindberg 2009: 43). Det 

altomfattende ved denne model handler altså om effektivitet. Afsender af buskabet skal gøre alt for 

at skille sig ud og dermed få lov til at trænge igennem med sit budskab uanset om dette er på 

bekostning af andre virksomheder som ligeledes kæmper om forbrugernes opmærksomhed 

(Lindberg 2009: 43).  

 

Delkonklusion:	
Delkonklusionen til første del af teoriafsnittet, marketing 1.0, er, at virksomheder og marketingfolk 

ikke længere har muligheden for at slå igennem med deres markedsføring ved at ”forstyrre” og 

afbryde folk. Selvom det inden for marketing 1.0 har været sådan, at det har været produktet som 

har været i fokus og man har haft en afsenderorienteret syn på markedsføringen, så er det ikke 

længere det som fungerer. Virksomhederne må erkende, at der skal tages nye metoder i brug, hvis 

de skal nå ud til forbrugerne på en effektiv måde. 

 

Dette leder mig videre til næste teori, nemlig marketing 2.0, som kan beskrives som værende en 

gren inden for interaktionsparadigmet, hvor udgangspunktet er, at man som virksomhed skal skille 

sig ud og kommunikere så effektivt som muligt og hvor forbrugeren er i fokus, hvilket vi allerede så 

lidt af i Philip Kotlers kommunikationsmodel ovenfor.  

Marketing	2.0	
Ifølge Vollmer og Precourt (2008) har det altid været vigtig for virksomheder at have meget viden 

om deres kunder og hvordan man kan skabe sig et forhold til dem. Men som det fremgår af 

ovenstående afsnit, så var der flere årtier, hvor det største fokus lå på at sælge masseproducerede 

produkter til en massemålgruppe. Denne tilgang til kommunikation og markedsføring blev en stærkt 

integreret del af kommunikations- og marketingfaglige folks måde at arbejde på, fordi det gjorde 

deres arbejde en hel del nemmere (s. 30-31). Men inden for marketing 2.0 er sagen en helt anden. 
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Marketing 2.0 opstår ud af den informationstid, vi lever i, i dag – hvor det helt centrale er 

informationsteknologi (Kotler et. al. 2010: 3). I forhold til marketing 1.0, har mediemiljøet nu 

ændret sig fra at være et sted hvor sælgeren/ virksomheden er i kontrol – til at det nu er forbrugeren, 

der er i kontrol. Ifølge Vollmer og Precourt (2008) kommer denne ændring som en naturlig 

konsekvens af de mange udgående kommunikationskanaler der findes på internettet og forskellige 

teknologier, som opfordrer til at blokere eller fuldstændig undgå reklamer (s. 31), hvilket ligeledes 

betyder, at forbrugerne selv er i stand til at vælge, hvor de vil have deres information fra. Nutidens 

forbrugere er velinformerede og kan nemt sammenligne produkter og virksomheder med hinanden, 

hvilket giver forbrugerne langt mere kontrol end de førhen har haft, da virksomheder i marketing 

1.0 opfattede forbrugerne som værende ukritiske overfor den kommunikation, de blev udsat for.  

 

Allerede i årerne fra 2001-2006 opstod der en markant ændring i forbrugernes medievaner. Det 

fremgik nemlig, at man brugte 10 procent mindre tid på ting som at høre musik, se TV og læse 

aviser, men derimod brugte man fire gange så meget tid på internettet og ti gange så meget tid på 

mobiltelefoner (s. 31). I figuren nedenfor ses det hvad det helt præcist er, folk bruger deres 

mobiltelefoner til og hvor stor indflydelse den har på folks liv.  

 

Figur 3 – Den mobile forbruger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frandsen et. al., Carat (2015)  
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Disse tendenser, hvor internettet og mobiltelefonen har fået større indflydelse på forbrugernes liv, 

gør, at forbrugerne får langt mere kontrol over deres medieoplevelse. Det ændrede mediemiljø gør, 

at forbrugerne er blevet mere frigjorte og behøver ikke længere at få informationer om produkter 

eller services gennem reklamer, de ikke selv har valgt, de vil udsættes for. Nu kan de selv finde 

informationer om forskellige produkter eller services via medier, de selv har valgt (s. 31). Disse 

tendenser betyder, at virksomheder er nødt til at betragte forbrugere som forskellige individer med 

forskellige interesser og præferencer og ligeledes have et mere kundeorienteret syn på deres 

markedsføring. Derudover skal man som virksomhed have forståelse for, at forbrugerne nu er i 

stand til at vælge den information fra, som de ikke finder relevant og i stedet har de mulighed for at 

vælge lige præcis det som de synes er interessant og kan være med til at give dem det, som de 

efterspørger; nemlig mere personlighed, relevans og en gensidig påvirkning. Denne efterspørgsel på 

mere personlig og relevant information gør også, at man som virksomhed skal nå ud til forbrugerne 

på en helt anden måde end førhen. Forbrugerne er ikke længere passive og til rådighed når som 

helst; i stedet er de blevet selektive, skeptiske og krævende og dermed har magten altså ændret sig 

til at være på forbrugernes side fremfor virksomhedens (s. 34-35).  

 

Delkonklusion:	
Delkonklusionen inden for marketing 2.0 er, at forbrugerne er blevet mere selvstændige og at 

virksomhederne derfor ikke længere kan betragte dem, som en ukritisk massebefolkning. Den 

enkelte forbruger har fået sin stemme tilbage og er ikke bange for at bruge den. Paradigmeskiftet 

har betydet, at virksomheder nu skal til at tilrettelægge deres kommunikation og markedsføring en 

hel del mere end førhen, da man er nødsaget til at få sig et langt højere kundeorienteret syn fremfor 

et virksomhedsorienteretsyn. 

 

Marketing	3.0	
Dette bringer mig videre til den form for markedsføring, som Kotler et. al. (2010) beskriver som 

marketing 3.0. Man bevæger sig stadig inden for interaktionsparadigmet, da kommunikationen 

stadig er en dynamisk proces mellem afsender og modtager. Man har ligesom i marketing 2.0, et 

kundeorienteret syn på marketing, men som et nyt element, tager man det dog et skridt videre, da 

virksomheder, som praktiserer denne form for marketing, forsøger at skabe løsninger til de 

problemer, som befinder sig ude i samfundet. Inden for marketing 3.0 betragter man ligeledes 

forbrugere som mennesker der har forskellige behov og problemer at tage sig af, som ikke må 
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forsømmes (s. 4). Marketing 3.0 opstod, ligesom marketing 2.0, i forbindelse med opstanden af 

informationsteknologien. Siden de tidlige år af år 2000 har informationsteknologien været 

altoverskyggende i forhold til mediebilledet, men har samtidig også banet vejen frem for det som 

kaldes New Wave Technology (s. 5). New Wave Technology defineres som værende teknologi, som 

muliggør det faktum at skabe forbindelse og interaktivitet mellem personer og grupper. Derudover 

gør denne teknologi det muligt for individer at udtrykke sig selv samt ”samarbejde” med andre. 

Teknologien her starter altså en æra, hvor det helt centrale handler om medproduktion. I denne æra 

skaber folk selv nyheder, idéer, underholdning osv., lige såvel som man er modtagelig overfor det 

som andre skaber (s. 7). En af de fænomener, som har været med til at skabe og muliggøre 

opstanden af the New Wave Technology er de sociale medier. Tidligere blev det klarlagt, at 

definitionen på sociale medier lyder på, at det er ”alle digitale platforme, hvor brugerne af 

platformen på en eller anden måde er involveret i skabelsen af indholdet”, som netop indikerer at 

det er ’medproduktion’ der er i fokus, som jo er udgangspunktet for New Wave Technology og 

ligeledes angiver muligheden for tovejskommunikation. Men fremkomsten af en tid, hvor 

forbrugeren er i fokus og hvor sociale medier bliver mere og mere udtryksfulde i og med, at 

forbrugerne har mulighed for at påvirke hinanden med deres meninger og oplevelser, som de kan 

tilkendegive via de sociale medier, gør det svært for virksomheder stadig at have indflydelse på 

købsprocessen via virksomhedsreklamer (s. 8). Dette betyder, at virksomheder nu skal tilrettelægge 

deres markedsføring ud fra det nye princip, at forbrugeren medproducerer indhold om 

virksomheden og dens produkter eller services.  

 

Disse nye måder at kommunikere på har skabt et behov for nye og opdaterede 

kommunikationsmodeller, der formår at illustrere de nye mediers særlige kendetegn og den 

indflydelse, de har på den aktuelle kommunikationssituation. Derfor har Lindberg (2009)  

udarbejdet en kommunikationsmodel, som tager højde for de store ændringer i det nye mediebillede 

og tillægger mediebrugeren rollen som den centrale spiller i kommunikationsflowet (Lindberg 

2009: 52). Modellen ser således ud: 
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Figur 4 – Lindbergs kommunikationsmodel 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Lindberg (2009): 52 

 

Modellen her illustrerer som sagt det nye mediebillede, som er opstået, som følge af, at forbrugerne 

har fået langt større indflydelse på virksomhederes måde at markedsføre sig på. I Lindbergs 

kommunikationsmodel er det, der betegnes som mediebrugeren en sammentrækning af ordet 

producent og konsument og kaldes derfor for prosument. Som forklaret ovenfor, så er 

mediebrugeren en aktiv spiller i kommunikationsprocessen og fungerer som den styrende part, der 

skaber, fortolker, afkoder og tilvælger sine budskaber, hvilket i sidste ende betyder, at det er 

mediebrugeren der sidder med magten over kommunikationen (Lindberg 2009: 53). 

Receptionssituationen karakteriseres her som værende de fysiske rammer, som kommunikationen 

foregår i, som ligeledes er med til at forme mediebrugen. Er mediebrugeren alene eller sammen 

med andre? (Lindberg 2009: 53). Den kulturelle kontekst er den kommunikative ramme, som 

dannes rundt om receptionssituationen og mediebrugerens aktiviteter. Dette skal forstås som de 

sproglige forhold, normer, værdier og adfærd, som mennesker inden for en bestemt kulturkreds 

deler. Dette punkt er i sær vigtigt, hvis man som virksomhed bevæger sig ud på et marked, hvor 

man har en anden kulturelopfattelse end den man selv kommer fra hvorfor der skal tages højde for 

kulturelle forskelle på de enkelte markeder (Lindberg 2009: 53). Kommunikationskanal betegnes 

her som selve mediet (avis, internettet, tv osv.) og kommunikationsprodukt, som indgår i 
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kommunikationskanalen, kan f.eks. være en trykt annonce, tv-reklame eller et opslag på internettet. 

I venstre side af modellen ser man her to kasser som indeholder begreberne informationer og 

interaktivitet, som begge er en del af både den informative- og sociale dimension ved den 

kommunikationskanal, som er valgt. Som mediebruger har man mulighed for at søge en masse 

informationer og viden i de forskellige medier, som f. eks. at søge efter informationer på internettet. 

Ligeledes kan man altså som mediebruger vælge af benytte sig af mediets sociale dimension, som 

henviser til mediets sociale kvaliteter, hvor man kan skabe sig kontakter, opbygge relationer og 

udvide sit netværk. Både inden for den informative- og sociale dimension, vil man som 

mediebruger have en række forskellige kommunikationsprodukter til sin rådighed – eksempelvis 

websites, hvor der udvælges nogle bestemte, som man vil kigge nærmere på. Samtidig udsættes 

medieforbrugeren dog også for en del støj-elementer i kommunikationen, som kan forstyrre 

mediebrugeres opfattelse af kommunikationsproduktet, som i sidste ende kan resultere i, at 

mediebrugerens opmærksomhed henledes til et konkurrerende kommunikationsprodukt (Lindberg 

2009: 53). I modellens højre side ses en stribe afsendere, som skal illustrere, at mediebrugeren har 

mulighed for aktivt at vælge mellem forskellige kommunikationsprodukter, som er stillet til 

rådighed af afsenderen, som dermed viser, at initiativet ligger hos mediebrugeren. Tilbage hos 

afsenderen kan man kun håbe på, at mediebrugeren vælger afsenderens specifikke 

kommunikationsprodukt og reagere aktivt ud fra dette ved hjælp af feed-forward funktionen, så 

mediebrugeren selv efterspørger hvad han/ hun vil kommunikere videre med (Lindberg 2009: 53).  

 

Det er dog interessant at se på hvorfor Lindberg har valgt ikke at inddrage en form for feedback 

funktion, men kun en feed-forward funktion,  da det jo netop er feedback og forbrugernes mulighed 

for aktivt at tage del i samtalen om virksomhedens produkter eller services, som er relevant inden 

for denne nye måde at kommunikere på. På den anden side kan man ligeledes argumentere for, at 

forbrugernes til- og fravalg i forbindelse med et køb, kan betragtes som en slags feedback. Hvis 

forbrugerne konsekvent fravælger en bestemt form for markedsføring, så må dette tænkes at være et 

udtryk for, at man ikke kan identificere sig med hverken produktet eller markedsføringen af 

produktet.    

 

Overordnet set, illustrerer Lindbergs kommunikationsmodel på en god måde, hvordan internettet 

har været med til at skabe en ny form for interaktion mellem virksomhed og forbruger, og hvor det 
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netop er forbrugeren som aktivt opsøger informationer om virksomheden og dermed vender 

kommunikationsstrømmen om til en dynamisk proces (Lindberg 2009: 51).  

Fra	envejskommunikation	til	tovejskommunikation	
Med magten på forbrugernes side, bliver dette en af de helt store ændringer i forhold til 

markedsføring af virksomheder og deres produkter. Denne magt giver ikke kun forbrugerne 

mulighed for at være mere selektive når det kommer til informationssøgning, men det giver dem 

også muligheden for at blive en del af samtalen. De har mulighed for at være med i skabelsen af det 

indhold, som de netop selv efterspørger: personlig og relevant information. Agresta og Bough 

(2010) giver i deres bog Perspectives on Social Media Marketing, et fint billede af hvad de sociale 

medier kan. Her fremgår det nemlig, at en af kerneidentiteterne ved sociale medier er, at det er 

brugergenereret indhold (s. 2). I al sin enkelthed betyder dette, at det er brugerne selv, der skaber 

indholdet. Det er ikke længere kun virksomheder og PR-bureauer, som har noget at skulle sige – nu 

er det brugerne selv, som har magten over det indhold, der bliver skabt. Pludselig er der åbnet op 

for langt flere kommunikationsmuligheder, da man som enkeltperson nu har mulighed for at have 

samtaler med flere tusinder af mennesker over hele verden. Men ikke nok med, at det giver uanede 

muligheder til forbrugerne, så kan virksomhederne også drage nytte af det. Brugergenereret indhold 

giver nemlig virksomheder mulighed for at komme tættere på deres forbrugere, da det nu er muligt 

for dem at læse hvad det er forbrugerne gerne vil have. I langt højere grad bevæger man sig altså 

væk fra det massekommunikerede budskab og transmissionsparadigmet, og hen i mod mere 

personlig kommunikation (Agresta og Bough 2010: 2-3).  

 

Forbrugernes adfærd er altså ændret og man taler netop om et paradigmeskift, hvor man bevæger 

sig væk fra marketing 1.0, som var meget afsenderorienteret og hvor afsenderen er i kontrol over de 

informationer, som bliver tilkendegivet om virksomheden (web: bleau.dk) – til marketing 2.0- og 

3.0, hvor det altoverskyggende buzzword er interaktion mellem forbrugere, hvor virksomheder 

netop ikke har kontrol med hvilke informationer, der bliver tilkendegivet om dem. Men for, at 

virksomheder på bedst mulig vis skal være i stand til at udnytte denne nye tendens, hvor det er 

forbrugerne som sidder på magten, er de nødt til at lytte til hvad det er der bliver sagt om dem. Ved 

at lytte til forbrugerne får man i langt højere grad en større indsigt i hvad det er, der bliver 

efterspurgt og kan på denne måde bidrage til kommunikationen på en nyttig måde samtidig med, at 

man får skabt den tovejskommunikation, som er karakteriseret ved denne tids marketing.   
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Lyt	til	forbrugerne	
Som bruger på de sociale medier deler og udveksler man meninger om alt fra musik til bestemte 

produkter til informationer om virksomheder og services. Ligeledes bliver der givet gode råd om alt 

fra restauranter i ind- og udland til at udtrykke utilfredshed med en virksomhed, en organisation 

eller sågar enkeltpersoner (Damsgaard 2015: 118). Men problematikken er, at mange virksomheder 

har svært ved at udnytte de muligheder, som de sociale medier giver dem, da de fleste 

virksomheders kommunikationsstrategi formentlig er tilrettelagt efter transmissionsparadigmet, 

hvilket vil betyde, at man skal ændre kommunikationsstrategien drastisk. Som nævnt ovenfor, så 

har klassisk virksomhedskommunikation i mange år været envejskommunikation. Men selvom 

mange virksomheder har fundet ud af, at det i dag er svært at følge med, hvis ikke man er på de 

sociale medier, så er det ikke alle, som ved hvordan disse kan være med til at tilføre værdi til 

forbrugerne og virksomheden selv. For eksempel, så har mange virksomheder fået etableret en 

Facebookside, men oftest bliver den brugt som ren reklamekanal, fordi Facebook ofte opfattes som 

en forlængelse af virksomhedens øvrige kommunikationskanaler, såsom nyhedsbreve, annoncer 

osv. Flere virksomheder har dog måttet sande, at denne tilgang til de sociale medier ikke er den 

rette (Damsgaard 2015: 118), da fokus på de sociale medier er på at dele og ytre sig, og hvis ikke 

denne hensigt ligger bag en virksomheds opslag, så bliver de formentlig ikke delt, da det ikke er 

mange direkte reklamer, som skaber værdi for forbrugeren (Damsgaard 2015: 118). Det er derfor 

utrolig vigtigt for virksomheden, at man ikke betragter de sociale medier som værende en ny medie- 

og kommunikationskanal, hvor fokus er på at presse sine reklamer eller budskaber ned over hovedet 

på forbrugerne, men at man i stedet har for øje, at de sociale medier er et sted hvor alle har 

mulighed for at ytre sig og alle deltagere tjener en medierende rolle (Svarre 2015: 230). Uanset om 

man laver en opdatering på Facebook eller LinkedIn, lægger et billede på Instagram eller tweeter på 

Twitter, så er man et medie, som i realiteten har mulighed for at publicere nyheder, holdninger og 

viden til hele verden. Derfor skal virksomheder ikke længere fokusere på hvad de gerne vil sende 

ud til brugerne, men hellere finde ud af hvad det er forbrugerne fortæller dem og på denne måde 

være i stand til at bruge det til at skabe værdi.   

 

Som det blev beskrevet i det foregående afsnit, så havde man før i tiden den opfattelse, at 

forbrugerne var en slags samlet masse eller målgruppe, hvor der ikke blev taget højde for 

individuelle interesser, hvilket gjorde, at kommunikationen fra virksomhedens side blev utrolig 

upersonlig. Men en anden af de helt store ændringer, når det kommer til kommunikation på de 

sociale medier, er at det netop ikke handler om at bruge disse medier til at ramme bestemte 
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målgrupper fordi forbrugerne både er medier og målgrupper på samme tid. Derimod, så handler det 

om at lytte til forbrugerne og derefter være i stand til at involvere folk, så de selv begynder at 

snakke om virksomheden og dens produkter, og måske endda være så effektiv, at effekten går viral, 

så også andre begynder at snakke om virksomheden og produkterne. Hvis man formår at skabe 

noget, som går viral på de sociale medier, udnytter man på højeste vis det aspekt, at folk både er 

medier og målgruppe på samme tid (Svarre 2015: 230). Nedenstående figur illustrerer hvordan 

virkeligheden ser ud for rigtig mange virksomheder, hvor man på den ene side ikke har kontrollen 

over samtalen på de sociale medier og på den anden side viser, hvordan sociale medier er med til at 

skabe nye muligheder for virksomheden ved at påvirke samtalen og motivere folk til at udbrede 

samtalen på en måde, som er positivt for virksomheden (Svarre 2015: 231).  

 

Figur 5 - Deportalisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Svarre (2015): 231 

 

Hvis man som virksomhed stadig lever efter det traditionelle kommunikationsparadigme, altså 

transmissionsparadigmet kan det virke enormt skræmmende, at man nu ikke kan komme i kontakt 

med sine forbrugere via sin hjemmeside eller store reklamekampagner. Men hvis man derimod har 

forstået, at på de sociale medier, er alle medlemmer medier i sig selv og at det praktisk talt handler 

om at kunne involvere og engagere sine brugere, så har man som virksomhed store muligheder for 
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at tage del i samtalen, der udspiller sig blandt forbrugerne og drage meget nytte af dette (Svarre 

2015: 232). Som tidligere nævnt, forudsætter dette dog, at man som virksomhed har noget relevant, 

delbart og brugbart at sige og ikke blot ”forstyrrer” samtalen med irrelevant information. 

Forbrugeren skal have lyst til at dele den information, som virksomheden bidrager med, således at 

man får forbrugerne til at tale endnu mere om produkterne. Spørgsmålet er bare, hvordan man som 

virksomhed finder ud af hvad forbrugerne mener er relevant og brugbar information. Til dette 

spørgsmål er svaret, at man, som overskriften for dette afsnit indikerer, skal lytte til sine forbrugere. 

Man skal bryde ud af de traditionelle kommunikationskanaler og være aktivt tilstede på de 

platforme, hvor ens forbrugere befinder sig. Helt konkret, handler det om at deportalisere sin 

kommunikation (Svarre 2015: 232). Der findes tre typer af deportalisering:  

 

Lyt og deltag: Denne form for deportalisering foregår ved, at man finder alle de former for sociale 

medier, hvor folk taler om virksomheden eller dens produkter og aktivt går ind og deltager i 

samtalen. Alt efter hvilket medie der er tale om, emnet og brugerne, skal man som virksomhed 

vurdere hvordan det bedst kan betale sig at blive en del af samtalen (Svarre 2015: 232).           

Intern kreation af samtale: Denne form for deportalisering foregår ved, at man tiltrækker folk til 

virksomhedens egen webside, hvor man herefter giver dem mulighed for at interagere og involvere 

sig i samtaler med virksomhedens egne medarbejdere (Svarre 2015: 232). 

Ekstern kreation af samtale: Ved denne form for deportalisering bygger virksomheden helt nye 

eller selvskabte sociale platforme, hvor folk har mulighed for at tale om virksomheden eller dens 

produkter. Denne type af deportalisering bruges så man kan udnytte de forskellige platformes 

unikke funktioner eller for at få mere kontrol over samtalen (Svarre 2015: 232-238). 

 

Jeg vil dog kun sætte fokus på de to første udgaver af deportalisering, da det kun er disse, som vil 

blive illustreret som praktiske eksempler i opgavens analyseafsnit. Ligeledes bidrager disse to 

begreber også til at få en afklaring på, hvordan virksomheders måde at kommunikere til forbrugerne 

på, har ændret sig efter de sociale mediers fremkomst, som netop er specialets formål at belyse.  

 

Hvis man som virksomhed benytter sig af lyt og deltag strategien, kan man vælge at gøre det på to 

måder. Enten kan man ved hjælp af et online redskab og bestemte søgeord, lytte til alle samtaler på 

de åbne sociale medie platforme, der findes på internettet, hvor folk taler om ens produkter eller 

services. På den anden side, kan man derimod vælge at være enormt aktiv på kun nogle helt 
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bestemte platforme, hvor man allerede ved, at det vil være fordelagtigt at lytte (Svarre 2015: 234). 

Hvis man som virksomhed henvender sig til en bred del af befolkningen, så vil den førstnævnte 

strategi være bedst at anvende, da man i denne slags virksomheder som regel ikke har en helt klar 

idé over hvilke platforme ens brugere er på og derfor lytter man altså med på de fleste. Men hvis 

man derimod er en virksomhed, som har defineret en helt bestemt målgruppe, man gerne vil nå ud 

til, så bør man anvende sidstnævnte strategi, da man her helt præcist ved hvilke platforme denne 

målgruppe typisk holder til på (Svarre 2015: 234).  

 

Selvom man som virksomhed eksempelvis benytter sig af lyt og deltag strategien, så er det ikke 

ensbetydende med, at man ikke også kan benytte sig af strategien om intern kreation af samtalen. 

Intern kreation af en samtale betyder, at man tiltrækker brugere til ens egen portal (hjemmeside 

eller virksomhedsblog) og involverer brugerne herinde. Hvis man eksempelvis har en 

virksomhedsblog, så kan denne være gavnlig på flere områder. For det første, så kan man på denne 

måde få skabt diskussioner, kommentarer til blogindlæg eller debatter, som alle foregår på 

virksomhedens egen webside. Disse forskellige former for interaktioner kan så gøre, at man som 

bruger får lyst til at vende tilbage til websiden/ bloggen for at se om der er nogle nye der har 

kommenteret eller svaret på det man har skrevet. For det andet, så kan al denne aktivitet være med 

til at skabe mere opmærksomhed om siden, hvis folk for eksempel begynder at linke til den. Dog 

skal man være helt sikker på, at man som virksomhed har noget relevant indhold at dele og vurdere 

om det virksomheden beskæftiger sig med, egner sig til at blive delt. Ofte kan virksomheden nemlig 

godt ende ud med en mere eller mindre øde virksomhedsblog, hvis ikke man har delingsbart 

indhold eller hvis man ikke er parat til at ofre den tid på det, som det kræver at skabe indhold med 

involveringspotentiale (Svarre 2015: 235-236).  

 

Da det ikke er specialets formål at belyse hvilken strategi en virksomhed skal følge for at opnå 

succes på de sociale medier, vil dette ikke blive nærmere udspecificeret. De ovenstående eksempler 

på deportaliseringsstrategier er dog relevante at belyse, da de er med til at fremme specialets 

hovedformål, som er at finde frem til hvordan virksomheders markedsføring overfor forbrugerne 

har ændret sig efter de sociale mediers indtog i en verden, som førhen kun fokuserede på 

envejskommunikation.  
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Som det fremgår ovenfor, så er det enormt vigtigt, at man som virksomhed både lytter til hvad 

forbrugerne fortæller om ens virksomhed og dernæst, at man selv er i stand til at skabe indhold på 

de sociale medier, som både er delbart, men også relevant og interessant for virksomhedens 

forbrugere. Man kan derfor ikke publicere hvilket som helst indhold på sine sociale platforme, men 

det skal være velgennemtænkt, personlig og relevant kommunikation. Hvis man er en virksomhed, 

som går meget op i at lytte til sine forbrugere, så lader man faktisk sine brugere hjælpe til med at 

udvikle forretningen. Dette skal forstås på den måde, at forbrugerne er villige til at anbefale 

produkter til andre, hvis produkterne altså er i orden, og kommer med idéer og forslag – man skal 

som virksomhed bare være i stand til at lytte ordentlig efter (Ebbesen og Haug 2009: 49).  

