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Abstract 
 

This Master’s thesis has its outset in the new dominant logic of marketing and the dynamics of the 

digital era given by Web 2.0. Literature from this era argues that an organization’s stakeholders, 

including consumers, are considered active contributors in the communication and marketing 

processes. Thus, the value of a company and its brand is seen as an ongoing process, arising in 

the interplay between the organization and its stakeholders. The present study tabs into the 

complexity of today’s empowered, well-informed and digitally savvy consumer and is centered 

around our curiosity about why the consumer chooses to engage with some particular content 

over others on social media networking sites. Guided by the inductive research method, this 

source of inspiration provides the research question of the thesis. 

Based on the case study method the study explores the Danish consumer’s engagement with 

content on the Facebook brand page of the Danish cocktail brand Nohrlund, which successfully 

manages to create user engagement on its content on Facebook through the discipline of content 

marketing. While it is evident that consumer engagement in content on Facebook brand pages 

can be seen as a co-creational activity, the study seeks to understand the underlying motivational 

factors for the engagement from the consumer’s point of view. Thus, through the qualitative 

method of netnography and in-depth interviews, the study explores the characteristics of the 

concept of engagement with five consumers, who have all voluntarily liked Nohrlund’s Facebook 

brand page. The analysis provides a deeper understanding of how each of the consumers makes 

sense of their engagement and in what way they are motivated towards the conscious and active 

choice of engagement. The study reveals several patterns of interest, which are all put up for 

discussion in relation to the theoretical framework and finally provides some implications for 

organizations to consider in order to overcome the challenge of engaging consumers on 

Facebook. 

The present study shows that the consumer makes sense of engagement with content on 

Nohrlund’s Facebook brand page depending on the individual and the context, which calls for a 

complex concept. Thus, consumer engagement is individually bound, multidimensional, and 

context dependent, which is significant in the understanding of the underlying and personal 

motivational factors that generate the drive for engagement. Following this, the study shows that 

the consumer is driven by different motivations, which underlines the complexity of our problem 

area. However, the study reveals, that the consumer is initially motivated by egocentric needs, 

and thus, consumer engagement in content on Facebook brand pages is driven by the 

individual’s personality and the object’s relevance. Finally the study shows that motivation is 
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dynamic in nature with the ability to develop or change over time and in line with the individual’s 

personality and level of engagement. 

Despite the complexity of the problem area it is clear that the engagement with Nohrlund makes 

sense to the individual in either way, why it is suggested that Nohrlund should continue the 

practice of content marketing and focus on attracting, retaining, and engaging the consumer 

through continuous, valuable, and relevant content and thereby create and ensure the 

relationship between the organization and consumer.  
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Forord 
 

Denne afhandling er en fysisk manifestation af en længere, indsigtsfuld rejse, der har givet os stor 

indsigt i den danske forbrugers engagement med virksomheder på Facebook. Vores personlige 

motivation for at fordybe os i netop dette aktuelle og komplekse emne udspringer af en faglig 

såvel som personlig interesse for forbrugeradfærd på sociale medier. Rejsen - der samtidig er 

afslutningen på vores kandidatuddannelse, Cand.merc.(kom.), på Copenhagen Business School - 

har været både lærerig og udfordrende, og vi har udviklet os betydeligt både teoretisk, 

professionelt og personligt. Rejsen havde dog aldrig være den samme, hvis ikke vi havde 

modtaget løbende støtte, sparring og kritik fra vores omverden. Derfor vil vi gerne benytte 

lejligheden til at takke de nøglepersoner, der har bidraget til det afsluttende resultat for vores 

uddannelse.  

 

Først og fremmest en kærlig tak til vores venner og familier for moralsk støtte på rejsen. I samme 

forbindelse skal der lyde en særlig tak til vores uundværlige forældre, der har bidraget med kost 

og logi samt professionel sparring i tilspidsede situationer.  

 

Derudover ønsker vi at rette en tak til ledelsen og nøglemedarbejderne i Nohrlund, der alle har 

været behjælpelige i vores undersøgelse og dataindsamling. Herunder går også en tak til 

respondenterne, der alle frivilligt deltog i vores kvalitative interviews. Alle parter har bidraget 

værdifuldt til forståelsen af vores forskningsfelt. 

 

Den sidste, men største tak går til vores yderst kompetente vejleder, Vibeke Willumsen, der 

gennem hele processen har ledt os ad det rette spor ved at bistå med kyndig vejledning samt 

indsigtsfulde og udfordrende betragtninger.  

 

Vi gjorde det! God læselyst!  

 

 

 

 

 
Stine Skonning Plasmann-Hansen 

 

 
Christine Dybdahl Avlund 
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1. Introduktion 

 
De seneste årtiers udvikling inden for kommunikationsteknologier har resulteret i en digitalisering 

af måden, hvorpå forbrugere og organisationer kommunikerer med hinanden. Adskillige 

muligheder er opstået som følge af denne udvikling, og både forskere, ledere og marketingfolk 

har anerkendt vigtigheden af at opbygge et stærkt bånd de to parter imellem (Mühlbacher & 

Hemetsberger, 2008). Tendensen viser, hvordan vi har bevæget os væk fra den traditionelle 

virksomhed-til-forbruger approach, også kaldet Good-Dominant Logic (G-D Logic) og henimod en 

såkaldt Service-Dominant Logic (S-D Logic), hvor værdien og betydningen af en virksomhed og 

dets brand opstår i samspillet mellem organisation og stakeholdere (Hatch & Schultz, 2010; 

Vargo & Lusch, 2004). Således er der sket en udvikling i den dominerende logik inden for 

marketing (fra G-D Logic til S-D Logic), hvor der bliver lagt vægt på operante ressourcer, dvs. 

aktive deltagere frem for passive ressourcer (Vargo & Lusch, 2004; Merz, He & Vargo, 2009). 

Denne nye digitale æra betyder således, at organisationer virker som meningsskabere, mens 

publikum indtager rollen som meningsfortolkere. Dermed kan en virksomheds stakeholdere, inkl. 

forbrugeren, betragtes som aktive bidragsydere og processen for værdiskabelse ses som en 

løbende, dynamisk proces, der fremmes af stakeholder-engagement (ibid.). Denne udvikling af 

den dominerende logik karakteriseres også som Web 2.0. Begrebet Web 2.0 har eksisteret siden 

2005, hvor det blev introduceret af O’Reilly (2005) og har revolutioneret den måde, forbrugere og 

virksomheder anvender Internettet på. Dave Chaffey (2001) definerer Web 2.0 som en samling af 

webtjenester, der faciliterer interaktion mellem webbrugere og websteder for at kreere 

brugergenereret indhold og tilskynde adfærd, såsom deltagelse i fællesskaber og sociale 

netværk. Dette er til forskel fra Web 1.0, der blev karakteriseret ved platforme, hvor brugeren 

udelukkende blev set som passiv modtager af den information, virksomhederne valgte at 

videregive. Udviklingen bliver kort, men præcist beskrevet af Prahalad & Ramaswamy (2004) i 

deres artikel “Co-creating unique value with the customers”:   

 

“[…] from isolated to connected, from unaware to informed, from passive to 

active” (Prahalad & Ramaswamy, 2004: 4) 
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1.1 Forbruger 2.0 

 
I forlængelse af Internettets udvikling og blomstringen af sociale mediers tilstedeværelse i 

dagligdagen har forbrugerens krav, behov og fokus ligeledes bevæget sig i en afgørende retning, 

hvorfor vi i dag kan tale om den postmoderne forbruger; i denne afhandling refereret til som 

Forbruger 2.0. 

 

Sammenlignet med tidligere er Forbruger 2.0 ekstremt velinformeret, da udviklingen af bl.a. 

trådløst internet, smartphones og iPads har medført, at forbrugeren i dag har adgang til alverdens 

informationer om produkter, priser, anmeldelser, forbrugerforhold, etc. døgnet rundt og hvor som 

helst. Mængden af informationer og indtryk er overvældende, og størstedelen af den information, 

der er tilgængelig, findes ikke relevant for den enkelte forbruger. Det har bl.a. betydet, at 

forbrugeren i dag stiller større krav til den information, de bliver eksponeret for, og som følge 

heraf bliver irrelevant information og direkte reklamebudskaber, der ikke tilfører forbrugeren 

nogen værdi, sorteret fra, inden der overhovedet bliver taget stilling til det.  

 

Ifølge Dansk Erhverv (u.å.) ønsker den postmoderne forbruger at signalere den rigtige livsstil 

gennem deres forbrug samtidig med, at de har travlt og efterspørger lette og bekvemme løsninger 

skræddersyet til dem og uden, at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Forbrug handler 

dermed om at vise sig selv fra sin bedste side, og “kvalitet”, “sundhed”, “overskud” og “kontrol” er 

blot nogle af nøgleordene for denne selviscenesættelse (Dansk Erhverv, u.å.). Desuden 

karakteriseres Forbruger 2.0 ved at have forventninger om, at man ikke blot køber et produkt, 

men en helhedsoplevelse, og hvis virksomhederne formår at levere dette, får prisen en mindre 

betydning.   

1.2 Inspirationskilde 

 
Tidligere dikterede fastsatte pauser mellem TV-programmerne, hvornår forbrugeren blev 

eksponeret for kommercielle budskaber. Den klare opdeling af indhold og reklamer gjorde, at 

forbrugeren var opmærksom på, når denne blev eksponeret for reklamebudskaber. I dag 

forholder det sig anderledes. Der findes kommercielle budskaber overalt, og det kan være 

vanskeligt, ja - næsten umuligt, at skelne mellem, hvad der er faktisk indhold, og hvad der er 

reklame. Skjulte reklamebudskaber på de sociale medier blandes med indhold fra venner og 
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selvvalgte interesser, og det betyder, at virksomheders budskaber i dag er oppe imod den nyeste 

Justin Bieber musikvideo, sjove kattevideoer og billedet af familiens to timer gammelt 

familiemedlem fra sengen på Rigshospitalet. I mængden af indhold på de sociale medier, og 

Internettet generelt, kæmper virksomheder i dag en hård kamp om forbrugerens opmærksomhed. 

Så - hvordan kan det være, at nogle virksomheder evner at skære igennem nutidens mængde af 

informationer, reklamer og personlige opslag og formår at fange forbrugerens interesse, mens det 

for andre virksomheder er helt umuligt at få forbrugeren til at engagere sig i deres indhold?  

 

Udviklingen og digitaliseringen af kommunikationsteknologier har forøget mængden af online 

tilgængelige informationer og budskaber enormt og har medført, at langt størstedelen af 

virksomheder på de sociale medier ikke formår at skabe indhold, som Forbruger 2.0 finder 

attraktivt. Kun få virksomheder lykkes i dag med at involvere målgruppen aktivt og formår at få 

Forbruger 2.0 til at engagere sig i virksomhedens budskaber ved at “like”1, kommentere og/eller 

dele indholdet med sine venner og bekendte på de sociale medier. Dét forhold har gjort os 

nysgerrige på, hvad det er, der i dag motiverer den danske forbruger til at engagere sig i ét stykke 

content på sociale medier frem for et andet.  

 

For nogle måneder siden stødte vi på virksomheden Nohrlund, som med det samme fangede 

vores interesse! Vi kunne se, at virksomheden formår at skabe engagement omkring sit brand og 

indhold på de sociale medier gennem en tilsyneladende succesfuld content marketing strategi; 

dette til trods for, at den mindre danske virksomhed kun er to år gammel. Som en virksomhed, der 

praktiserer content marketing, er Nohrlund derfor en oplagt casevirksomhed til at benytte som 

springbræt for nærværende afhandlings undersøgelse. For hvad er det, der gør, at forbrugerne 

vælger at engagere sig i Nohrlunds content? Nohrlund vil - som vores udvalgte casevirksomhed - 

blive brugt til at eksemplificere løbende gennem afhandlingen og præsenteres yderligere i kapitel 

2. 

  

                                                
1 At “like” på sociale medier sammenstilles med at “synes godt om” noget, herunder f.eks. et opslag, en gruppe, 
offentlig person etc. Et “like” vil i udgangspunktet blive offentliggjort i brugerens online sociale netværk.  
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1.3 Problemfelt  

 
Guidet af vores inspirationskilde og beskrevne nysgerrighed, søger vi at besvare følgende 

forskningsspørgsmål: 

 

Hvad motiverer forbrugeren til at engagere sig i content på 

Facebook brand pages2? 

 

For at afdække forskningsspørgsmålet vil vi i nærværende afhandling undersøge følgende 

underspørgsmål:  

 

1. Hvordan kan forbrugerens engagement karakteriseres? 

2. Hvilke personlige motivationsfaktorer danner grundlag for forbrugerens 

engagement?  

3. Hvordan kan forholdet mellem virksomheden, teorien og forbrugeren 

karakteriseres?  

 

1.4 Bidrag 

 
Nærværende afhandling og undersøgelse bidrager til litteraturen om forbrugerengagement og 

motivation generelt og særligt til den nye strøm af litteratur, der beskæftiger sig med online 

forbrugeradfærd under Web 2.0. Allerede inden speciale-processens start, stod det os klart, at 

nogle virksomheder har succes med at engagere forbrugeren på de sociale medier, mens andre 

fejler; men vi véd endnu ikke, hvad der ligger til grund for dette. Konkret tilbyder undersøgelsen 

danske organisationer et værdifuldt indblik i forbrugerens motivation for at engagere sig med 

content på sociale medier; og ved at tilegne os en forståelse for disse bagvedliggende processer, 

søger vi at bidrage til, at virksomheder, der er sammenlignelige med vores casevirksomhed, kan 

implementere denne forståelse i arbejdet med content på Facebook. 

  

                                                
2 Facebook brand page refererer til en virksomheds officielle side på Facebook, der oprettes af virksomheden selv. 
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1.5 Begrebsafklaring 

 
Content 

I nærværende afhandling anvendes det engelske begreb “content” som betegnelse for “indhold” 

på de sociale medier, inklusiv billeder, videoer, tekst, etc., herunder særligt indhold på Facebook 

brand pages. Content dækker både over indhold kreeret og postet af virksomheder, men også 

over brugergenereret indhold på sociale medier.  

 

Engagement 

Læseren vil få en teoretisk gennemgang af engagementsbegrebet i kapitel 6, afsnit 2. Dog vil vi 

for forståelsens skyld give læseren en kort afklaring på anvendelsen af begrebet. Engagement 

bruges til at beskrive forbrugerens aktive samt synlige involvering i virksomheders content på 

Facebook brand pages. Altså vil handlinger på Facebook, såsom at “like”, kommentere og 

dele/skabe content blive betegnet som engagement. 

 

Forbrugeren  

Når der i afhandlingen bliver henvist til forbrugeren, er der tale om den danske forbruger. 

Ligeledes er det afgørende at afklare, at forbrugeren, der henvises til i den primære 

dataindsamling, er aktiv bruger af sociale medier. 

 

Resultater 

Begrebet resultater bliver i nærværende afhandling benyttet til at beskrive de ting, vi har fundet 

frem til gennem vores primære dataindsamling. Når vi tager vores videnskabsteoretiske retning i 

betragtning (se kapitel 3), omfatter resultater i nærværende afhandling altså ikke endegyldige 

svar eller konklusioner, men nærmere empiri, der giver forståelse og indsigt.  

1.6 Afgrænsning 

 
I erkendelsen af, at vores problemformulering lægger op til flere fagligt interessante områder, vil vi 

i det følgende afsnit redegøre for, hvilke områder, vi har valgt at afgrænse os fra i nærværende 

afhandling.  
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Specialet vil analysere den danske forbrugers engagement med Facebook brand pages fra et 

forbrugerperspektiv og vil være begrænset til at forstå, hvordan og hvorfor den enkeltes 

engagement er affødt. Med vores valg om at påtage os et forbrugerperspektiv anses det som 

værende ude af omfanget for nærværende afhandling at inddrage andre interessenter, såsom 

konkurrenter, medarbejdere, etc. Dog medtages et virksomhedsperspektiv i specialet ved at 

afdække Nohrlunds overvejelser og visioner for virksomhedens content marketing strategi på 

Facebook. Imidlertid bruges undersøgelsen af virksomheden blot til at “sætte scenen”, og således 

indgår der ingen empiriske undersøgelser af Nohrlunds perspektiv på værdien af forbrugerens 

engagement. 

 

Content marketing er et begreb, der dækker over alt det indhold, virksomheden deler på tværs af 

kanaler og inkluderer altså både hjemmeside, trykte medier, sociale medier, etc. Derfor, for at få 

et fyldestgørende billede af forbrugerens engagement med virksomheders content, ville det være 

optimalt at foretage undersøgelsen på tværs af alle platforme. Dette ville dog være alt for 

ressourcekrævende for specialeforløbet, hvorfor vi har valgt, med reference til 

problemformuleringen, at begrænse os til at belyse forbrugerens engagement i content på 

Facebook brand pages. 

1.7 Specialets opbygning 

 
Som sidste led i dette indledende kapitel vil vi nu give læseren et overblik over afhandlingens 

opbygning og struktur:  

 

Kapitel 1-3 vil give læseren et indblik i afhandlingens fundament, herunder introduktion, 

casebeskrivelse samt det videnskabsteoretiske grundlag. I kapitel 4 præsenteres læseren for de 

metodiske overvejelser for studiet, der skal opfattes som den vej, vi som forskere ønsker at følge 

for i sidste ende at kunne svare fyldestgørende på problemformuleringen. I kapitel 5 bliver 

undersøgelsens empiriske data præsenteret, hvilket fører til sammensætningen af den teoretiske 

ramme i kapitel 6. Disse to kapitler vil i samspil danne grundlag for afhandlingens analyse i kapitel 

7. Afhandlingens kapitel 8 vil formes som en opsummering af analysens fund samt en diskussion 

af resultaterne i forhold til den teoretiske ramme. Afhandlingen afrundes med en konklusion og en 

perspektivering i hhv. kapitel 9 og kapitel 10. 
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2. Case 
 

Formålet med dette kapitel er at give en fyldestgørende case-beskrivelse af Nohrlund som vores 

valgte virksomhed i vores case-studie. Udover at give en beskrivelse af Nohrlund som 

virksomhed, søger vi at give læseren et indblik i virksomhedens sociale mediestrategi, herunder 

virksomhedens praksis af content marketing på Facebook.  

 
Nohrlund er valgt som case for nærværende afhandling ud fra ønsket om at belyse vores 

problemfelt med en virksomhed, der har succes med at engagere forbrugeren i sit content på 

Facebook. Nohrlunds Facebook brand page er altså valgt som platform for at eksemplificere 

forbrugerens engagement med virksomheders content på Facebook.  Kriterier for valg af case 

samt udlægning af vores forforståelse af Nohrlund som en content marketing virksomhed findes i 

metodeafsnittet 4.2.1.  

 

For at kunne afdække Nohrlunds overvejelser og visioner for virksomhedens content marketing 

strategier på Facebook bedst muligt, har vi valgt at gennemføre et semistruktureret interview med 

ejer og grundlægger Søren Aamand samt Malene Flinck, PR & Marketing Manager i 

virksomheden. Interviewet er planlagt og gennemført i henhold til vores socialkonstruktivistiske og 

hermeneutiske tilgang (se kapitel 3), idet interviewet er med til at afdække og give os en 

forståelse af, hvordan Nohrlund konstrueres og udvikles som en social business (Vatrapu, 2013) 

med fokus på at skabe interessant content til forbrugeren på Facebook. Dette kapitel er dermed 

med til at “sætte scenen” og fungerer som et essentielt springbræt og et empirisk grundlag for 

nærværende afhandlings videre analyse og afdækning af fremlagte problemformulering. Empirien 

fra virksomheden skal give læseren en forståelse for, hvordan Nohrlund arbejder med content 

marketing og sociale medier samt give et indblik i Nohrlunds forståelse af, hvad “godt content” er. 

Dette vil udgøre en del af diskussionsafsnittet (kapitel 8), hvor vi vil diskutere forholdet mellem 

Nohrlunds arbejde med content på Facebook, det teoretiske apparat fremsat i kapitel 6 samt 

forbrugerens oplevelse af, hvad godt content er. Af samme årsag vil dette kapitel være mere 

omfattende end en sædvanlig case-beskrivelse. 

 

Imidlertid vil vi først lægge ud med en kort gennemgang af Facebook som vores udvalgte sociale 

medieplatform. Dette gøres for at give læseren en forståelse for, hvordan Facebook som et social 
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medie anskues i nærværende afhandling og for at kunne skitsere Nohrlunds Facebook brand 

page som et socialt networking site efterfølgende. 

2.1 Facebook 
 

Facebook defineres som et online socialt medie, som der findes flere forskellige typer af, inklusiv 

bl.a. blogs, wiki’s, forums, podcasts, brand communities, etc. Der findes utallige definitioner af 

begrebet “sociale medier”: Sweetser og Lariscy (2008) definerer begrebet ud fra dets 

netværksevner ved at sige, at det er et dialogisk værktøj, der opfordrer til social networking. Dette 

stemmer overens med Boyd og Ellison (2007), der ydermere foreslår en tredeling af definitionen 

ved at sige, at sociale medier gør det muligt for individer at: “1) construct a public or semi-public 

profile within a bounded system, 2) articulate a list of other users with whom they share a 

connection, and 3) view and traverse their list of connections and those made by others within the 

system” (ibid.: 211). Andre teoretikere betragter sociale medier ud fra et mere kommunikativt 

perspektiv, som f.eks. Kaplan, A., Chen, Y., Peters, K. & Pauwels, K. (2013), der ser sociale 

medier som kommunikationssystemer, “that allow their social actors to communicate along dyadic 

ties” (ibid.: 282). Fællesnævneren for alle definitioner er, at sociale medier ses som et sæt af 

teknologier, der baserer sig på Web 2.0, og at disse teknologier formidler diverse funktioner inden 

for samarbejde, kommunikation, networking samt generering og deling af indhold mellem 

virksomhed og bruger og/eller brugere imellem. Med dette in mente, og da afhandlingens fokus 

ligger i feltet mellem content, engagement og motivation, vælger vi at følge definitionen givet af 

Jaffari & Vattrapu (2014):  

“The pervasive online platforms based on Web 2.0 (O’Reilly, 2005) that enable 

organizations to connect, communicate, collaborate, share, innovate, and 

execute different business functions with internal and external stakeholders.” 

(Jaffari & Vattrapu, 2014: 3). 

 

Facebook bruges med forskellige formål, og overordnet har platformen to forskellige typer af 

profiler: Personlige profiler (her refereret til som Facebook friend space) samt virksomhedsprofiler 

(her refereret til som Facebook brand pages). Fokus for nærværende afhandling er sidstnævnte 

inklusiv den kommunikation og adfærd, der sker herpå. En Facebook brand page er 

grundlæggende en kommerciel virksomhedsprofil, der på mange måder kan sammenstilles med 

en personlig profil hos et givent individ med den bærende forskel, at en Facebook brand page 

bliver oprettet og vedligeholdt dels af virksomheden selv, dels af andre medlemmer af 
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virksomhedens brand page, herunder individer, organisationer og/eller institutioner, der har én 

eller anden form for interesse i brandet (Mühlbacher & Hemetsberger, 2008). Via Facebook har 

virksomheder dermed mulighed for at skabe en online platform, hvori forholdet mellem 

virksomhed og stakeholders etableres og/eller vedligeholdes gennem forskellige 

interaktionsmuligheder, inklusiv bl.a. statusopdateringer, konkurrencer, uploads af billeder/video 

samt “tagging”3, links og henvisninger. 

2.1.1  Online engagement 

Det særlige ved Facebook som socialt medie er, at det - udover at give brugerne mulighed for at 

engagere sig i deres personlige netværk - også giver dem mulighed for at følge og engagere sig i 

f.eks. lokale virksomheder, større organisationer, offentlige personer og arrangementer. Som 

Facebook-bruger er der forskellige måder at vise sit engagement i virksomheders content på, og i 

nærværende afhandling har vi valgt at inddele disse i tre niveauer:  

 

Niveau 1) At “like” 

Niveau 2) At kommentere 

Niveau 3) At dele/skabe  

 

Første niveau er givet ved, at brugeren vælger at “like” en virksomheds Facebook brand page 

og/eller indholdet herpå, f.eks. opslag, billeder og videoer lagt op af virksomheden. Andet niveau 

er valget om at engagere sig yderligere ved at kommentere på disse opslag og/eller indgå i én 

eller flere diskussioner og dermed være en aktiv del af interaktionen på siden. Det tredje niveau 

er samtidig, i de fleste tilfælde, det mest ideelle scenarie for en virksomhed, da det er givet ved, at 

brugerne aktivt vælger at dele virksomhedens indhold og/eller selv kreerer content (her benævnt 

som brugergenereret content) i deres eget personlige netværk på Facebook. Inddelingen er løst 

baseret på Muntinga, Moorman og Smith’s (2011) typologi af forbrugerens online brand-

relaterede aktiviteter (COBRA), der undersøger forbrugerens engagement ved hjælp af tre 

kontinuerlige niveauer. Dette behandles yderligere i specialets teoriafsnit 6.2 Engagement. 

  

                                                
3 “Tagging” bliver ofte brugt på sociale medier, hvor brugeren kan “tagge” både personer og virksomheder i sine opslag. 
Når man “tagger”, opretter man et link til vedkommendes eller virksomhedens profil på det pågældende sociale medie. 
“Tagging” er en effektiv måde at sprede synligheden af et opslag, da alle “taggede” parters netværk, som 
udgangspunkt, vil kunne se opslaget.   
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2.2 Nohrlund  

 
På baggrund af vores valg om at forme vores afhandling som et case-studie, vil vi i følgende 

afsnit rette fokus mod Nohrlunds univers. Karakteristika og begrundelsen for det metodiske valg 

af case-studiet vil blive behandlet i kapitel 4.  

 

“Nyd en Nohrlund i solen eller i sneen, med vennerne eller med dig selv, på 

caféen eller på græsset – det er helt op til dig. Bare du nyder den!” (Facebook, 

u.å.) 

 

Nohrlund er en dansk virksomhed med hovedkontor i København. Nohrlund blev grundlagt i 2014 

af ejerne Søren Aamand og Anders Houmann. Nohrlund producerer og sælger frisk tilberedte 

cocktails, der er skabt ud fra originale opskrifter, friske og økologiske råvarer uden 

tilsætningsstoffer og smagsforstærkere. Med inspiration fra hele det skandinaviske køkken ønsker 

Nohrlund at give forbrugerne en rendyrket nordisk cocktail-oplevelse. Som virksomheden skriver 

på deres Facebook brand page: “Nohrlund er i al sin enkelthed cocktails, som vi kender dem - 

blot tappet på flaske!” (Facebook, u.å.). 

 

Nohrlunds cocktails på flaske forhandles (udover direkte gennem Nohrlunds hjemmeside), kun 

gennem særlige events og diverse specialbutikker, inklusiv blomsterværksteder, vinforhandlere, 

ostehandlere, etc. Priserne lyder på 225 DKK for en kasse med 6 stk. à 200 ml eller 800 DKK for 

en kasse med 6 stk. à 750 ml. På festivaler og koncertsteder bliver Nohrlund solgt som drinks - 55 

DKK pr. stk. eller 275 DKK for 6 stk., der bliver serveret i en praktisk, brun kasse med hank; en 

såkaldt sixpack (Nohrlund, u.å.). 

 

Nohrlund befinder sig på markedet for ready-to-drink4 drikkevarer og er efter eget udsagn et 

alternativ til øl med konkurrenter som Somersby, Bacardi Breezer, Smirnoff Ice, etc. Dog 

henvender Nohrlund sig primært til premium-segmentet og har defineret tre målgrupper herunder: 

1) Den unge kvinde mellem 25-35 år; 2) Den mere modne kvinde på 35+; 3) Manden på 35-40+. 

Fælles for dem alle er, at de kan lide at imponere deres omgangskreds med lækre 

kvalitetsprodukter, og de betaler gerne lidt ekstra for at kunne servere og nyde noget lækkert på 

en nem og hurtig måde (Bilag 1). 

                                                
4  Ready-to-drink: Betegnelse for drikkevarer, der sælges i en præpareret form klar til indtagelse, herunder f.eks. ciders 
og softdrinks. Forkortes ofte ved RTD. 
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Med to år på bagen er Nohrlund fortsat en mindre startup virksomhed med kun to fastansatte 

udover de to ejere: Kenni Hansen, der fungerer som Bar Manager og Event Koordinator samt 

Malene Flinck, der har rollen som PR & Marketing Manager i virksomheden. Dertil kommer de 

mange sæson-ansatte, der ansættes særligt til sommerens mange festivaler, koncerter, etc. 

2.2.1 Nohrlund på de sociale medier 

Med udgangspunkt i vores interview med Nohrlund søger vi med dette afsnit at afdække 

virksomhedens sociale medie-strategi, herunder at opnå yderligere indsigt i, hvad Nohrlund gør 

sig af tanker om sin praksis af content marketing på Facebook, og hvad virksomheden ønsker at 

opnå med dette. Transskribering af interviewet findes i Bilag 1. Den indsamlede empiri vil blive 

præsenteret i de tre overordnede temaer Strategi, Content og Engagement og er altså en 

kondenseret og omformuleret udlægning af interview-deltagernes egne udsagn, sådan som vi 

forskere har forstået det (Kvale & Brinkmann, 2015.). Empirien vil, udover at give et indblik i 

Nohrlund som vores valgte case, danne grundlag for vores kapitel 8, hvor vi vil diskutere vores 

problemfelt ud fra det indbyrdes forhold mellem de tre variabler: Virksomheden, Teorien og 

Forbrugeren.  

 

Strategi 

Ifølge Vatrapu (2013) kan Nohrlund karakteriseres som en social business, da virksomheden 

benytter online sociale kanaler som en del af deres forretningsmodel for at skabe værdi for deres 

stakeholdere. Virksomheden er synlig og aktiv på følgende digitale platforme: Facebook, 

Instagram, Vimeo og LinkedIn og har pr. d.d. (20. september 2016) lige knap 4.000 følgere på 

Facebook og omtrent 3.300 følgere på Instagram. De to sociale kanaler er tæt forbundet, idet 

Nohrlunds billeder på Instagram er indkorporeret på deres Facebook brand page og vises i en 

særlig fane. Nohrlunds content på Instagram bidrager derfor i høj grad til det samlede indtryk af 

content på Nohrlunds Facebook brand page og er med til at skabe Nohrlunds univers (se Bilag 2 

for eksemplificering af dette). 