 

En måde at tage del i samtalen på og lytte på hvad forbrugerne har at sige om en virksomheds 

produkter eller services er, som også tidligere nævnt, ved at oprette en virksomhedsblog. Dette er en 

af mange måder at føre dialog med forbrugerne på og ligeledes få fornemmelsen af, hvad der rører 

sig hos dem for derefter at handle på det. På denne måde sikrer man sig også, at forbrugerne stiller 

spørgsmålene til virksomheden selv og ikke andre steder, hvor virksomheden ikke selv kan tage del 

i samtalen. Da man både kan opleve at få positive og negative kommentarer, bør man som 

virksomhed bruge disse kommentarer aktivt, og hvis de forskellige kommentarer bidrager med 

konkret indhold, kan dette i sidste ende være med til, at virksomheden laver konkrete ændringer 

(Ebbesen og Haug 2009: 50).    

 

Influencers	
Hvis man er bange for, at ens blog ikke vil tiltrække nok opmærksomhed, kan man forsøge sig med 

at indgå et samarbejde med andre bloggere nemlig såkaldte influencers (Tuten 2008: 92). Ifølge 

Tracy L. Tuten (2008) kan influencers beskrives som værende personer, som har opnået en vis form 

for autoritet og magt blandt andre brugere på de sociale medier. Derfor er influencers også blevet 

betragtet som et interessant emne inden for marketing verdenen, da de udover at have en stor magt 

på de sociale medier, også kan karakteriseres som værende opinionsdannere. Disse opinionsdannere 

betragtes af andre som værende personer, der har velinformerede kilder og et stærkt 

kommunikationsnetværk, som til sidst ender ud i, at de har evnen til at påvirke andre forbrugers 

købsbeslutninger vedrørende forskellige produkter enten direkte eller indirekte (s. 92). Influencers 

har alle sammen det til fælles, at de har et godt og stærkt netværk, de er i stand til få indflydelse på 

forskellige ting og sidst men ikke mindst, så er de trendsættere. Med andre ord, kan man sige, at 
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influencers udvikler et netværk af mennesker gennem engagement og involvering i forskellige 

aktiviteter. Dette kan eksempelvis være gennem deres arbejde eller lignende fællesskaber. Deres 

sociale netværk er ligeledes også stort og veludviklet, og det er altså dette som får andre mennesker 

til at stole på dem og anser dem for at være troværdige informationskilder, når det kommer til 

emner som eksempelvis mode, mad eller sundhed alt efter hvilken kategori den enkelte influencer 

beskæftiger sig inden for (s. 92).  

 

Det skal dog først og fremmest gøres klart, at et samarbejde mellem en eventuel blogger og 

virksomhed ikke behøver at være et betalt samarbejde. Hvis samarbejdet er betalt, kan influenceren 

miste noget af sin troværdighed da andre forbrugere så kan få den opfattelse, at bloggeren kun 

omtaler det specifikke produkt på baggrund af et pengebeløb. Dette kan skabe negativ omtale blandt 

”almindelige” forbrugere, som i sidste ende kan betyde, at virksomheden ikke vil få specielt meget 

ud af det ren markedsføringsmæssigt eller salgsmæssigt. Man skal derfor som virksomhed forsøge 

at finde en balance, så man undgår utroværdighed blandt forbrugerne, da det er influenceren, som 

skal videresende budskabet om virksomheden eller produktet ud på markedet. Det kan altså være 

utrolig attraktivt for virksomheder at indgå sådan et samarbejde, da det kan være med til at tiltrække 

flere forbrugere til ens virksomhed.  

 

For at vende tilbage til Philip Kotlers begreb og samtidig den overordnede reference ramme for 

denne del af teorien, så er influent- marketing ét af de tiltag inden for marketing 3.0, som netop kan 

være med til at skabe ekstra værdi for forbrugeren, da man her aktivt forsøger at skabe relevant og 

personligt indhold til en helt specifik målgruppe. Et andet vigtigt element inden for marketing 3.0 er 

forbrugernes evne til at stole på virksomhederne. Efter den amerikanske krise fra 2007-2009 

udviklede samfundet sig til at være et sted, hvor forbrugerne ikke stolede på virksomhederne og 

man havde derfor mere tillid til hvad andre forbrugere sagde og mente end hvad virksomhederne 

selv fortalte (Kotler et. al. 2010: 30). Fremkomsten af de sociale medier kan derfor siges at være en 

refleksion af forbrugernes overførsel af tillid fra virksomhederne til nu andre forbrugere. Ifølge det 

globale analyseinstitut Nielsen, så har færre forbrugere tillid til reklamer, som er udsendt af 

virksomheden selv. I stedet vender forbrugerne sig mod det såkaldte word-of-mouth markedsføring, 

som de anser for at være en mere troværdig form for reklame (Kotler et. al. 2010: 30). Op mod 90 

procent af forbrugerne stoler mere på anbefalinger, de har fået af folk de kender og op mod 70 

procent af forbrugerne stoler ligeledes på de forbrugeranbefalinger som ligger online (s. 30). Dette 
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giver altså en tydelig indikation af, at forbrugerne er langt mere observante på, hvem de anser som 

troværdige, hvilket bestemt er noget som virksomheder bør tage til sig.  

 

Ifølge Kotler et. al. (2010), så er virksomheder nødt til at genvinde forbrugernes tillid og dette gøres 

ved at tage et nyt system til sig, som de kalder ”The new consumer trust system”. Dette system tager 

udgangspunkt i, at forbrugere i dag samles i deres egne mindre fællesskaber, hvor de sammen taler 

om produkter og oplevelser og bevæger sig kun uden for disse fællesskaber for at se efter 

beundringsværdige personer. De er skeptiske fordi de ved, at disse beundringsværdige personer kun 

findes i et fåtal uden for fællesskaberne - men når personen først er fundet, så kan man også være 

sikker på, at forbrugerne vil være trofaste følgere (s. 32).  For at få succes med systemet er der tre 

overordnede elementer, som en virksomhed skal fokusere på; cocreation, communitization og 

characters. Hvis man kigger nærmere på de tre elementer, så handler cocreation om, at 

forbrugerens oplevelse af et produkt aldrig kun handler om selve produktoplevelsen. Det er nemlig 

samlingen af den individuelle forbrugers oplevelser, som skaber den største værdi for produktet. 

Det betyder, at når individuelle forbrugere har en oplevelse med et produkt, så personliggøres 

produktet i forhold til de behov, som forbrugeren måtte have (s. 33). Det er disse behov som 

virksomheden skal forsøge at imødekomme, hvilket eksempelvis kan ske ved, at man som 

virksomhed lytter med hvor forbrugerne snakker, hvilket også er essensen af moderne marketing – 

lyt i stedet for at tale.  

 

Det næste element er communitization, som i bund og grund handler om, at man som virksomhed 

skal være i stand til at forbinde sine forbrugere til hinanden i små fællesskaber. Inden for marketing 

opererer man med et udtryk, som kaldes tribalism, som kan oversættes til ”stammefællesskab”, 

hvilket betyder, at forbrugere i langt højere grad har et større ønske om at være forbundet med 

hinanden i små ”stammer” fremfor at være forbundet direkte med virksomheden. Dermed bliver det 

således, at hvis man som virksomhed vil have succes med sin forretning, er man nødt til at 

anerkende disse ”stammefællesskaber” og sørge for at pleje dem (s. 34). Disse fællesskaber kan 

klassificeres ydereligere, hvor medlemmerne (forbrugerne) er drevet af forskellige behov; pools, 

webs og hubs. Forbrugere som befinder sig i de såkaldte pools, deler de samme værdier, men 

interagerer ikke nødvendigvis med hinanden. Det eneste som forbinder dem til hinanden er deres 

stærke tilknytning til virksomheden. Webs derimod kan karakteriseres som det fællesskab, som 

foregår på de sociale medier. Her interagerer forbrugerne med hinanden og båndet knyttes gennem 
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en-til-en forhold. Hubs, som er den sidste form for fællesskab, er en smule anderledes. Her flokkes 

forbrugerne om en stærk figur, eksempelvis en leder, og skaber på denne måde en form for fanbase 

(s. 34). Hvad der er fælles for disse tre former for fællesskaber er, at de alle er til for medlemmernes 

(forbrugernes) skyld og ikke for virksomhedens. Dette er bestemt noget som virksomheder skal 

være opmærksomme på og forsøge at deltage i at ”servicere” medlemmerne.  

 

Det sidste element i Kotler et. als. (2010) nye system er character. Hvis virksomheden skal være i 

stand til at forbinde sig selv med forbrugerne, er det vigtigt at få skabt sig et autentisk DNA, som er 

helt essentielt hvis man gerne vil skille sig ud fra mængden. DNA’et skulle gerne reflektere 

virksomhedens identitet sådan som forbrugerne snakker om det i deres sociale netværk (s. 34).  

 

Det er altså disse tre elementer, som man ifølge Kotler et. al. (2010), som virksomhed skal forsøge 

at få succes med for at ”genvinde” forbrugernes tillid og dermed få succes med sin markedsføring.   

 

Word-of-mouth	markedsføring	
Influencer marketing og word-of-mouth markerting (WOM) er to former for markedsføring som 

ligger tæt op ad hinanden. Som beskrevet ovenfor, så handler influencer marketing om, at man som 

virksomhed anerkender, at der er mennesker i samfundet, som har evnen til at påvirke andre, og 

man vælger derfor at rette sin markedsføring direkte mod disse personer. Med WOM har man 

derimod den opfattelse, at man skal sprede sit budskab ud til så mange som muligt. Virksomheder 

som praktiserer denne form for markedsføring stiller derfor ofte sig selv følgende spørgsmål: 

Hvordan kan jeg få mine idéer og budskaber ud til min målgruppe? Hovedparten af svaret til dette 

spørgsmål fokuserer på selve indholdet af budskabet og den brede opfattelse, man har af begrebet 

er, at man skal skabe et budskab der kan gå viral, hvorefter man fra sidelinjen blot kan se på og se 

det sprede sig som ringe i vandet (Brown og Hayes 2008: 139). Jeg er dog af den opfattelse, at dette 

er et forældet syn på WOM. Dette syn hører sig til under transmissionsparadigmet og den 

traditionelle form for markedsføring, hvor det blot handlede om at sprede et budskab ud til så 

mange mennesker som muligt. I dag bliver denne form for markedsføring betragtet som spam. Man 

kan ikke længere forvente, at folk vil købe et bestemt produkt blot fordi en reklame siger, at man 

skal. Derfor handler WOM i dag i langt højere grad om hvem der fortæller om produkterne og at det 

lige præcis er de helt rette personer, som udtaler sig som virksomheden og dens produkter – hvilket 
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fører til, at der opstår en vekselvirkning mellem WOM og influencer marketing (Brown og Hayes 

2008: 140).  

 

Influential	WOM		
Vekselvirkningen mellem WOM og influencer marketing sker når virksomheden finder ud af, at det 

ikke er lige meget hvem man markedsfører sig overfor. Det giver nemlig kun mening at 

markedsføre sig overfor folk, som har en reel interesse i det givne produkt eller virksomheden og 

ligeledes har en interesse i at sprede budskabet videre til andre personer i deres WOM fællesskaber. 

Sandsynligheden for, at man lige præcis rammer denne målgruppe af mennesker blot ved at sende 

sit budskab ud til masserne, er højst usandsynlig (Brown og Hayes 2008: 141). Men hvis man 

bruger en influencer, som både har en interesse i produktet samt en interesse i at sprede budskabet 

videre til eksempelvis venner, familie eller kollegaer, så ville man ifølge Brown og Hayes (2008) 

komme rigtig langt med sin markedsføring og sine budskaber (s. 140). Ifølge deres optik bliver de 

fleste marketing budskaber nemlig blokeret af det som de kalder en væg af ligegyldighed, som 

illustreres i figuren nedenfor.  

 

Figur 6 – Wall of indifference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brown og Hayes (2008): 140 
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Forbrugerne modtager alt for mange budskaber, som alle lyder ens og derfor er det næsten umuligt 

som virksomhed at markedsføre sig selv på de traditionelle måder – fordi forbrugerne ikke tror på 

det som virksomhederne siger (Brown og Hayes 2008: 141).  Men gennem influential WOM  så 

bliver budskabet gjort mere personligt, relevant og interessant for forbrugerne, som i sidste ende er 

det som moderne markedsføring tager udgangspunkt i.  

 

Opsummering:										
Det vil altså sige, at virksomheder har udviklet sig fra at have et virksomhedsorienteret syn, hvor 

fokus var på afsenderen selv og hvor man ikke tog højde for, at forbrugere havde forskellige 

interesser og behov – til at man over en længere periode fandt frem til, at denne tilgang til 

kommunikation mellem forbruger og virksomhed ikke fungerede. I takt med, at forbrugerne blev 

mere skeptiske over for den måde virksomhederne markedsførte sig på, og at teknologien udviklede 

sig, har virksomhederne været nødt til at ændre den måde, de kommunikerer til deres forbrugere på. 

Det skal skabe værdi, være personligt og relevant, og så handler det om at markedsføre sig over for 

de helt rigtige personer, som netop har en interesse i at blive eksponeret over for denne virksomheds 

markedsføring, så de kan viderekommunikere budskabet.    
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Analyse	
Analysen tager udgangspunkt i ovenstående teori samt de udførte interviews af henholdsvis Social 

Media Manager Nanna-Kristina Jørgensen fra Bahne, E-commerce ansvarlig Laura Thømming fra 

Noun og Content and Strategy Director Rasmus Fisker fra MediaCom Danmark. Sidstnævnte vil 

blive brugt som ekspert og hans udtalelser vil derfor blive betragtet som ekspertudtalelser. De 

øvrige cases samt udtalelserne fra Rasmus Fisker vil blive brugt på tværs af hinanden igennem 

analysen, for på denne måde at opnå specialets overordnede formål, hvilket er at skabe større 

forståelse for, hvordan sociale medier har ændret måden hvorpå virksomheder markedsfører sig og 

kan være med til at skabe værdi for forbrugeren.  

 

De seneste år har kommunikations- og markedsføringsverden gennemgået en stor forandring hvad 

angår virksomheders markedsføring. I takt med, at forbrugerne blev mere skeptiske og selektive i 

deres ageren over for reklamer, var virksomhederne nødsaget til at ændre deres måde at 

markedsføre sig på, hvilket har skabt en helt ny form for markedsføring. Rasmus Fisker (herefter 

RF) formulerer det således: 

 

”Altså sociale medier har været meget med til at trække tæppet væk under den traditionelle 

markedsføring… Der var engang hvor de ikke rigtig var.. Forbrugerne havde ikke rigtig noget say 

på hvad der ligesom ville komme ud til dem… Og man kan sige, det som sociale medier har gjort, 

det har jo været.. det har givet alle en mulighed for at komme med feedback på alt det som der kom 

ud.” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

 

Sociale	medier	er	det	nye		
Både hos Noun og Bahne er man enige om, at de sociale medier er en form for 

markedsføringskanal, man som virksomhed ikke kommer uden om. Til spørgsmålet om hvorfor 

butikkerne hver i sær besluttede sig for at gå på de sociale medier, findes der dog to forskellige 

forklaringer. Nanna-Kristina (herefter NK) fra Bahne udtaler følgende:  

 

”…Vi vil gerne involvere.. Altså have en høj grad af kundeinvolvering og komme tæt på vores 

kunder” (Interview 2016, Bahne). 
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Laura Thømming (herefter LT) fra Noun udtaler derimod, at deres begrundelse for at blive en del af 

de sociale medier, har et mere økonomisk aspekt:  

 

” …så har vi jo så måtte indse, at vi ikke rigtig kan leve uden det. Fordi.. At alle.. Det er jo der du 

kan få gratis markedsføring og du kan få dit budskab ud til.. ja.. flere hundredetusinde mennesker. 

Gratis!” (Interview 2016, Noun). 

 

Her gøres det klart, at både Bahne og Noun har taget en aktiv beslutning om at være på de sociale 

medier. Set fra et teoretisk synspunkt, så har Bahne fat i den lange ende, når det kommer til hvorfor 

virksomheden er på de sociale medier. Efterspørgslen fra forbrugerne efter mere personlig og 

relevant kommunikation fra virksomhedernes side af, er derfor også noget som Bahne har kunnet 

mærke i og med, at de med de sociale medier, har en ambition om at komme tættere på deres 

kunder. Nouns beslutning om at gå på de sociale medier forholder sig en smule mere økonomisk. 

Her har man ikke taget beslutningen om at blive en del af de sociale medier for at komme tættere på 

kunderne, men derimod fordi man kan se en økonomisk fordel i det i forhold til deres 

markedsføring. LT udtaler yderligere:  

 

”En artikel nede i Lørdagsavisen her i Køge, den koster jo måske 7000 kr. for en artikel, som når 

ud til, hvad.. 20.000 mennesker, ikke”. (Interview 2016, Noun) 

 

Som LT selv udtaler det, så står det klart for de fleste, at der er en økonomisk fordel i at 

markedsføre sig på de sociale medier, men denne økonomiske fordel kan kun mærkes, hvis man 

som virksomhed er i stand til at nå ud til den rette forbruger. Da Noun er en modetøjsforretning for 

kvinder mellem 30-60 år (Interview 2016, Noun), må man som udgangspunkt gå ud fra, at de 

udelukkende markedsfører sig selv til denne målgruppe. Men det er ikke nødvendigvis alle 30-60-

årige kvinder, som har en interesse i netop denne butik. Derfor er det stadig uhyre vigtigt, at man 

som virksomhed formår at ramme de helt rigtige personer, ellers er det netop, at den markedsføring 

man laver, bliver opfattet som irrelevant og upersonlig samt, at virksomhedens tilstedeværelse på de 

sociale medier ikke skaber den ønskede værdi for forbrugeren.  
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Virksomheders	brug	af	sociale	medier:	
Ifølge RF så bør virksomheder bruge de sociale medier til at opnå mere indsigt i hvad det er 

forbrugerne gerne vil have, samt hvad forbrugerne synes om virksomhedens produkter. Dette er 

med til hele tiden at gøre virksomheden bedre, i og med at det er nemt at finde ud af hvad 

forbrugerne gerne vil have fra virksomheden (Interview 2016, Rasmus Fisker).  

 

”Altså, det kan bidrage med en helt masse indsigt i deres forbrugere. Ehm.. Så, ehm.. Noget af det 

som det kan gøre det er jo, at man kan få svar på tiltale med det samme, det vil sige, at når man 

lægger noget ud, okay er det her noget de kan lide eller noget de ikke kan lide” (Interview 2016, 

Rasmus Fisker).  

Bahne:	
 

Blog:	
Hos Bahne bruger man de forskellige sociale medie kanaler på forskellige måder. Bloggen bliver 

primært brugt til personlige indlæg, men har indimellem også et kommercielt præg. Måden bloggen 

fungerer på, er ved at NK udvælger bestemte bloggere, som hun mener kan forene sig med Bahnes 

identitet. Derefter finder den pågældende blogger og NK sammen ud af hvad de forskellige indlæg 

skal handle om. Hvis det eksempelvis er påske, så er det ofte traditioner herom, som bloggeren 

skriver om. Her er der ikke noget kommercielt budskab inde over, men indlægget bliver 

udelukkende produceret således, at Bahne kan skabe en mere personlig relation til deres læsere. 

Hvis det derimod er sommer og Bahne netop har fået en ny badetøjskollektion ind ad døren, så 

giver det mening, at bloggeren skriver et indlæg om dette, hvilket netop har et kommercielt budskab 

bag sig. Der har ikke som sådan været nogen krav om, at bloggeren skulle have et bestemt antal 

følgere, men det er klart, at den pågældende person skulle have styr på hvordan man tager gode 

billeder og skrive en god tekst (Interview 2016, Bahne).  

 

”De skulle være dygtige til at tage billeder og de skulle være dygtige til at skrive. I forhold til hvor 

mange følgere, det var ikke det der var så relevant” (Interview, 2016, Bahne). 

 

At Bahne bruger bloggen til at komme ”tættere” på deres kunder er en rigtig god tankegang i 

forhold til både Rasmus Fiskers udtalelser om, at man via de sociale medier kan få mere indsigt i 

sine forbrugere, men også fordi det stemmer rigtig godt overens med marketing 3.0, hvor det netop 
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handler om at danne personlige relationer til sine forbrugere, så virksomhedens markedsføring 

bliver relevant for forbrugerne. Når Bahne vælger at indgå samarbejde med forskellige 

gæstebloggere, så er det ligeledes et tegn på, at de gerne vil gå det ekstra skridt for at gøre deres 

markedsføring mere relevant og personlig. Derudover er et andet vigtigt element inden for 

marketing 3.0 også tillid. Det handler for virksomhederne om at skabe tillid til deres forbrugere 

gennem deres markedsføring, da dette ikke altid har været en selvfølge. Som det fremgår af 

teoriafsnittet omkring influencers, så er der nemlig en tendens blandt forbrugere til, at de har langt 

større tillid til hinanden end de har til virksomheden. Ifølge analyseinstituttet Nielsen, så er det 

nemlig hele 83 procent af disse adspurgte, som fortæller, at de stoler langt mere på anbefalinger af 

produkter/services fra venner, familie eller anbefalinger givet af andre forbrugere online 

(Nielsen.com). Derimod er tilliden til editorial content, som jo er tekster udarbejdet af 

virksomheden selv, men som ikke har noget direkte salgsformål (clickworker.com), faldet med 8 

procent siden 2013, hvilket betyder, at den ligger øverst på listen over reklametyper, som har mistet 

mest af forbrugernes tillid over de seneste to år (bureaubiz.dk). Dette er en bemærkelsesværdig 

udvikling i og med, at vi befinder os i en tid, hvor content marketing er udråbt som den helt store 

vinder. Dette er dog et aspekt, jeg vil komme ind på senere i diskussionsafsnittet, ligesom jeg også 

senere hen i dette analyseafsnit, vil uddybe brugen af influencers, som en del af en virksomheds 

markedsføring.  

 

Med et blik tilbage på Bahnes brug af bloggen og ligeledes influencers, altså gæstebloggerne, som 

en del af deres markedsføring, er det et klogt træk, taget forbrugernes tillid i betragtning samt 

måden at skabe et mere personligt forhold til forbrugerne på.  

 

Instagram:	
Ifølge Rasmus Fisker så er det sværere at få flere følgere og dermed opnå større succes på 

Instagram end det er på Facebook. Instagram er et medie, hvor man som virksomhed skal være 

utrolig god til at gøre opmærksom på sig selv og netop skabe værdi for forbrugeren, for ellers er der 

ikke nogen som vil bemærke en, da andre brugere af Instagram kun ser dit indhold, hvis de følger 

dig:  

 

”Instagram, ehm.. Er jo meget anderledes for der kan du jo ikke.. Nu kan du så faktisk godt 

annoncere på Instagram nu, men det er stadigvæk relativt nyt og du kan sige.. For, at jeg som 
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brand kan udkomme på den platform til nogle forbrugere, så er jeg nødt til at invitere de forbrugere 

ind i mit hus først” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

  

Yderligere tilføjer Rasmus Fisker følgende: 

 

”På Instagram der er der jo ikke nogen sådan naturlig viralitet, altså du har kun det i dit feed, som 

er folk du følger… Så hvordan skal du begynde at følge Nescafes Instagramside for eksempel? 

Jamen, du er nødt til at blive gjort opmærksom på det af nogle omveje.. Der er nogen der skal 

reposte et eller andet billede derfra eller I skal snakke om det..” (Interview 2016, Rasmus Fisker). 

 

Hos Bahne er man godt klar over, at de forskellige medier bruges på forskellige måder. NK udtaler, 

at man bruger Instagram som et inspirationsmedie fremfor et markedsføringsmedie: 

 

”Hvor Instagram det sådan mere visuelt, altså det skal være lækkert at se på, ehm.. Hvor det ikke 

skal.. Det skal ikke bruges til tilbud og priser og køb” (Interview 2016, Bahne) 

 

Instagram er, som NK fortæller, et langt mere visuelt medie og her handler det om, at man som 

virksomhed både skal være kreativ og visuelt perfektionistisk. Derudover kan man som virksomhed 

også bruge Instagram til at tage forbrugerne med en tur om bag kulisserne, hvilket kan være med til 

at man får forbrugerne til at føle sig særlige samtidig med, at man skaber en personlig relation til 

dem (socialsuccess.dk). Bahne benytter sig af en god blanding af disse to aspekter, da man tydeligt 

kan se på deres Instagram profil, at de både lægger billeder op af deres kollektioner, men også tager 

forbrugerne med om bag scenen når de er på eller uden for kontoret. En anden ting, som Bahne 

ligeledes benytter sig af på deres Instagram, er at de i høj grad regrammer 3  enten deres 

leverandørers billeder, kunders billeder eller billeder af ansatte i forskellige Bahne butikker rundt 

om i landet:  

 

”.. Men ellers så er det leverandørers billeder, som vi regrammer..” (Interview 2016, Bahne) 

 

Bahne bruger eksempelvis billeder af deres ekspedienter rundt om i landet, fordi det på denne måde 

er med til at skabe en personlig tilknytning til forbrugeren og deres kunder:  

																																																								
3 at genposte et opslag fra en andens profil over til sin egen (urbandictionary.com)  
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”..vi oplever en stor konkurrence, kan man sige, fra mindre virksomheder, i sær med mode, hvor 

man kan følge sin lille lokale et eller andet.. Og der kan man sige, der er vi lidt udfordret, for der er 

vi en eller anden stor kæde og har valgt ikke at sige, at vi vil have 19 forskellige Instagramprofiler.. 

Og der har vi valgt, at ja. Tage billeder og de skal levere materiale til mig, de forskellige butikker, 

sådan at man alligevel føler, at man har et lokalt tilhørsforhold” (Interview 2016, Bahne) 

 

Selvom Bahne fortæller, at de ikke bruger Instagram til priser og køb, så er det alligevel ikke helt 

det som sker på deres profil. Her er der flere af billederne som indeholder priser 

(instagram.dk/bahneinstagram) og som man derfor må betragte, som havende et kommercielt 

formål. I henhold til om dette er det mest hensigtsmæssige for Bahne, er det svært at sige, da man 

på den ene side kan argumentere for, at det ikke stemmer overens med den personlige relation, som 

de ønsker at skabe med deres forbrugere, og som udgør hovedaspektet for marketing 3.0, men på 

den anden side, så virker det som om, at fordi der er lagt ekstra fokus på det visuelle, som også NK 

startede med at fortælle om, at så er forbrugerne villige til at se igennem fingre med den 

kommercielle bagtanke. Dette er dog kun en antagelse, som drages ud fra det aspekt, at der i 

gennemsnit er over 200 personer som synes godt om hver af disse billeder, hvilket giver en 

fornemmelse af, at forbrugerne ikke føler irritation over billedet.  