 

I virksomhedens opstartsfase var Nohrlunds sociale medie-strategi mindre stringent, og alle 

online aktiviteter blev klaret som ad hoc-opgaver, hvor virksomheden prøvede sig lidt frem hen ad 

vejen. I dag er der ansat en PR & Marketing Manager til at håndtere det strategiske arbejde: 

Malene Flinck blev ansat i juni 2016 og har været ansvarlig for at udarbejde en klar content 

marketing strategi, hvor det overordnede mål for denne er at fordoble antallet af virksomhedens 

følgere på både Facebook og Instagram inden udgangen af år 2016. På det taktiske plan skal 
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Nohrlund figurere på de sociale medier fire gange om ugen, i alt 16 opslag på månedsbasis. De 

16 opslag bliver udtænkt, udarbejdet og fremlagt af Malene en måned forud, således at Nohrlund 

konstant er velforberedte. Nohrlund arbejder altså målrettet og strategisk, når det kommer til 

produktion af Facebook-content for at sikre virksomheden en kontinuerlig og aktiv tilstedeværelse 

på Facebook uge for uge. Opslagene bliver udarbejdet med øje for de tre definerede målgrupper 

samt målet med hvert enkelt opslag; er det for at høste flere “likes”, flere følgere, eller skal det 

føre til salg gennem Nohrlunds hjemmeside?  

 

“Det er ret vigtigt for os - har vi erfaret; at vi er super, super skarpe i de 

parametre, som vi måler på, fordi ellers kan vi ikke rigtig bruge det til noget.” 

(Bilag 1) 

 

Content 

Generelt kan det siges, at Nohrlund er meget bevidste om deres målgrupper, og at de fungerer 

som omdrejningspunkt for virksomhedens tilgang til det content, der produceres til Nohrlunds 

Facebook brand page. I interviewet forklarer Malene bl.a., at Nohrlund ønsker at skabe content, 

der gavner målgruppen og nævner specielt to områder, der er særligt vigtige for Nohrlund, når der 

produceres content: 

 

“Overordnet set for dem alle (red. målgrupper), så er det vigtigt, at det er 

informerende og relevant. Det går meget igen, og det har vi meget fokus på for 

hvert opslag, at det skal være relevant. Det skal være her og nu og noget, de 

kan bruge til noget; og det her med, at det skal informere, så de føler, at de får 

noget ud af at læse vores opslag.” (Bilag 1). 

 

Søren og Malene er derfor meget selektive i udarbejdelsen og udvælgelsen af Nohrlunds content 

og vil ikke ende som en virksomhed, der poster noget bare for at gøre det. I denne process lader 

særligt Malene sig inspirere af andre virksomheder og sammenholder det med hendes 

overbevisning om, hvad der kan gavne Nohrlunds univers at poste (Bilag 1). På trods af, at der 

bliver hentet inspiration fra andre, mener Søren, at Nohrlund adskiller sig betydeligt fra 

konkurrenterne via virksomhedens kommunikation på Facebook. Det gør de ikke alene ved at 

skabe content, der gavner målgruppen, men også ved at udnytte størrelsen af deres endnu “lille” 

virksomhed, der, ifølge Søren, giver Nohrlund en fordel i forhold til de større, konkurrerende 

virksomheder på markedet: 
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“Vi kan tildele en helt anden dimension, som de helt store spillere på markedet 

IKKE kan, fordi de bl.a. ikke kan få sat ansigter på; og vi tror rigtig meget, at det 

her med at gøre det relevant og interessant for personerne, jamen, det er i 

ligeså høj grad dét, at de kan følge med i det eventyr, der hedder Nohrlund og 

ikke nødvendigvis fordi, det er en lille, lille bitte cocktail på flaske.” (Bilag 1) 

 

Ifølge Søren handler det altså i høj grad om at inddrage målgruppen i det personlige univers og i 

eventyret omkring Nohrlund via personlige og nostalgiske historier om Nohrlunds tilbliven og 

udvikling samt Nohrlund-medarbejerne. Dette leder os frem til spørgsmålet om, hvad Søren og 

Malene kategoriserer som “godt content” for Nohrlund:  

 

“Når det er personligt, og vi får nogle ansigter på ... æhm, på billederne, og 

skriver nogle personlige historier og noget god tekst, så kommer der mange 

flere “likes”, og der kommer meget mere interaktion. Altså ja, det har vi i hvert 

fald erfaret, at det er “godt content”. [...] ..og så igen …  så skal man huske at 

holde det op imod, hvad man måler på, fordi “godt content” for vores mand på 

35-40 år er ikke nødvendigvis “godt content” for vores yngre kvinde.” (Bilag 1) 

 

Engagement 

Nohrlund gør en aktiv indsats for at skabe engagement omkring virksomhedens opslag på 

Facebook, bl.a. ved at sikre, at hvert Facebook-opslag har et særligt formål, og at både tekst og 

billeder er skræddersyet til en specifik målgruppe. (Se Bilag 3 for konkrete eksempler). Ved at 

gøre opslagene relevante for særligt udvalgte, specifikke målgrupper mener Nohrlund altså, at 

sandsynligheden for engagement forøges. For Søren og Malene handler det især om at engagere 

forbrugerne ved at få målgruppen til at føle sig som en del af Nohrlund-universet: 

 

“Vi vil hele tiden også gerne vinkle det sådan, at vores målgrupper skal kunne 

se sig selv i situationen Nohrlund. [...] Det skal være personligt -  og kører på, at 

vi er et univers, vores univers”. (Bilag 1) 

 

Desuden har Søren og Malene erfaret, at Facebook-brugerne udviser virkelig meget engagement, 

når Nohrlund opretter konkurrencer, og derfor vil virksomheden også gerne gå lidt længere end 

“bare det normale” for at engagere forbrugerne. Som eksempel har de oprettet en konkurrence, 

hvor man kan vinde cocktails til en værdi af 10.000 DKK og en anden konkurrence, hvor man 

kunne vinde cocktails til en fest med op til 100 gæster.  
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Med dette kapitel har vi nu opnået en forståelse for Nohrlunds tilgang til content på 

virksomhedens Facebook brand page sammen med de strategiske overvejelser samt udførelse 

og praksis af disciplinen content marketing. I de følgende kapitler vil vi identificere og præsentere 

vores videnskabsteoretiske og metodiske valg for nærværende afhandling - for til sidst at kunne 

opnå indsigt i forbrugerens motivation for at engagere sig med content på Facebook brand pages.  
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3. Videnskabsteori 
 

I dette kapitel ønsker vi at redegøre for den videnskabelige ramme samt udtrykke, hvilket 

videnskabsteoretisk standpunkt nærværende afhandling vil blive udarbejdet ud fra. Med 

videnskabsteori menes, hvordan viden genereres på baggrund af virkelighedsanskuelse, og 

hvordan viden omkring denne virkelighed genereres gennem en undersøgelse (Nygaard, 2005: 

24). Dette benævnes hhv. som ontologi og epistemologi og udgør afhandlingens videnskabelige 

ramme. Den videnskabelige ramme er essentiel, da enhver videnskabelig litteratur er afhængig 

af, hvordan forfatterne opfatter virkeligheden og den verden, denne færdes i, samt hvordan 

forfatterne antager, at viden om verden og virkelighed anskaffes. Følgeligt, som forskere og 

forfattere har vores opfattelse af virkeligheden samt dét at skabe viden om denne virkelighed 

konsekvenser for, hvordan den videnskabelige undersøgelse udføres.  

3.1 Induktiv metode 

 
Formålet med denne afhandling er at undersøge et uudforsket emne for eventuelt at kunne 

udlede ny teori eller supplere den eksisterende teori på området, og dermed er forholdet mellem 

teori og forskning i denne undersøgelse induktiv. Afhandlingen tager afsæt i en grundlæggende 

nysgerrighed om, hvorfor forbrugeren engagerer sig i noget content frem for andet på de sociale 

medier, og hvad der motiverer forbrugeren til netop dette. Den induktive metode karakteriseres 

ifølge Bryman & Bell (2011) ved, at forholdet mellem teori og undersøgelse er, at teorien udledes 

af undersøgelsen. I nærværende studie - og ifm. vores forskningsspørgsmål - søger vi at forstå 

forholdet mellem content, engagement og motivation. Vi vil udforske dette problemfelt samt søge 

at forstå sammenhængen med udgangspunkt i de observationer og erfaringer, vi tilegner os 

gennem respondenternes ytringer og ved hjælp af en induktiv metodisk tilgang (Fuglsang & 

Olsen, 2013). Ved at udtrække og analysere mønstre på tværs af den indsamlede empiri søger vi 

at opnå en forståelse af forbrugeren, som muligvis kan være til gavn for andre virksomheder end 

Nohrlund. Altså vil vi ud fra casestudiet af Nohrlund forsøge at udlede mønstre i den indsamlede 

empiri, der muligvis vil gøre sig gældende for andre sammenlignelige virksomheder, og vi drager 

dermed slutninger, der vil bidrage med ny viden til et eksisterende forskningsfelt (Bryman & Bell, 

2007). 
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3.2 Socialkonstruktivistisk ontologi 

 
Vi anser virksomheder på sociale medier for at indgå i en social kontekst, hvor de kontinuerligt 

påvirker og påvirkes af sociale konstruktioner. Dette studie må derfor siges at have en 

socialkonstruktivistisk ontologi, som defineres ved “læren om det værende som værende” 

(Nygaard, 2005: 11). Som en del af det postmoderne samfund definerer individer sig gennem 

refleksioner omkring omverdenen samt gennem interaktion med hinanden. Dette forhold er i høj 

grad både skabt og forstærket af Web 2.0, herunder sociale medier. Dermed modstiller 

socialkonstruktivismen sig realismen, der hævder, at virkeligheden er en objektiv størrelse, der 

eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den (Fuglsang & Olsen, 2013: 403). 

 

Subjektivitet og relativitet er nogle af de grundlæggende forudsætninger for 

socialkonstruktivismen som ontologi (Gergen & Gergen, 2005). Her er der ingen konkret eller 

sand virkelighedsopfattelse, og det vil der heller aldrig være. Dette gør, at realitet bliver relativ, da 

den er baseret på det enkelte individs baggrund, historie, kultur, etc. Her er det dog vigtigt at 

bemærke, at virkeligheden ikke kun kreeres i hovedet på den enkelte, men i lige så høj grad 

gennem relationer og interaktioner med andre. I nærværende afhandling betragtes virkeligheden 

og dens mening dermed som et socialt konstrueret fænomen, der påvirkes og formes gennem 

vores erkendelse af den viden, vi som individer tilegner os (Nygaard, 2005: 127).  
 

Med en socialkonstruktivistisk ontologi erkender vi, at forbrugere har forskellige verdensbilleder 

af, hvad godt og værdifuldt content er på de sociale medier. Dermed anses virkeligheden som 

noget, der kun kan beskrives som et øjebliksbillede på baggrund af det enkelte individs 

virkelighedsopfattelse og dermed aldrig kan fremstå endegyldigt sand (Fuglsang & Olsen, 2009). 

Dette betyder også, at vores afhandling samt konklusionerne heri ikke kan anses for at være 

endegyldige sande og indiskutable, da de vil være præget af vores valgte tilgang til 

undersøgelsesfeltet og metodik. De skal derfor snarere ses som et resultat af vores subjektive 

fortolkninger af den indsamlede empiri. 

3.3 Hermeneutikken 

 
På baggrund af vores socialkonstruktivistiske ontologi anses virkeligheden ikke som en realitet, 

men en konstant, kontinuerlig, subjektiv fortolkning. Som følge af dette ender vi med en subjektiv 
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og fortolkende epistemologi, da vi som forskere ikke kan adskille os fra vores undersøgelse. Ved 

epistemologi forstås “læren om viden” (Nygaard, 2005: 11) og sammen med vores induktive 

undersøgelsesmetode, erkender vi, at for at opnå videnskabelig viden indenfor vores felt bliver vi 

som forskere nødt til at træde ind i den sociale konstruktion af vores respondenter og subjektivt 

fortolke verden fra deres synspunkt (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 

 

Vi har anvendt en hermeneutisk tilgang, hvor vi gennem den kvalitative undersøgelsesmetode 

søger at forstå, hvad der motiverer forbrugeren til at engagere sig i content på Facebook brand 

pages. Hermeneutikken fokuserer på, hvordan man metodisk kan tilgå et problemfelt for at danne 

sig en forståelse for en ønsket tekst (Gadamer, 1998). Dette står i kontrast til positivismen, der 

forsøger at forklare den. Med den hermeneutiske tilgang skal forstås, at vi fortolker de kvalitative 

svar, respondenterne har afgivet, da formålet med en hermeneutisk fortolkning netop er at opnå 

en gyldig og almen forståelse af en teksts mening (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En essentiel del af hermeneutikken er at acceptere, at alle individer har en forforståelse. 

Schwandt (2000) udtrykker det således: 

 

”Viden om, hvad andre mennesker gør og siger, hvad deres handlinger og 

ytringer betyder, afhænger altid af en baggrund eller kontekst af andre 

betydninger, antagelser, værdier, praksisser og så videre.” (Schwandt, 2000: 

201). 

 

Gennem valget af den hermeneutiske tilgang erkender vi, at vores erfaringer og forforståelse har 

påvirket konstruktionen af vores undersøgelse, formuleringen af spørgsmålene, samt 

fortolkningen af respondenternes svar. Vores erfaringer kan først tillægges mening i en metodisk 

forstand, når vi fortolker den tilegnede viden ud fra vores forforståelse og dermed indvier i en 

fortolkende proces, der tillader os at danne et virkelighedsbillede ud fra vores erfaringer. Vi 

anvender dermed hermeneutikken til at fortolke respondenternes afgivne svar, og på baggrund af 

vores induktive tilgang til indsamlingen af data afspejler disse svar vores forståelse for 

forbrugerens engagement og motivation. I det følgende vil vi yderligere tydeliggøre, hvilke 

metodemæssige konsekvenser det har for nærværende afhandling, at vi har taget et 

hermeneutisk udgangspunkt. 

 

Ifølge Hans-Georg Gadamer (1998) har vi som forskere en uundværlig forforståelse, der er en 

nødvendig betingelse for overhovedet at kunne forstå. Vi må dermed erkende denne 
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forudindtagethed som en del af processen for at kunne forstå ny viden. Når vi indgår i en 

forståelsesproces medbringer vi en række fordomme, der kommer til at indgå i processen. 

Konsekvensen heraf er, at vi som forskere i denne afhandling ikke kan “stå uden for” processen 

og gennemføre en neutral undersøgelse, men derimod bliver en del af den hermeneutiske 

cirkularitet i forholdet mellem forforståelse og forståelse. Vores analyse vil derfor være en 

fortolkningsproces af vores indsamlede data fra undersøgelserne, hvor vi skaber et 

virkelighedsbillede på baggrund af vores forforståelse og erfaringer. Taget den hermeneutiske 

referenceramme i betragtning vil vores forforståelser spille en afgørende rolle i fortolkningen af 

den indsamlede empiri og have afgørende betydning for afhandlingens resultater (Nygaard, 2005: 

79). Der er i hermeneutikken tale om en processuel, dialektisk tilgang, hvor vi i fortolkningen skal 

veksle mellem at forstå delene og helheden (Ibid: 75). Derved kan vi udelukkende forstå 

meningen med delene, når vi ser dem i sammenhæng med helheden og vice versa. På den måde 

får vi som forskere undervejs i processen mulighed for at forny vores forståelse af afhandlingens 

forskningsspørgsmål og dermed tilegne os dybere indsigt i vores problemfelt. Ligeledes må vi 

som hermeneutikere se os tilfredse med, at vores forskningsresultater ikke kan anses som 

værende endegyldige svar, men som led i en uendelig process og blot vil kunne betragtes som 

en fortolkning (Ibid: 94). 