 

Derudover er der ifølge bloggen socialsuccess.dk også masser af succes at hente for virksomheder 

på Instagram, hvis man tager sig tid til at interagere med brugerne (socialsuccess.dk). Det er netop 

her hele aspektet omkring informationssøgning og forbrugernes mulighed for at opsøge information 

via de sociale medier, kommer til udtryk. NK udtaler:  

 

”Ja. Der er en stor grad af , ja informationssøgning… De kan jo skrive også privat på Facebook og 

sådan noget, ikke. Og det gør de meget. Men også det der med, at man svarer så hurtigt og man er 

der med det samme” (Interview 2016, Bahne).  

 

Hos Bahne fremgår det tydeligt, at det er forbrugeren der er i fokus i og med, at man gør meget ud 

af at svare hurtigt og med det samme. Det er tydeligt, at man har en forståelse for, at det er 

forbrugeren der er i kontrol og at det er på dennes præmisser. Hvis man som virksomhed ikke 

svarer på en henvendelse fra en forbruger, så er der stor risiko for, at forbrugeren bliver frustreret og 
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irriteret over, at man ikke får et svar. På denne måde kan virksomheden også komme til at virke 

arrogant, hvorfor det er utrolig vigtigt at svare tilbage på kundehenvendelser. Et andet aspekt, som 

også er essentielt inden for marketing 3.0 er, at man som virksomhed skal være opmærksom på, at 

hvis forbrugerne ikke får det, de gerne vil have, så har de rig mulighed for at finde det andre steder. 

Dette understreger Rasmus Fisker gennem vigtigheden af, at virksomhederne nu har fået respekt for 

deres forbrugere: 

 

”…Virksomheder har fået en langt større respekt for deres forbrugere. Altså tidligere, så kan man 

sige, at den eneste dialog der var imellem brands og forbrugere den var baseret på penge. Og man 

kan sige lige nu med sociale medier, der får virksomheder jo direkte feedback på alt hvad de laver. 

Ehm.. Og det har været godt…” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

 

Denne respekt over for forbrugerne er derfor enormt vigtig, da det i sidste ende kan være med til at 

skabe den personlige kommunikation, som forbrugerne efterspørger.  

 

Facebook:		
Ifølge Rasmus Fisker så er Facebook en platform, hvor virksomheder kan lidt af hvert. Her har man 

mulighed for at nå ud til mennesker via annoncer og boost af opslag, hvilket vil sige, at man betaler 

nogle penge for at få sit opslag ud til flere mennesker inden for en bestemt målgruppe (Interview 

2016, Rasmus Fisker). Derudover beskriver han også Facebook som værende en platform, hvor 

virksomheder ikke skal forvente at have en decideret samtale med deres forbrugere:  

 

”Og de er også aktive på Facebook, men det er på en anden måde, altså.. Der følger de bare med i 

feedet, de ser ting og de ehm.. klikker på ting, men de kommenterer ikke og de liker ikke i lige så høj 

grad som de har gjort tidligere” (Interview 2016, Rasmus Fisker).  

 

Rasmus Fisker tilføjer følgende: 

 

”Så hvis man gerne vil i direkte dialog med sine forbrugere, så kan det godt være, at man skal gøre 

det på nogle andre platforme end for eksempel Facebook. For den dialog der foregår på Facebook 

i dag er ofte tid og kliks og alt muligt andet. Det er ikke, ehm.. hvad hedder det, ehm.. Det er ikke en 

ordudveksling” (Interview 2016, Rasmus Fisker).  
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Hos Bahne bruger man primært Facebook til direkte markedsføring sammen med nogle flotte 

grafiske materialer. Ofte sættes også URL’er ind på bestemte varer, som skal generere køb til deres 

webshop, hvilket betyder, at deres Facebookside primært bruges som markedsføringskanal: 

 

”Noget markedsføring og noget flot grafisk. Ehm.. For der er også en del, hvor vi sætter nogle 

direkte URL’er ind eller.. Til nogle varer inde på vores webshop, som gerne skulle generere noget 

trafik, så det kan man sige, det er i høj grad markedsføring, ehm.. Af produkter, som Facebook 

bliver brugt til” (Interview 2016, Bahne). 

 

Bahnes tilgang til deres Facebookside hænger dog ikke sammen med den måde, som Jan 

Damsgaard (2015) beskriver som værende effektiv i forhold til at kunne tilføre værdi til sine 

forbrugere. Her lyder det nemlig, at man som virksomhed ikke skal bruge Facebooksiden som en 

reklamekanal, da det ikke er direkte reklamer, som skaber værdien hos forbrugeren. Som Bahne 

rigtig nok selv beskriver, så indeholder langt størstedelen af deres opslag, priser og har det formål at 

generere køb på deres webshop. Dog er det værd at bemærke, at selvom disse opslag ikke får 

specielt mange likes, altså folk der synes godt om dem, så er der trods Rasmus Fiskers udtalelser 

om, at dialogen ikke foregår på Facebook, utrolig mange henvendelser på mange af disse billeder, 

som Bahne formår at svare på. Som tidligere nævnt, så er dette aspekt utrolig vigtig i forhold til at 

kunne skabe værdi for sine forbrugere, da det kan være med til at skabe en personlig relation til 

forbrugerne. På denne måde imødekommer Bahne også deres egen ambition om at opnå en større 

kundeinvolvering på deres sociale medier: 

 

”Vi vil gerne involvere.. Altså have en høj grad af kundeinvolvering og komme tæt på vores kunder. 

Man kan sige, at vores motto er jo ”Velkommen Hjem”, og vi ville gerne endnu tættere på vores 

kunder og det de kommer i dagligdagen i vores butikker” (Interview 2016, Bahne). 

 

På den anden side, så er det også endnu tydeligere at se, at når Bahne indimellem linker til et 

blogindlæg på deres blog, at så er der utrolig stor interesse herom. Eksempelvis postede Bahne et 

blogindlæg på deres Facebookside d. 25 august 2016, som fik 100 likes, et par delinger og i 

kommentarfeltet kan man se hvordan forskellige personer har skrevet relaterende ting, til det som 

står i blogindlægget (facebook.dk/bahne). Dette indikerer i høj grad, at jo mere personligt og 
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relevant, at man som virksomhed formår at lave sine opslag jo mere interesse har forbrugerne for 

det. Derfor ville det helt klart være en fordel for Bahne at producere flere opslag som disse fremfor 

at betragte deres Facebookside som en ren reklamekanal.  

 

Twitter:	
Ifølge Damsgaard (2015) så er Twitter et medie, som oftest benyttes af politikere, politiet eller 

journalister, som bruger det som en slags mikroblog, hvor man meget hurtigt kan få noget 

information ud til sin følgere. Bahne bruger det imidlertid kun som reklamekanal, hvilket virker en 

smule uholdbart. NK udtaler sig slet ikke om Bahnes Twitter profil, som giver en indikation af, at 

det ikke er her man lægger allerstørst fokus. Selvom der jævnligt bliver lagt noget ud fra profilen 

(twitter.com/bahneonline), så minder det mest af alt bare om en reklamekanal, som man er hoppet 

med på fordi man følte sig nødsaget til det. Taget Twitters publikum i betragtning, virker det 

usandsynligt, at Bahne kan få noget ren markedsføringsmæssigt ud af at have profilen, da 

størstedelen af brugerne på Twitter er politikere, journalister mv. (Damsgaard 2015: 114). I forhold 

til om Bahne kan tilbyde sine Twitter-følgere noget rent værdimæssigt, så virker det usandsynligt, 

da det udelukkende er reklamemæssigt indhold de udsender, hvilket blev gjort klart ovenfor af Jan 

Damsgaard (2015), at virksomheder ikke bør gøre, hvis de i sidste ende vil skabe værdi for deres 

forbrugere.  

 

Noun:	

Blog:	
Da Noun ikke har nogen blog, giver det selvfølgelig ikke nogen mening at beskrive hvordan denne 

bruges. Noun har dog haft overvejet hvorvidt de skulle starte en blog op, men har måttet indse, at de 

ikke har tiden til det: 

 

”Vi har også overvejet om man skulle.. Vi har prøvet at lave blog på et tidspunkt.. Men det må vi 

indse, at det er for tidskrævende, for vi har ikke en fuldtidsmedarbejder, der sidder og beskæftiger 

sig med det fordi det bliver for omkostningsfuldt” (Interview 2016, Noun). 

 

Det er klart, at hvis Noun på et senere tidspunkt kommer til den konklusion, at det økonomisk set 

godt kan betale sig for dem at starte en blog op, at dette så vil være med til at kunne bidrage til mere 

værdi hos forbrugeren, da man ligesom hos Bahne, muligvis kunne gøre markedsføringen mere 
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relevant for den enkelte forbruger. Dog er det også vigtigt at huske på, at Bahne har den fordel, at 

de har butikker rundt om i hele landet – det har Noun ikke. De har kun en enkelt butik, som ligger i 

Køge og som Noun selv udtaler, så vil det af denne grund heller ikke give den helt store mening at 

indgå et samarbejde med en blogger, da der er den risiko, at mange af de forbrugere som ikke bor i 

Køge eller omegn, blot vil tage ind tage forhandleren af den givne vare og ikke nødvendigvis tage 

ned til Noun:  

 

”Men det giver jo ikke rigtig nogen mening for os at bruge en blogger fordi vi er en multibrand 

butik. Ehm.. Så vi kan godt give en blogger en Sand jakke, som de kan skrive, at de har købt nede 

hos os og fået rigtig god service, men største delen af vores følgere, de bor altså ikke i Køge. Så 

hvis de ser en fed jakke, som en blogger har på, så vil de jo selvfølgelig tage ind og købe den i for 

eksempel Sands egen forretning. Så det ville jo være ligesom at give gratis markedsføring til vores 

forhandlere, ikke” (Interview 2016, Noun).  

 

Instagram:	
Ligesom Bahne, bruger Noun også Instagram som et inspirationsmedie. Her lægges der billeder op 

så forbrugerne kan blive inspireret og få gode tips og råd. Heller ikke hos Noun er det overordnede 

formål, at det skal være salgsbaseret:  

 

 ”Så på Instagram der behøver det ikke at være så salgsbaseret. Der kan det ligeså meget være 

inspiration…” (Interview 2016, Noun). 

 

Dog forholder det sig således, at man også hos Noun skriver priser under nogle af billederne 

(instagram.dk/noundk), som gør, at det alligevel får et salgsorienteret fokus indimellem. Jeg tror 

dog, at Noun ligesom Bahne, alligevel formår at gøre det personligt for forbrugerne ved at have den 

hurtige svarrate som de har, som netop kan være med til at indikere en form for personlig 

kommunikation.  

 

”Vi er en lille forretning, som vi har meget interesse i at få op at køre, så selvom jeg har fri kl. 6 

(18), så svarer jeg stadig folk der skriver kl. 8 (20) eller kl. 9 (21) og kl. 10 (22). Så, altså.. Vi er jo 

på hele døgnet rundt” (Interview 2016, Noun). 
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Dette giver ligeledes en indikation af, at man også hos Noun har en forståelse for, at det er 

forbrugeren, som er i kontrol og at man er nødsaget til at svare på henvendelser non-stop, hvis man 

vil undgå at virke arrogant eller at forbrugerne blot finder et andet sted at købe varen. Hvis 

forbrugeren netop oplever en dårlig kundeservice, så tager det ikke mange sekunder før denne 

person kan have givet meddelelsen om dårlig behandling videre til andre forbrugere enten ved at 

skrive det på den pågældende virksomheds social medie side eller via andre online 

forbrugeranmeldelsessider. Det er her, at Peter Svarres (2015) aspekt om, at alle brugere af de 

sociale medier tjener en medierende rolle, kommer til sin ret. Som virksomhed er det nemlig utrolig 

vigtigt, at man er indforstået med, at alle brugere af de sociale medier, uanset om det er på 

Facebook, Instagram eller Twitter, har mulighed for at ”publicere” nyheder om alt mellem himmel 

og jord til fuld skue for andre brugere. Rasmus Fisker beskriver det således: 

 

”Men i min verden, så handler hele præmissen om, at jeg som person har mulighed for at blive et 

medie. Det vil sige, at det ikke længere er en-til-en kommunikation, men jeg kan tale en-til-mange… 

Og! Så er det også vigtigt at forstå, at de modtagere har muligheden for at komme med noget 

feedback” (Interview 2016, Rasmus Fisker).  

 

I modsætning til Bahne, så bruger Noun ikke så meget det aspekt med at tage forbrugerne med om 

bag kulisserne. Dette kan være en forholdsvis stor hæmsko i forhold til at kunne bringe forbrugerne 

noget mere værdi gennem de sociale medier, da man netop ved denne strategi kan være med til at 

gøre kommunikationen langt mere personlig og få forbrugerne til at føle, at de virkelig er en del af 

virksomheden. Derfor virker det ikke som om, at Noun til fulde udnytter det potentiale, som de 

sociale medier netop tilbyder dem.  

 

Facebook:	
Hos Noun er Facebooksiden ligeledes langt mere salgsorienteret end Instagramsiden er. Også her 

bliver Facebooksiden brugt til at generere køb til butikkens webshop samt få forbrugerne ned i den 

fysiske butik:  

 

”Til at starte med der har vi mest brugt de sociale medier til at lokke folk ned til vores fysiske 

forretning. Og her på det sidste års tid, der har vi kunnet se at folk de blev meget interesseret i.. folk 
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fra Jylland.. om de kunne købe fra vores side. Så vi lavede en webshop, som kom op at køre her i 

oktober 2015, sidste år i år 2015” (Interview 2016, Noun). 

 

Dog er man stadig opmærksom på, at indholdet på Facebook ikke må blive alt for kampagnepræget, 

da dette kan virke irriterende for kunden: 

 

”Og at man forstår at lave det personligt. Man skal ikke lave det så kampagneagtigt fordi det.. der 

er så meget af det på nettet og folk de.. de synes faktisk bare det er lidt spam.. det er irriterende. Så 

virkelig.. Det at gøre det personligt” (Interview 2016, Noun). 

 

Selvom man hos Noun har for øje, at indholdet ikke skal være for kampagnepræget og at man i det 

hele taget gerne vil gøre sin kommunikation med forbrugerne mere personlig, så studses der over 

måden hvorpå LT fortæller, at de engagerer deres forbrugere på deres Facebookside: 

 

”Så vi skal lige som have folk til at.. i dialog.. til at kommentere.. Og det gør de jo også, fordi så 

spørger de for eksempel.. For eksempel det er jo også det når jeg ikke skriver pris, så skriver de: 

hvad koster det? Og så allerede der, der er der startet lidt ehm.. en dialog med kunden, ikke” 

(Interview 2016, Noun).  

 

Taget teorien i betragtning, om at måden man engagerer forbrugerne på de sociale medier, er ved at 

give dem personlig og relevant kommunikation, så virker Nouns løsning ikke som den mest 

rationelle. I længden giver det ikke mening at satse på, at man kan skabe en dialog med sin 

forbrugere ved ikke at skrive prisen ovenover billedet. Tværtimod, er der større chance for, at det 

vil skabe en form for irritation hos forbrugeren, da forbrugeren selv er nødt til aktivt at spørge ind 

til prisen under billedet. 

 

Ny	måde	at	kommunikere	på	
Da det nu er blevet klarlagt hvordan både Bahne og Noun bruger deres sociale medie kanaler rent 

praktisk, er det ved hjælp af en mere dybdegående analyse af specifikke emner, nu relevant at se på 

om de til fulde udnytter det potentiale, som der ligger inden for marketing 3.0 og som i sidste ende 

kan være med til at skabe mere værdi for forbrugeren. 
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Start	samtalen	med	forbrugerne	
Som det blev gennemgået i teoriafsnittet, så er en aktiv måde at opnå indsigt i sine forbrugere og 

dermed være i stand til at give dem mere værdi, ved at tage del i samtalen. Ifølge Peter Svarre 

(2015), så skal virksomheder ikke længere fokusere på hvad de gerne vil sende ud til forbrugeren, 

men hellere lytte til hvad det er forbrugerne gerne vil have. I teoriafsnittet så vi, at Svarre fortæller, 

at man skal deportalisere sin kommunikation, hvilket betyder, at man udgiver sin kommunikation 

på flere forskellige medier under én samlet strategi. Deportaliseringsmodellen, som blev vist i 

teoriafsnittet (s.36), viser hvordan virkeligheden ser ud for flere virksomheder, hvor samtalen om 

virksomheden eller dens produkter foregår mange forskellige steder, men at man netop har 

muligheden for at tage del i denne samtale ved at deportalisere sin kommunikation. Der var tre 

måder hvorpå dette kunne foregå: Lyt og deltag, intern kreation af samtale og ekstern kreation af 

samtale.  

 

Da Noun har en helt klar idé om, at deres målgruppe er kvinder mellem 30-60 år: 

”…vores målgruppe på de 30-60 årige…” (Interview 2016, Noun) 

 

Så er det åbenlyst, at de skal benytte sig af lyt og deltag strategien, da Noun ved, hvilke platforme 

som deres målgruppe befinder sig på. LT beskriver det således: 

 

”Mest på Facebook på grund af, at det er vores målgruppe på de 30-60 årige der bruger 

Facebook” (Interview 2016, Noun). 

 

I og med, at Noun ved, at deres målgruppe befinder sig allermest på Facebook, så giver det rigtig 

god mening, at det også er her, at Noun skal være aktive og lægge størstedelen af deres fokus, da 

det ellers ville være næsten håbløs markedsføring i og med, at man ville markedsføre sig selv til en 

gruppe mennesker, hvor størstedelen muligvis ikke har en interesse i ens virksomhed eller 

produkter. Det er helt klart en værdiskabning for forbrugerne, at man som virksomhed har tænkt 

over hvilke platforme ens forbrugere er på, og så handler efter dette, da dette ligeledes er en måde, 

at man som virksomhed kan sørge for, at ens markedsføring både er relevant og interessant for 

brugerne af den givne platform. Som vist i afsnittet ovenfor, så benytter Noun sig også af 

Instagram, da man har kunnet fornemme, at målgruppen efterhånden også har fået en stor interesse i 

dette medie. LT forklarer det således: 
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”…Men så har vi jo kunnet se, at Instagram begynder at tage over for Facebook nu, så det derfor, 

vi har været på Instagram et lille års tid, ikke… Men det er jo fordi vi kan se vores målgruppe 

rykker sig. Altså så bliver vi nødt til at følge med” (Interview 2016, Noun). 

 

Dette giver en indikation af, at Noun i allerhøjeste grad ønsker at følge med hvor deres forbrugere 

er. Endvidere så tegner det også et billede af, at det er forbrugeren der har magten, som jo er et af 

hovedaspekterne ved de sociale medier, da virksomhederne er nødsaget til at følge med hvor 

forbrugerne er, hvis de vil kunne målrette deres markedsføring så præcist som muligt. Ligeledes 

placerer det Noun som værende en virksomhed, som lytter til forbrugeren og sørger for, at 

markedsføringen hele tiden er på deres præmisser fremfor Nouns egne. Ved at Noun hele tiden 

holder sig ajour med hvor deres forbrugere er henne, gør det, det utrolig meget lettere for Noun at 

finde ud af hvad det er forbrugerne gerne vil have. For som overskriften af dette afsnit indikerer, så 

er det nemmere at starte en samtale samt tage del i samtalen med sin forbrugere, når man har en helt 

klar indikation om, hvor forbrugerne bevæger sig henne.   

 

Bahne derimod har en bredere målgruppe end Noun har, da man hos Bahne sælger alt fra børne- og 

dametøj, til kosmetik og til bolig interiør, hvilket karakteriserer en bred målgruppe, da det både kan 

henvende sig til mødre, yngre som ældre kvinder og kvinder som har en interesse i 

boligudsmykning. Dette betyder ikke, at Bahne ikke har defineret en målgruppe, den er bare ikke 

lige så specifik som Nouns eksempelvis er. Dog kan Bahne stadig godt benytte sig af lyt og deltag 

strategien, hvor de selv opererer på de platforme, hvor de mener, at deres målgruppe bevæger sig. 

Eftersom at Bahnes målgruppe er kvinder i stort set alle aldre, giver det rigtig god mening at være 

på både Instagram og Facebook, da det ifølge en undersøgelse foretaget i 2012-2013 er her, at flest 

kvinder bevæger sig (astridhaug.dk). Ved at være på disse to platforme udstråler Bahne ligeledes, at 

de følger med der hvor deres forbrugere er, for i sidste ende at kunne målrette deres markedsføring 

så præcist som muligt. Som et ekstra værdiskabende element for deres forbrugere, har Bahne også 

valgt at benytte sig af Instagram Stories, som er et forholdsvis nyt tiltag lavet af Instagram. Fremfor 

alt, så minder Instagram Stories om Snapchat, hvor man kan tage billeder eller lave små film, som 

forsvinder efter 10 sekunder (blog.instagram.com). NK fortæller, at Bahne benytter sig af Instagram 

Stories for i endnu bredere forstand at kunne gøre deres markedsføring mere personlig for deres 

kunder:  
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”Helt konkret bruger vi Instagram Stories til det mere skæve/sjove fra vores hverdag (Både fra 

kontor og butik). Det giver rig mulighed for at understrege vores slogan ³Velkommen hjem². Vi 

viser alt fra photoshoots til fredagskage på kontoret” (Bilag 1) 

 

NK udtaler endvidere: 

 

”Vores kunder skal få følelsen af at være med ³bag kameraet². De får en viden/nogle detaljer de 

ikke nødvendigvis ville se eller vide, når de besøger vores butikker” (Bilag 1) 

 

Dette afspejler i høj grad, at Bahne gør sig mange tanker om hvordan de på bedst mulig vis kan 

udnytte de sociale mediers potentiale til 1) at leve op til deres slogan og 2) at kunne levere relevant 

og personlig markedsføring, som giver kunderne en følelse af, at de er med hele vejen igennem 

virksomheden og får informationer om virksomheden, som de ellers ikke ville få.  

 

Tilbage til Peter Svarres (2015) deportaliseringsstrategier, så behøver man, ifølge ham, ikke kun at 

holde sig til en enkelt af disse strategier. Man kan nemlig godt kombinere lyt og deltag-strategien 

med eksempelvis intern kreation af samtale-strategien, hvilket Bahne netop gør. Som nævnt 

tidligere så har Bahne deres egen blog, hvor de kommer med indlæg, som er udarbejdet i 

samarbejde med bloggere eller skrevet af NK selv (blog.bahne.dk). I samspil med lyt og deltag-

strategien, benytter Bahne sig altså også af intern kreation af samtale-strategien, da de med hjælp 

fra deres blog, kan indgå i dialog med deres kunder inde på selve bogindlæggene.  

 

Det fremstår som et klogt træk fra Bahne, at de benytter sig af mere end enkelt strategi, da de på 

denne måde, har større chance for at kunne indgå i dialog med deres kunder og dermed kunne få 

større viden om hvad det er, kunderne efterspørger fra dem. Måden som Bahne kommer i dialog 

med kunderne på er enten ved, at kunderne skriver direkte kommentarer til blogindlægget eller ved, 

at de eksempelvis linker til et bestemt blogindlæg via deres Facebookprofil. Udover at det 

selvfølgelig kan være med til at skabe øget opmærksomhed omkring Bahne, så sender det også et 

signal om, at Bahne er en troværdig virksomhed – hvilket er et nøgleord inden for marketing 3.0, 

som har været i stand til at tilrettelægge deres markedsføring så præcist, så deres kunder deler deres 

indhold. Dette er en kæmpe gevinst for virksomheden, da undersøgelser viser, at forbrugere er mere 
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villige til at stole på andre forbrugere end på virksomheden selv – også kaldet en som mig (Dinesen 

2008: 91). 

 

Troværdighed:	
En som mig karakteriseres af Dinesen (2008) ud fra fælles interesser. Der er nemlig denne tendens 

med, at man stoler mere på venner, familie, kollegaer eller lignende, men også at man stoler på 

mennesker, som man har web-venskaber med gennem sociale netværk (s. 91). Så når Bahne laver 

blogindlæg i samarbejde med forskellige bloggere, så er der ikke kun mulighed for, at en tilfældig 

kunde vil føle sig inspireret af indlægget og muligvis dele det på sin Facebookprofil, hvor så denne 

persons ”venner” ser det, men der er faktisk også den mulighed, at den givne kunde allerede føler et 

”venskab” eller i hvert fald en form for troværdighed i forhold til den blogger som har skrevet 

indlægget. Hvilket betyder, at hvis man som kunde oplever, at en person, man føler sig særligt 

knyttet til anbefaler et bestemt produkt eller virksomhed, så er der langt større chance for, at denne 

person vil tage denne anbefaling til sig, hvilket i sidste ende ofte medfører et køb. Rasmus Fisker 

beskriver det på følgende måde: 

 

”Hvis jeg kan påvirke dig for eksempel som kunde, hvis jeg er et brand, ehm.. i en positiv retning 

sådan så du for eksempel liker det som jeg lægger ud, jamen så er der jo andre af dine venner som 

vil blive eksponeret over for, at du liker mig som brand” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

 

Yderligere tilføjer RF: 

 

”Og det vil sige, at de vil lige pludselig kende til mig. Og det er altså en meget stærkere type 

kommunikation i stedet for, at jeg som brand taler direkte til dig og siger; hey, køb mig, se mig, jeg 

er fed! Så kan de lige pludselig se, at, okay her en af mine venner som rent faktisk godt kan lide det 

her brand, måske skal jeg lige tjekke det ud. Altså, det er absolut.. Det er absolut mest afgørende 

for hvorvidt vi køber et produkt…” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

 

”Det er en meget stærkere eksponering end brands kunne gøre tidligere. Tidligere så var det altid 

brand to consumer og nu i dag så er det consumer to consumer, men faciliteret af brandet” 

(Interview 2016, Rasmus Fisker). 
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Denne kommunikationsform, hvor forbrugerne i realiteten hjælper virksomheden med at 

markedsføre sig, er yderst værdifuld for virksomheden, da man direkte får at vide fra kunderne selv 

om man er rigtig eller forkert på den. NK fortæller selv, at forbrugerne netop har en enorm stor 

magt når det kommer til om det, som de lægger ud, er relevant for dem eller ej: 

 

”Jamen.. Ja, det er det selvfølgelig i en vis grad fordi de påvirker jo.. Og man kan se, har det her 

virket, vi har lagt op? Nej, det har det måske ikke – det her det har virket bedre. Så kan man sige, 

så er det lidt kundens magt, det er jo deres reaktion der afgør om det er noget vi gør igen” 

(Interview 2016, Bahne) 

 

Det vil altså sige, at man som virksomhed i dag skal være utrolig opmærksom på om ens indhold er 

delbart, altså det skal være noget som ens forbrugere kan identificere sig med – uanset om det har et 

kommercielt indhold eller ej. Det ville eksempelvis ikke give nogen mening hvis Bahne begyndte at 

lave blogindlæg om et emne, som på ingen måde kunne relateres til deres egen identitet eller til 

deres kunders. Det samme gælder for både Facebook og Instagram og ligeledes for Noun. Hvis ikke 

man er i stand til at tilpasse sin kommunikation, så den rammer forbrugerne lige i hjertet og dermed 

skabe værdi for forbrugeren, så er det usandsynligt, at indholdet vil blive delt.  

 

Selvom man hos Noun ikke har en blog, er det stadig utrolig vigtigt, at de også er opmærksomme 

på, at deres indhold på de sociale medier er delbart. På Facebook og Instagram er det nemlig muligt 

som forbruger at tagge hinanden på forskellige opslag. Det betyder, at man under et opslag, kan 

skrive en anden persons navn, hvorefter denne person får direkte besked om, at man er tagget i et 

opslag. Herefter kan denne persons venner på Facebook eller Instagram, se dette opslag, som netop 

kan medføre en viral effekt.  

 

Personer	med	indflydelse:	
Med andre ord, kan man sige, at det som Bahne benytter sig af, når de samarbejder med bloggere, 

er influencers. I teoriafsnittet blev det gjort klart, at influencers er personer som har evnen til at 

påvirke andre forbrugers købsbeslutninger vedrørende bestemte produkter. De betragtes som 

trendsættere og er personer med et stærkt netværk og en stor magt. Når man skal udvælge disse 

bloggere, er det derfor utrolig vigtigt, at de lever op til virksomhedens identitet, da bloggerens 

læsere ellers vil afkode hele indlægget som kommercielt, hvilket kan være med til at bloggeren 
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mister sin troværdighed og dermed også den værdi, som denne person kunne tillægge produktet/ 

virksomheden (carat.com).  

 

Hos Bahne udvælger man de forskellige bloggere (influencers) på baggrund af om de kan 

identificere sig med Bahnes identitet og et ønske om at få sloganet ”Velkommen Hjem” til at få en 

langt mere personlig betydning:  

 

”…det mere noget hvor vi har kunnet identificere os med de bloggere, som jeg har valgt” 

(Interview 2016, Bahne). 

 

Hvis man som Bahne, vælger at indgå et samarbejde med en blogger, så er en af de væsentligste 

aspekter, at bloggeren formår at skabe troværdighed og tillid omkring brandet. Dette blev også 

gennemgået ovenfor i afsnittet omkring troværdighed, men ifølge Kotler et. al. (2010) er dette også 

et af de absolutte vigtigste elementer inden for marketing 3.0, da et tillidsbrud kan være 

altafgørende for en virksomhed. Derfor er det utrolig vigtigt, at Bahne ligeledes er sikre på, at den 

valgte blogger ikke publicerer noget, som ikke er relevant for dennes læsere (blog.mindshare.dk) 

Som NK selv beskriver, så har bloggernes popularitet eller antal følgere heller ikke været vigtig, 

men snarere var kvalitet og værdiskabelsen for læseren en langt højere prioritet. Dette betyder også, 

at man hos Bahne har valgt at indgå et samarbejde med bloggere, som ikke nødvendigvis havde 

blogget i specielt lang tid, men faktisk var ret up-coming: 

 

”Ja, en vis power. Men, men.. Det skulle også have en kvalitet og vi har også fundet nogen som er 

ret up-coming, som vi har brugt længe, som så er blevet rigtig store. Og det gør vi også i” 

(Interview 2016, Bahne). 

 

Dette indikerer altså, at man hos Bahne går mere op i at kunne skabe noget værdi og kvalitet hos 

forbrugerne og læserne fremfor bare at samarbejde med de mest populære bloggere og dermed få 

deres produkter ud til så mange mennesker som muligt. Sidstnævnte hører sig dog også mest til i 

marketing 1.0, hvor man ikke gik op i hvem som blev eksponeret for virksomhedens markedsføring, 

men blot at den skulle nå ud til så mange som muligt, hvilket netop har vist sig at være en uholdbar 

løsning for virksomheden.  
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Co-branding		
Som virksomhed er det hensigtsmæssigt at tænke på et bloggersamarbejde, som en form for co-

branding, hvor to forskellige brands samarbejder og på denne måde skaber værdi for hinanden og 

ikke mindst forbrugerne (Hansen 2012: 157). Igennem den tidligere analyse af Bahnes brug af 

bloggere, fremgår det tydeligt, at de ser en klar fordel i at samarbejde med disse bloggere, da man 

på denne måde føler, at man kan gøre sin markedsføring mere personlig og netop skabe værdi for 

forbrugeren. Ved at Bahne ligeledes kobler deres brand op på en bestemt blogger bliver de sat i 

relation til denne blogger, og hvis de har gjort deres arbejde korrekt, så vil dette være med til, at 

Bahne kan skabe sig en vej igennem mediestøjen, hvor rigtig mange andre virksomheder også 

kæmper om forbrugernes opmærksomhed.  

 

Bahne bør derfor betragte denne indsats som en investering, som udover at skulle kunne skabe 

værdi for forbrugeren, også meget gerne skulle kunne resultere i en højere omsætning. Dette skulle 

gerne komme ved, at Bahne udnytter det kendskab, som bloggeren har til sine læsere, og at man på 

denne måde får skabt sig en genvej ind på markedet (Hansen 2012: 157).    

 

The	new	consumer	trust	system:	
Som det er gjort klart ovenfor, så handler det for virksomheden om at kunne vinde forbrugernes 

tillid. Hvis ikke der er tillid, er der ofte heller ikke en købshandling involveret fra kundens side af. 

Derfor har Kotler et. al. (2010) etableret et system, som tager udgangspunkt i, at forbrugerne netop 

bevæger sig i mindre fællesskaber, hvor de snakker om virksomheder og deres produkter (s. 32).  

 

Da både Bahne og Noun er moderne virksomheder, som har taget forbrugernes nye måde at tilgå 

informationer om virksomheder og produkter på til sig, ville det være oplagt for dem, at følge 

Kotler et. als. system om hvordan man kan vinde forbrugernes tillid, da det ligeledes er en 

afgørende faktor for om man som virksomhed formår at skabe værdifuld markedsføring for sine 

forbrugere. 

 

Det første element inden for systemet kaldes cocreation. Her handler det for virksomhederne om at 

være indforstået med, at forbrugerne tillægger produktet langt mere personlig værdi end førhen. Det 

vil sige, at når forbrugeren har en oplevelse med den givne produkt, at så personliggøres produktet i 

forhold til forbrugerens behov. Som virksomhed er det disse behov, man skal forsøge at ramme hos 
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forbrugeren – hvilket netop kan gøres ved at lytte de steder hvor forbrugeren er. Med lidt andre ord 

beskriver Rasmus Fisker det således: 

 

”Så er der en anden ting og det er, at det kan give en masse indsigter i hvad forbrugerne egentlig 

synes omkring ens produkt. Altså, ehm.. Der sidder jo.. Altså dem som sidder og køber det ude på 

den anden side er jo, ehm.. Altså, hvis du tager sådan et eksempel som ehm.. Som Nike for 

eksempel. De fandt ud af.. Jeg arbejdede på en kampagne for dem på et tidspunkt. Og de fandt af at 

ehm.. Fordi vi simpelthen begyndte at kigge på alt den, alt det folk de skrev, ehm.. Så kunne vi se, at 

altså folk de elsker jo Nike og de elsker Nike sko, men en af deres udfordringer det var, at det var 

rigtig fedt at få Nike sko, fordi det er nogle fede sko, men der var også bare rigtig mange der havde 

dem” (Interview 2016, Rasmus Fisker). 

 

RF tilføjer yderligere: 

 

”Så det kunne være fedt for dem, hvis det var sådan, at man kunne købe nogle specialdesignede 

nogen, som kun var lavet i et vis antal eller hvad nu hvis man kunne lave sine egne. Og det var 

sådan lidt; hvorfor gør vi ikke bare det? Altså vi ved der er, altså vi kunne se på de sociale medier, 

at forbrugerne de havde et andet behov derude, så i stedet for, at vi som et bureau sammen med 

virksomheden satte os ind i et aflukket rum og sad og tænkte det, som vi synes kunne være fedt, så 

lyttede vi bare til forbrugerne. Den indsigt kan man få nogle gange fra de der kommentarspor eller 

hvis man bare spørger dem” (Interview 2016, Rasmus Fisker). 

 

Dette er netop et eksempel på, at hvis man som virksomhed er villig til at tage sig tid til at lytte 

med, der hvor forbrugerne er og på denne måde kan få en direkte indsigt i, hvad det er forbrugerne 

gerne vil have – så kan man skabe utrolig meget værdi for sine kunder. LT fra Noun beskriver 

hvordan de netop ved hjælp af denne metode, får mere indsigt i deres forbrugere: 

 

”Det er igen det der med Facebook, at hvis du gerne vil nå ud til mange mennesker, så er det, at du 

skal have folk til at kommentere eller like eller dele det, du lægger op, ehm.. Og så kan det jo være, 

at man stiller et spørgsmål når man laver et opslag: Synes I den her er flot?” (Interview 2016, 

Noun) 
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Tidligere var jeg inde over, at både Bahne og Noun brugte deportaliseringsstrategien Lyt og Deltag, 

som netop giver virksomheden den indsigt i forbrugerne, som der kræves. Derfor vurderes det her, 

at både Bahne og Noun benytter sig af det første skridt på vejen mod at vinde forbrugernes tillid.  

 

Det andet element i systemet kaldes communitization. Her gælder det for virksomhederne om at 

danne små fællesskaber, hvor man forbinder forbrugerne sammen. Yderligere kan man dele disse 

fællesskaber ind i mindre fællesskaber, som kaldes pools, webs og hubs. Hver af disse små 

fællesskaber indikerer forskellige måder at få sine forbrugere samlet på. Måden som både Bahne og 

Noun benytter sig af er webs. Via Noun og Bahnes Facebook- og Instagramside samt Bahnes blog, 

så giver de forbrugerne mulighed for at danne små fælleskaber, hvor de har mulighed for at 

interagere med hinanden. Ligeledes hørte vi også Bahne fortælle, at de brugte Instagram Stories, 

som er et temmelig nyt fænomen. Dette havde man også valgt at benytte sig af, for at give kunden 

en følelse af, at man så noget som man ellers ikke ville se, hvis man bare handlede nede i deres 

butik eller webshop. 

 

”Vores kunder skal få følelsen af at være med ³bag kameraet². De får en viden/nogle detaljer de 

ikke nødvendigvis ville se eller vide, når de besøger vores butikker” (Bilag 1) 

 

Det som adskiller Instagram Stories fra de øvrige sociale medier kanaler, som Bahne bruger, er at 

man som forbruger ikke kan interagere med hinanden. Man kan blot følge med i hvad det er Bahne 

lægger ud. Man kan godt sende en besked til Bahne via Instagram Stories, men forbrugerne har ikke 

mulighed for at interagere med hinanden. Dette vil jeg derfor karakterisere som værende det 

fællesskab, som kaldes pools, hvor det er forbrugernes stærke tilknytning til virksomheden, som 

forbinder dem sammen. 

 

Ifølge Kotler et. al. så er disse fællesskaber, uanset om man gør brug af det ene eller det andet, til 

for medlemmernes skyld. Ifølge Bahne har man valgt at etablere sig på de sociale medier for at få 

en højere kundeinvolvering, hvilket nemt indikerer, at man har skabt denne side for kundernes 

skyld: 

 

”Jamen, det gjorde vi faktisk meget tidligt. Fordi, ja.. Vi vil gerne involvere.. Altså have en høj grad 

af kundeinvolvering og komme tæt på vores kunder” (Interview 2016, Bahne). 
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Men udover, at disse fællesskaber er til for forbrugerne, så giver det ligeledes en indikation af, at de 

også er til for virksomheden selv. For virksomheden får lige så meget udbytte af disse fællesskaber, 

som forbrugerne gør, da man netop har mulighed for at gøre sin markedsføring personlig og 

relevant, som jo i sidste ende netop gavner virksomheden selv.  

 

Det sidste element i Kotler et. als. system kaldes character. Dette element går ud på, at man som 

virksomhed har opbygget sig et autentisk DNA, som forbrugerne kan forholde sig til og afspejle sig 

i. Dette kan sættes i relation til personliggørelsen af et brand, hvor man tillægger brandet/ 

virksomheden forskellige karaktertræk, der gør, at man som forbruger kan relatere til det. På denne 

måde skabes der nemlig en tættere relation mellem brand og forbruger (Hansen 2012: 184). 

Endvidere kan man som forbruger benytte brandets/virksomhedens personlighed til at iscenesætte 

sig selv. Når man som forbruger ønsker at iscenesætte sig selv på en bestemt måde, kan det gøres 

ved, at man benytter brands, som har et værdisæt eller en personlighed, som ligger tæt op ad det, 

man gerne vil signalere om sig selv (Hansen 2012: 185).   

 

Hos Bahne gør man en dyd ud af at skabe sig en personlighed som symboliserer hygge (bahne.dk) 

og en stemning som fremfor alt byder kunderne velkommen hjem: 

 

”Man kan sige, at vores motto er jo ”Velkommen Hjem”, og vi ville gerne endnu tættere på vores 

kunder…” (Interview 2016, Bahne). 

 

Derudover arbejder man hos Bahne efter værdien ”ærlighed” (bahne.dk). Her taler man både om 

ærlighed i forhold til kollegaer, men også i forhold til kunder og deres markedsføring (bahne.dk). 

Igennem Bahnes ageren på de sociale medier, hvor de viser bag-om-kulissen billeder og billeder af 

deres ansatte rundt omkring i landet for at symbolisere mangfoldigheden i deres produkter samt af 

kunderne når de regrammer deres billeder – kan det siges, at Bahne på bedste vis forsøger at leve op 

til deres egne værdier omkring ærlighed.  

 

”At det har vi også snakket om, at vi vil gerne vise mangfoldigheden. Forskellige kvinder, ehm.. 

Unge som gamle, ehm.. Ikke tykke, men nogle bredere og nogle tyndere. Det har også været et af 

vores helt bevidste valg” (Interview 2016, Bahne). 
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Noun har valgt, at en af deres værdier er kundeservice i topklasse (noun.dk). Hos Noun fokuserer 

man meget på at kunne levere en kundeservice, som er højere end andre steder og håber på at kunne 

differentiere sig på denne måde:  

 

” Ja, det er jo en af vores merværdier. Altså vores hovedværdi det er jo, at folk skal kunne klæde 

sig. Det er jo den værdi de kommer efter. Hvor en af vores merværdier, det er jo så, at de kan 

komme på de sociale medier, hvor de kan få service igennem. Vi har jo vores sociale medier, så har 

vi vores service, vores kvalitet som vores merværdier og det er helt klart en af dem vi bruger mest 

tid på jo at pleje fordi vi kan se, at det er den vej udviklingen tager.” (Interview 2016, Noun).  

 

Når kunderne handler hos Noun, så er det Nouns målsætning at få kunden til at føle, at man køber 

kvalitet og kan få inspiration (noun.dk), og det er denne værdi, som meget gerne skulle skinne 

igennem deres sociale medier også, så man som forbruger får et helstøbt billede af virksomheden. 

Ligeledes skal Nouns kunder kunne identificere sig selv med butikkens identitet og have lyst til at 

udstråle det som også virksomheden udstråler. At Noun er utrolig kvalitetsbevidst virksomhed ses 

tydeligt på deres sociale medie kanaler, hvor man ikke er i tvivl om, at det er den eksklusive vare, 

der er i fokus (instagram.dk/noundk).  

 

Om Noun og Bahne formår at skabe en autentisk identitet, som afspejler den måde, som 

forbrugerne snakker om dem på i deres fællesskaber, er op til forbrugeren at afklare, og magten er 

igen på deres side.  

 

Hvis man som virksomhed er i stand til at få succes med ovenstående tre elementer, så er der ifølge 

Kotler et. al. (2010) stor mulighed for at få, at man vil opnå succes med sin markedsføring. Der er 

selvfølgelig også andre elementer, som jeg har været inde på tidligere, som spiller ind i forhold til 

hvorvidt man vil opleve at have succes med sin markedsføring; nemlig relevant og personligt 

indhold samt evnen til at kunne skabe værdi for sine forbrugere.  
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Diskussion	
Efter en analyse, hvor det er blevet belyst hvordan virksomheders markedsføring har ændret sig 

efter at markedsførings- og kommunikationsverden blev udfordret med de sociale mediers 

fremkomst og dermed også virksomhedernes tab af magt og kontrol, vil de forskellige emner fra 

analysen nu blive diskuteret for at få en mere nuanceret tilgang til emnerne.  

Brugen	af	sociale	medier	
Det blev gjort klart oven for, at både Bahne og Noun havde nogle helt klare holdninger til hvordan 

de hver i sær skulle bruge de forskellige sociale medie platforme. Overordnet set gøres det ret 

tydligt, at Bahne har en meget forbruger-mindet tilgang til deres måde at kommunikere på, på de 

sociale medier, og taget teori og Rasmus Fiskers udtalelser i betragtning, så er dette også den helt 

rigtige tilgang at have til måden, man bør agere på, på de sociale medier. Teorien omkring 

marketing 3.0 beskriver jo overordnet set hvordan virksomheder kan gøre deres markedsføring 

mere personlig i en tid, hvor forbrugeren er blevet langt mere selektiv og meget bevidst omkring 

hvad det er for nogle markedsføringsbudskaber, man mener er relevante for en selv. Virksomheder 

skal blot træde forkert én gang, og så er der reelt set en risiko for, at forbrugerne tager afstand fra 

virksomheden. Rasmus Fisker beskriver det således: 

 

”...På rigtig mange områder, men det har også.. Det har gjort, at brands har fået en meget stor 

respekt omkring det at skulle lægge noget indhold ud på de sociale medier. Og virksomheder kan 

være decideret bange for at gøre det, fordi de har set nogle eksempler på nogle andre, som har 

været igennem nogle shitstorms, som Kähler eller Jensen’s Bøfhus eller hvad heddet det.. TDC, 

bare for at nævne nogle stykker…” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 

 

RF tilføjer yderligere: 

 

”Det er jo mega skadeligt for sådan en forretning at komme i sådan en shitstorm fordi der pludselig 

kommer så meget negativ omtale og det er noget som folk de husker bagefter fordi alle talte om 

det” (Interview 2016, Rasmus Fisker) 
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Noun derimod har en mere økonomibaseret tilgang til deres begrundelse for at gå på de sociale 

medier, men har stadig stor forståelse for, at indholdet skal være personligt og relevant for 

forbrugerne: 

 

”Fordi.. At alle.. Det er jo der du kan få gratis markedsføring og du kan få dit budskab ud til.. ja.. 

flere hundredetusinde mennesker. Gratis!” (Interview 2016, Noun). 

 

”Det at gøre det personligt. Altså, der er mange af kunderne, som kommer ned til os, de ved.. de 

kender os på fornavn og ved hvordan jeg ser ud når jeg snakker med dem i telefonen og det tror jeg, 

at de rigtig godt kan lide. De føler, at vi kender dem og forstår at gøre det personligt fremfor at det 

bare er indkøbskampagner” (Interview 2016, Noun). 

 

En af de ting, som jeg mener kunne lægge til grund for Nouns mere økonomibaserede tilgang til 

deres grund for at blive en del af de sociale medier, er dette aspekt med, at de er en langt mindre 

virksomhed end Bahne. Hos Noun må man gå ud fra, at man ikke har et lige så stort 

markedsføringsbudget, som Bahne, hvilket betyder at der er en masse tiltag, som de ikke kan 

benytte sig af som eksempelvis bloggen, hvor LT udtalte, at de hverken har tiden eller økonomien 

til det. Økonomi er selvfølgelig vigtigt uanset hvor stor eller lille en virksomhed man er, men det er 

klart, at hvis markedsføringsbudgettet ikke er så stort, så sætter det også sine begrænsninger.  

 

Men udover at markedsføring skal være personligt og relevant, så skal det også være 

værdiskabende, som jo har været et nøgleord igennem hele dette speciale. Men her vil jeg gerne 

stille spørgsmålstegn til hvorvidt et billede af et par sko, en taske eller en bluse kan være 

værdiskabende for forbrugerne? Hvordan kan det skabe engagement blandt forbrugerne? Jan 

Damsgaard (2015) var inde på, at virksomheder ikke må betragte de sociale medier som en 

reklamekanal, hvor der udelukkende er markedsføringsmæssige budskaber på spil, da dette netop 

ikke kan være med til at skabe værdi hos forbrugerne (s. 118). Så når både Bahne og Noun tager 

billeder af materielle ting og nedenfor skriver en tekst vedrørende prisen på produktet, så er det 

svært at se det som andet end direkte reklame til forbrugerne. Der er ingen tvivl om, at når både 

Bahne og Noun alligevel gør det, at så er der fuldt fokus på, at billedet skal være helt i top hvad 

angår kvalitet, da dette vægtes utrolig højt både på Instagram og Facebook hos begge virksomheder: 
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”Jeg synes det er en god blanding på Facebook mellem noget, hvad kan man sige.. Noget 

markedsføring og noget flot grafisk… Hvor Instagram det sådan mere visuelt, altså det skal være 

lækkert at se på…” (Interview 2016, Bahne). 

 

”Så på Instagram der behøver det ikke at være så salgsbaseret. Der kan det ligeså meget være 

inspiration” (Interview 2016, Noun). 

 

Men selvom der bliver lagt ekstra meget vægt på den høje kvalitet af billederne, så er det stadig 

uklart hvorvidt det skaber engagement og værdi hos forbrugerne, og om forbrugerne kan se 

igennem det kommercielle indhold og blot lægge fokus på, at billedet er af høj kvalitet. Dog er der 

chance for, at det forholder sig anderledes på Instagram, end på Facebook, da Instagram netop er et 

medie hvor det visuelle er i fokus, og hvor netop høj kvalitet er en afgørende faktor. I bund og 

grund handler det selvfølgelig om, hvorvidt man som virksomhed kender sine forbrugere og ved 

hvad det er de efterspørger og gerne vil have. Så hvis man har styr på dette, så er der reelt set ingen 

grund til bekymring, da man netop giver forbrugerne hvad de efterspørger.  

 

Et andet aspekt som kan have indflydelse på, hvorvidt billeder af materielle ting, kan skabe værdi 

hos forbrugeren, skulle være, at begge virksomheder også går meget op i at svare forbrugerne med 

det samme. Som det blev gjort klart i analysen, så er dette jo netop noget, som kan være med til at 

skabe en form for personlig kommunikation mellem virksomhed og forbruger, og det vægtes 

ligeledes højt hos både Bahne og Noun. Men hvis den eneste form for kommunikation, man har 

med forbrugerne, er hvad prisen på det specifikke produkt er, så må der igen stilles tvivl ved denne 

form for markedsføring, da dette meget vel kan være med til at skabe mere irritation hos 

forbrugerne, da forbrugerne er nødsaget til selv aktivt at spørge om pris.  

 

Differentiering	
I forlængelse af ovenstående, bør det også gøres klart for flere virksomheder, at det i det store hele 

handler om at skille sig ud. Morten Saxnæs, head of brand activation and social, hos &Co, har i et 

indlæg hos markedsføring.dk, givet udtryk for, at det for virksomheder er utrolig vigtigt, at deres 

indhold på de sociale medier skiller sig ud og efterlader et indtryk hos forbrugeren 

(markedsføring.dk). Endvidere peger Saxnæs på, at virksomheder skal huske, at det er den unikke 

produktfortælling, der skal være fokus på, og det er den som skal leve videre både på de sociale 
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medier, men også hos forbrugeren (markedsføring.dk). Det betyder altså, at Bahne og Noun i høj 

grad skal have fokus på, at det indhold, de leverer til deres forbrugere er unikt, men samtidig skal 

det også efterlade et aftryk hos forbrugeren, som gør, at man finder lige præcis dette indhold fra lige 

præcis dette brand relevant. Om man med billeder af tasker, bukser eller smykker formår at skille 

sig ud og levere indhold, som efterlader et indtryk hos forbrugeren, er usikkert, men det bør i hvert 

fald være noget, som både Bahne og Noun for eftertiden vil give lidt tanker, for ikke at levere 

indhold, som kun har et salgsbaseret formål. Rasmus Fisker udtaler følgende: 

 

”Så det har gjort, at brands skal tænke meget mere i: hvorfor siger jeg det her? Har det en relevans 

for mig som brand? Og har det en relevans for forbrugerne? Og det er lidt i fællesmængden 

imellem de to dele, altså relevansen for forbrugerne og relevansen for brandet, at man finder det 

rigtig gode indhold eller kommunikation” (Interview 2016, Rasmus Fisker). 

 

Her gøres det klart, at det er vigtigt for alle virksomheder, som benytter sig af de sociale medier, at 

man hele tiden skal have relevansen i fokus. Er det relevant for os som virksomhed? Og er det 

relevant for vores forbrugere? Eller har dette blot et reklamemæssigt formål?  

 

I analyseafsnittet, kom det netop også frem, at når Bahne linkede til deres blogindlæg på deres 

Facebookside, at så var der fra forbrugernes side også stor interesse, hvor de glædeligt fortalte om 

deres lignende oplevelser eller andre scenarier, hvor de kunne relatere til det skrevne – hvilket 

kunne være med til at indikere, at denne slags opslag, hvor der ligger en del mere personlig 

markedsføring indover, har mere relevans for forbrugerne.  

 

Tillid	hos	forbrugeren	
Tilliden hos forbrugerne har ligeledes også været et nøgleord igennem det meste af dette speciale. 

Som det blev gennemgået i analysen viser det sig nemlig, at forbrugerne har langt mere tillid til 

hinanden, deres venner, familie eller kollegaer fremfor hvad virksomheden egentlig udtaler om sig 

selv eller sine produkter. Dette betyder altså, at virksomheder skal være utrolig kreative i deres 

måde at markedsføre sig selv på, på de sociale medier, da det gerne skulle ende ud i, at forbrugerne 

anbefaler produkterne/ virksomhederne til hinanden eller deres nærmeste. Ligeledes blev det gjort 

klart i selvsamme undersøgelse, at editorial content, altså indhold produceret af virksomheden selv, 

men som ikke har et direkte salgsformål, er den type reklame, som flest forbrugere har mistet 
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tilliden til over de sidste to år. Som beskrevet tidligere, så er dette et bemærkelsesværdigt resultat, 

da meget af det indhold, som bliver produceret af virksomhederne i dag er editorial indhold, som 

eksempelvis blogindlæg eller gode råd og inspiration til forbrugerne (clickworker.com), for netop at 

give det den relevans og personlighed som forbrugerne selv efterspørger. Men hvis formålet med 

editorial indhold ikke er direkte salgsbaseret, men har en mere inspirationsbaseret tilgang, så må  

virksomhedens klareste mål være at blive en inspirationskilde inden for den specifikke branche, 

hvor man som forbruger til hver en tid kan opsøge gode råd og inspiration. Problemet opstår dog, 

hvis forbrugerne ikke opfatter virksomheden som en særlig inspirationskilde, men blot betragter 

indholdet som værende en måde hvorpå virksomhederne lokker forbrugerne til deres side, og 

dermed har en skjult kommercielt agenda.   