 

Vi har i de foregående afsnit skabt åbenhed omkring vores forskningsmetode - herunder redegjort 

for - hvordan vores ontologi og epistemologi konkret påvirker forskningsprocessen og 

konklusionerne i nærværende afhandling. Kun ved at være bevidste om vores grundlæggende 

antagelser og reflektere over disses konsekvenser for forskningsprocessen og -resultaterne kan 

aftageren af denne afhandling nemlig forholde sig til konklusionerne og vurdere kvaliteten af 

forskningen (Nygaard, 2005: 14).  

 

Med vores videnskabsteoretiske ramme på plads, vil vi i det følgende kapitel redegøre for vores 

metodiske valg for specialet.  
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4. Metode 
 

Formålet med dette kapitel er at forklare de metoder, der anvendes til indsamling og analyse af 

de empiriske data. En redegørelse for afhandlingens metodiske ramme er vital, idét det giver 

læseren en forståelse for, hvordan vores problemfelt bliver undersøgt og behandlet. Ydermere, vil 

kvaliteten af vores analyse blive påvirket af, om vi i sidste ende kan redegøre for empiriens 

reliabilitet og validitet, hvilket kortlægningen af metodologien vil hjælpe os med. Derfor vil vi i det 

følgende afsnit redegøre for det anvendte undersøgelsesdesign og -metode til besvarelsen af 

afhandlingens forskningsspørgsmål. De metodiske valg skal opfattes som den vej, vi ønsker at 

følge for at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål på den mest fyldestgørende måde og 

derfra generere forståelse om vores problemfelt. 

4.1 Metodologi 

 
Metodologi betegnes som læren om de forskellige fremgangsmåder, vi som forskere kan vælge at 

benytte i vores undersøgelse. Desuden omhandler metodologien de konsekvenser, vores valg af 

fremgangsmåder har for de resultater, vi finder frem til for nærværende afhandling (Andersen, 

2010). Metodologien for nærværende afhandling vil blive præsenteret i det følgende. 

 

Socialkonstruktivismen og hermeneutikken indebærer, at viden er kontekstafhængig. Desuden 

gælder det, at vores forforståelse som forskere spiller ind i forståelsen af et givent emne, hvilket 

resulterer i en cirkulær proces, hvor der hele tiden fødes ny viden ind i forforståelsen -  og dermed 

helhedsforståelsen, i takt med undersøgelsens faser. I et metodologisk perspektiv betyder det, at 

en fuldkommen og objektiv præsentation af vores problemfelt ikke er mulig, og derfor erkender vi, 

at vores subjektivitet spiller ind og faktisk er nødvendig for at nå frem til en dybere forståelse af 

vores forskningsspørgsmål. Vi bør dog alligevel søge at styrke validiteten af vores konklusioner 

og kompensere for denne subjektivitets indflydelse på afhandlingens undersøgelse og resultater 

ved at stræbe efter at basere vores undersøgelse på så mange kilder som muligt, herunder 

metoder, forskere, teorier, data, etc. Dette er ligeledes årsagen til, at der benyttes forskellige 

metoder i nærværende afhandling, herunder netnografisk scanning på Nohrlunds Facebook 

brand page samt semistrukturerede interviews med forbrugeren i vores forsøg på at besvare den 
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fremsatte problemformulering. Som supplement vil empirien - indsamlet under interviewet med 

Nohrlund - samt eksisterende teori inden for vores emnefelt bruges som forståelsesramme. 

 

Opsummeret har metodologien været en dynamisk proces, hvilket vil sige, at de erfaringer, vi har 

gjort os i løbet af specialeprocessen, inkluderes i vores metodeafsnit. Den valgte metode giver 

dermed et klart indblik i de overvejelser og erkendelser, vi har været igennem i vores arbejde.  

4.2 Undersøgelsesdesign: Case-studie  

 
I dette afsnit vil vores valg af undersøgelsesdesign for nærværende afhandling blive skitseret og 

begrundet.  

 

Undersøgelsesdesignet for nærværende afhandling tager, som tidligere nævnt, form som et 

single case-studie, hvilket vi anser som et nærliggende metodisk valg, da det går godt i spænd 

med den induktive tilgang. Som undersøgelsesdesign er case-studiet ofte blevet kritiseret for sine 

mangler, herunder sin manglende generaliserbarhed, men metoden giver os som forskere 

mulighed for at studere et nutidigt og komplekst fænomen inden for dets virkelige kontekst (Yin, 

2003). Single case-studiet betyder, at vi beskæftiger os med én enhed (red.: Nohrlund).  

 

Vores udgangspunkt for nærværende afhandling er vores nysgerrighed omkring forbrugerens 

motivation for at engagere sig i noget content frem for andet i samspil med vores observationer af 

casevirksomhedens arbejde med content marketing på de sociale medier, herunder særligt 

Facebook. Således virker forbrugeren som afsæt for vores analyse, hvilket, med Nohrlund som 

case-eksempel, leder os til nogle resultater; og baseret på disse, fremsætter vi teori, som med 

nogen sandsynlighed også vil være brugbar for andre virksomheder i forståelsesprocessen af 

forbrugeren. Derfor og på trods af kritikken rettet mod case-studiet ser vi det som en valid metode 

i forbindelse med dette studies undersøgelse, da vi bevæger os inden for det fortolkende 

paradigme, hvor vi ikke fremsætter nogen definitiv sandhed, men derimod sandsynlige resultater, 

der muligvis også vil kunne gøre sig gældende for andre virksomheder, der er sammenlignelige 

med Nohrlund.  

 

I forhold til den socialkonstruktivistiske ontologi for nærværende afhandling giver case-studiet os 

mulighed for at tilegne os en forståelse for forbrugerens motivation for at engagere sig i content 

på Facebook brand pages.  
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4.2.1 Valg af case 

Vi har i udvælgelsen af Nohrlund som objekt for dette studie været analytisk selektive, hvilket 

betyder, at vi forinden udvælgelsen har opstillet forskellige kriterier for den virksomhed, der skal 

benyttes som case for nærværende afhandling (Maaløe, 2002). De fire afgørende kriterier for 

udvælgelsen af vores casevirksomhed følger herunder:  

 

1. Skal have en aktiv tilstedeværelse på Facebook 

2. Skal være en dansk virksomhed, der primært henvender sig til den danske forbruger 

3. Skal praktisere content marketing 

4. Skal engagere forbrugerne i sit indhold på sociale medier 

 

På baggrund af vores problemformulering opstillede vi først og fremmest det kriterium, at 

casevirksomheden skal have en aktiv tilstedeværelse på Facebook, da dette er essentielt for 

undersøgelsen af vores problemfelt. Det andet kriterium er, at virksomheden er dansk og 

henvender sig til den danske forbruger. Dette kriterium er essentielt, da vi søger at få indsigt i den 

danske forbrugers motivation for at engagere sig i virksomheders content på sociale medier. 

Tredje opstillede kriterium er, at virksomheden praktiserer content marketing og dermed 

konsistent skaber og distribuerer kvalitetsindhold. Som følge heraf er vores fjerde kriterium under 

case-udvælgelsen, at virksomheden formår at engagere forbrugeren i sit indhold på sociale 

medier. Disse kriterier er opstillet ud fra vores ønske om at skrive en afhandling, der omhandler 

forbrugerens motivation for at engagere sig i virksomheders content på Facebook. Det essentielle 

ved udvælgelsen af Nohrlund som casevirksomhed er, at den lever op til alle de fremsatte 

kriterier, samt at den bidrager til en fyldestgørende besvarelse af den fremsatte 

problemformulering. Vores forforståelse af Nohrlund er altså, at det er en virksomhed, der formår 

at engagere forbrugeren gennem sin content marketing praksis på Facebook.  

 

Med undersøgelsesdesignet på plads vil vi i det følgende afsnit præsentere den valgte 

undersøgelsesmetode for nærværende afhandling for at give læseren et indblik i, hvordan vi helt 

praktisk ønsker at udforske vores problemfelt. 

4.3 Undersøgelsesmetode  

 
Det metodiske grundlag for specialet kan siges at være todelt, da det består dels af primære data, 

der er indsamlet og bearbejdet i sin originale form af forskerne selv og dels af sekundære data, 
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der ligeledes er indsamlet og bearbejdet i sin originale form, dog af andre end os som forskere 

(Fuglsang & Olsen,  2013).  

 

For at vi kan erhverve os en dyb og omfattende forståelse for forbrugerens motivation for at 

engagere sig i content på Facebook brand pages, er den kvalitative forskningsmetode valgt. 

Dette er i overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt skitseret i kapitel 3, 

hvor der primært lægges op til en kvalitativ dataindsamlingsstrategi. Den kvalitative 

undersøgelsesmetode er åben for fortolkning og dermed subjektiv af natur, hvorfor den går i 

spænd med vores socialkonstruktivistiske samt hermeneutiske udgangspunkt. Mere præcist, har 

vi valgt at gøre brug af traditionelle, kvalitative dataindsamlingsmetoder, herunder 

observationsstudie og interviews. Sammenlagt vil de anvendte metoder give os mulighed for at 

fortolke og forstå menneskelige og sociale online aktiviteter, som de umiddelbart fremstår, hvilket 

ligeledes stemmer overens med afhandlingens socialkonstruktivistiske og hermeneutiske afsæt. 

4.3.1 Model for dataindsamling 

Den induktive metode, der er valgt for nærværende afhandling (se afsnit 3.1), skal hjælpe os til at 

udlede sammenhænge og ny viden inden for vores problemfelt (Fuglsang & Olsen, 2013). Til 

dette har vi rent metodisk valgt at lave en todelt undersøgelse af forbrugeren, hvor vi ønsker at 

udforske vores problemfelt med udgangspunkt i de observationer og erfaringer, vi gør os under 

følgende trin: 

 

1. Observation og studie af forbrugerens online adfærd og engagement via en netnografisk 

scanning på Nohrlunds Facebook brand page  

2. Semistrukturerede interviews med fem danske forbrugere 

 

De to trin indtager begge et forbrugerperspektiv og har til formål at undersøge forbrugeren og 

dennes engagement i content på Facebook brand pages. Den netnografiske scanning på 

Nohrlunds Facebook brand page vil give os som forskere et værdifuldt og naturligt indblik i 

forbrugerens adfærd på platformen; og den viden, vi tilegner os i løbet af dette første 

undersøgelsestrin, vil danne metodisk retning for den efterfølgende dataindsamling, der tager 

form som dybdegående semistrukturerede interviews med forbrugeren. Dermed, og som nævnt i 

afsnit 3.3 om vores hermeneutiske epistemologi, erkender vi, at vores erfaringer fra første 

undersøgelse vil påvirke både konstruktionen af den videre undersøgelse, formuleringen af 

denne samt fortolkningen af respondenternes svar. I de semistrukturerede interviews søger vi at 

bringe yderligere forståelse frem om forbrugerens engagement i virksomheders content på 
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Facebook, herunder særligt Nohrlunds Facebook brand page, og mere specifikt - hvilke 

motivationsfaktorer, der ligger bag. Hvis vi gentagne gange erfarer, observerer eller hører 

respondenterne beskrive samme fænomen, giver det os muligheden for at definere 

sammenhænge mellem de udsagn, der optræder (Fuglsang og Olsen, 2013). Ud fra disse 

sammenhænge vil vi forsøge at udtrække nogle overordnede mønstre for forbrugerens 

engagement på sociale. 

 

Således vil den induktive metode hjælpe os med at omdanne vores observationer og erfaringer til 

teoretiske sammenhænge, hvor vi søger en dybere forståelse ved at drage paralleller mellem  

den indsamlede empiri og relevant teori. Slutteligt gør det os i stand til at diskutere forholdet 

mellem virksomheden, teorien og forbrugeren, som vil blive uddybet i kapitel 8, Diskussion. 

Formålet med denne del af diskussionen er at undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse eller 

uoverensstemmelse mellem dét, teorien dikterer, dét, Nohrlund gør, og forbrugerens oplevelse af, 

hvad godt content er; samt hvad, der kan motivere denne til at engagere sig i content på en 

Facebook brand page 

 

Nedenstående figur vil visuelt illustrere, hvordan vi metodisk vil skabe et empirisk grundlag for 

nærværende afhandling, og hvordan dette vil hjælpe os i vores forståelsesprocess af forbrugeren:  

 

 
Model 1: Specialets forståelsesproces af forbrugeren 
Kilde: Egen tilblivelse  
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4.4 Dataindsamling 

 
På baggrund af foregående afsnit vil vi i det følgende skitsere vores indsamling af primære data, 

herunder vores netnografiske scanning på Nohrlunds Facebook brand page med fokus på 

forbrugeren samt de semistrukturerede forbrugerinterviews. 

4.4.1 Netnografi  

Robert V. Kozniets, assisterende professor for marketing på Kellogg Graduate School of 

Management, Northwestern University, har udviklet metoden netnografi, en online marketing- og 

forskningsmetode, der har til formål at give forskeren indblik i forbrugernes online aktiviteter 

(Kozniets, 2002). Netnografi udspringer af den kvalitative og beskrivende forskningsmetode 

etnografi, der bredt kan forklares  som “læren om mennesket”; men kan siges at være tilpasset 

kompleksiteten af vores nutidige, teknologisk medieret, sociale verden, Web 2.0 (ibid.). Kozniets 

omtaler metoden som en brugbar, fleksibel, etisk, sensitiv og diskret metode tilpasset det formål 

at studere sprog, motivationer, forbrug og symboler for forbrugsorienterede online fællesskaber 

(ibid.: 1).  

 

“Netnography can offer greater insight into the virtual space in relation to 

consumers’ needs and wants, choices, symbolic meanings, and more” (Xun, 

2009: 18) 

 

Baseret på ovenstående vil det netnografiske studie give os som forskere et kig ind i naturligt 

forekommende adfærd i online, sociale situationer på Nohrlunds Facebook brand page, herunder 

både karakteren og meningen af interaktionen mellem virksomheden og forbrugeren, men også 

forbrugerne imellem. Metoden er baseret på deltagelse og observation samt anerkendelse af 

vores refleksivitet som forskere, da et netnografisk studie altid vil være tydeligt påvirket af 

forskerens interesser og færdigheder (ibid.: 3). Det vil sige, at for at foretage vores netnografiske 

scanning og studie af interaktionen og engagementet på Nohrlunds Facebook brand page, må vi 

indtræde og deltage i den sociale verden givet heri. Med vores deltagende observation bliver vi 

dermed en form for instrument i dataindsamlingen. 

 

Udover de førnævnte styrker i netnografi som forskningsmetode kan også nævnes det 

dybdegående indblik i den online kommunikation, vi som forskere har mulighed for at tilegne os. 