	
Hvis dette speciale havde valgt at have fokus på forbrugerne fremfor virksomhedernes 

markedsføring og hvordan denne har ændret sig, så havde det været interessant at kunne give et 

kvalificeret bud på, hvorfor flere og flere forbrugere mister tilliden til editorial content. Hvis jeg 

derfor skulle vælge at lave denne undersøgelse igen, ville jeg via et fokusgruppeinterview give 

forbrugerne muligheden for at fortælle, hvad de mener om virksomhedernes markedsføring efter de 

sociale mediers fremkomst samt få deres specifikke ord på hvad de vægter som værdifuld 

markedsføring.  
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Konklusion	
 
Specialets formål var at skabe en større forståelse for, hvordan virksomheders markedsføring har 

ændret sig i takt med, at forbrugernes måde at tilgå informationer om virksomheder og deres 

produkter på, ligeledes har ændret sig: 

 

Dertil har følgende underspørgsmål hjulpet med at finde frem til specialets formål: 

 

• Hvordan har sociale medier ændret måden hvorpå virksomheder kommunikerer til deres 

forbrugere?  

• Hvordan adskiller markedsføring på de sociale medier sig fra andre traditionelle 

markedsføringskanaler?  

• Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som virksomhed bruger de sociale medier, 

som en markedsføringskanal?  

• Hvordan kan sociale medier bidrage til en mere effektiv markedsføring af virksomheder?   
 

 

Hvordan har sociale medier ændret måden hvorpå virksomheder kommunikerer til deres 

forbrugere?  
 

Sociale medier har ændret måden hvorpå virksomheder kommunikerer til deres forbrugere, på den 

måde, at de har skabt muligheden for tovejskommunikation. Inden dette var en mulighed blev 

forbrugerne kun eksponeret for informationer om virksomheder og deres produkter på, ved direkte 

envejskommunikation, som ikke tilgodeså forbrugernes personlige interesse eller relevans for det 

enkelte produkt/ virksomhed. Men efter de sociale mediers fremkomst, så har forbrugerne fået langt 

større mulighed for at opsøge informationer om virksomhederne, ved først og fremmest at henvende 

sig til andre forbrugere online. Det er det som virksomhederne kan mærke og det er her den store 

ændring sker. Virksomhederne har simpelthen tabt kontrollen over hvad der bliver sagt om dem og 

Hvordan påvirker forbrugernes måde at tilgå informationer om 

virksomheder og deres produkter på, virksomhedernes måde at markedsføre 

sig selv? 
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kan ikke længere styre hvilke budskaber der bliver udgivet om deres produkter eller virksomheden 

selv. De skal derfor i langt højere grad målrette deres markedsføring, så den bliver relevant og 

personlig for forbrugerne, så man som virksomhed mere eller mindre får opbygget et personligt 

forhold til sine forbrugere. Man kan ikke længere nøjes med at markedsføre sig selv så bredt, så 

man rammer forbrugere der reelt set ikke har en interesse i emnet. Derudover fremgik det af 

analyseafsnittet, at noget af det som Bahne og Noun har mærket allermest til, er forbrugernes 

hurtige reaktion på det som virksomhederne lagde op. Dette kan både betragtes som en god og en 

dårlig ting, da man ved den hurtige reaktion meget nemt får at vide, om forbrugerne har en interesse 

for det man udgiver eller ej. Dette kan være en kæmpe fordel i forhold til at kunne få mere indsigt i 

sine forbrugere og dermed kunne målrette sin markedsføring langt mere, samt skabe mere værdi for 

forbrugeren. Derudover kan det også være svært med disse hurtige reaktioner, da virksomhederne 

aldrig selv har helt fri. Hos Bahne og Noun går man meget op i at svare kunderne så hurtigt som 

muligt, så man som kunde ikke føler sig ”efterladt” og virksomheden ikke fremstår arrogant.  

 

Hvordan adskiller markedsføring på de sociale medier sig fra andre traditionelle 

markedsføringskanaler?  
 

Markedsføring på de sociale meder adskiller sig på den måde, at forbrugerne netop har mulighed 

for at kommunikere tilbage til virksomheden. Der er en stor grad af tovejskommunikation samtidig 

med, at der er en stor grad af kontroltab. Ved markedsføring gennem et magasin, en tv-reklame eller 

en annonce i en avis, er det udelukkende virksomheden som har kontrollen over, hvad der bliver 

skrevet om dem, og de forbrugere som blive eksponeret for reklamen, har ingen mulighed for at 

”svare igen”. Det er det som man som forbruger har mulighed for på de sociale medier. Der har 

man mulighed for at ytre sig og ved hjælp af bare ét klik, kan forbrugerens ord komme ud til flere 

tusinde personer. Derfor er en væsentlig forskel også, at forbrugerne på de sociale medier tjener en 

medierende rolle, som både kan komme virksomheden til gavn eller til skade.  

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som virksomhed bruger de sociale medier, som 

en markedsføringskanal?  
 

Efter analyseafsnittet fremgår én af fordelene helt klart, at man får langt mere indsigt i sine 

forbrugere, hvis man er villig til at udnytte de sociale mediers potentiale. Både Noun og Bahne kan 
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siges at benytte sig af Peter Svarres (2015) deportaliseringsstrategi lyt og deltag, som netop giver 

virksomheder mulighed for at udnytte det store potentiale, som kan blive skabt på de sociale 

medier. Hvis man lytter med der hvor ens forbrugere befinder sig, så er der rig mulighed for at 

skabe en form for markedsføring, som forbrugerne selv har efterspurgt. En anden fordel ved at 

markedsføre sig på de sociale medier, er at man kan få sit budskab ud til rigtig mange mennesker 

for ikke særlig mange penge. I analyseafsnittet fortæller LT fra Noun, hvordan de synes, at de 

sociale medier hjælper dem med at få deres markedsføring ud til deres målgruppe ved hjælp af 

meget få midler. For mindre virksomheder, som Noun er dette helt klart en gevinst, da der helt 

sikkert er nogle penge at spare på et måske lille marketingbudget.  

 

Én af de største ulemper ved at markedsføre sig på de sociale medier, er, at hvis man som 

virksomhed blot træder forkert én gang, så er der ikke så meget at gøre. Virksomheders indhold 

bliver hver dag eksponeret for flere tusinde mennesker, og nogle gange skal der ikke meget til før 

en person føler sig trådt over tæerne. Man har set flere eksempler på såkaldte ”shistorms”, hvor 

virksomheder er blevet udsat for massiv kritik på baggrund af en udtalelse på de sociale medier 

eller i andre sammenhænge. Derfor er én af de største ting, man som virksomhed skal være 

opmærksom på, når man bruger de sociale medier, at timingen er i orden og at man kan stå ved det, 

man har udgivet.  

 

Alt i alt, kan det konkluderes, at forbrugernes måde at opnå informationer på om virksomheder og 

deres produkter, har været skelsættende i forhold til hvordan virksomheder fremadrettet har skulle 

markedsføre sig. Det har i allerhøjeste grad gjort, at virksomheder har været nødsaget til at være 

mere kreative i deres markedsføring for 1) at få forbrugernes opmærksomhed og 2) for at kunne 

personliggøre markedsføringen i højere grad. Hos Bahne ser man eksempler på, at de regrammer 

deres kunders billeder for i bedre forstand at kunne skabe værdi for deres forbrugere. Det nytter 

ikke noget, at man som virksomhed blot råber højt om hvor god man er, da forbrugerne ikke 

længere finder denne form for markedsføring troværdig. Det skal komme direkte fra andre 

forbrugere, venner, familie eller kollegaer før man som forbruger finder markedsføringen 

troværdig. Den type kommunikation som kommer fra forbruger til forbruger er langt stærkere end 

den som virksomheden selv kan udgive, da forbrugerne simpelthen ikke længere regner denne form 

for markedsføring for særlig meget. Så for at opsummere, så har forbrugernes måde at tilgå 
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informationer om virksomhederne på, ændret virksomheders markedsføring inden for følgende 

områder: 

 

• Troværdighed 

• Personlig kommunikation 

• Relevans og 

• Timing 

 

Det er disse fire elementer, hvor der er sket allerstørst forandring uanset hvor stor eller lille en 

virksomhed man er. Derudover er det også vigtigt at pointere, at uanset om man er en stor 

virksomhed som Bahne eller en lille virksomhed, som Noun, så er tovejskommunikation helt 

afgørende for om virksomheder kan formå at skabe værdi for forbrugerne. Hvis man ikke er villig 

til at indgå i dialog med sine forbrugere, er det i dén grad svært at få sin markedsføring til at ramme 

plet. Det betyder, at det er på disse områder, man som virksomhed skal være parat til at sætte alt ind 

overfor, således at man kan skabe allermest værdi for sine forbrugere.  
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Bilag	2	
	
Interview-guide: Bahne 

 
Jeres arbejde med de sociale medier: 
 

• Hvorfor besluttede I jer for at være på de sociale medier? 
• Hvor lang tid har I været på de sociale medier? 
• Hvad bruger I de sociale medier til? 
• Hvor mange timer om ugen bruger I på sociale medier? 
• Hvilke platforme er I på og hvorfor?  

 
• Bruger I de forskellige platforme på forskellige måder? Forskel på Facebook og Instagram? 
• Har I udarbejdet en strategi for hvordan I bruger de sociale medier? 
• I har en blog på jeres hjemmeside – hvorfor? Hvordan bruger I den? Til markedsføring af 

produkter? 
• I bruger både bloggere på jeres blog og på Instagram – hvorfor? Har I en fast 

samarbejdsaftale med dem? 
• Hvordan udvælger I hvilke bloggere, I vil samarbejde med? Er der nogle kriterier, de skal 

opfylde? 
• Kan I mærke, at der er forskellige tidspunkter på døgnet, hvor det er bedre at poste på 

eksempelvis Facebook? 
• Kan du nævne nogle fordele og ulemper ved at være på de sociale medier fremfor mere 

traditionelle kommunikationskanaler? 
• Hvorfor bruger I de sociale medier som markedsføringskanal fremfor en annonce i et 

magasin, TV eller en bus eksempelvis – altså traditionelle markedsføringskanaler? 
• I bruger ofte billeder af ekspedienter fra jeres butikker rundt om i landet til jeres 

Instagramprofil – hvordan kan det være?  
 
Forbrugeren og de sociale medier: 

• Kan I mærke, at flere af jeres kunder er på de sociale medier og opsøger information den vej 
rundt? Hvis ja, hvordan? Og hvad har I gjort for at imødekomme det? 

• Man siger, at det er kunden, som er i kontrol på de sociale medier – hvordan mærker I det?  
• På hvilken måde mærker I, at kunden har mulighed for at ytre sig på de sociale medier? 

Føler I, at det er nemmere at indgå dialog med kunden?  
• Hvad gør I for at personliggøre jeres kommunikation med kunderne?  
• Ser I det som en hindring eller en mulighed for at skabe ekstra værdi om jeres virksomhed, 

at forbrugerne har mulighed for indgå i dialog med jer om et af jeres produkter til offentlig 
skue? 
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Kommunikationen på de sociale medier: 
• Hvordan var jeres tilgang til ekstern kommunikation inden I kom på de sociale medier? 
• Hvorfor tror du, at I har så meget succes med jeres sociale medier, som I har? 
• Kan I mærke, at I har mindre kontrol over hvad det er kunderne siger om jer? Hvis ja, på 

hvilken måde? 
• Hvad gør I helt præcist for at involvere jeres kunder mere på de sociale medier? 

Konkurrencer? Quiz?  
• Hvordan kan I mærke, at jeres måde at kommunikere på, på de sociale medier, er anderledes 

ift. hvis I skulle kommunikere noget ud i en reklame? 
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Interview-guide: Noun 
 
Jeres arbejde med sociale medier: 
 

• Hvorfor besluttede I jer for at være på de sociale medier? 
• Hvilke platforme er I på og hvorfor? 
• Hvor lang tid har I været på de sociale medier? 

 
• Har I udarbejdet en strategi for hvordan I bruger de sociale medier? 
• Hvad bruger I primært de sociale medier til? 
• Hvordan bruger I de forskellige platforme? Altså bruger I dem på forskellige måder? 
• Hvorfor finder I det nødvendigt at have en Social Media ansvarlig ansat hos jer? 
• Hvor mange timer om ugen bruger I på sociale medier? 

 
Forbrugerne og de sociale medier: 

• Kan I mærke, at flere af jeres forbrugere/kunder er på de sociale medier og opsøger 
information den vej rundt? Hvis ja, hvordan? Og hvad har I gjort for at imødekomme det? 

• På hvilken måde mærker I, at kunden har mulighed for at ytre sig på de sociale medier? 
Føler I, at det er nemmere at indgå dialog med kunden?  

• Ser I det som en hindring eller en mulighed for at skabe ekstra værdi om jeres virksomhed, 
at forbrugerne har mulighed for indgå i dialog med jer om et af jeres produkter til offentlig 
skue? 

 
Kommunikationen på de sociale medier: 

• Hvorfor tror du, at I har så meget succes med jeres sociale medier, som I har? 
• Hvordan har I formået at tiltrække så meget opmærksomhed til jeres profiler på de sociale 

medier? 
• Hvordan mærker I, at kunder i dag har mulighed for at sprede dårligt/ godt nyt om jeres 

produkter på de sociale medier?  
• Kan I mærke, at I har mindre kontrol over hvad det er kunderne siger om jer? Hvis ja, på 

hvilken måde? 
• Hvad gør I helt præcist for at involvere jeres kunder mere på de sociale medier? 

Konkurrencer? Quiz?  
• Hvordan kan I mærke, at måden man kommunikerer på, på de sociale medier, er anderledes 

ift. måden man kommunikerede på førhen? 
• Kunne I finde på at indgå en fast samarbejdsaftale med en blogger? Hvorfor? / Hvorfor 

ikke? 
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Interview-guide: Rasmus Fisker  
 
Lidt praktisk om dig: 

• Hvor lang tid har du beskæftiget dig med sociale medier? 

• Hvad er det, du finder interessant ved sociale medier? 

• Hvordan ville du definere ”sociale medier”? 

 

Sociale mediers indflydelse på virksomheders kommunikation: 

• Hvorfor tror du, at sociale medier har fået så stor indflydelse hos virksomheder som de har? 

• På hvilken måde mener du, at sociale medier påvirker virksomheders kommunikation? 

• Er der noget som virksomheder skal være særlig opmærksomme på ift. sociale medier? 

• Hvad mener du, at sociale medier kan bidrage med af positive ting til virksomheder? 

• Man siger, at sociale medier har gjort, at virksomheders eksterne kommunikation er blevet 

mere tovejs- end envejskommunikation, som det var førhen – hvordan mener du, at 

virksomheder bør udnytte dette? 

• Hører alle virksomheder til på de sociale medier? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

• Er der forskellige formål med de forskellige platforme, som virksomheder skal være særligt 

opmærksomme på? 

• Hvilke fordele og ulemper ser du ved de sociale medier fra et virksomhedsperspektiv? 

 

Forbrugerne og sociale medier: 

• Man siger, at det er forbrugerne, som er i kontrol  over hvad der bliver sagt på de sociale 

medier om virksomheder og deres produkter - Hvad mener du, at virksomheder kan gøre for 

at vinde denne kontrol tilbage? Eller bare dele af den?  Eller er der overhovedet mulighed 

for at, de kan vinde denne kontrol tilbage? 

• Hvorfor tror du, at forbrugere har en interesse i at følge bestemte virksomheder på f.eks. 

Facebook eller Instagram? Har forbrugerne en reel interesse i at kommunikere med 

virksomhederne?  

• Forbrugernes måde at tilgå informationer om virksomheder på har ændret sig til mange 
gange at foregå via de sociale medier: hvordan kan virksomheder udnytte dette til deres 
fordel? 

• Er det helt ude at bruge traditionelle kommunikationsmidler? Er forbrugere overhovedet 
interesseret i at se på reklamer fra virksomheder? 
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Bilag	3	
	
Interview med Bahne  
Navn: Nanna-Kristina Jørgensen  

Stilling: Social Media Manager, Bahne 

Interview foretaget d. 8.03.2016 

 
Hvorfor besluttede I jer for at være på de sociale medier? 

NK: Jamen, det gjorde vi faktisk meget tidligt. Fordi, ja.. Vi vil gerne involvere.. Altså have en høj 

grad af kundeinvolvering og komme tæt på vores kunder. Man kan sige, at vores motto er jo 

”Velkommen Hjem”, og vi ville gerne endnu tættere på vores kunder og det de kommer i 

dagligdagen i vores butikker. Ehm.. Så vi følte, det var en god måde simpelthen at kommunikere på 

og, ja. Sådan i bund og grund var det helt klart det, men selvfølgelig er der også en reklameværdi – 

det skal man jo heller ikke underkende. Det er også en god markedsføringskanal 

K: Ja, lige præcis.. 

NK: Så en kombination af de to ting. 

 

Hvor lang tid har I været på de sociale medier? 

NK: Ehm.. Jamen, siden slutningen af 2012 der kom vi på Instagram, og Facebook lidt før. Ehm.. 

Og så er det sådan blevet mere i det sidste år, hvor jeg har siddet med det fuldtid ellers så har det 

været freelance 

K: Ja..  

NK: Så man kan sige virkelig, virkelig intenst det sidste år. 

K: Ja.. 

 

Hvad bruger I dem (de sociale medier) til? 

NK: Ehm.. Jamen ehm, det.. Det meget forskelligt. Altså vores blog der, den bruger vi jo til at dele 

noget mere lidt personligt. Der er også nogle kommercielle indlæg, men der er også, ehm.. 

personlige indlæg så man på en eller anden måde ehm.. For et personligt forhold til os også sammen 

med vores gæstebloggere, ehm.. Hvor Instagram, fordi det har en kommerciel baggrund, men det er 

også en hurtig måde, hvor vi kan mærke hvad sker der i markedet, får vi en reaktion på det her vi 

lægger op. Især på Instagram mærker vi den der dag til dag, ehm.. Involvering. 

K: Okay. 
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NK: Og på Facebook faktisk det samme, ja.. 

K: Hvor I sådan mærker, at jeres kunder er engagerede i det, I lægger op? 

NK: Lige præcis, ja. Vi mærker jo en hurtig reaktion – det sker med det samme.  

K: Okay. 

 

Hvor mange timer om ugen bruger I på sociale medier? 

NK: Jamen, jeg er jo 37 timer ansat, ehm.. Og ja, plus/minus, fordi jeg er jo på hele tiden og har 

den med mig hjem, og.. Så.. Der imellem 37 og 50 timer  

K: Hold da op! 

NK: Ja (griner). Som jeg sidder og tjekker Instagram og Facebook og, ja. 

K: Hvad er det så du laver? Er det sådan, ehm.. At du laver opdateringer frem af i tiden eller.. 

Planlægger eller?  

NK: Det gør jeg. Heldigvis på både Instagram, eller alle tre medier, Facebook, Instagram og blog – 

det kan man planlæg, alle tre medier, så det er ret smart. Det er ikke så længe siden, at man kunne 

begynde at planlægge Instagram. Så kan jeg sådan set planlægge ret langt frem, altså tidspunkt, dato 

og.. Så det er det jeg bruger, kan man sige, når jeg sidder fysisk og er tilstede på min kontor, så 

planlægger jeg. Og når jeg så kommer hjem, så svarer jeg. Ehm.. Så der er en forholdsvis kort 

responstid. 

 

Bruger I de forskellige platforme på forskellige måder? Altså er der forskel på hvordan I 

bruger Facebook eller hvordan I bruger jeres Instagram?  

NK: Ja, altså.. Jeg synes det er en god blanding på Facebook mellem noget, hvad kan man sige.. 

Noget markedsføring og noget flot grafisk. Ehm.. For der er også en del, hvor vi sætter nogle 

direkte URL’er ind eller.. Til nogle varer inde på vores webshop, som gerne skulle generere noget 

trafik, så det kan man sige, det er i høj grad markedsføring, ehm.. Af produkter, som Facebook 

bliver brugt til. Hvor Instagram det sådan mere visuelt, altså det skal være lækkert at se på, ehm.. 

Hvor det ikke skal.. Det skal ikke bruges til tilbud og priser og køb, ehm.. Så på den måde, ja. Og 

bloggen den er jo mere personlig. Det behøver ikke at være noget kommercielt, som jeg også 

sagde.. Men.. Så ja, det er sådan på froskellige måder. 

K: Så Instagram det er mere et inspirationsmedie kan man sige? 

NK: Lige præcis. Og det er meget vigtigt at billederne er flotte – det er ligesom højeste prioritet, 

ikke.  
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K: Er det dig selv der tager billederne, eller? 

NK: Mange af billederne er det. Men ellers så er det leverandørers billeder, som vi regrammer, 

eller.. Nogen gange tager vi.. Eller nogen fra vores kataloger, så er der også billeder derfra. Så en 

god blanding af hvad jeg selv lige tager og.. 

K: Ja. 

 

Har I udarbejdet en strategi for hvordan I bruger de forskellige sociale medier? 

NK: Det har vi, ja. 

K: Ja. 

NK: Ehm.. Ja, lidt på den måde her som jeg fortæller, at det skal være en god blanding og antal 

hyppighed – hvor mange gange vi skal lægge op om dagen og sådan noget. Ehm.. Det har vi en helt 

klar strategi for. 

K: Så er der sådan.. Kan du mærke nogen punkter, hvor det er bedre at lægge noget op på fremfor 

andre punkter i forhold til Facebook for eksempel?  

NK: Ehm, tænker du tidspunktsmæssigt eller hvad? 

K: Ja, lige præcis.  

NK: Ja, helt klart. Der har vi nogle helt bestemte intervaller. Vi lægger op, ehm.. Enten så lægger 

jeg op kl. 7 om morgenen, og det gælder faktisk både Facebook og Instagram. 

K: Ja. 

NK: Kl. 7 om morgenen ellers så kl. 12 når folk de har middagspause og kan sidde og tjekke og 

ellers så senest, som oftest senest klokken fire (16) på Facebook, fordi så dør mediet lidt og det skal 

sådan lige ud. Og på Instagram der er det sådan lidt mere, der.. Jamen, det forsvinder ikke helt på 

samme måde, som det kan på Facebook. Ehm.. Ja, på Instagram 7, 12, 16 og klokken 8 (20). 

K: Okay. 

NK: Ja. 

 

Og så har I jeres blog. Hvorfor har I valgt at få en blog? 

NK: Jamen ehm.. Vi vil gerne være lidt mere personlige. Og skille os lidt ud, faktisk gøre noget, 

som de andre ikke rigtig gør. Ehm.. Nu har vi jo faktisk haft den i lidt over et år, bloggen, og der er 

så egentlig kommet en del blogs sådan rundt, når man kigger rundt i markedet, altså omkring i 

markedet og sådan noget, men.. Men, men til at starte med, et eller andet for at vi skulle skille os ud 

og noget hvor vi virkelig kunne udtrykke os andet end bare billeder og en kort tekst.  
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Kan I mærke, at der også er andre virksomheder, der også er begyndt at bruge blogs? Altså 

har I fået lidt konkurrence derfra, eller? 

NK: Bestemt. Det kan man godt mærke, at der er andre der også er begyndt at bruge. 

 

 

Bruger I den (bloggen) også til markedsføring af produkter? 

NK: Ja, det gør vi.  

K: Når I har samarbejdet med bloggere eller? 

NK: Ja, det gør vi. Altså, du tænker.. Ehm.. Altså deres indlæg, dem laver vi jo sammen på en eller 

anden måde. 

K: Ja.  

NK: Nogle gange må de også gerne være kreative og så siger jeg.. Det kunne være: nu er det 

påskeferie, hvad kunne I lige – nu har jeg.. Bare et eksempel: Hvad kan I lave som er lidt sjovt og 

relevant i forhold til at det er påskeferie? Så har vi en af vores mommy-bloggere, der har lavet noget 

om hvad deres traditioner i og sådan noget, i påsken. Det kan også være en.. Nu har vi et andet 

indlæg om noget badetøj og der er jo noget kommercielt inde over. Så det er en god blanding. Var 

det, det du sådan søgte? 

K: Ja, lige præcis. 

 

Hvordan udvælger I hvilke bloggere, I vil samarbejde med? 

NK: Det har faktisk været, ehm.. Ja, hvad kan man sige. Nu har jeg en kæmpe stor personlig 

interesse inden for det der sociale netværk, ehm.. Og har også, ja. Ja, et stort netværk. Ehm.. Så det 

er faktisk mig, der har udvalgt rundt omkring. Ehm.. I samarbejde med vores tidligere freelancer. 

K: Okay. 

NK: Ehm.. Så det er ikke noget hvor vi har.. Jamen, jeg.. Jo, jeg har udvalgt nogen, som jeg lidt 

vidste hvem var i forvejen, men ikke at jeg kendte dem, men jeg kendte, altså dem fra.. 

K: Kendte deres blog? 

NK: Ja, jeg kendte deres blog og deres, ehm ja.. 

K: Så der er ikke nogen kriterier de sådan skulle opfylde for at komme i betragtning til et 

samarbejde? 



	 91	

NK: Ehm.. Ikke sådan nogen.. Eller jo, jeg havde en idé om, at billeder og tekst skulle være lige i 

skabet. De skulle være dygtige til at tage billeder og de skulle være dygtige til at skrive. I forhold til 

hvor mange følgere, det var ikke det der var så relevant. Selvfølgelig ville jeg ikke have en der 

måske kun har 500 følgere, det er klart. Ehm, og jeg ville da gerne have en blog måske med en.. 

Ehm.. Ja, en vis power. Men, men.. Det skulle også have en kvalitet og vi har også fundet nogen 

som er ret up-coming, som vi har brugt længe, som så er blevet rigtig store. Og det gør vi også i. 

Men nej, jeg skulle ikke vide et bestemt antal sidevisninger og sådan noget, hvis det er sådan noget 

vi snakker om. Nej, det har jeg ikke været så interesseret i.  

K: Okay. Så det har ikke været det der sådan har.. været kriteriet? 

NK: Nej. Så er det mere noget hvor vi har kunnet identificere os med de bloggere, som jeg har 

valgt. 

K: Ja. 

 

Kan du nævne nogle fordele eller ulemper ved at være på de sociale medier fremfor for 

eksempel traditionelle kommunikationskanaler? 

NK: Jamen ehm.. Ulempen er.. Det var ulemper, du spurgte om, ikke? 

K: Fordele og ulemper. 

NK: Fordele og ulemper – jamen, det er, at der er den der høje interaktion og det går hurtigt. Er der 

et eller andet kunden vil vide, jamen så kan vi svare med det samme. Ehm.. Og det synes jeg det er 

meget praktisk, altså. Ehm.. Men det kan også nogle gange være en ulempe fordi tingene 

simpelthen går så stærkt. At man nogle gange godt kan føle, at man næsten ikke lige kan følge med. 

Nu er det selvfølgelig også kun mig der sidder med det, ikke. Ehm.. Men det kan også udvikle sig 

negativt, altså det ser man jo også igen og igen, at folk de ytrer sig positivt, men også negativt , og 

det er konsekvensen ved det. Det synes jeg egentlig, det klarer vi meget godt når der kommer et 

eller andet. 