Som Kozniets (2002) skriver, giver dette os muligheden for at drage interessante og brugbare 
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slutninger fra et relativt begrænset udsnit af kommunikationen, så længe disse udsnit indeholder 

tilstrækkeligt beskrivende dybde og bliver fortolket med betydelig analytisk dybde og indsigt (ibid.: 

6). Disciplinen netnografi giver os som forskere tilgang til en stor mængde data, hvilket 

umiddelbart virker som en styrke ved det netnografiske studie; men det leder os samtidig frem til 

de udfordringer, der er forbundet med denne forskningsmetode. Det er nemlig altafgørende, at vi 

som forskere formår at udvælge de mest brugbare data, som vi ønsker at fortolke nærmere for at 

undgå “information overload” (ibid.:5).  

 

Vi har valgt at tilpasse den netnografiske metode til vores undersøgelses behov ved at udtage 

elementer og inddrage dem efter behov. Dermed har vi valgt at udarbejde en netnografisk 

scanning frem for et fuldt netnografisk studie af forbrugeren på Nohrlunds Facebook brand page, 

da denne del af vores studie hovedsageligt er ment som et udgangspunkt for samtale og videre 

diskussion med respondenterne i vores semistrukturerede interviews. Imidlertid, vil vi også, hvor 

det er relevant, inddrage resultater fra netnografien i vores analyse og diskussion, men studiet vil 

forsat tage form som en scanning frem for et fuldbyrdet studie.     

 

Kozniets har fremsat en række guidelines for det netnografiske studie, som vi som forskere læner 

os op ad i vores observation af forbrugeren, jvf. følgende fem trin:  

 

 
 
Model 2: Guidelines for det netnografiske studie  
Kilde: Egen tilblivelse, baseret på Kozniets (2002)  
 

Entre 

Forinden vores netnografiske scanning har vi som forskere fremsat de specifikke spørgsmål, vi 

ønsker besvaret (jvf. vores problemformulering og underspørgsmål), hvorefter vi fandt en online 

platform, der var egnet til at give os svar på disse spørgsmål. For nærværende afhandling er 

Nohrlunds Facebook brand page valgt som platform, hvilket fungerer som en eksemplificering af 

forbrugerens engagement med virksomheders content på Facebook. 

 

Dataindsamling 
Vores netnografiske scanning på Nohrlunds Facebook brand page udgøres af to former for data: 

1) de data, vi direkte kopierer fra det online forum, og 2) de data, vi som forskere indskriver ud fra 
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vores observationer af siden, dets medlemmer samt kommunikationen og meningen heraf (ibid.: 

5). Vores scanning påbegyndtes den 10. august 2016 og strakte sig frem til den 10. november 

2016 - altså en periode på tre måneder; men aktivitet og interaktion umiddelbart op til denne 

periode er også medtaget ved at gå tilbage i historikken på Nohrlunds Facebook brand page. 

Forskernes observationer blev udført ugentligt og i nogle perioder dagligt inde på Nohrlunds 

Facebook brand page.  

 

Troværdig forskning og fortolkning 

Ét af det netnografiske studies kritikpunkter er, at dataen, der indsamles, ikke er generalisérbar, 

da kendskabet til respondenternes baggrund er begrænset. Dette er til forskel fra etnografien, 

hvor forskning og fortolkning er baseret på direkte observationer, hvilket øger 

generalisérbarheden (Kozniets, 2002). Med vores socialkonstruktivistiske ontologi og vores 

hermeneutiske epistemologi er vi som forskere klar over, at det aldrig vil være muligt at 

generalisere ud fra den indsamlede empiri, men med reference til Ludwig Wittgenstein (1953) er 

vi af den opfattelse, at enhver interaktion på en online platform er en social handling og derfor 

troværdig (Kozniets, 2002).  

 

Etisk forskning 

Det er en tilbagevendende diskussion, hvorvidt online fora bør betegnes som et offentligt eller 

mere “privat” rum. Problemstillingen forlyder, hvorvidt det er etisk korrekt af os som forskere at 

inddrage udsnit af online kommunikation i vores forskning uden at have spurgt de implicerede 

respondenter forinden. Facebook brand pages betragtes i nærværende afhandling som et 

offentligt rum og behandles derefter, hvorfor vi som forskere ikke ser et etisk problem i at 

eksemplificere forbrugerens engagement med screenshots og citater fra Nohrlunds (offentligt 

tilgængelige) Facebook brand page.  

 

Mulighed for feedback 

Det sidste punkt i Kozniets guideline for netnografiske studier går på, at forskerne præsenterer 

sine observationer for de observerede parter for at hverve deres kommentarer. Dette step, også 

kaldet member check, giver os mulighed for at opnå yderligere og mere specifik indsigt i det 

observerede, ligesom det lindrer de etiske betænkeligheder beskrevet i foregående afsnit 

(Kozniets, 2002). Desuden kan dette step bidrage til en kontinuerlig udveksling af oplysninger 

mellem forsker og respondent. Imidlertid, da vi har valgt at tilpasse den netnografiske metode til 

blot at være en scanning, ser vi ikke behovet for at inddrage denne sidste guideline i vores studie.  
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De indsamlede, udvalgte data fra vores netnografiske scanning vil blive præsenteret i kapitel 5 og 

vil herefter fungere som fundament for yderligere at undersøge forbrugerens engagement på 

Facebook, som ligeledes bliver præsenteret i kapitel 5 og senere behandlet i specialets 

analysedel i kapitel 7. Vi vil nu fortsætte dette kapitel med de metodiske overvejelser for de 

semistrukturerede interviews med forbrugeren.  

4.4.3 Semistrukturerede interviews med forbrugeren 

Et bærende element i nærværende afhandlings dataindsamling består af interviews med fem 

udvalgte forbrugere. Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvorfor netop denne metode er anvendt til 

indsamling af data samt hvilke metodiske overvejelser, vi har gjort os herom, herunder valg af 

respondenter, selve interviewsituationen og behandling af data.  

 

Med vores kvalitative forskningsmetode forsøger vi at studere forbrugerens oplevelser og 

erfaringer, og metoden hjælper os til at opnå en dybere forståelse af forbrugerens historier 

(Seidman, 2006; Granot, E., Brashear, T. G., & Motta, P. C., 2012). Semistrukturerede interviews 

er i sin kvalitative form valgt som dataindsamlingsmetode i nærværende afhandling for at opnå en 

dyb indsigt i forbrugerens opfattelser, holdninger og meninger i forhold til sit engagement på 

Facebook. Den kvalitative interviewmetode tager udgangspunkt i interaktivitet og tillader os som 

forskere at opdage og indfange nye vinkler på vores problemfelt undervejs i den 

semistrukturerede “samtale”. Af samme årsag er dataindsamlingsmetoder - såsom spørgeskema-

undersøgelse - fravalgt, da denne metode ikke giver os tilstrækkelig adgang til en dybere 

forståelse af forbrugerens erfaringer og meninger, og denne metode ville i vores undersøgelse 

være en begrænsende faktor i forståelsesprocessen. 

 

Ifølge Brinkmann & Tanggaard (2015) kan intet forskningsinterview være neutralt, men vil altid 

være - i modsætning til dagligdagens samtaler - forudbestemt af den ene parts dagsorden 

(forskernes). Dagsordenen bør altid være teoretisk begrundet (ibid.), og vi har derfor planlagt 

vores interview af forbrugeren med stor respekt for genstandsområdet, der undersøges (red.: 

forbrugerens engagement og adfærd, litteraturen, etc.). Dette er forsøgt gjort gennem vores 

netnografiske scanning samt ved at indsamle en omfattende mængde af sekundær empiri og 

relevant teori for derved at opbygge en stor teoretisk forståelse for genstandsfeltet forud for vores 

interviews. Samtidig er vi bevidste om, at et åbent sind og en såkaldt “bevidst naivitet” fra 

interviewerens side kan være en givtig indstilling, der lader respondenten udtrykke sig frit og med 

egne ord, hvilket kan have en indvirkning på vores forståelse af genstandsfeltet (ibid.). Imidlertid, 

for at sikre et relevant fokus, anvender vi interviewguides (fastlagte forskningsspørgsmål) som 
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ramme for det enkelte interview. Disse guides skal hjælpe os med at skabe retning for vores 

interview med mulighed for at være kreative inden for de satte rammer. I interviewsituationen 

tilstræber vi os ikke at være styret af interviewguiden, men at være åbne og nysgerrige således at 

nye perspektiver kan komme frem. Dermed bliver karakteren af vores interviews semistruktureret. 

Interviewguiden findes som Bilag 4.  

 

Formålet med nærværende undersøgelse er at få et indblik i den enkelte forbrugers tanker, 

erfaringer og oplevelser på Facebook brand pages. Hvert af de fem interviews er derfor meget 

personlige, og ved brug af den semistrukturerede interviewform er ingen af de fem interviews 

identiske i udviklingen af spørgsmålene undervejs. I bogen “Interview – en introduktion til det 

kvalitative forskningsinterview” udleder Kvale (1997)  følgende definition: 

 

”[...] et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” 

(Kvale, 1997: 19). 

 

Som givet ved ovenstående definition handler interviewet om at indhente data om forbrugeren, 

hvorefter det er vores job som forskere at fortolke respondenternes afgivne svar og derfra udlede 

ny viden. Den kvalitative arbejdsmetode tillader os dermed at komme ind på respondentens 

“banehalvdel”. 

4.4.3.1 Valg af respondenter 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2009) afhænger antallet af en undersøgelses informanter af formålet 

med undersøgelsen samt af tilgængelige ressourcer. Med det begrænsede redaktionelle og 

tidsmæssige omfang sat af til specialeprocessen blev det besluttet at gennemføre interview med 

fem forbrugere, idet vi også fandt dette som værende et rimeligt antal ift. at få en varieret og 

fyldestgørende forståelse af vores problemfelt. Undersøgelsens fem respondenter er fundet under 

vores netnografiske scanning på Nohrlunds Facebook brand page og valgt ud fra en vurdering af, 

hvem der ville være passende for undersøgelsen. Denne vurdering er baseret på en række 

egenskaber, som vi ønsker skal være repræsenteret i undersøgelsen (Saunders, M., Lewis, P., & 

Thornhill, A., 2009). Hermed er alle respondenter involveret i interaktive processer med Nohrlund 

på Facebook - men er hver især valgt med henblik på at repræsentere forskellige interessenter 

og/eller tilhørsforhold til virksomheden. Ligeledes er undersøgelsens fem respondenter valgt med 

øje for at repræsentere Nohrlunds tre definerede målgrupper (den unge kvinde mellem 25-35 år, 

den mere modne kvinde på 35+ og manden på 35-40+). Vi har specifikt opsøgt forbrugere, der 
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bevidst og på eget initiativ engagerer sig i Nohrlunds content med henblik på at nå frem til 

respondenter, der er i stand til konstruktivt at reflektere over deres eget engagement og egne 

handlinger på virksomhedens Facebook brand page. Desuden søgte vi at få repræsenteret både 

mænd og kvinder i undersøgelsen for at undgå kønsdiskrimination. Da der er tale om forbrugere, 

der alle har “liket” Nohrlunds Facebook brand page, tillader vi os at antage, at de alle til en vis 

grad er positivt stemt over for virksomheden og dermed hverken er antagonister eller direkte 

modstandere af brandet. Nedenfor er opstillet de specifikke udvælgelseskriterier af respondenter 

til undersøgelsen: 

 

● Respondenten skal have en aktiv Facebook-profil 

● Respondenten skal have “liket” Nohrlunds Facebook brand page og gerne på anden vis 

vise engagement på eller omkring platformen 

 

Med vores valg om at foretage en forholdsvis målrettet udtagning af respondenter følger faren for, 

at forskerne er biased og dermed påvirker stikprøvens repræsentativitet. Dog blev metoden ikke 

brugt til at manipulere resultaterne, men til at forstå respondenternes (måske) forskellige 

perspektiver ud fra deres forskellige tilknytninger til virksomheden. Desuden valgte vi 

respondenterne ud fra en forventning om, at de alle følte sig meget involveret qua deres 

tilknytning og dermed havde en masse at sige om emnet. 

4.4.3.2 Liste over respondenter 

Nedenstående figur viser personlige oplysninger om respondenterne i undersøgelsen. 

 

Navn Alder Køn Baggrund Forhold til 

Nohrlund 

Tina Lage Frank 35 K Markedsføringsøkonom og 

BA i kommunikation og 

kultur, Kreativ Direktør hos 

Frank & Frank 

Har skrevet blogindlæg 

om Nohrlunds content 

marketing på LinkedIn 

Christina Søndergaard 29 K Kandidat i 

Oplevelsesøkonomi fra 

Århus Universitet, Online 

Marketingchef hos 

AtriumWeb 

Følger brandet på 

Facebook og 

Instagram af både 

faglig og personlig 

interesse 
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Naima Yasin 29 K Kandidat i Erhvervssprog og 

international 

erhvervskommunikation, 

Projektleder hos Coop 

Danmark 

Kender folkene bag 

Nohrlund og er hyppig 

forbruger af produktet  

Andreas Bonnerup 

Andersen 

 

27 M Kandidat i Økonomisk 

Markedsføring fra 

Copenhagen Business 

School 

Har vundet en 

konkurrence på 

Nohrlunds Facebook 

brand page  

Henrik Løvig Jensen 41 M Administrerende direktør i 

North Media Online A/S 
Følger brandet på 

Facebook af faglig 

interesse 

 

4.4.3.3 Interviews 

I det følgende afsnit redegøres for, hvordan selve dataindsamlingen fandt sted, herunder 

indledende overvejelser omkring undersøgelsen, gennemførelsen samt hvilke udfordringer, vi 

stødte på undervejs.  

 

Interviewene var designet til at indsamle data omkring respondenternes bagvedliggende 

motivation for at engagere sig med Nohrlund på Facebook. Forud for interviewet havde vi 

udarbejdet en interviewguide og valgte at benytte den som ramme for de i alt fem interviews. 

Interviewguiden blev brugt på samme måde i alle interviews, men blev modificeret alt efter den 

enkeltes tilknytning til og engagement med Nohrlund på Facebook. Guiden findes i Bilag 4. Qua 

den udforskende og fortolkende karakter af undersøgelsen blev interviewguiden bygget op om 

fire brede emner: 1) Personlig baggrund samt tilknytning til Nohrlund, 2) Brugen af sociale medier, 

3) Engagement med Nohrlund og 4) Motivation for at engagere og involvere sig med Nohrlunds 

content på Facebook.  

 

Alle fem respondenter fik valget om, hvornår og hvor interviewet skulle finde sted. De blev alle 

inviteret til et fysisk møde og budt på enten en kop kaffe eller en frokost, baseret på tesen om, at 

face-to-face interaktion er en betingelse for at kunne deltage fuldt ud i sindet af et andet 

menneske (Brymann & Bell, 2011). Dog fik respondenterne også valget om at afholde  interviewet 

via Skype eller som telefonmøde, såfremt det passede bedre ind i deres hverdag, eller hvis et 
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fysisk møde var for tidskrævende på grund af den geografiske placering af respondenterne. 

Interviewene blev gennemført med én interviewer for ikke at overrumple eller skabe forvirring hos 

respondenterne. Den anden part var dog til stede for at tage noter og som støtte til hoved-

intervieweren, når det var nødvendigt. Hvert interview startede ud med en kort “small-talk” for at 

bryde isen og skabe en god kontakt til respondenten inden det egentlige interview, og dette 

medførte en behagelig og uformel stemning gennem resten af interviewsituationen Alle interviews 

varede mellem 20-45 minutter hver (i gennemsnit 28 minutter), og alle blev de optaget for at lette 

den efterfølgende transskribering, hvilket respondenterne indvilligede i.  

 

Efter den indledende samtale, påbegyndtes hvert interview med en kort præsentation af 

specialets fokus; men bevidst blev der ikke gået i detaljer med emnet eller temaer for selve 

interviewet. Dette blev gjort for at undgå biased svar og for at give samtalen den bedste mulighed 

for at udvikle sig naturligt. For yderligere at mindske risikoen for bias og for at finde frem til 

respondentens sande tanker om emnet, brugte vi udelukkende åbne spørgsmål og opfordrede 

respondenterne til at give omfattende svar og forsikrede dem om, at der ikke fandtes noget rigtigt 

eller forkert. Respondenternes svar på de indledende, åbne spørgsmål gav grobund for mere 

specifikke og direkte spørgsmål til den enkelte for at tilføre yderligere dybde til dataindsamlingen. 

Dette blev gjort ved at få respondenterne til at uddybe eller forklare en pointe yderligere, f.eks.: 

“Nu fortæller du, at [...] Kan du uddybe det?”; ved at opfordre respondenterne til at fortælle videre 

om et givent emne eller tema, f.eks.: “Okay, ja” eller “Kan du prøve at forklare, hvordan det er 

blevet sådan?”; eller slutteligt ved at bede respondenterne om at færdiggøre en sætning eller 

historie, der umiddelbart ikke synes at være endt naturligt, f.eks. “Og hvad mundede det så ud i?” 

(King & Horrocks, 2010). Det vil sige, at interviewguiden blev suppleret med spørgsmål, der 

virkede relevante for samtalen, og som blev tilføjet efterhånden, når det faldt naturligt. Som følge 

af undersøgelsens fortolkende epistemologi, at viden og mening konstrueres i den sociale 

interaktion mellem intervieweren og den interviewede, var interviewene præget af løbende, 

gensidig fortolkning (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.5 Behandling af datamateriale  

 
I dette afsnit vil vi tage læseren igennem metodevalg for nærværende afhandlings dataanalyse af 

de i alt fem semistrukturerede interviews med forbrugeren.  
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4.5.1 Transskribering af interviews 

Baseret på vores hermeneutiske tilgang til indsamling og behandling af data er alle gennemførte 

interviews efterfølgende blevet gennemlyttet, behandlet og transskriberet. De fem interviews med 

forbrugeren blev afholdt som hhv. telefoninterviews og fysiske interviews; alle blev de optaget 

gennem telefon eller ved hjælp af diktafon. Transskriberingen af hvert af de afholdte interviews 

foregik umiddelbart efter, således at samtalen stadig var klar i tankerne hos forskerne. Den 

grundige behandling af de individuelle interviews i deres fulde form og længde har tilladt os at 

forvandle mundtlige samtaler til udskrifter, der egner sig til analyse (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Transskriberingen har været omfattende, men meget afgørende i den fortolkende proces, da vi er 

af den overbevisning, at man sagtens kan lytte sig til mønstre, men at man må transskribere for at 

forstå dem. Under interviewet var det stadig uklart, hvorledes vi kunne bruge respondentens 

specifikke udtalelser i vores analyse, men gennem det dybdegående arbejde med 

transskriberingen blev vi mere og mere bekendte med de konkrete vendinger og udtalelser, 

hvilket gjorde os i stand til at sætte respondentens udtalelser ind i en brugbar kontekst, der har 

åbnet op for flere analytiske overvejelser. Vi har været opmærksomme på, at transskribering skal 

ses som en oversættelse af talesprog til skriftsprog, og ligesom med andre oversættelser fra ét 

sprog til et andet indebærer denne disciplin risikoen for fejltolkning, da de kunstige konstruktioner 

undervejs kræver en række vurderinger og beslutninger, som er subjektivt bestemt (ibid.:). Set ud 

fra hermeneutikken vil transskriptionen altid være en fortolkning af det sagte (ibid.), og netop af 

denne årsag har det været essentielt, at vi som forskere selv har transskriberet interviewene. I 

transskriberingen er der dog kun foretaget få, mindre ændringer som følge af grammatiske fejl og 

fragmenterede sætninger, og den vigtigste opgave under hele transskriberingsprocessen har 

netop været forsigtigheden omkring ikke at ændre i betydningen eller hensigten med 

udtalelserne. 

4.5.2 Indholdsanalyse 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er analysen af det kvalitative interview en kontinuerlig process, 

der løber fra interviewsituationen og frem til den endelige analyse af det bearbejdede empiriske 

materiale. Vi fortsatte derfor vores dataanalyse med udgangspunkt i de transskriberede interviews 

og påbegyndte processen med at identificere, kode, kategorisere og udtrække mønstre i 

respondenternes udsagn. For at gøre den fortolkende og analyserende process mere 

håndgribelig har vi valgt at kode vores tekst ud fra tre emner: Content, Engagement, Motivation. 

Denne inddeling er valgt, da de tre kategorier er bundet tæt op på afhandlingens 

forskningsspørgsmål. Rent praktisk indebar det en dybdegående og tilbagevendende 
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undersøgelse af de transskriberede interviews for at forstå den bagvedliggende betydning af 

respondentens udsagn. Herefter blev alle passager kategoriseret og farvekodet ud fra de tre 

emner. Farvekodningen var dog kun ment til internt brug og som et værktøj til at systematisere 

vores data, hvorfor det blev slettet igen forinden aflevering af den færdige afhandling. Efter 

kodningen af de transskriberede interviews foretog vi en meningskondensering af teksten, hvilket 

indebærer en kortere formulering af de meninger, interviewpersonerne udtrykker i 

interviewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi vil dermed  præsentere den indsamlede 

empiri fra vores interviews i kapitel 5 i en selvforståelseskontekst; altså en kondenseret og 

omformuleret udlægning af respondenternes egne udsagn, sådan som vi forskere har forstået det 

(ibid.). 

 

Kodningen og kondenseringen og dermed identificeringen af de centrale temaer i empirien har 

øget vores forståelse for respondenternes udsagn og giver struktur til den videre fortolkning. Her 

går vi som forskere udover dét, der direkte bliver sagt i interviewene, og udvikler strukturer og 

meningsrelationer, som ikke umiddelbart fremtræder i transskriptionen. På denne måde har vi i 

vores behandling af data ikke kun søgt efter åbenbart indhold, men i høj grad også efter latent 

indhold, som er indhold, der eksisterer, men er skjult og endnu ikke er kommet til udfoldelse. 

Denne meningsfortolkning bliver sammenskrevet i præsentationen af fundene (kapitel 5) samt 

fortsætter på et analytisk og teoretisk niveau i kapitel 7 og 8. Dermed har vores latente 

indholdsanalyse hjulpet os med at identificere og organisere de primære mønstre i vores empiri 

og gjort det muligt at analysere og sammenligne disse kvalitative data yderligere (Saunders et al., 

2009).  

4.6 Begrænsninger i metode og resultater  

 
En begrænsning, vi har mødt ved at vælge at foretage semistrukturerede interviews med 

forbrugeren, er, at det gør det umuligt for os som forskere at foretage statistiske generaliseringer, 

da undersøgelsen baseres på et lille og ikke repræsentativt antal af befolkningen (Saunders et al., 

2009). Imidlertid, da denne undersøgelse er baseret på den hermeneutiske tradition, er der ingen 

epistemologiske behov for, at resultaterne skal oversættes til den generelle befolkning. Den 

information og forståelse, vi opnår gennem de fem interviews, er altså ikke et repræsentativt 

udtryk for en absolut sandhed omkring den sociale verden (Bryman & Bell, 2011). Snarere giver 

det begrænsede antal af interviews os muligheden for at opnå en dybere indsigt i den enkelte 

respondents viden og oplevelser inden for feltet, hvilket giver os forskere en forventning om, at vi 
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opnår en dyb og brugbar mængde information. Ifølge Saunders et al. (2009) er dette ofte tilfældet 

med case-studier. Vi sikrer studiets troværdighed og gennemførlighed - bl.a. ved at diskutere de 

givne emner og undersøge svarene fra forskellige vinkler samt indsende vores resultater til 

respondenterne efterfølgende for at sikre, at vi har forstået den enkeltes sociale verden korrekt 

(ibid.). 

4.6.1 Reliabilitet, validitet og generalisering 

Den hermeneutiske forskning, som ligger til grund for denne afhandling, sættes her til slut i 

relation til begreberne validitet, reliabilitet og generalisering. Dette gøres for at muliggøre en 

diskussion af hhv. gyldigheden, troværdigheden og omsætteligheden af den kvalitative data, der 

ligger til grund for afhandlingens analyse (Nygaard 2005: 94).  

 

Herunder vil vi fokusere på de tre kvalitetskrav til hermeneutisk fortolkning, der er afgørende for 

forskningens gyldighed: 

1. At forskeren ekspliciterer sin forforståelse og dermed synliggør det subjekt, forskeren er  

2. At forskeren i fremstilling af forskningsprocessen redegør og argumenterer for hvert skridt 

i forskningsprocessen  

3. At forskeren diskuterer fortolkningernes omsættelighed til andre situationer  

(Nygaard 2005: 95-97)  

 

Validitet som kvalitetskrav refererer til forskningsresultaternes gyldighed og er opstillet for bl.a. at 

give læseren mulighed for at vurdere, hvordan forskernes forforståelse kan have haft indflydelse 

på forskningsprocessen samt vurdere den valgte undersøgelsesmetode i forhold til formålet (ibid). 

Grundet afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted bliver validitetskravet udfordret og 

begrænser os fra at anskue resultater og konklusioner i nærværende afhandling som objektive og 

endegyldige sandheder. Da formålet med undersøgelsen er at forstå forbrugeren, er to kvalitative 

metoder anvendt: Observationsstudie - også kaldet netnografisk scanning af forbrugerens 

engagement og interaktion på Facebook - samt semistrukturerede interviews med forbrugeren. I 

vores observation af forbrugeren på Nohrlunds Facebook brand page henholder vi os til Ludwig 

Wittgenstein’s (1953) betragtning om, at enhver interaktion på en online platform er en social 

handling og derfor troværdig (Kozniets, 2002). På baggrund af formålet om at opnå en forståelse 

er behandlingen af data ligeledes metodisk kvalitativ, hvor fortolkning er det afgørende element. 

Gennem fortolkningen af respondenternes udtalelser giver vi læseren et indblik i forbrugerens 

holdninger, erfaringer og oplevelser af sit engagement på Facebook brand pages. Taget vores 

hermeneutiske tilgang i betragtning sker en løbende fortolkning, og de semistrukturerede 
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interviews tillader os at træde dybere ind i hver enkelt respondents tilfælde, men samtidig at have 

et fastholdt fokus på det relevante undersøgelsesformål. Refleksivt, ville en kvantitativ metode 

have begrænset dataindsamlingens dybde samt forståelse for hver enkelt respondent, hvilket ville 

have hæmmet muligheden for at komme frem til en tilfredsstillende besvarelse af 

forskningsspørgsmålet.  

 

Ifølge Nygaard (2005) er gennemsigtighed og pålidelighed i forskningsprocessen afgørende for at 

opnå reliabilitet i den kvalitative dataindsamling. For at gøre undersøgelsen gennemskuelig for 

læseren af nærværende afhandling samt øge troværdigheden har vi løbende foretaget en 

transparent dataindsamling, hvor vi har taget læseren med ind i vores løbende overvejelser, 

refleksioner, erkendelser samt redegjort for hvert et skridt i dataindsamlingen. Det betyder, at vi 

har klargjort under hvilke forhold, vores observation og interviews med forbrugeren har fundet 

sted; herunder hvorledes vi har bearbejdet dataen ift. transskribering, kategorisering, analyse, etc. 

 

I forhold til det tredje og sidste kvalitetskrav om generalisérbarhed kan det i nærværende 

afhandling oversættes til en diskussion om fortolkningens omsættelighed til andre situationer. Her 

benyttes Kvales (1997) udsagn om “en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne 

fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. Den er 

baseret på en analyse af ligheder og forskelle mellem de to situationer” (Nygaard, 2005: 97). Som 

førhen nævnt gør den kvalitative analysemetode i nærværende afhandling det ikke muligt at 

skabe et generelt billede af, hvordan forbrugeren engagerer sig i content på Facebook. Dette 

skyldes, at specialet tager sit afsæt i en udvalgt casevirksomhed og knytter sig til konkrete 

eksempler fra Nohrlunds Facebook brand page. Det vil altså ikke være troværdigt eller relevant 

direkte at overføre konkrete konklusioner om forbrugerens engagement med Nohrlund til en 

hvilken som helst anden virksomhed. Dog kan specialets resultater muligvis anvendes på andre 

sammenlignelige virksomheder gennem en kvalificeret diskussion om ligheder og forskelle i de 

forskellige kontekster. Vi vil behandle dette forhold i kapitel 10, hvor vi søger at sætte specialets 

resultater i perspektiv. 
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5. Resultater 
 

I dette kapitel vil de empiriske resultater for nærværende afhandling præsenteres, herunder vores 

netnografiske scanning på Nohrlunds Facebook brand page samt semistrukturerede interviews 

med vores fem respondenter. 

 
Ved vores netnografiske scanning søger vi at give et overblik over Nohrlunds Facebook brand 

page som en social medieplatform, men allervigtigst - et naturligt indblik i forbrugerens adfærd 

herpå, herunder karakteristika for kommunikationen samt konkrete eksempler på forbrugerens 

engagement i content på platformen ved at inddrage relevante udsnit af kommunikationen i form 

af skærmbilleder fra Facebook. Efterfølgende vil den indsamlede data fra de semistrukturerede 

interviews med forbrugeren blive individuelt fremlagt ved at inddele de empiriske resultater i 

overordnede temaer som følge af vores latente indholdsanalyse beskrevet i vores metodeafsnit.  

5.1 Netnografisk scanning 

 
Førend vi kan kommunikere i, med og omkring sociale medieplatforme, er det afgørende, at vi får 

et større kendskab til, hvordan og hvorfor de er sociale. Derfor vil vi i denne sektion skitsere det 

“sociale liv” på Facebook generelt og mere specifikt definere Nohrlunds Facebook brand page 

som et socio-cultural space på baggrund af vores netnografiske scanning og ved at anvende teori 

om common identity og common bond (Ren, Y., Kraut, R. & Kiesler, S., 2007). 

 

Et socio-cultural space defineres som et online miljø, hvor social udveksling og kommunikation 

finder sted mellem forskellige konfigurationer af virksomheder, interessenter og brugere, der over 

tid vil udvikle fælles traditioner, regler og normer - også kaldet kultur (ibid.). Ifølge Ren et al. 