K: Hvad er sådan jeres politik inden for det? Hvis der nu er en der ytrer sig negativt inde på jeres 

Facebookside for eksempel.  

NK: Som udgangspunkt sletter vi ikke noget. Ehm.. Det har man hørt om før hvor det går lidt galt. 

Ehm.. Det gør vi ikke. Altså skal det virkelig være.. virkelig chikanerende eller hvis der er nogle der 

begynder at tale grimt til andre eller sådan noget. Men i mit.. I min tid der har jeg aldrig slettet 

noget. Der bruger vi enormt meget tid på.. jamen, krisekommunikere. Bruger tid på hvordan kan vi 

få vendt det her til noget positivt. Fremfor bare at gemme det væk under tæppet. 
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K: Ja.  

 

Hvorfor bruger I de sociale medier som markedsføringskanal – for eksempel fremfor en 

annonce i et magasin eller i TV eller på bus eksempelvis? 

NK: Ehm.. Jamen, selvfølgelig. Der er jo også noget økonomi, fordi ehm.. Det er vanvittig dyrt at 

være i et magasin og der er en ret kort tidsfrist, hvis man kan sige det sådan, ehm.. 

K: Ja. 

NK: Hvor man kan.. Det kan leve lidt længere.. Reklamen, værdien kan leve lidt længere tid på de 

sociale medier, ehm.. Og vi kan mærke den hurtige interaktion. Altså vi kan mærke en hurtig 

tilbagemelding fra kunderne, vi kan hurtigt se noget på vores tal, og.. Vi bruger også, ikke 

magasiner, men vi bruger lokalaviser og sådan noget engang imellem. Men ehm.. Det er derfor vi 

har fravalgt det, fordi den er så, jamen den er så hurtig, og med et magasin, ja så er det bare væk 

igen.  

 

I bruger ofte billeder af ekspedienter fra jeres andre butikker, altså sådan rundt om i landet 

til for eksempel jeres Instagramprofil – hvordan kan det være, at I gør det? 

NK: Jamen, ehm.. Det har vi faktisk valgt fordi.. At vi oplever en stor konkurrence, kan man sige, 

fra mindre virksomheder, i sær med mode, hvor man kan følge sin lille lokale et eller andet, ehm.. 

butik i.. Vejle eller et eller andet, hvor man bare elsker at handle tøj. Og der kan man sige, der er vi 

lidt udfordret, for der er vi en eller anden stor kæde og har valgt ikke at sige, at vi vil have 19 

forskellige Instagramprofiler – vi vil gerne have én stor, fordi så har vi en større, kan man sige, 

kontrol over hvad der sker. Og der har vi valgt, at ja. Tage billeder og de skal levere materiale til 

mig, de forskellige butikker, sådan at man alligevel føler, at man har et lokalt tilhørsforhold. Så det 

ikke bare er leverandører og modeller, man kan. Men at man føler det er ret lokalt på en eller anden 

måde, selvom det er en kæde, ikke. 

K: Kan det også være sådan for at personliggøre det lidt? Altså at man ser almindelige mennesker, 

ehm.. I jeres tøj?  

NK: Lige præcis. Det er også en af grundende. At det har vi også snakket om, at vi vil gerne vise 

mangfoldigheden. Forskellige kvinder, ehm.. Unge som gamle, ehm.. Ikke tykke, men nogle 

bredere og nogle tyndere. Det har også været et af vores helt bevidste valg. 
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Kan I mærke, at der er flere af jeres kunder der på de sociale medier og opsøger information 

omkring jer og jeres produkter den vej rundt?  

NK: Ja. Der er en stor grad af , ja informationssøgning.  

K: Hvordan.. på hvilken måde kan I sådan mærke det? 

NK: Jamen, den kommer med det samme. De kan jo skrive også privat på Facebook og sådan 

noget, ikke. Og det gør de meget. Hvor man kan sige, vi har også en kundeserviceafdeling, men i 

høj grad der bruger de faktisk Facebook og Instagram, og skriver privat til os, ehm, i forbindelse 

med informationssøgning, har I den her på lager eller et eller andet. I stedet for at ringe direkte 

måske til butikken og sådan noget, så der kan man.. Det er en kæmpe force.. 

K: Ja. 

NK: Altså.. Det kan mærke 

K: Hvad tror du det skyldes, at det er sådan? 

NK: Det er nemt. Det er vanvittig nemt at bare kunne skrive, ikke. Det gør an måske også selv. Det 

er.. Det er nemt, ja, 

 

Man siger, at det er kunden, der er i kontrol på de sociale medier, hvordan kan I mærke det? 

NK: Jamen.. Ja, det er det selvfølgelig i en vis grad fordi de påvirker jo.. Og man kan se, har det her 

virket, vi har lagt op? Nej, det har det måske ikke – det her det har virket bedre. Så kan man sige, så 

er det lidt kundens magt, det er jo deres reaktion der afgør om det er noget vi gør igen. I den 

forstand, jo der har de da en stor indflydelse på hvad vi lægger op. Vi kan jo måle det. Så jo.  

K: Bruger I meget sådan måleredskaber, eller hvad man siger, til Facebook? Ja, for at kunne se 

hvor stor succes jeres opslag har haft. 

NK: Det gør vi. Det er noget vi måler på daglig basis og laver månedlige rapporter og går ind og ser 

tal og hvad har virket og hvad har ikke virket. Ja, analyserer på vores tal. Det gør vi. Bestemt.  

 

På hvilken måde mærker I, at kunden har mulighed for at ytre sig på de sociale medier? 

NK: Jamen, ehm.. 

K: Altså, føler I  det er nemmere at indgå i dialog med kunden?  

NK: Ehm, ja. Man kan sige, det er jo en form for dialog man har også derinde. Og det er bare.. Ja, 

det er nemt.. Det er nemt for dem  at skrive alle steder, ehm.. Var det det du tænkte på? 

K: Ja.  
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K: Du har lige svaret på det, men ehm.. Hvad gør I for at personliggøre jeres kommunikation mere 

med kunderne?  

NK: Jamen, selvfølgelig det der med billederne er hoved.. for.. Ja, på lokalplan. Men også det der 

med, at man svarer så hurtigt og man er der med det samme. Og det er ikke altid, at det kun er 

spørgsmål, jeg svarer, på. Så kan det være en eller anden sjov.. En eller anden der skriver: Ej, hvor 

er den bare fed. Et eller andet. De skriver også om en eller anden jakke, eller sådan noget. Og så 

kan jeg også svare, ej, det er vi glade for at høre eller et eller andet, ikke. At vi ser, at vi er der og 

det gør vi også på Facebook og vi liker der billeder og når de hashtagger os og skriver et eller andet, 

så svarer vi tit faktisk, selvom det er ikke noget der henvender sig i at det noget hvor de håber at få 

et svar.  

K: Tror du også, at det har noget at gøre med jeres succes? Altså, at I gør meget ud af at gøre det 

personligt for kunden. 

NK: Det tror jeg bestemt, det er. Det tror jeg. De kan mærke det og jeg kan se de der kunder, altså. 

Så kommer de igen, så lægger de noget op igen, ikke. Altså så bliver de ved.  

K: Ja.  

NK: Ehm.. Og det er jo det man kan sige. Det er jo både fordi det er hyggeligt, men det er jo også et 

håb om, at, at.. Vi kan fortsætte den her udvikling sammen med dem og der skal ikke så meget til 

nogle gange. 

 

Ser I det som en hindring eller en mulighed for at kunne skabe ekstra værdi om jeres 

virksomhed, at forbrugerne har mulighed for at indgå i en dialog med jer? Om jeres 

produkter til offentlig skue for andre. 

NK: Ja, det synes jeg da klart. Det er jo en, ehm.. Mest af alt så er det jo positiv feedback, vi får, 

heldigvis. Ehm.. Ja, det skaber mere værdi. Ehm.. Det gør det. Vi kan mærke det. Vi kan se det på 

vores tal. Ehm. Jamen, at man bliver synliggjort derude og det er jo også et godt billede ud ad til, 

hvis man skal tænke sådan helt brandingmæssigt, så.. at, at der er styr på det. Der er nogen der 

svarer. Bare sådan noget som.. Ja, at der er nogle der svarer. Det synes jeg er meget vigtigt.  

K: Lægger I også vægt på det der med at sige, at hvis du skulle svare på en kommentar, at skrive 

”venlig hilsen Nanna-Kristina” for eksempel. 

NK: Ja, det er altid det samme jeg skriver. Jeg skriver hej og så vedkommendes navn og så venlig 

hilsen Nanna-Kristina. Så det ikke er Venlig Hilsen Bahne, men at man ved at det er en person, der 

sidder og svarer, ikke.  
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K: Så der er en person bag virksomheden eller hvad man kan sige. 

NK: Lige præcis.  

 

Hvordan var jeres tilgang til ekstern kommunikation inden I kom på de sociale medier? 

NK: Altså det er noget de har overvejet, men alligevel har de været sådan rimelig hurtigt ude, sådan 

i forhold til, kan man sige sådan, ehm.. Markedet ellers også. Altså de var med alligevel fra start.  

K: Ja.  

NK: Ehm.. Og jeg har jo som sagt ikke været der helt, men jeg ved, at de har virkelig overvejet det 

og gjorde det også meget med bloggen der for et år siden; skal, skal ikke. For det er jo en kæmpe 

udfordring, ehm.. Jamen, det er helt klart den der overvejelse; hvordan skal vi kommunikere, 

hvordan skal vi.. Både det der, vi snakkede om med fordele og ulemper, altså det har vi jo gjort. 

Hvad kan være fordelen ved det og hvad kan være ulempen ved det og hvordan tackler vi i så fald 

de forskellige konsekvenser det har, ehm.. Ja.  

 

Sådan traditionelle kommunikationskanaler, det kan være meget sådan med, at man sådan 

forstyrrer kunden, altså at man propper reklamerne ned over hovedet. Var det også sådan 

det var med jeres kommunikationskanaler inden - altså at man blev nødt til ligesom at presse 

reklamerne ned overhovedet på kunden for at få opmærksomhed? 

NK: Nej.. Ehm. Det tror jeg ikke. Eller nej, det var det ikke. Det ved jeg. Altså, man kan sige, at det 

er en del af det – det er det der reklame-noget, men mest af alt så ønsker vi bare at dele vores 

univers. Se nogle fede brands vi har. Jo, det kan man godt sige har en eller anden kommerciel værdi 

i sig selv. Men det var helt klart at gøre det mere personligt og fange dem der også.  

K: Ja. 

NK: Så det, nej. Det ved jeg.  

K: Okay. 

K: Men nu har i udbudt det katalog her, hvad skyldes det? Det er jo sådan en temmelig traditionel 

kommunikationskanal, kan man sige. Hvad ligger der bag det? 

NK: Jamen, altså, det er jo et katalog, som vi.. Som udkommer to gange om året. Så der kommer et 

forårskatalog og et efterårskatalog, og så kommer der også et julekatalog. Ehm.. Og det er ikke 

noget, vi sender ud eller bliver postomdelt. Det er noget vi har og man kan hente online. Og det 

laver vi simpelthen fordi vi.. Vi elsker at lave det og vores kunder elsker at hente det. Så vi tænker 

meget på kunderne når vi tænker det her katalog.    
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K: Så I kan mærke, at der var en efterspørgsel? 

NK: Ja. Kæmpe efterspørgsel. Så det laver vi simpelthen til vores kunder for.. at give dem noget 

inspiration, ehm.. 

K: Ja.  

NK: Måske mere end den har en kommerciel effekt, altså for så skulle man sende det ud og 

postomdele det, ikke. Men, men man føler, at man kan tage os med hjem også. ehm.. Og vores 

kunder ved godt, at det kommer to gange om året. Ehm, ja.  

 

Hvorfor tror du, at I har haft så meget succes med jeres sociale medier? 

NK: Jamen, jeg tror det er.. Fordi vi er meget på. Ehm.. Og gør, det gør jeg, gør en dyd ud af at 

svare og er opmærksom på hvad der sker, få vores kampagner til at hænge sammen med hvad der 

sker på vores sociale medier. Få skabt den der røde tråd også i forhold til vores nyhedsbreve, at vi 

kan linke ind til hinanden og ja. 

 

Kan I mærke, at I har mindre kontrol over hvad det er kunderne siger om jer? 

NK: Hm.. Altså på de sociale medier? 

K: Ja, på de sociale medier. 

NK: ja, både og. For vi kan ikke hindre i hvad de har lyst til at skrive om os.  

K: Nej. 

NK: Så der har man ikke helt kontrollen. Det har man ikke. Jamen, så kunne man gå ind og slette 

det, men det vil igen måske bare give den modsatte effekt og det vil blive endnu værre, ikke. Så 

ehm.. Der mister man lidt kontrollen. Det kan man ikke undgå. Altså fordi det er til offentlig skue. 

K: Ja, lige præcis.  

K: Kan I mærke, hvis der har været en eller anden hændelse, det er nok mere til jeres modeafdeling, 

hvis der for eksempel lige har været et eller andet i medierne om pels for eksempel, ehm.. At 

kunderne måske ikke har helt en god reaktion på hvis I nu lagde en pelsjakke ud. Kan I mærke på 

den måde, at ehm.. Ja, at kunder har kontrollen? 

NK: Ja. Altså, jamen egentlig helst så undgår vi det der, men der er nogle ting man aldrig helt kan 

undgå. Men sådan noget som pels, det kommer vi helst uden om. Vi har det og vi kan stå inde for 

det vi har af pels, ehm. 

K: Det var også bare et eksempel, hvis der er noget andet.. 
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NK: Ja, jo.. Der har da været nogle få reaktioner, mens jeg har siddet der. Men det kan også være et 

par skindstøvler, hvor der er nogle der er fuldstændig i mod alt hvad der har med dyr at gøre, ikke. 

Så kan man godt mærke, at så kommer der en hurtig reaktion. Men ikke noget.. 

K: Ikke noget alvorligt? 

NK: Nej, og så kommer vi lidt uden om det, synes jeg.  

 

Hvad gør I helt præcist for at involvere jeres kunder mere på de sociale medier? 

NK: Jamen, ehm.. Bloggen var jo et kæmpe ønske om, at få dem involveret mere. Få deres 

kommentarer og få dem lidt i samtale. Ehm..  

K: Kan det også være konkurrencer eller? 

NK: Konkurrencer også, er der jo en kæmpe involvering. Det kører vi på alle tre medier, sådan 

skiftevis. Det er der hvor involveringen er allerstørst. De elsker konkurrencer.  

K: Hvad tror du, det skyldes? 

NK: Jamen, ehm.. Det er altid fedt at vinde noget. Det vil man jo gerne. Og det er nemt at deltage, 

altså. Hvis du bare skal skrive et eller andet, ikke. 

K: Ja.  

NK: Du skal ikke, ehm.. Det tager dem 10 sekunder og så er du med.  

K: Hvordan udvælger I for eksempel en vinder? 

NK: Der har vi nogle udtræk. Altså sådan nogen lodtræningsprogrammer der ligger online, som 

simpelthen trækker dem ud. Tager URL’en fra Facebook, eksempelvis, og så tæller den alle 

kommentarerne og så vælger den en ud.  

K: Okay. 

NK:  Så det er ikke os selv der sidder og peger, nej.  

K: Har I konkurrencer i forbindelse med højtider eller hvordan planlægger I hvad der skal være på 

jeres sider? 

NK: Jamen, altså vi tager hensyn til.. Vi tager højde for højtider – hvad der lige passer der. Og så 

også meget nu, både her i foråret, men også til efteråret, der kommer alle de nye modekollektioner 

og så kommer der bolig. Og så er det tit, at vi laver det i forbindelse med, at der bliver lanceret en 

ny parfume, eller. Nu kommer der for eksempel i dag, at TripTrap skifter navn til Skagerrak, så ved 

du det. 

K: Ja. 
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NK: Og det gør de selv meget opmærksom på lige nu i blade og sådan noget, og så er vi gået 

sammen med dem om at lave det på vores sociale medier, så vi virkelig får boostet det her. Så det 

har.. Så det hele tiden har en eller anden relevans for hvad der sker, ja.  

K: Kan I mærke, at det også skaber mere salg i jeres butikker at I har de her konkurrencer? At folk 

engagerer sig i jeres sociale medier?  

NK: Det kan vi. Vi kan godt mærke, at når der har været en konkurrence, og den er nået langt ud, så 

har der været opmærksomhed, sådan ”Nåår, har i også den?”.  

K: Ja.  

 

Hvordan kan I mærke, at jeres måde at kommunikere på, på de sociale medier er anderledes 

end hvis I skal kommunikere noget ud via en reklame for eksempel? 

NK: Ehm.. Jamen, det vil nok være den der involvering med kunderne, altså. Responsen, altså at 

man kan snakke sammen på en eller anden måde, ikke. At man ikke bare sender noget ud, og så 

siger sådan og så håber vi på det bedste. Ehm.. At man kan fortsætte og have en dialog, så ja.  

K: Så det er involvering og personliggørelse, som er altoverskyggende i forhold til jeres måde at 

være på, på de sociale medier? 

NK: Helt klart, ja.  

K: Det var faktisk det. 

NK: Det var det? Ej, hvor godt. Gode spørgsmål.  
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Bilag	4	
	
Interview med Noun  
Navn: Laura Thømming 

Stilling: E-commerce ansvarlig hos Noun 

Interview foretaget d. 07.03.2016 

 
Hvorfor besluttede I jer for at være på de sociale medier? 

LT: Vi besluttede os, ehm.. Vi har faktisk brugt sociale medier siden år 2013 – det var ligesom der, 

at det begyndte at blive med in at være på Facebook, hvor vi også havde en, hvad man kan kalde en 

stor webshop over Miinto, ehm.. Og det brugte vi rigtig meget tid på. Vi havde en fuldtidsansat, der 

kun sad med det og plus at vi betalte Miinto penge for, at de ligesom hostede vores webshop, ikke. 

K: Okay. 

LT: Ehm.. Så det døde lidt igen for det blev simpelthen for dyrt, og så døde Facebook faktisk også, 

men så har vi jo så måtte indse, at vi ikke rigtig kan leve uden det. Fordi.. At alle.. Det er jo der du 

kan få gratis markedsføring og du kan få dit budskab ud til.. ja.. flere hundredetusinde mennesker. 

Gratis!  

K: Ja. 

LT: Hvor at, ehm. En artikel nede i Lørdagsavisen her i Køge, den koster jo måske 7000 kr. for en 

artikel, som når ud til, hvad.. 20.000 mennesker, ikke.  

K: Ja.  

LT: Så det var derfor. 

 

Hvilke platforme er I på? 

LT: Vi bruger Instagram og så bruger vi Facebook. Vi har også overvejet om man skulle.. Vi har 

prøvet at lave blog på et tidspunkt.. 

K: Ja. 

LT: Men det må vi indse, at det er for tidskrævende, for vi har ikke en fuldtidsmedarbejder, der 

sidder beskæftiger sig med det fordi det bliver for omkostningsfuldt. Vi havde jo fire butikker før da 

vi havde det, og nu har vi en butik, så vi bliver nødt til at vælge hvor vi lægge vores ressourcer.  

K: Okay. Men hvorfor valgte I så Instagram og Facebook? 

LT: Ehm.. Dem valgte vi fordi vi kan se, at det er der vores kunder bevæger sig. Mest på Facebook 

på grund af, at det er vores målgruppe på de 30-60 årige der bruger Facebook. Men så har vi jo 
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kunnet se, at Instagram begynder at tage over for Facebook nu, så det derfor, vi har været på 

Instagram et lille års tid, ikke. Og har mere interaktion nu end vi har på Facebook fordi at Facebook 

også er begyndt at være opmærksomme på hvor mange der bruger Facebook og der så ehm.. 

Blokerer de ligesom.. At selvom vi har en der følger vores side, så kommer vores opslag ikke op på 

vedkommendes side fordi vi ikke har betalt for det. Så på Instagram der når vi ud til alle de følgere 

vi har lige meget hvad og på Facebook der når det kun ud til mange hvis vi betaler for det. Så det er 

derfor, vi er begyndt at bruge meget Instagram også.  

K: Okay. 

 

Hvor lang tid har I været på dem (Instagram og Facebook)?  

K: Eller det sagde du lidt før, at det var..  

LT: Ja, vi har været på Facebook siden år 2013, ikke. Så det er tre års tid og så har vi været et lille 

års tid på Instagram. Men det er jo fordi vi kan se vores målgruppe rykker sig. Altså så bliver vi 

nødt til at følge med.  

K: Ja.  

 

Har I udarbejdet en strategi for hvordan I bruger de sociale medier? 

LT: Ehm, ja.. Det har vi faktisk. Vi har ligesom en årsplan over hvilke kampagner der skal køre og 

hvilke tidspunkter af dagen, vi skal bruge Facebook og Instagram på. Instagram kan du jo bruge fra 

morgen til aften, hvor Facebook.. Der skal du først.. Der skal du virkelig vælge tidspunktet fordi 

som sagt så kommer du kun ud til dem, hvis du vælger det rigtig tidspunkt. Hvor på Instagram, der 

kommer du altid ud til alle. Så på Facebook der lægger vi jo altid ud mellem ehm.. Kl. 7 (19) og 9 

(21) om aftenen eller mellem kl. 5 og 6 om morgenen.  

K: Okay.  

 

Hvad bruger I primært de sociale medier til? 

LT: Jamen, ehm.. Til at starte med der har vi mest brugt de sociale medier til at lokke folk ned til 

vores fysiske forretning. Og her på det sidste års tid, der har vi kunnet se at folk de blev meget 

interesseret i.. folk fra Jylland.. om de kunne købe fra vores side. Så vi lavede en webshop, som 

kom op at køre her i oktober 2015, sidste år i år 2015. Så nu kan man faktisk gå ind og købe direkte 

på vores webshop, hvor før hvis man var interesseret så skulle de skrive til os på Facebook. Det var 

jo lidt besværligt.  
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K: Ja.  

LT: Så vi kan jo se, at efter vi har fået vores webshop, der har vi jo øget vores salg med 200 

procent.. over sociale medier. Og udover det salg vi har der, så kommer de jo så ned i vores butik 

også og handler, ikke.  

K: Jo.. Og det er det samme I bruger Instagram til eller? 

LT: Ja, det er ikke lige så.. Ja.. Altså, det kan man godt sige, men der kan du ikke linke direkte til 

vores webshop ligesom man kan på Facebook. 

K: Nej.  

LT:  .. Og det er det der ligesom er vigtigt at.. kunne få kunden hele vejen med rundt og de skal 

kunne klikke direkte ind. Så på Instagram der behøver det ikke at være på salgsbaseret. Der kan det 

ligeså meget være inspiration, hvor på Facebook der er det meget salgsbaseret, ikke.  

K: Ja.  

 

Hvor mange timer om ugen bruger I på det (sociale medier) tror du? 

LT: Ja.. Jeg bruger nok.. 1-2 timer dagligt på det. Men så skal man også tage hensyn til at.. at vi er 

selvstændige. Vi er ikke en.. Vi er en lille forretning, som vi har meget interesse i at få op at køre, 

så selvom jeg har fri kl. 6 (18), så svarer jeg stadig folk der skriver kl. 8 (20) eller kl. 9 (21) og kl. 

10 (22). Så, altså.. Vi er jo på hele døgnet rundt. 

K: Ja. 

LT: Hvor at.. Før i tiden da der var en ansat til det, så var det fra kl. 10 til kl. 6 (18) kun, ikke.  

K: Jo. Kan I mærke sådan at kunderne også, altså.. godt kan lidet det, eller hvad man siger.. altså. 

Får I nogen sådan.. hvad siger man.. god tilbagemelding på, at I har sådan en høj svarrate? 

LT: Ja, det kan man godt. Altså vores kunder, der handler, de synes jo, de får sindssygt god service 

på vores sociale medier og webshop. Det er jo som regel hvis de har handlet på vores webshop, så 

kan de skrive til os på Facebook i stedet for at skrive en mail. Ehm.. Og jeg tror også, det er derfor.. 

Det er det vi ligesom lægger vægt på, fordi de kan sagtens handle en vare hos en større leverandør 

end de kan hos os og måske endda også billigere fordi vi kan ikke tilbyde gratis fragt for eksempel, 

fordi det har vi ikke kapital til. Så kunderne handler hos os fordi det er nemt og de kan klikke 

direkte på Facebook og fordi de bare får en meget bedre service end de får mange andre steder.  

K: Ja.  
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Kan I mærke, at der er flere af jeres forbrugere eller kunder, som der er på de sociale 

medier? Og også søger information den vej rundt? 

LT: Ehm.. Ja, altså du tænker, at de søger på tøj for eksempel? 

K: Ja, altså, at.. Hvis for eksempel de har ehm.. Hvis der er et eller andet mærke som.. Eller en 

kjole fra et bestemt mærke.. Altså kan I mærke, at de går ind på jeres Instagram for eksempel og 

kigger der først og opsøger information den vej rundt end..  

LT: Jeg tror ikke, de bruger så meget sociale medier.. Altså, så skal det selvfølgelig være hvis de 

bruger bloggere, ikke. Og så ser de noget der, men så søger de så videre på nettet. Dem der følger 

os det er jo måske folk der har set en de kender, som har liket det og så er det kommet op på deres 

side. Vi har ikke en søgemaskine der gør, at nu skal du søge på Sand kjole og så kommer vores ting 

frem.  

K: Okay.  

LT: Så det skal være konkret, at kunden har set den hos os.  

K: Ja.  

LT: Ja, så de kan ikke søge det på den måde, som de jo kan hos mange andre, ikke.  

K: Ja. 

 

På hvilken måde mærker I, at kunden har mulighed for at ytre sig på de sociale medier? 

LT: Ja, det er jo det der er med de sociale medier.. Det er jo kunderne der har magten fordi, hvis du 

ikke vælger den rigtige timing, for eksempel, hvis vi har lagt en pels op lige når der har været meget 

om dyrevelfærd i fjernsynet, så kan det godt blive lidt en shit kampagne fremfor en tøjreklame. 

K: Ja.  

LT: Du kan ikke styre hvad der bliver skrevet i kommentarerne eller hvilken retningen tråden tager, 

så du skal ligesom virkelig have styr på din kommunikation og det også derfor vi følger meget 

kommunikationsmodellen, fordi hvis der kommer for meget støj og får skrevet for meget i din 

artikel, så kan det hurtigt vende sig. Så helst skrive så lidt som muligt og ligesom have fokus på det, 

som det handler om og vælge hvornår du lægger det op, altså.. Virkelig passe på med sådan noget 

som pels og sådan noget. Det kan vi ikke lægge op, fordi det tager bare en anden drejning når det er 

på de sociale medier.  

K: Ja. 

LT: .. Der sidder mange mennesker, som skriver ting, de ikke ville sige nede i butikken. 

K: Ja.  
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Føler I at det er nemmere at indgå i dialog med kunden ved hjælp af de sociale medier? 

LT: Ja, ehm.. Når de kommer nede i butikken tænker du?  

K: Ja.. Det kunne det godt være. 

LT: Ja, altså som regel.. Det ved alle jo, at folk de har tendenser til at bruge.. føle, at de kan tillade 

sig at sige mere når de sidder bag en skærm og det gælder jo også tøj. Måske 6 ud af 10 kunder vil 

spørge nede i butikken hvis de kan se størrelsen ikke hænger der og vi har den. Hvor måske 9 ud af 

10 ville skrive på Facebook om vi havde den.  

K: Ja. 

LT: Så det er jo også derfor vi lægger varer op og så kan vi jo se, at folk kommer ned og spørger 

efter dem i butikken.  

K: Ja. 

LT: Så ja, helt sikkert. 

 

Ser I det som en hindring eller en mulighed for ligesom at skabe ekstra værdi om jeres 

virksomhed, at jeres kunder har mulighed for at indgå i dialog med jer om jeres produkter 

for eksempel til offentlig skue? 

LT: Ja, det er jo en af vores merværdier. Altså vores hovedværdi det er jo, at folk skal kunne klæde 

sig. Det er jo den værdi de kommer efter. Hvor en af vores merværdier, det er jo så, at de kan 

komme på de sociale medier, hvor de kan få service igennem. Vi har jo vores sociale medier, så har 

vi vores service, vores kvalitet som vores merværdier og det er helt klart en af dem vi bruger mest 

tid på jo at pleje fordi vi kan se, at det er den vej udviklingen tager.  

K: Ja. 

LT:  Og det er kunderne.. Altså, jeg har jo.. Jeg har jo lavet.. Jeg har spurgt 100 kunder, hvor det 

var 80 procent af dem, som havde set os på sociale medier, ikke. Så der kommer mange flere ned 

fordi de kan se os på de sociale medier, det er helt sikkert.  

K: Ja.  

 

Hvorfor tror du, at I har så meget succes på jeres sociale medier? 

LT: Det tror jeg for det første er fordi, vi begyndte at bruge det da der ikke var så mange andre der 

gjorde. Vi kan jo godt se, at det er blevet sværere at nå ud til mange mennesker.. 

K: Ja. 
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LT: Ehm.. Og så tror jeg, det er fordi vi ligesom har forstået at smede mens jernet var varmt og 

være der når kunderne er der. Vi kunne jo se, at de vi havde en fuldtidsansat der sad fra kl. 10  til 6 

(18) og lavede det, der rykkede det ikke noget. Men nu hvor man svarer fra hvad.. 9 – 00 om 

aftenen, der giver det virkelig noget. Ehm.. Og at man forstår at lave det personligt. Man skal ikke 

lave det så kampagneagtigt fordi det.. der er så meget af det på nettet og folk de.. de synes faktisk 

bare det er lidt spam.. det er irriterende. Så virkelig.. Det at gøre det personligt. Altså, der er mange 

af kunderne, som kommer ned til os, de ved.. de kender os på fornavn og ved hvordan jeg ser ud når 

jeg snakker med dem i telefonen og det tror jeg, at de rigtig godt kan lide. De føler, at vi kender 

dem og forstår at gøre det personligt fremfor at det bare er indkøbskampagner. 

K: Ja. På hvilken måde gør I det så personligt? 

LT: Ja, ehm.. Men det kan jo.. Når vi skriver et opslag så laver.. Så skriver jeg for eksempel ikke: 

Se den her kjole fra Sand til 1099kr. – køb den her! Så kunne det være: Ej nu har vi fået den 

fineste.. Altså virkelig forstå med sproget og bruge nogle andre ord og jeg skriver som regel aldrig 

priser i vores opslag. For det første fordi Facebook blokerer for det og for det andet, så bliver det 

meget salgsopstillet. Ehm.. Og så altid svare kunderne. Altså, det bliver jo sindssygt personligt. Der 

er jo mange så svarer de ikke i trådende og så føler kunderne jo lidt bare, at de sidder og snakker 

med sig selv.  

K: Ja. 

LT: Hvor at når man virkelig formår at svare, så ehm.. får man lidt personlig relation til kunderne.  

K: Ja. 

 

Hvordan har I formået at tiltrække så meget opmærksomhed til jeres profiler på de sociale 

medier? 

LT: Jamen, ehm.. det har vi fordi vi har.. For det første så har vi jo haft flere butikker. Så det var jo 

selvfølgelig mange inde fra København, som de kender også fra dengang, vi havde flere 

forretninger. Ehm.. Og så er vi.. I år 2014, da jeg tog over på vores Facebook, der lavede jeg en 

masse konkurrencer, hvor man kunne deltage, for ligesom at nå ud til flere mennesker. Så har vi jo 

kunnet se selvfølgelig når konkurrencerne har været slut, at dem der ikke ville handle hos os, de har 

jo bare unliket os igen. Men faktisk størstedelen.. Altså 8 ud af 10 de har jo fulgt os siden. Så det er 

jo fordi interessen har været der, men vi er jo en lille butik, så var er jo blevet nødt til at råbe lidt op 

på Facebook for at kunne gøre lidt opmærksomme på os selv.  

K: Ja.  
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LT: Og det har vi gjort igennem konkurrencerne, hvor man har kunnet.. ja, synes godt om vores 

side og så deltage i konkurrencen.  

 

Hvordan mærker I, at kunder i dag har mulighed for at sprede godt eller dårligt nyt om jer 

på de sociale medier? 

LT: Ehm.. Ja, men det kommer an på hvordan man laver sin Facebookside. Der er jo mange der 

laver sådan så du kan gå ind og give en anmeldelse, hvor vi som ejere eller indehavere af siden, 

ikke kan slette det igen.  

K: Okay. 

LT: Det kan man ikke på vores side og det handler om hvordan man laver den. Fordi lige meget 

hvor god en service og forretning, du har, så vil der altid være nogen der har en dårlig eller en 

anden opfattelse af det. Så vi har simpelthen valgt, at det skal de ikke kunne på vores side. 

Selvfølge kan man skrive.. De kan skrive på vores side, men vi kan så også slette det igen. Vi har 

overhovedet ikke oplevet, at der er nogen der har givet os dårlige anmeldelser på Facebook, ehm.. 

endnu. Faktisk kun god omtale.  

K: Ja.  

LT: Men vi holder også tonen meget professionel på Facebook.. 

K: Ja. 

LT: Ehm.. for at undgå dårlige anmeldelser.  

K: Har I sådan en overordnet, ehm.. Eller har I nogen overordnede regler sådan for siden, så hvis 

der nu for eksempel var nogen der skrev en dårlig anmeldelse om jer og brugte en helt masse, ehm.. 

bandeord eller hvad man siger.. at det så giver jer mulighed for at skjule kommentaren.. Har I sådan 

nogle overordnede regler? 

LT: Altså, man kan ikke skjule kommentarerne som sådan.. altså, fordi det fleste mennesker, de 

kan jo også godt se, at hvis vi holder en pæn tone tilbage.. vi havde lige en kampagne med en 

kaninpels, hvor der var en der skrev nogen rigtig grimme ting, ikke. Hvor at vi bare måtte henvise 

til leverandøren.. Det er jo som sådan.. Det er jo ikke os.. Det er jo svært at forsvare tøjet når det 

ikke er os, der producerer det. Men så bare henvise kunden til producenten, hvis de har brug for 

yderligere information og så må de jo tage derhen. Fordi det dummeste man kan gøre på et socialt 

medie, det er at begynde at diskutere med folk, fordi det er det, de prøver på når de kommenterer. 

Så det er jo bare hele tiden at få den lukket når der er nogen der skriver noget dårligt eller  bare 

ignorere det.. bare lade vær med at svare på det.. 
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K: Ja.  

LT: Ja.. 

 

Kan I mærke, at I har mindre kontrol over hvad det er kunderne siger om jer? 

LT: Ehm.. Ja. Det har de jo.. Jeg.. Det er sjovt fordi, jeg kan godt se på Facebook, at der er en 

tendens når man går ind på folks sider, at de får dårlige anmeldelser der er sådan noget 

mudderkastning frem og tilbage. Men det er overhovedet ikke noget, vi har oplevet på vores side. 

Og jeg tror bare, det er fordi vi er så små, ehm.. Og vi er så meget inde i det og brænder for det. 

K: Ja. 

LT: Så vi har ikke oplevet, at vi har fået de der shitstorms på nogen måde.. 

K: Nej.. 

LT: Altså kun.. vi har kun fået ros for det vi laver og det får vi hver dag. 

K: Okay. 

 

Hvad gør I for at involvere jeres kunder mere på de sociale medier? Altså har I 

konkurrencer, en quiz eller? 

LT: Ja.. Det er igen det der med Facebook, at hvis du gerne vil nå ud til mange mennesker, så er 

det, at du skal have folk til at kommentere eller like eller dele det, du lægger op, ehm.. Og så kan 

det jo være, at man stiller et spørgsmål når man laver et opslag: Synes I den her er flot? Det behøver 

jo ikke altid at være en konkurrence for så kan det også godt blive dyrt i længden, ikke. Men lige 

som at få.. få forbrugeren til at deltage i dialogen, så der kommer en dialog nedenunder billedet, for 

så når vi også ud til flere mennesker og får noget aktivitet på vores side. For hvis det bare bliver 

salgskampagner.. ja, hvor de liker og får rigtig mange likes, så vil Facebook blokere for vores side, 

fordi vi ikke er aktive. 

K: Okay. 

LT: Så vi skal lige som have folk til at.. i dialog.. til at kommentere.. Og det gør de jo også, fordi så 

spørger de for eksempel.. For eksempel det er jo også det når jeg ikke skriver pris, så skriver de: 

hvad koster det? Og så allerede der, der er der startet lidt ehm.. en dialog med kunden, ikke.  

K: Ja.  

LT: Og der er jo også.. Det som mange så også synes er rigtig irriterende, det er jo når vi kan se, at 

de skriver: Hvorfor skriver I ikke priser? Men det er jo fordi vi ligesom gerne vil starte en dialog 

med kunde, ikke. 
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K: Ja. Men I har også konkurrencer og? 

LT: Ja, det er ligesom den måde vi når ud til vores.. når ud til flere på.. 

K: Ja.. 

LT: Fordi.. Ja, og får gang i vores siden, fordi ehm.. Vi har jo siddet og undersøgt hvorfor det er, vi 

ikke når ud til nogen og det er fordi, hvis der ikke er nok aktivitet på siden, og det vil jo langsomt 

gå i stå med tiden, og så ehm.. En gang hver anden/tredje måned, så laver vi en konkurrence for 

ligesom at sparke gang i det igen, fordi det er den bedste måde at få.. med mindre du vil betale dig 

fra det og det kan slet ikke betale sig. 

K: Kan I mærke, at der er en forskel, ehm.. når I lægger konkurrencer eller billeder op af et bestemt 

produkt, om der er forskel på Facebook og på Instagram? Altså alt efter hvor folk deltager i 

dialogen? 

LT: Ehm.. Altså.. det når jo ud til flere mennesker på Facebook fordi der.. Det er sat op på en anden 

måde.. Der er ligesom en startside. Det er der ikke på Instagram. 

K: Nej. 

LT: Så den når ud til mange flere mennesker på Facebook og vi prøver jo derfor også, at hive folk 

med fra vores Facebook over til vores Instagram, fordi det er svært at få flere følgere på Instagram 

end det er på Facebook. Ehm.. Så helt klart er Facebook stadig den foretrukne når vi laver 

konkurrencer også. Vi laver aldrig en Instagram konkurrence.. 

K: Nej..  

LT: .. som vi gør på Facebook, fordi, ehm.. Det giver os ikke noget. Vi har gjort det en gang, hvor 

vi jo måtte indse, at det var lidt spild af ressourcer, ikke.  

K: Jo. 

LT: Ja.. 

 

Hvordan kan I sådan mærke, at måden man kommunikerer på, på de sociale medier er 

anderledes i forhold til måden man kommunikerede på sådan førhen? Hvis I kan mærke, at 

der er en forskel? 

LT: Hmm… Ja, altså.. Folk er meget fremme i skoene. Altså, man skal virkelig være opmærksom 

på det man ligger ud. Det kan være.. I forgårs lagde vi et billede ud af en kjole, der var lyserød, som 

så fik en kommentar fra en vred kunde fordi hun synes, den så hvid ud. Hvor at det ville hun jo ikke 

stå nede i butikken og skabe sig over.. at en kjole så mere hvid ud end rosa.  

K: Nej. 
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LT: Altså, så det.. Der kan komme diskussioner ud af noget helt andet på vores Facebook end der 

kan i vores fysiske forretning.  

K: Ja. 

LT: Så det er der helt klart.  

 

Kunne I finde på at indgå en fast samarbejdsaftale med en blogger? 

LT: Ehm.. Nej.. Vi får jo mange tilbud faktisk.. På vores, ehm.. Især Instagram efter vi er kommet 

der på – af folk der gerne vil have et samarbejde. Men det giver jo ikke rigtig nogen mening for os 

at bruge en blogger fordi vi er en multibrand butik.  

K: Ja.  

LT: Ehm.. Så vi kan godt give en blogger en Sand jakke, som de kan skrive, at de har købt nede hos 

os og fået rigtig god service, men største delen af vores følgere, de bor altså ikke i Køge. Så hvis de 

ser en fed jakke, som en blogger har på, så vil de jo selvfølgelig tage ind og købe den i for eksempel 

Sands egen forretning. Så det ville jo være ligesom at give gratis markedsføring til vores 

forhandlere, ikke.  

K: Jo. 

LT: Så derfor giver det ikke mening for os, men det ville det helt klart, altså hvis vi havde vores 

eget mærke, så er det jo den foretrukne.. altså, ja.. salgskanal lige nu – det er bloggerne. 

K: Ja.  

LT: Det er der ingen tvivl om overhovedet. Og det er jo også derfor vores.. fordi vi har jo lidt 

samme koncept som bloggerne. Det er jo det samme og det er jo det vi prøver på at gøre lidt 

personligt. 

K: Ja, lige præcis.  

LT: Ja.  

K: Det var faktisk det. 

LT: Det var det? 

K: Ja, jeg stopper den lige.   
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Bilag	5	
	
Interview med Rasmus Fisker  
Navn: Rasmus Fisker 

Stilling: Content and Strategy Director, MediaCom 

Interview foretaget d. 29.03.2016 

 
Hvor lang tid har du beskæftiget dig med sociale medier? 

RF: Ja, ehm.. Jeg har arbejdet professionelt med det i.. 7 år. Ca. Og fuldtid i de seneste 5 år. Og så 

før det har jeg beskæftiget mig med det qua af hvad jeg har studeret. Jeg har læst medievidenskab 

og retorik, ehm.. Så jeg har.. På den måde har jeg vel beskæftiget mig med det i alt vel noget der 

ligner 10-11 år eller sådan noget. 

K: Ja. Er det også fra bureauverden eller hvordan har du, ehm?  

RF: Altså den første.. De første 4 år var jo – de første tre år var jo qua mit studie og så startede det 

ligesom.. og så startede jeg i bureauverden der og har været lidt forskellige steder. Så meget af den 

erfaring jeg har kommer sådan direkte fra bureauerne og arbejde med brands.  

K: Ja. 

RF: Ehm.. Og deres kommunikation, så ja.  

K: Yes.  

 

Hvad er det helt præcist du finder interessant ved sociale medier og arbejdet med det? 

RF: Jamen, ehm.. En stor del af det handler omkring, altså.. Altså sociale medier har været meget 

med til at trække tæppet væk under den traditionelle markedsføring. Der var engang hvor de ikke 

rigtig var.. Forbrugerne havde ikke rigtig noget say på hvad der ligesom ville komme ud til dem. 

Der sad nogen.. Vi kan tage sådan et eksempel som Mad Men og så sidder der sådan nogen.. altså 

serien.. Og så sidder der sådan nogen ehm.. mennesker inde i et, ehm.. inde i et rum – 5 mennesker, 

ikke. De bestemmer ligesom alt. De tror, de ved hvad målgrupper de godt kunne tænke sig, de tror 

de hvad kvinder for eksempel godt kan lide at tage på af tøj selvom det egentlig kun er 5 mænd der 

sidder inde i rummet. Og man kan sige, det som sociale medier har gjort, det har jo været.. det har 

givet alle en mulighed for at komme med feedback på alt det som der kom ud. Det vil sige, at det er 

blevet meget svære at slippe af sted med at lave noget lort, ehm.. Fordi alle har mulighed for 

ligesom at sige, at det er noget lort og det gør alle også, ehm.. Og samtidig, så betyder det også.. 

Altså, det er den ene ting, at folk ligesom kan ytre deres mening, men en anden ting det er jo også, 



	 110	

at i sociale medier der er det jo.. det indhold, det kommunikation, som er godt lavet det bliver 

belønnet mest. Og belønning består i reach, altså hvor mange man når ud til. Og det har jo aldrig 

været det som har været udslagsgivende tidligere. Tidligere så har det udslagsgivende altid været 

økonomi – hvor mange penge havde du til at putte efter en tv-reklame – det var det der afgjorde 

hvor mange du ville nå ud til. Ehm.. Og i dag, der er det noget andet. Det er også stadigvæk penge, 

men det er i ligeså høj grad også, at du lavede noget godt indhold. Ehm.. Så på den måde, der kan 

man sige, at så har det gjort, at ehm.. at jeg synes det er interessant fordi det har gjort at ehm.. 

forbrugerne er kommet meget.. forbrugere og brands har været nødt til at komme tættere på 

hinanden. Både på den ene og den anden side, altså.. Forbrugerne er også nødt til at respektere 

brandsene lidt og vice versa. Så det er det spændende, synes jeg.  

K: Mmm.. Det er egentlig også primært det, mit speciale kommer til at handle om.  

RF: Nå okay, jamen endelig – du siger bare til hvis der er noget af det der, som du synes jeg skal 

uddybe.  

K: Ja, jamen fedt.  

 

Hvordan ville du definere sociale medier? 

RF: Ehm.. 

K: Hvis du har et bud på det. 

RF: Ja, men det har jeg. Ehm.. Altså jeg vil definere sociale medier som værende et netværk, eller.. 

Ja.. et socialt medie er en.. en eller anden form for digital platform hvor man kan definere et 

netværk af nogen mennesker. Og det netværk, det kan være nogen mennesker man kender eller ikke 

kender. Det behøves ikke at være nogle mennesker man kender. Men i min verden, så handler hele 

præmissen om, at jeg som person har mulighed for at blive et medie. Det vil sige, at det ikke 

længere er en-til-en kommunikation, men jeg kan tale en-til-mange. Og det kan være, ehm.. Mange 

af mine venner eller mange jeg ikke kender, som for eksempel YouTubers, de taler jo til en masse 

som de ikke kender. Og! Så er det også vigtigt at forstå, at de modtagere har muligheden for at 

komme med noget feedback. Det kan enten være qua af deres interaktioner, altså likes eller delinger 

eller det kan også være qua ord, altså ehm.. Kommentarer og lignende. Det kan sådan set også bare 

være næsten qua kliks, altså at man ser noget i hvor lang tid og sådan noget. 

K: Ja.  
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RF: Men det, at der ligesom er mulighed for at være en dialog, ehm.. Og at der er et udgangspunkt, 

som handler om at én kan kommunikere til flere, det er for mig et socialt medie. Det er definitionen, 

i hvert fald i min optik.  

K: Ja. 

 

 

Hvorfor tror du, at sociale medier har fået så stor indflydelse hos virksomheder, som det har? 

RF: Jamen, det er jo fordi.. Det, det.. Det er et ret simpelt – det findes der et ret simpelt svar på. Og 

det er, at ehm.. Det er at deres forbrugere har flyttet sig. Altså, der var engang hvor vi for eksempel 

alle sammen så TV, ehm.. Og det gør vi ikke mere alle sammen, ehm.. Der er jo rigtig mange unge, 

som ikke ser traditionel TV, så det vil sige, at for rigtig mange annoncører eller brands, så kan de 

simpelthen ikke nå den målgruppe længere via traditionelle kanaler, som de har kunnet engang. 

Altså man kan ikke annoncere i Anders And og M!, og hvad hedder det.. Og så ligge sin reklame op 

ad.. hvad ved jeg.. Beverly Hills, hvis det er sådan, at man gerne vil nå unge mænd for eksempel. 

Det kan simpelthen ikke lade sig gøre længere, ehm.. Så derfor er man nødt til at gøre noget andet 

og det er fordi de er flyttet over på nogle andre platforme – de er på Snapchat, de er på Vine, 

Facebook, alle mulige andre steder. De spiller Play Station online mod hinanden og sådan noget, så 

vi er nødt til at komme ind i de miljøer også – det er derfor det også er blevet populært – altså 

blandt brands i hvert fald. Hvis jeg skal se det fra et forbrugersynspunkt så er det at ehm.. Altså.. 

Der har været en ret klar udvikling i hvordan vi bruger sociale medier. Til at starte med så gik 

mange af os på sociale medier fordi det var interessant for os at kunne bestemme vores eget udtryk. 

Det vil sige, at det var simpelthen interessant for mig at få en Facebook profil fordi jeg kunne være 

med til at bestemme hvordan mennesker de opfattede mig.  

K: Ja.  

RF: Jeg kunne putte det korrekte profilbillede på, de rigtige billede og untagge de forkerte og så 

videre. På den måde så kunne jeg ligesom.. Altså skabe min egen persona, ehm.. Og havde 

fuldstændig kontrol med.  

K: Ja. Det var også det du snakkede om til dit foredrag der.. 

RF: Ja. 

K: At det er ikke lige så meget.. Altså førhen var det mere sådan selvfremstilling, ikke. 

RF: Jo, jo og det jo det handler om her.. Det var jo, at det handlede om at selvfremstille ordentligt. 

Det handlede også om, at man skrev beskeder på hinandens væg for sådan at spørge ”Hey, skal vi 
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ikke gå ud at drikke en kop kaffe” eller sådan noget, fordi man vil gerne vise, at ehm.. ”Hey, jeg er 

sådan en der går ud og drikker kaffe og går på café”, eller hvad ved jeg. Det var meget det, det 

handlede om. Så det var meget, ehm.. hvad hedder sådan noget.. Afpudset, på en eller anden måde, 

det der kom ud der. Og det har helt klart ændret sig nu. Fordi nu handler det ikke lige så meget.. 

Eller det handler stadigvæk om selvfremstilling – det gør det jo hver gang. Altså det er jo derfor, at 

når vi mødes her, at så har jeg tøj på fordi at det andet det ville du simpelthen synes, at det var for 

mærkeligt. 

K: Ja.. Ja (griner) 

RF: Så der er jo nogle normer og ting og sager, som man ligesom agerer under. Ehm.. Men.. Men, 

men, der hvor vi er på vej hen ad nu, det er at det i langt højere grad handler omkring.. Altså, ehm.. 

Kommunikationen mellem mennesker. Det vil sige, at sociale medier faktisk først nu er blevet til 

det de er – sociale medier – som handler om, at man er kommet i kontakt med flere mennesker. Så 

nu er det ikke interessant for mig længere at skrive en update ud for at selvpromovere mig selv, nu 

er det faktisk interessant at skrive update ud fordi jeg kan bruge den til noget.  

K: Ja. 

RF: Til at komme i kontakt med nogle mennesker, til at blive klogere. Så det kunne være en 

politisk artikel, jeg lægger ud, fordi jeg gerne vil diskutere med nogen omkring det. Det kunne være 

fordi jeg skulle sælge min cykel eller et eller andet, andet. Altså, så folk de bruger det meget mere 

til kommunikative former hvor de før brugte det mere som selvfremstillingsformer, hvis man kan 

sige det sådan. Så, det.. Det, hvad hedder det.. Ehm.. Sociale medier har jo bare gjort det som vi 

mennesker altid har gjort, altså vi har altid mødtes. Hvis vi går tilbage til stenalderen eller 

jernalderen, så mødtes vi omkring bålet og så sad vi og fortalte historier der og delte, hvad hedder 

det.. Sang sange for hinanden og sådan noget. Altså, i dag, nu er det jo så bare kommet på digital 

speed. Vores opførsel og vores behov og sådan noget er stadigvæk det samme, men nu behøves vi 

ikke mødes for at være sammen. Nu kan vi mødes i nogle Facebookgrupper eller i vores Facebook 

Newsfeed eller hvad ved jeg. Og det er derfor, at sociale medier er blevet populært – det er jo fordi, 

det gav os en mulighed for ligesom at være i kontakt med folk hele tiden. I stedet for bare på nogle 

bestemte tidspunkter.  

 

På hvilken måde mener du, at sociale medier påvirker virksomheders kommunikation? 

RF: Ehm.. Uha, det er jo et stort spørgsmål. Det gør det på mange områder.  

K: Mere sådan kommunikationen udadtil, måske, med forbrugerne også.. 
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RF: Ja, ja.. Altså, det er i hvert fald. Det har i hvert fald gjort, at virksomheder har fået en langt 

større respekt for deres forbrugere. Altså tidligere, så kan man sige, at den eneste dialog der var 

imellem brands og forbrugere den var baseret på penge. Det vil sige, at en virksomhed vidste, at de 

gjorde det godt når der var nogen der købte deres produkter. Men de kunne ikke vide om det var 

noget der ville foregå langsigtet, altså, hvad kan man sige.. Eller om det bare var kortsigtet fordi de 

lige havde lavet en god kampagne nu. Og man kan sige lige nu med sociale medier der får 

virksomheder jo direkte feedback på alt hvad de laver. Ehm.. Og det har været godt, ehm.. På rigtig 

mange områder, men det har også.. Det har gjort, at brands har fået en meget stor respekt omkring 

det at skulle lægge noget indhold ud på de sociale medier. Og virksomheder kan være decideret 

bange for at gøre det, fordi de har set nogle eksempler på nogle andre, som har været igennem nogle 

shitstorms, som Kähler eller Jensen’s Bøfhus eller hvad heddet det.. TDC, bare for at nævne nogle 

stykker. Og det er jo, hvad hedder det.. Det er jo mega skadeligt for sådan en forretning at komme i 

sådan en shitstorm fordi der pludselig kommer så meget negativ omtale og det er noget som folk de 

husker bagefter fordi alle talte om det.  

K: Ja. 

RF: Ehm.. Så på den måde er der kommet en meget stor grad af respekt for det. Ehm.. Så er der 

stadig en masse virksomheder som ikke har samme grad af respekt for det ligesom fordi de ikke er 

kommet ind i det ordentligt endnu. Ehm.. Så det har det i hvert fald sådan radikalt ændret. Det som 

det så også har radikalt ændret, det er jo også, at der var engang hvor virksomheder og brands 

kunne nøjes med at udkomme, lad os sige, fire gange om året med en tv-reklame, det er nærmest 

højt sat, én gang om året med en tv-reklame og så et par printreklamer ved siden af og så en 

radioreklame. Og i dag, der skal du jo udkomme hele tiden. Altså, ehm.. Det stiller nogle store krav 

til virksomheden fordi det gør, at.. Altså, hvad gør du hvis du skal udkomme med noget, lad os sige, 

tre gange om ugen? Altså, tre gange om ugen gange 52 uger, ikke.. Det er altså.. 156 tidspunkter, du 

skal have noget at sige på. 