(2007) er ens tilknytning til et sådant online miljø bestemt af enten fælles identiteter, hvor 

medlemmet føler sig draget af gruppen og gruppens tema eller emne som helhed (common 

identity) - eller fælles bånd, hvor medlemmet føler en personlig, social eller følelsesmæssig 

tilknytning til de andre medlemmer af gruppen (common bond) (ibid.). I denne sammenhæng er 

der oftest en klar forskel mellem Facebook friend space, hvor brugere har samlet deres venner, 

familie og bekendte i et socialt netværk kontra en Facebook brand page. Førstnævnte er typisk 

karakteriseret ved bond based attachment, da det er den individuelle bruger eller “ven”, der 

betyder noget frem for emnet, der diskuteres. Her er formålet med kommunikationen at pleje sine 
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forbindelser, og der hersker ingen normer eller regler for kommunikationen (ibid.). Sidstnævnte er 

som oftest identity based, da brugerne har valgt at “like” og følge virksomheden grundet brandet i 

sig selv eller det overordnede tema for gruppen. Her ligger fokus altså på indholdet af 

kommunikationen frem for relationerne, og som regel er der nogle uskrevne (og skrevne) regler 

og normer for kommunikationen (Ren et al., 2007). Det er dog ikke kun mellem friend spaces og 

brand pages, der skelnes, da der også findes forskelle i brugernes tilknytning brand pages 

imellem. Diverse undersøgelser viser, at der er tre hovedårsager til at føle sig knyttet til en gruppe 

via common bond: Social interaktion med andre, personlig viden omkring de andre samt personlig 

tiltrækning rettet mod de andre. Sidstnævnte er ofte affødt af ligheder og fællestræk brugerne 

imellem (ibid.). Ligeledes findes der tre stærke bevæggrunde for tilknytning til en gruppe via 

common identity, inklusiv social kategorisering, gensidig afhængighed samt sammenligning med 

gruppen (ibid.). Vores netnografiske scanning viser, at Nohrlunds Facebook brand page netop er 

en platform hovedsageligt karakteriseret ved common identity, hvor forbrugeren er mere knyttet til 

gruppen som helhed end til de enkelte brugere. Dermed er fokus og kommunikationen begrænset 

til at omhandle content på siden.  

  

Med en forståelse for forbrugerens tilknytning til Nohrlunds Facebook brand page som et socio-

cultural space vil vi nu se nærmere på dét, der kendetegner kommunikationen på platformen. 

5.1.1 Karakteristika for kommunikationen 

Der findes tilfælde, hvor Facebook brand pages indeholder et decideret forum, hvori mange-til-

mange kommunikation forefindes, men typisk indeholder de oftest kun dyadisk eller 

tovejskommunikation - virksomhed og brugere imellem. Dette gør sig også gældende for 

Nohrlunds Facebook brand page, der ikke faciliterer nogen form for fora, og selvom brugerne har 

mulighed for at kommunikere med hinanden på diverse opslag, er siden i overvejende grad 

karakteriseret ved dyadisk tovejskommunikation mellem Nohrlund og virksomhedens følgere. 

Dette er ikke et problem i sig selv, men til forskel fra et brand community (Ren et al., 2007), hvor 

brugerne konstant interagerer, og fællesskabet på denne måde er selvopretholdende, så er 

Nohrlunds Facebook brand page indrettet således, at virksomheden er i kontrol over, hvad der 

bliver uploaded, delt og diskuteret på denne online platform, hvilket medfører, at Nohrlund er i en 

situation, hvor de konstant skal “fodre” interaktionen og skabe “trafik” på deres brand page. Dette 

forhold viste sig også under vores netnografiske scanning, hvor vi erfarede, at kommunikation og 

interaktion på siden oftest sker på Nohrlunds initiativ og er affødt af ét af virksomhedens opslag, 

gerne i form af et flot billede kombineret med en fangende tekst, en konkurrence eller lignende. I 
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observationsperioden har der dog alligevel været tilfælde, hvor brugere på helt eget initiativ har 

delt et billede og “tagget” Nohrlund i opslaget. Eksempler på dette behandles i næste afsnit. 

 

Generelt kan det siges, at vi  gennem perioden for vores netnografiske scanning (fra den 10. 

august 2016 til den 10. november 2016) oplevede kontinuerlig engagement fra forbrugerens side. 

I det følgende afsnit vil vi give læseren konkrete eksempler på forbrugerens engagement med 

content på Nohrlunds Facebook brand page i form af screenshots fra vores netnografiske 

scanning - eksempler, som vi finder særligt relevante for problemfeltet. 

5.1.2 Eksempler på forbrugerens engagement 

De følgende netnografiske observationer af forbrugerens engagement på Nohrlunds Facebook 

brand page er inddelt efter tre niveauer, jvf. vores modificering af COBRA (Muntinga Moorman & 

Smit, 2011) skitseret i afsnittet “Online engagement” i kapitel 2. Hvert niveau er eksemplificeret 

ved to udsnit af kommunikationen i form af et skærmbillede og en dertilhørende beskrivende tekst 

for at understøtte læserens forståelse af forbrugerens engagement på platformen. Dette antal, 

vurderer vi, vil give et tilstrækkeligt indblik i kommunikationssituationen. Imidlertid er 

engagementsniveau 3 opdelt i to, hvor vi vil skelne mellem engagement, der sker på Nohrlunds 

initiativ - modsat engagement på forbrugerens initiativ i form af brugergenereret content.  

 

De forskellige udsnit er valgt med henblik på at præsentere læseren for de mest relevante data, 

der indeholder tilstrækkelig beskrivende dybde således, at vi senere i specialet kan analysere, 

fortolke og diskutere fundene fra vores netnografiske scanning i samspil med data fra de 

semistrukturerede interviews med forbrugeren.  

 

Niveau 1 

Det første niveau af engagement på Nohrlunds Facebook brand page er eksemplificeret igennem 

Skærmbillede 1 og 2 nedenfor. Skærmbillede 1 er postet den 2. oktober 2016, mens 

Skærmbillede 2 er lagt op den 12. september 2016 i forbindelse med Nohrlunds to års 

fødselsdag. I begge opslag er det teksten, der er omdrejningspunktet, men de indeholder også et 

assisterende foto. Teksten i Skærmbillede 1 er af aktuel og informativ karakter med den på 

daværende tidspunkt nyhed om Nohrlunds tilstedeværelse ved Justin Bieber koncerten i 

København. Skærmbillede 2 har en mere personlig karakter med fortællingen om Nohrlunds to 

års fødselsdag med et billede af  et opdækket langbord og med teksten: “I lørdags kunne vi stolt 

fejre to års fødselsdag og havde derfor inviteret hele familien Nohrlund på besøg”! 

 



 44 

Begge opslag er karakteriseret ved, at de har opnået mange “likes”, men ingen kommentarer eller 

delinger. Interaktionen er altså begrænset til forbrugerens tilkendegivelse af, at denne har 

konsumeret og forholdt sig til det specifikke content ved aktivt at “synes godt om” opslaget. Ved 

Skærmbillede 1 tager to af de i alt 81 “likes” form som et “hjerte”5, og ved Skærmbillede 2 er dette 

i alt fem tilfælde ud af i alt 88 “likes”.  

 
Skærmbillede 1 Skærmbillede 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skærmbillede 1+2: For forstørret udgave, se Bilag 5 
 

Niveau 2 

Herunder ses to eksempler på content fra Nohrlunds Facebook brand page, hvor forbrugeren har 

udvist engagement på både første og andet niveau. Fælles for de to opslag er, at Nohrlund er 

afsender, de har fået over 40 “likes” og består af en forholdsvis kort tekst samt et stort farverigt 

billede, hvor brandet Nohrlund kommer til udtryk enten i form af produkt eller logo. På 

Skærmbillede 3 har Nohrlund “tagget” både Aarhus Festuge og Kødbyens Mad & Marked, som er 

lokale, populære events i hhv. Aarhus og København, som forbrugeren dermed indirekte vælger 

at engagere sig i ved at “like” det specifikke content. Ydermere er både Skærmbillede 3 og 4 

udvalgt for at give læseren konkrete eksempler på content, hvor et par af respondenterne for 

nærværende afhandling har valgt at engagere sig, nemlig Christina og Naima. 

                                                
5 “Like”-knappen på Facebook indeholder fem muligheder for at udvise sin reaktion på et opslag. Brugeren kan vælge 
at udvise følgende reaktioner: “Synes godt om”, “Vild med”, “Haha”, “Wow”, “Ked af det” og “Vred”. De er illustreret ved 
hver deres emoji, hvoraf “vild med” er et hjerte. 
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Begge opslag er stemningsfyldte, og forbrugeren har valgt at engagere sig i content, hvor der er 

brugt ord som “hyggestemning” og “weekend” samt vendinger, såsom “cocktails til det dejlige 

sommervejr”, og “vi ønsker alle en rigtig dejlig aften”, der alle bidrager til en positiv stemning 

omkring opslagene. Andet niveau af engagement udvises på Skærmbillede 3 som en kommentar 

af Jette Rysgaard, der har “tagget” en anden Facebook-bruger og skrevet: “Dorthe, gå her forbi!! 

Og smag den med ingefær”, hvortil Dorthe har fulgt op på Jettes kommentar ved at “like” den. 

Skærmbillede 4 illustrerer Poul-Erik Marloth, der har indsat en emoji som kommentar til opslaget. 

 
Skærmbillede 3 Skærmbillede 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skærmbillede 3+4: For forstørret udgave, se Bilag 5 
 

Niveau 3 

Tredje engagementsniveau er først eksemplificeret med to skærmbilleder, hvor Nohrlund er 

afsender, hvorefter niveauet bliver illustreret med eksempler på brugergenereret indhold fundet 

på Nohrlunds Facebook brand page; altså content produceret og offentliggjort af forbrugeren på 

eget initiativ, som vi vurderer til at være det ultimative engagement udvist af forbrugeren. 

 

Skærmbillede 5 og 6 har begge tre delinger, hvilket betyder, at i alt seks forbrugere har valgt at 

videreformidle og dele de to opslag med deres venner og resterende netværk i deres Facebook 

friend space. Ved Skærmbillede 5 engagerer forbrugeren sig i content, der er udformet som et 
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tilbud i forbindelse med efterårsferien, da opslaget indeholder en rabatkode, som giver 

forbrugeren fri fragt ved bestilling på Nohrlunds webshop. Skærmbillede 6 er en egenproduceret 

video delt af Nohrlund, der viser hvordan Andreas Andersen (respondent) og Kristine Bonde 

reagerede, da de fandt ud af, at de havde vundet Nohrlunds konkurrence og fik sponsoreret 

Nohrlund-cocktails til deres bryllup. Denne video har fået tre delinger, fire kommentarer og 109 

“likes”, inkl. “Hjerte” og “Wow”. 

 
Skærmbillede 5 Skærmbillede 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skærmbillede 5+6: For forstørret udgave, se Bilag 5 
 

Skærmbillede 7 og 8 på næste side viser content, der er produceret og delt på Nohrlunds 

Facebook brand page af forbrugeren. Skærmbillede 7 er et billede af en festlig Nohrlund-cocktail 

under Grøn Koncert den 28. juli med teksten: “Endelig tid til Grøn Sommer”, postet af Facebook-

bruger Lica Mathiesen. Skærmbillede 8 viser et opslag fra den 28. august postet af Facebook-

bruger Sisse Fisker i forbindelse med sin fødselsdag. Opslaget indeholder et stort billede af en 

balje fyldt med iskolde Nohrlund-cocktails med teksten: “Min fødselsdag blev lige lidt sjovere med 

denne balje øko-drinks” og et dertilhørende “hashtag”6: #skål. Særligt sidstnævnte opslag har 

opnået stort engagement fra andre Facebook-brugere med hele 20 “likes”. De to brugere har 

aktivt været inde på Nohrlunds Facebook brand page og dele hver sit billede og tekst. Således er 

                                                
6 Et ”hashtag” angives med tegnet # og bruges på sociale medier som en funktionel måde at kategorisere indhold efter 
relevante ord, emner eller udtryk. 
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opslaget ikke kun blevet delt med forbrugerens eget Facebook friend space, men med alle 

Facebook-brugere, der følger Nohrlund på Facebook eller besøger siden. Content, der er skabt af 

en forbruger med et positivt billede af Nohrlund karakteriseres som det ypperste engagement, der 

kan udvises på Facebook, da det kan betragtes som anbefalinger og troværdig “reklame” for 

Nohrlund.  

 
Skærmbillede 7 Skærmbillede 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skærmbillede 7+8: For forstørret udgave, se Bilag 5 

5.2 Individuelle interviews med forbrugeren 

 
I dette afsnit vil de empiriske resultater fra vores semistrukturerede interviews med  fem 

forbrugere. Resultaterne vil blive præsenteret i de overordnede temaer engagement, motivation 

og content med udgangspunkt i det overordnede forskningsspørgsmåls centrale begreber og vil 

således give læseren et indblik i forbrugerens oplevelser af disse. Dette vil muliggøre en dybere 

forståelse af forbrugerens engagement og motivation, når fundene bliver analyseret yderligere i 

kapitel 7. 
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5.2.1 Interview 1: Tina Lage Frank  

Tina er 35 år og bor i Vejen med sine to døtre på 8 år. Tina er uddannet markedsføringsøkonom 

og har en Bachelor i Kultur & Kommunikation. Den 1. august 2016 åbnede hun sit eget 

reklamebureau Frank & Frank i Kolding, hvor hun fungerer som kreativ direktør. 

 

Engagement 

Tina bruger sociale medier hver dag og er - ifølge hende selv - “lidt for meget på”. Hun er bruger 

af både Instagram, Twitter, LinkedIn og Facebook og bruger de forskellige medier til at poste 

billeder og skrive indlæg. Tina har stor interesse for brugen af sociale medier qua sit job som 

kreativ direktør i reklamebureauet Frank & Frank. Dog forklarer Tina, at hun som regel ikke 

engagerer sig i virksomheders indhold på Facebook, men blot “faldt over” Nohrlund grundet sin 

faglige interesse. Tina kan i den henseende kategoriseres som en passiv bruger på Facebook, 

idet hun typisk forbliver i rollen som observant og afholder sig fra at indgå i online interaktion, når 

det kommer til indhold fra virksomheder: 

 

“Jeg interagerer faktisk ikke rigtig med nogen på Facebook. Jeg har aldrig været 

sådan én, der skriver kommentarer - så på den måde interagerer jeg ikke rigtig 

med brands. Altså hvis de spørger om ting eller sådan, er jeg aldrig “med” i 

samtalen” (Bilag 6) 

 

Trods Tinas afholdenhed fra at interagere med virksomheder på Facebook har hun valgt at 

udvise det højeste niveau af engagement ved at skrive en artikel om Nohrlund på LinkedIn 

(Frank, 2016). Tina ytrer selv, at der skal meget til, før hun deler et opslag: 

 

“Altså jeg er god til at “like” ting, eller jeg gør det ihvertfald. Jeg deler ikke rigtig, 

faktisk! Der skal virkelig meget til, før jeg deler et opslag. Og jeg “liker” også 

meget mere på Instagram” (Bilag 6) 

 

Tina følger forskellige virksomheder på sociale medier, men er ikke en loyal følger. Tværtimod 

stopper hun som oftest med at følge virksomhederne efter et stykke tid og finder andre 

spændende virksomheder at følge: 

 

“Jeg plejer at gøre sådan, at jeg følger nogen, og så stopper det; og så følger 

jeg nogle andre, og sådan. Så jeg er sådan meget, hvad skal man sige?! …. 
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Altså at jeg “hopper” rundt - altså så følger jeg ét eller andet brand i et stykke 

tid.” (Bilag 6) 

 

Content 

Tina har endnu ikke smagt Nohrlunds cocktails og blev derfor udelukkende draget af brandets 

visuelle udtryk på Facebook og Instagram, som hun beskriver som både stemningsfyldt og 

lækkert. Ifølge Tina var det Nohrlunds visuelle univers, der tiltrak hendes opmærksomhed og fik 

hende til at engagere sig med brandet: 

 

“Det der med, at deres billeder bare altid er så super lækre; jeg tror, det var dét, 

jeg faldt for. Æstetikken i det. Og jeg kan ikke engang huske, om der var et 

produkt på det - det tror jeg faktisk ikke engang, der var. Jeg tror bare, det var ét 

af de der super lækre stemningsbilleder, de havde, der også gjorde, at jeg 

begyndte at følge dem.” (Bilag 6) 

 

Den største årsag til, at Tina valgte at følge Nohrlund og skrive et blogindlæg, er hendes 

fascination af, hvorledes Nohrlund formår at præsentere spændende indhold, der ikke 

udelukkende drejer sig om Nohrlunds produkter: 

 

“[...] og så så jeg bare deres emballage, som var ret fin, og det gjorde mig 

nysgerrig på, hvem de var - og så faldt jeg bare lidt for den tilgang, de havde til 

det. Og det gjorde mig bare nysgerrig, fordi det ikke kun er de der drinks, de har 

- der var ligesom lidt mere i det.” (Bilag 6) 

 

Motivation 

Tina valgte at engagere sig i Nohrlund på grund af en nysgerrighed, der udsprang af Nohrlunds 

visuelle indhold. Tina har især lagt mærke til dét univers, virksomheden har skabt omkring 

cocktails, men ved at tale om andet end cocktails:  

 

“Altså fordi, den måde at skabe content på, som ikke kun er på produktet - altså 

dét der med at skabe noget uden om også og en fornemmelse og sådan noget.  