K: Ja. 

RF: Og det kræver altså, at man har noget meget, meget relevant at sige. Altså, ehm.. Fordi du går 

ud og siger det til nogen folk. Altså, det er ligesom at gå ind til fest, ikke.. Altså, ehm.. Du kan ikke 

bare sige, hvad hedder det.. ”Hey, her er jeg – synes I ikke det er noget fedt tøj, jeg har på?”. Altså 

det er ikke rigtig en måde at komme i kontakt med folk på. Så man kan ikke blive ved med bare at 

sige køb mit brand, køb mit brand, er jeg ikke fed, er jeg ikke fed. Du er nødt til at komme med 



	 114	

noget relevant til den samtale og det er en stor udfordring for mange virksomheder at finde ud af: 

har jeg egentlig noget relevant at sige? 

K: Ja. 

RF: Altså, forestil dig hvis du er et, ehm.. Hvis du er et sodavands brand, lad os sige for eksempel 

Coca-Cola. Det er en cola, ikke. Som man drikker. Den smager godt, ehm.. Og den giver måske et 

sukkerkick eller sådan noget der, men der er ikke ret meget mere i det produkt. Altså hvad er 

relevant? Hvad er det for nogle samtale, man kan deltage i? Det handler jo ikke omkring politik for 

eksempel, hvor der virkelig er noget man kan snakke om og altid vil kunne udkomme med noget. 

Eller det handler ikke om sport eller sådan noget der. Det gør det så nogle gange, for Coca-Cola det 

ligger sig op ad sport, og så kan de snakke med om sport og det giver dem noget relevant at sige. Så 

det har gjort, at brands skal tænke meget mere i: hvorfor siger jeg det her? Har det en relevans for 

mig som brand? Og har det en relevans for forbrugerne? Og det er lidt i fællesmængden imellem de 

to dele, altså relevansen for forbrugerne og relevansen for brandet, at man finder det rigtig gode 

indhold eller kommunikation. Ehm.. Og, og, ehm.. Ja, så det har det ændret. Og så har det jo også 

ændret nogle økonomiske krav, fordi man engang, ehm.. Det var selvfølgelig dyrt at gå på TV, men 

det er eddermanme også dyrt at skulle producere og 150 stykker indhold om året, som skal ud på 

sociale medier. Og det er jo bare på Facebook. Lad os så sige, at du også skal på Instagram, og du 

kan ikke bare poste det samme på Instagram, som du gør på Facebook, fordi så.. hvad hedder det, 

ehm.. så.. Det kan folk jo også godt se igennem og så skal du også være på Twitter og på Snapchat, 

ikke. Altså, du kan godt se, at lige pludselig så stacker det bare op med ting, du skal producere og så 

kan du sidde ikke og lave andet. 

K: Ja. 

RF: Og, og, hvad hedder det.. Sociale medier er bare stadigvæk en relativ lille, eller det er en del af 

berøringsfladen til forbrugerne, men der er jo også TV og der også radio, og der jo også især, noget 

som mange folk de glemmer når de sidder og arbejder med kommunikation, butikken. Altså, det 

betyder enormt meget for os som forbrugere hvad det er vi møder når vi kommer ud i butikken. 

Altså, ser det lækkert ud når det står der, ehm.. Og hvad farve har indpakningen.. Det gør en kæmpe 

forskel, altså. Så der er bare så mange berøringsflader, hvor man ellers kan fokusere sin energi 

henne som brand, og det er det der er rigtig svært for brands.  

K: Ja. 
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Hvad mener du, at sociale medier kan bidrage med at positive ting til virksomheder? 

RF: Altså, det kan bidrage med en helt masse indsigt i deres forbrugere. Ehm.. Så, ehm.. Noget af 

det som det kan gøre det er jo, at man kan få svar på tiltale med det samme, det vil sige, at når man 

lægger noget ud, okay er det her noget de kan lide eller noget de ikke kan lide. Hvis de ikke kan lide 

det, så skal jeg nok prøve at lave det om til næste gang. Ehm.. Det er det gode ved det. Det er nemt 

at blive bedre på den måde fordi man får meget direkte feedback. Det kan også være enormt kynisk 

at få den feedback og hårdt, men man får den ikke desto mindre med det samme. Så er der en anden 

ting og det er, at det kan give en masse indsigter i hvad forbrugerne egentlig synes omkring ens 

produkt. Altså, ehm.. Der sidder jo.. Altså dem som sidder og køber det ude på den anden side er jo, 

ehm.. Altså, hvis du tager sådan et eksempel som ehm.. Som Nike for eksempel. De fandt ud af.. 

Jeg arbejdede på en kampagne for dem på et tidspunkt. Og de fandt af at ehm.. Fordi vi simpelthen 

begyndte at kigge på alt den, alt det folk de skrev, ehm.. Så kunne vi se, at altså folk de elsker jo 

Nike og de elsker Nike sko, men en af deres udfordringer det var, at det var rigtig fedt at få Nike 

sko, fordi det er nogle fede sko, men der var også bare rigtig mange der havde dem. Så det kunne 

være fedt for dem, hvis det var sådan, at man kunne købe nogle specialdesignede nogen, som kun 

var lavet i et vis antal eller hvad nu hvis man kunne lave sine egne. Og det var sådan lidt; hvorfor 

gør vi ikke bare det? Altså vi ved der er, altså vi kunne se på de sociale medier, at forbrugerne de 

havde et andet behov derude, så i stedet for, at vi som et bureau sammen med virksomheden satte os 

ind i et aflukket rum og sad og tænkte det, som vi synes kunne være fedt, så lyttede vi bare til 

forbrugerne. Den indsigt kan man få nogle gange fra de der kommentarspor eller hvis man bare 

spørger dem.  

K: Ja. 

RF: Altså, det er jo det man skal tænke på også – mange af dem som liker en side eller følger et 

brand, det er jo fordi de virkelig godt kan lidt brandet.  

K: Ja.  

RF: Og de vil gerne have ting fra brandet, tilbud fra brandet eller hjælpe brandet. Ehm.. Så hvad 

hedder det, ehm.. Det er virkelig noget af det gode ved det – altså at virksomheden de kan få den 

indsigt der. Ehm.. Og så er der jo.. Så er der jo også det der med, at det giver jo også en mulighed 

for at.. Altså du har aldrig haft mulighed for at være så kontinuerligt i kontakt med nogen kunder. 

Ehm.. Altså for 20 år siden, der ville man have drømt om.. Prøv at tænk hvis man tre gange om 

ugen kunne sende en privatbesked ud nærmest ud til en kunde. Altså, det ville være fuldstændig 

vanvittigt – det kostede jo mega mange penge dengang og var super omstændigt at gøre det og i 
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dag, der kan du bare gøre det sådan her (knipser med fingrene). Så det giver jo nogle muligheder for 

at kunne.. Altså give nogle meddelelser til nogle kunder rigtig, rigtig mange gange, så det vil sige, 

at der er mulighed for at udvide deres loyalitet. Altså, ehm.. Hvis jeg kan påvirke dig for eksempel 

som kunde, hvis jeg er et brand, ehm.. i en positiv retning sådan så du for eksempel liker det som 

jeg lægger ud, jamen så er der jo andre af dine venner som vil blive eksponeret over for, at du liker 

mig som brand. Og det vil sige, at de vil lige pludselig kende til mig. Og det er altså en meget 

stærkere type kommunikation i stedet for, at jeg som brand taler direkte til dig og siger; hey, køb 

mig, se mig, jeg er fed! Så kan de lige pludselig se, at,  okay her en af mine venner som rent faktisk 

godt kan lide det her brand, måske skal jeg lige tjekke det ud. Altså, det er absolut.. Det er absolut 

mest afgørende for hvorvidt vi køber et produkt – det er altid hvad andre mennesker de synes. Det 

har intet at gøre med hvor god ens kommunikation er.. jo, altså det har også noget at gøre med det at 

gøre, men den absolut vigtigste grund, det er hvad andre mennesker synes. Så det er derfor, at.. Det 

første man gør når man skal ud og købe en ny bil, det er at man begynder at spørge sine naboer 

hvad det er for en bil, de har – og man spørger sin familie, man spørger sin far og et eller andet, 

andet. Det er der man søger råd. 

K: Ja. 

RF: Og det har den største indflydelse på hvad får en bil man ender med at komme til at købe. Så.. 

Og det er jo det som de sociale medier jo kan, på en eller anden måde, det er at kunne have denne 

her virale spredning, som gør, at man bliver eksponeret.  

K: Ja. Ja.  

RF: Så det er jo også.. Det er en meget stærkere eksponering end brands kunne gøre tidligere. 

Tidligere så var det altid brand to consumer og nu i dag så er det consumer to consumer, men 

faciliteret af brandet.  

K: Ja.  

RF: Så ehm.. Det tror jeg var sådan 4-5 forskellige ting, altså ehm.. Ja, det der med det virale og 

hvad hedder det ehm.. Hvad fanden sagde jeg ellers? Det der med, at de ligesom kan få en direkte 

feedback, det her med at de kan få en indsigt i hvad deres forbrugere gerne vil have og udvikle 

produkter direkte til det, så de tre ting. 

K: Ja.  
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Så er der det der med, at man siger, at sociale medier har gjort at virksomheders 

kommunikation er blevet mere tovejs end envejs før, hvordan mener du sådan at 

virksomheder bør udnytte det? 

RF: Ehm.. Ja, men det er jo noget af det som vi har snakket om, altså.. ehm..  

K: Ja, du har været lidt inde på det. 

RF: Ja, man kan sige.. Hvordan bør de udnytte det, altså.. Det gør de jo, ehm..  

K: Man kan sige, det gør de måske allerede ved at levere den der relevante information for ligesom 

at have den der interaktion. 

RF: Ja, ja.. Jamen, helt sikkert. Men, men.. Man kan sige, de skal selvfølgelig udnytte det til at få 

de her indsigter i hvad folk de egentlig godt kan lide og hvad de ikke kan lide. Fordi det får de qua 

tovejskommunikationen. Det kan give dem en masse indsigter i; hvad er det egentlig for nogle 

spørgsmål folk de har til vores brand generelt og dermed hvad for nogle spørgsmål skal vi svare på i 

vores FAQ, altså i vores kundeservice, FAQ og alt mulig andet. Så det er sådan den lavpraktiske 

ting. Det er jo også meget positivt på den måde, at det kan give dem nogle muligheder for, at ehm.. 

Ehm.. Altså også at lave nogle ting, som kan blive rigtig populære. Altså, ja, det er dyrt at lave 

noget godt indhold, men hvis du laver noget godt indhold nogle gange, så er der jo også muligheden 

for at det går viralt. Altså, selvom jeg lidt hader det ord, så er det det bedste ord vi har sådan til at 

beskrive det. Men at der lige pludselig er mange som kommer til at se dig.  

K: Ja. 

RF: Altså rimelig gratis, ehm.. Så det er jo også en mulighed, der er blevet givet som ikke var der 

før. Og så er det selvfølgelig svært at trænge igennem den støj der er, men muligheden er der og det 

var den ikke før. Der var engang, der var det bare et spørgsmål om penge. Men i dag, der kan et 

brand, som er lille, ehm.. Sagtens få mere omtale end for eksempel Coca-Cola eller Nespresso eller 

hvad hedder det.. Ford eller et eller andet, andet. Selvom de har meget færre penge fordi kan lave 

noget digitalt eller på sociale medier, som kan blive set af mange.  

K: Ja.  

RF: Så det giver.. Det giver en lidt fladere struktur på ehm.. Blandt brandsene hvis man kan sige 

det sådan. 

K: Ja.  
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Mener du, at alle virksomheder hører til på de sociale medier? 

RF: Ehm.. Nej.. Det mener jeg ikke. Ehm.. Altså, det er jo.. Jo, det mener jeg egentlig. Altså, 

grundlæggende.. Du kan sige, ikke lige nu.. Det er svært for alle brands at gå direkte på sociale 

medier lige nu, men grundlæggende så bør de.. Så bør dit brand altid kunne tåle det. 

K: Ja. 

RF: Altså, hvis du ikke kan tåle at komme ud på de sociale medier, så.. eller du er bange for at gå 

på de sociale medier, så er det ofte fordi du er bange for noget negativ omtale. Og hvis du ved, at 

lige så snart du går på de sociale medier, så åbner du for den sluse – jamen, hvad er det du tror der 

foregår ude i den verden i forvejen, altså.. Det er jo ikke fordi, at bare fordi du går på de sociale 

medier så begynder folk at snakke om dig. Folk de snakker om dig i forvejen. Nu kan du bare ikke 

lytte efter hvad folk de snakker omkring og du kan ikke tage fat i den dialog, men det kan du hvis 

du kommer ind på en Facebookside eller Twitter Page eller et eller andet, andet. Så, så.. Det er ofte 

det jeg plejer at sige til brands, som ikke tør at gå der på: så bliv klar til at turde at gå der på. Fordi, 

ja det er hårdt til at starte med, men I skal jo igennem det der. Altså, og I skal kunne svare på de 

spørgsmål. Fordi ellers så stiller forbrugerne bare de spørgsmål til hinanden, ikke. Og så siger de; 

jamen, det.. Det er noget lort. Et godt eksempel det kan være.. Jeg arbejder med sådan noget Nestlé 

børnemad lige nu. Og Nestlé er opfattet som sådan et, ehm.. Hvad skal man sige.. Meget klinisk og 

fabriks.. hvad hedder det.. produceret produkt. Hvorimod andre, hvad hedder det, brands som.. som 

Arla´s Baby and Me, som er opfattet af andre meget sådan økologisk og naturligt og der er 

grundlæggende ikke ret meget forskel på de produkter. Så det Nestlé har været bange for, det har 

været at vi så skulle gå derud og så kommer der en masse og anklager os for.. hvad hedder det.. alle 

mulige ting, ehm.. 

K: En masse spørgsmål. 

RF: En masse spørgsmål, men ja selvfølgelig kommer det, men de stiller jo bare de der spørgsmål 

til hinanden, nu kan de stille dem til jer og I er kompetente til at svare.  

K: Ja. 

RF: Så på den måde, så vil jeg sige.. 

K: Så kan man vel også brande sit brand lidt mere på en bedre måde? 

RF: Det kan man nemlig, ja. Det kan man nemlig. Men du kan jo også risikere, at der kommer så 

mange spørgsmål på en gang, at det er svært. Og så er der jo også.. Noget der også er ved sociale 

medier, som er meget utaknemmeligt for brands, som man også skal huske på, det er jo det begreb 
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”trolls”. Altså, jeg ved ikke om du kender det? Men trolls er jo mennesker, eller hvad hedder det.. 

Digitale forbrugere, som bare ikke laver andet at sabotere. 

K: Ja.  

RF: Altså, det vil sige, du kan ikke komme i dialog med dem, ehm.. De bliver bare ved og ved og 

ved og ved. Men dem er der nogen af på for eksempel Nestlés, hvad hedder det, ehm.. side der. 

Altså for eksempel så har Nestlés CEO på et tidspunkt sagt, ehm.. det er i hvert fald blevet klippet 

ud i en sætning, hvor han har sagt, at han godt kunne tænke sig at tage patent på vand og sælge alt 

vand i verden, så han kunne tjene penge på det. Og det er taget fuldstændig ud af en kontekst af 

hvad han sagde, men.. 

K: Ja. 

RF: Men der findes en helt masse billeder af ham hvor der så står nedenunder, at han har sagt det. 

Og det bliver ved med altid at komme op. Og den kamp må vi bare.. Vi må bare tage den der ene 

kamp ad gangen og så overbevise hver forbruger en ad gangen, og på den måde så til sidst kan vi 

vinde kampen. 

K: Ja. 

RF: Altså, ignorere det, det kommer vi ingen vegne med. Så, ehm.. Så ja, alle brands skal kunne 

tåle det, men de skal også gøre sig klar til det.  

K: Ja. 

RF: Altså, det nytter jo ikke noget, at du bare sender et brand på de sociale medier og så 

eksploderer det og så har de ikke været klar til ligesom at varetage den kommunikation fordi de har 

troet, at de kun skulle bruge to timer på det om ugen. Altså, så går det ikke. Ehm.. Og der kommer 

vi egentlig lidt tilbage til en af de store udfordringer ved sociale medier, det er ressourcer.  

K: Ja. 

RF: Du skal afsætte mange ressourcer til at lave indholdet og til at svare og hvor hurtigt skal du 

svare efter folk har lagt noget op og så videre, og så videre. Men ehm.. Ehm, ja. Det tror jeg var 

svar på det spørgsmål.. måske. 

K: Det var det (griner) 

 

Er der forskellige formål på de forskellige platforme, som virksomheder bør være 

opmærksomme på? 

RF: Ja, altså Facebook er ligesom en platform, som kan det hele efterhånden, ehm.. Der kan du jo 

via annoncer købe dig til at komme ud til alle danskere.  
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K: Ja. 

RF: Ehm.. Sådan noget som, altså.. Snapchat for eksempel eller Instagram, ehm.. Er jo meget 

anderledes for der kan du jo ikke.. Nu kan du så faktisk godt annoncere på Instagram nu, men det er 

stadigvæk relativt nyt og du kan sige.. For, at jeg som brand kan udkomme på den platform til nogle 

forbrugere, så er jeg nødt til at invitere de forbrugere ind i mit hus først.  

K: Ja. 

RF: Så det vil sige.. Det allerførste det handler omkring overhovedet at få folk ind i huset. Ehm.. 

Og der kan man bare se på Facebook, der kan du gå ud og købe nogle reklamer, altså du kan booste 

dit indhold sådan så det kommer ud til rigtig mange, som ikke kender dig. Og så lærer de dig at 

kende og så kommer de måske ind i dit hus.  

K: Ja. 

RF: På Instagram der er der jo ikke nogen sådan naturlig viralitet, altså du har kun det i dit feed, 

som er folk du følger. 

K: Ja. 

RF: Så hvordan skal du begynde at følge Nescafes Instagramside for eksempel? Jamen, du er nødt 

til at blive gjort opmærksom på det af nogle omveje. 

K: Ja. 

RF: Eller hvad hedder det.. Der er nogen der skal reposte et eller andet billede derfra eller I skal 

snakke om det, ehm.. På en eller anden cafétur eller sådan noget. Så på den måde, altså hvor der er 

en veninde der siger: Prøv at følg Nescafe de laver noget meget sjovt, eller sådan noget. 

K: Ja. 

RF: Så på den måde, så er der jo meget forskel på de her platforme. Der nogen der kan noget og der 

er nogen der kan noget andet. 

K: Ja. 

RF: Og ehm.. En af de store forskelle det er, at ehm.. Hvad hedder det.. Så Instagram og Snapchat 

er for eksempel mere intimt. Det er sværere at få mange følgere der – det er lettere på Facebook, 

ehm.. Omvendt kan man også sige, at.. Qua at du er mere intim på de platforme og måske ikke 

følger så mange, så har det også en højere kvalitet af den kommunikation. Altså, det er stærkere for 

mig som brand at kommunikere med nogen på Instagram, som er virkelig vilde med mig. 

K: Ja. 

RF: Fremfor nogen på Facebook, som bare er moderat interesseret i mig. 

K: Ja.  
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RF: Ehm.. Så på den måde er der forskel på dem. Og så er der forskel på dem på hvordan vi bruger 

det. Altså på Instagram endnu og på Snapchat, der er vi meget aktive, i sær hvis vi kigger på sådan 

noget som dem under 30, ehm.. målgruppen i Danmark, så er de meget aktive på de to platforme. 

Og de er også aktive på Facebook, men det er på en anden måde, altså.. Der følger de bare med i 

feedet, de ser ting og de ehm.. klikker på ting, men de kommenterer ikke og de liker ikke i lige så 

høj grad som de har gjort tidligere. Altså, den type kommunikation er flyttet over til nogle af de 

andre platforme. Så hvis man gerne vil i direkte dialog med sine forbrugere, så kan det godt være, at 

man skal gøre det på nogle andre platforme end for eksempel Facebook. For den dialog der foregår 

på Facebook i dag er ofte tid og kliks og alt muligt andet. Det er ikke, ehm.. hvad hedder det, ehm.. 

Det er ikke en ordudveksling. 

K: Nej. 

RF: Det er alle mulige andre ting.  

K: Ja. 

RF: Ja, det kunne det for eksempel godt være, ja. Altså det ville jo være en anden måde at 

kommunikere på. Det ville jo være for eksempel at arbejde igennem blogs ved at samarbejde med 

nuværende blogs som er store inden for ens målgruppe, så det er absolut en måde at gribe det an på, 

ehm.. Ja. 

K:  Det der med at bryde igennem på Instagram, kan det også være ved hjælp af hashtags for 

eksempel? At man har sådan et overordnet hashtag, så hvis folk køber et eller andet produkt, så kan 

de hashtagge det med et bestemt hashtag, som virksomheden har sat. 

RF: Ja. Altså, det er jo typisk den strategi, som rigtig mange virksomheder de brugte, hvis vi går et 

halvt år tilbage og det har de så brugt de sidste to et halvt år til, men nu er der så kommet annoncer, 

så nu har de mulighed for at komme ud på en anden måde. Men det man gjorde, det var jo for 

eksempel at man lavede noget, ehm.. Man fandt nogle populære hashtags på Instagram, for 

eksempel sådan noget som ”foodporn”. 

K: Ja. 

RF: Ehm.. Og så begyndte man at lave nogle updates og så brugte man de hashtags, fordi man 

vidste, at forbrugerne sad og udforskede de her hashtags. 

K: Ja. 

RF: Så det var en måde man ligesom kunne.. Altså når man trykkede på de hashtags på et eller 

andet billede, som man faldt over, så kom man lige pludselig ind til en helt masse billeder, som var 

hashtagget, så på den måde kunne man blive eksponeret for et Nescafe billede eller et eller andet, 
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andet. Ehm.. Men i dag, så er det anderledes altså.. Jeg vil stadigvæk sige, at det bedste måde, at 

gøre det på det er hashtags og, hvad hedder det, ehm.. Influent-samarbejde eller Instagram-

samarbejdet, det vil sige, at man finder nogle instagrammere, som er store og interessante for ens 

målgruppe og så laver man et samarbejde med dem, altså hvor de laver noget indhold ovre på ens 

profil eller de henviser til ens profil eller et eller andet, andet. Så det er den måde, man for eksempel 

kan gøre de på. Hashtag-strategien er jo meget, meget langsom. 

K: Ja.  

RF: Den er meget, meget sådan longtail effekt, hvorimod hvis du laver et samarbejde med nogen, 

så kan det godt give sådan et burst af nogle followers, så ja. 

K: Ja.  

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved de sociale medier fra et virksomhedsperspektiv? 

K: Du har lidt været inde på det faktisk.. 

RF: Ja. 

K: måske.. Ehm.. Ja, jeg tror bare, vi springer det over. 

 

Man siger også, at forbrugerne er i kontrol over hvad der bliver sagt på de sociale medier om 

virksomheder – hvad mener du, at virksomheder kan gøre for at vinde denne kontrol tilbage? 

Hvis det overhovedet kan lade sig gøre?  

RF: Jamen, det tror jeg ikke rigtig på at kan lade sig gøre.  

K: Nej. 

RF: Det tror jeg heller ikke er sundt for os. Altså, det er jo ikke særlig demokratisk, hvis der er 

nogen der skal sidde og bestemme på den måde. 

K: Nej. 

RF: Altså, hvad hedder det.. Det, det tror jeg ikke, de kan. Altså, det kommer de ikke til. Det bliver 

kun værre. Ehm.. Det der så er udfordringen nogen gange, det er jo, at der simpelthen bliver brugt 

så mange forskellige platforme, at det simpelthen er svært for.. at komme ned i, ehm.. Hvad hedder 

det.. Altså, det er jo svært at være på alle de platforme.  

K: Ja.  

RF: Ehm.. For rigtig mange brands. Så hvad gør man når det er så fragmenteret markedet.  

K: Ja.  
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RF: Ehm.. Men nej, det kan de ikke lave om på. Det eneste de kan gøre, er at de kan gøre deres 

brand klart til at alle skal kunne tåle at se det. Hvis man kan sige det sådan.  

K: Ja.  

RF: Så man skal være modig, men man skal også forberede sig og støve sig selv af, sådan så man 

ligesom er klar til at gå ud og lade verden se en som man er. Og så må man tage de tæsk der 

kommer til at starte med, for det kommer der helt sikkert nogen af, ja.. Hvor mange spørgsmål har 

du tilbage? 

K: Ehm.. To. 

RF: Ja, fedt.. 

 

Forbrugernes måde at tilgå informationer om virksomheder på, har jo også ændret sig til at 

mange gør det via sociale medier, hvordan kan virksomheder udnytte dette til deres fordel? 

RF: Altså, ehm.. Det der er med det der, det er, at de er begyndt at søge på rigtig mange sociale 

medier. Og det er man jo fordi på Google der finder man jo nogle bestemte ting, der kan man finde.. 

Der søger man efter en restaurant.. Det snakkede jeg også lidt om til oplægget.. 

K: Ja. 

RF: .. der finder man den på et kort eller et menukort eller hvad ved jeg. 

K: Præcis.  

RF: Men herovre der finder du andre ting, som forbrugere har lagt op. Ehm.. Så det vil sige, det er 

en mulighed for firmaer til at animere og lægge nogle ting op, sådan, at man kan blive fundet på 

sådan nogle steder. Og det er også derfor, at man skal være tilstede på de sociale medier. Det er så 

man kan blive fundet de steder. Ehm, så ja. 

 

Tror du, det er helt yt at bruge traditionelle kommunikationskanaler fremadrette? 

RF: Nej, nej, det er det overhovedet ikke. Altså, lige pt. der er TV stadig den absolut stærkeste 

kommunikationskanal. Det er den kommunikationskanal, du kan se allermest direkte på dit salg i 

dag. Så hvis du køre en tv-reklame i to uger, så kan du se det direkte på dit salg. 

K: Okay.  

RF: Hvis du kører en.. hvad hedder det.. hvis du kører en kampagne.. på.. hvad hedder det. Hvis du 

kører 6 updates på to uger på Facebook, så kan du altså ikke se det på dit salg. 

K: Nej. 
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RF: Og det er jo fordi TV stadig når ud til så mange og det stadigvæk er et relativt billigt 

kontaktpunkt i forhold til sådan noget som sociale medier. 

K: Ja. 

RF: Så nej, nej. Det handler om at finde det rigtige mediemix, ehm.. og TV og social kan sagtens 

hjælpe hinanden, ehm.. Det bliver de nødt til i hvert fald, hvis man gerne vil nå begge målgrupper.  

K: Ja.. Det var det.  

RF: Cool. Fedt. Jamen, ehm.. 

K: Tak for hjælpen. 

RF: Jamen, selv tak. Altså.. endelig. Og, ehm.. Jeg håber, du kan bruge det.  

K: Det kan jeg i hvert fald.  

 

  

 

 

	