Nohrlund har skabt deres helt eget udgangspunkt. Det har jeg da ladet mig 

inspirere af [...] At det lige så meget kan være en stemning, et sommerhus eller 

andet. At det er en hel livsstil, man ligesom kan gå ind i, ikke også?!” (Bilag 6) 
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Grundet Tinas aktive brug af sociale medier både privat og gennem sit arbejde er hun klar over, 

hvilken effekt det har at vise sit engagement. Tina er mor til to piger på 8 år og virker selv bevidst 

om sin brug af sociale medier; hvilket hun indikerer ved at tænke aktivt over sine handlinger på 

Facebook, samt at hun efter sin egen mening er “for gammel” til at bruge Snapchat: 

 

“Altså jeg tror, det er det der med, at folk kan se, hvad man “liker” og sådan. Så 

på Facebook er det faktisk kun, hvis det er mine venner, der poster noget, at jeg 

“liker” det.” (Bilag 6) 

 

På trods af at Tina endnu ikke har smagt Nohrlunds cocktails, har hun en klar idé om hvilke 

associationer, hun forbinder med brandet. Her bruger hun bl.a. ord som “high-end”, “lækkert”, 

“kvalitet” og “unikt”, men kommenterer også på, at det ville give hende som person “noget” at stå 

med en Nohrlund cocktail frem for en anden form for RTD7: 

 

“Så på den måde er det lidt sin egen, og det giver også noget at stå med sådan 

én; det ser lidt lækkert ud, når man står med flasken.” (Bilag 6) 

  

5.2.2 Interview 2: Christina Søndergaard 

Christina er 29 år og er bosat i Århus sammen med sin kæreste Allan, som hun for nyligt har købt 

hus sammen med. Hun arbejder til dagligt ved et digitalt bureau i Egå lidt uden for Århus, hvor 

hun i sensommeren 2016 blev forfremmet til marketingchef. Christina har en Bachelor i 

Medievidenskab og en Kandidatgrad i Oplevelsesøkonomi. 

 

Engagement 

Christina arbejder til dagligt som marketingchef ved et digitalt bureau, og med hendes baggrund 

inden for medievidenskab og oplevelsesøkonomi har hun både en faglig, men også en personlig 

interesse for sociale medier. Hun er bruger af platformene Snapchat, Instagram og Facebook og 

mener selv, at der er et klart skel for hendes online adfærd alt efter, om det er arbejdsrelateret 

eller i privat øjemed:  

 

                                                
7 RTD: Forkortelse for ready-to-drink, der er betegnelsen for drikkevarer, der sælges i en præpareret form klar til 
indtagelse, herunder f.eks. ciders og softdrinks. 
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“Jeg har jo meget professionelle briller på i hverdagen, når jeg sidder på 

arbejde, men når jeg så sidder privat, har jeg sådan lidt mere fritidshatten på og 

er egentlig bare en almindelig forbruger. Alle de ting, som jeg sidder og lægger 

op på Facebook for vores kunder [...] de “fælder” hopper jeg også lige i, når jeg 

selv sidder som privatperson.” (Bilag 7) 

 

Christina er meget aktiv på Facebook, men hun er samtidig meget velovervejet omkring, hvad 

hun engagerer sig i. Humor er især én af de faktorer, der rammer Christina, når hun begår sig på 

Facebook - men bliver i det hele taget påvirket af content, der rører hende følelsesmæssigt: 

 

“Og hvis jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt, så kan jeg godt finde på enten 

at dele det direkte på min væg eller også kopiere linket, og så sende privat til et 

par venner via Messenger f.eks. Men det er, hvis de bruger humor, eller det kan 

være, hvis det bliver personligt; altså nogle søde og rørende historier.” (Bilag 7) 

 

Christina stødte på Nohrlund første gang til Grøn Koncert i Århus og havde fået deres cocktails 

anbefalet af sin kæreste, der var til Grøn Koncert i Randers dagen før. Nohrlunds cocktail-truck 

gjorde stort indtryk på Christina og hendes vennegruppe, da de så det som en kontrast til alt 

andet, man kan købe på Grøn Koncert. Det var altså her, at Christinas engagement med 

virksomheden startede:  

 

“Jeg gik ind på Facebook og fandt dem og “likede” dem. [Kort pause]  Jeg tror 

faktisk, det var fordi, jeg sad og bladrede igennem på Grøn Koncerts Facebook-

side, og så havde de “tagget” Nohrlund i et opslag.” (Bilag 7)  

 

På Nohrlunds Facebook brand page udviser Christina hovedsageligt første niveau af 

engagement, hvor hun “liker” Nohrlunds egne opslag. De fleste af disse opslag tager form som et 

billede med en dertilhørende kort tekst. Det er især Nohrlunds visuelle udtryk, der fanger 

Christinas opmærksomhed og gør, at de “fortjener et ”like”!”:  

 

“Hvis der har været én af de her lækre drinks, er de altså meget gode til at 

lægge nogle virkelig gode billeder op, hvor man tænker: “Fuck, det ser godt ud 

dét der!”. [...] Og så fremstår de bare altid så pænt, står i det samme flotte tøj og 

ser præsentable ud på både billeder og videoer. Og man kunne sådan kende 
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looket fra Grøn Koncert, så jeg fik sådan et flashback - og dét måtte også gerne 

lige få et “like” med på vejen. For det er bare gennemført!” (Bilag 7) 

 

Content 

Igennem interviewet kommenterer Christina flere gange på Nohrlunds visuelle udtryk på de 

sociale medier og mener, det er dér, at virksomheden virkelig dygtiggør sig og skinner igennem 

frem for andre lignende virksomheder: 

 

“Nohrlund får det bare til at se så eksklusivt og lækkert ud via de billeder dér. 

Jeg tror, jeg havde siddet med en helt anden følelse, hvis ikke de kunne finde 

ud af at tage billeder, eller ikke kunne finde ud af at sætte et billede op. Så det 

visuelle er i virkeligheden nok dét, der bærer dem.“ (Bilag 7)  

 

Når Christina engagerer sig med Nohrlund på Facebook, er det som oftest på eget initiativ, og 

fordi hun synes, at indholdet rent faktisk fortjener at få et “like”. Dermed skyldes hendes 

engagement ikke, at Nohrlund direkte opfordrer til det:  

 

“Man kan godt se, at det har taget noget tid at lave indholdet [...] Så det er ikke 

fordi, de skriver “like, like, like” og på den måde opfordrer til engagement, men 

jeg synes bare, at den måde, de får fortalt deres historie via billeder, får mig til 

at engagere mig.” (Bilag 7) 

 

Motivation 

Christina er meget bevidst om sin adfærd på Facebook, og at andre kan følge med i hendes 

aktiviteter. Derfor kan hun godt finde på at “like” opslag eller brand pages velvidende, at hendes 

venner på Facebook vil se det: 

 

“Det giver mig på én eller anden måde noget til min egen profil på Facebook, 

eller til hvem jeg er på Facebook, kan man vel sige. Det er jo ikke nogen 

hemmelighed, at folk holder øje med, hvad andre folk “liker” og sådan noget, og 

det tænker man da selvfølgelig over. Altså, jeg vil have nemmere ved at trykke 

“like” eller “del” på Nohrlunds Facebook, end jeg vil have på så mange andre 

sider, f.eks. noget politisk, fordi Nohrlund viser mere om mig som person.” (Bilag 

7) 
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Det virker dog også den anden vej rundt; og dét faktum, at hendes aktivitet er tilgængelig for 

andre at se, kan afholde Christina fra at engagere sig i content: 

 

“Så hvis jeg har en modsat holdning, og jeg læser noget, der bekræfter mig i 

min holdning, men samtidig véd at mange af mine venner ville blive stødt eller 

utilfredse, hvis jeg tilkendegav den holdning, så holder jeg mig fra at dele det - 

simpelthen for at undgå diskussionerne.” (Bilag 7) 

 

Derfor er Christina også mere eftertænksom, når det kommer til at skulle engagere sig i emner, 

der er lidt mere seriøse eller følsomme, og hun vil derfor have nemmere ved at “like”, 

kommentere eller dele indhold fra en virksomhed som Nohrlund (frem for f.eks. noget politisk), da 

det fortæller mere om hende som person. For Christina handler det altså meget om, hvad hun 

viser udadtil: 

 

“Og hvis jeg “liker” Nohrlunds billeder, så er det da med til at sige, at dem har 

jeg smagt tidligere, og jeg synes, virksomheden er lidt cool. Og det siger jo lidt, 

at jeg godt kan lide sådan nogle lækre cocktails og det lidt eksklusive og sådan - 

det er da meget fedt! Hvorimod, hvis jeg engagerede mig i politiske opslag, så 

bliver det hele bare lidt for tungt til mig.” (Bilag 7) 

 

Til spørgsmålet omkring hvad, der kunne få Christina til at engagere sig yderligere med Nohrlund 

på Facebook, nævner hun flere scenarier: 

 

“Kommentere, det kunne jeg sagtens finde på, hvis de decideret spurgte ind til 

noget, f.eks. ens oplevelser. Eller det kunne også være, hvis de lagde noget op, 

som jeg virkelig kunne genkende ved Grøn Koncert, så man fik den flashback-

følelse igen. Så kunne jeg sagtens finde på at kommentere og “tagge” mine 

venner, som jeg delte de Nohrlund cocktails med. Sådan lidt “kan I huske det 

her?”. Altså noget jeg kan relatere til.” (Bilag 7) 

 

Desuden vil hun gerne følge med i, om Nohrlund kommer nogle af de steder (red. festivaler, etc.), 

som hun selv planlægger at deltage i, og hun vil derfor aktivt søge information herom. Ydermere 

ville hun “selvfølgelig” gerne kommentere eller dele, hvis hun kendte én eller flere af personerne i 

eller bagved opslaget grundet den personlige relation (Bilag 7). Men derudover kunne Christina 

også forestille sig at udvise tredje engagementsniveau ved at dele ét af Nohrlunds billeder eller 
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selv publicere et opslag, hvis hun kommer til et arrangement, hvor de får endnu en god oplevelse 

med Nohrlund:  

 

“[...] at tage nogle selfies med det (red. Nohrlund sixpack) og måske lægge op 

med en tekst à la: “Endnu en gang lækre cocktails fra Nohrlund”, og så “tagge” 

Nohrlund i det eller også lægge op på Nohrlunds væg. Det kunne jeg godt finde 

på. [...] Det bidrager til at folk kan se, at man er en rigtig livsnyder, der sætter 

pris på venner og en god fest på én eller anden måde, ik’?!” (Bilag 7) 

5.2.3 Interview 3: Naima Yasin 

Naima fylder 30 år i december 2016 og blev færdig med sin kandidatgrad inden for Erhvervssprog 

og International Erhvervskommunikation fra Copenhagen Business School i år 2013. Lige siden 

har Naima arbejdet for Coop, hvor hun sidder som projektleder for diverse projekter; senest 

Coops 150 års jubilæum.  

 

Engagement 

Naima er bruger af flere forskellige sociale medieplatforme, herunder bl.a. Facebook, Snapchat 

og Twitter, men hun bruger dem vidt forskelligt. For hende er særligt de to første en måde at 

vedligeholde sine personlige relationer på:  

 

“For mig er det en måde at være sammen med mine venner på, uden egentlig 

at være sammen med dem fysisk, og uden at have dårlig samvittighed over, at 

man ikke har set dem i 100 år.” (Bilag 8) 

 

I løbet af interviewet er det tydeligt, at Naima er meget bevidst om sin sociale ansvarlighed qua 

hendes job i Danmarks største detailhandelsvirksomhed inden for dagligvarehandel. Det ligger 

hende meget på sinde, at vi - som danskere - uanset hvor travlt vi har, skal huske på at værne om 

de gamle traditioner og værdier, herunder familien. Denne dybfølte ansvarsbevidsthed er en 

følelse, Naima også bringer med sig online, hvor hun aktivt vælger kun at beskæftige sig og 

interagere med content, virksomheder og brugere, der deler samme værdisæt:  

 

“Jeg ville f.eks. aldrig arbejde i en tobaksvirksomhed eller på anden måde 

engagere mig med dem. Det synes jeg ikke, man kan byde vores verden 

simpelthen [...] Og jeg vil sige, at det hele nok også afspejler sig i de venner, 

man har både online og in real life, [...] Man kan så sige, at på den måde får 
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man aldrig udvidet sin interesse-sphere eller, hvordan man kan sige - men det 

gør også bare, at man ikke får et socialt netværk, der f.eks. er fyldt med 

racistiske holdninger, eller staver dårligt, deler nogle dumme ting eller sådan 

noget.” (Bilag 8) 

 

Naima engagerer sig med Nohrlund offline såvel som online. Hun har bl.a. hjulpet virksomheden 

til et par arrangementer, men derudover er hun også både forbruger og fortaler for produktet og 

virksomheden. For Naima betyder det meget, at hun selv kan stå inde for produktet såvel som 

virksomheden, og hun har endnu ikke mødt nogen, der ikke kunne lide Nohrlunds cocktails: 

 

“Og så ville jeg faktisk til enhver tid anbefale dem til andre, hvis der f.eks. er én, 

der trænger til et lille studie- eller sommerjob ved siden af, og sige: “Hey - prøv 

det her. Det er virkelig sjovt at være en del af”! Men også, hvis jeg f.eks. skal 

nogle steder hen, så tager jeg altid en Nohrlund med; altså hvis jeg skal til fest, 

skal have en værtindegave med eller sådan.” (Bilag 8) 

 

Online udviser Naima alle tre niveauer af engagement på Nohrlunds Facebook brand page: 

 

“Hvis de spørger efter noget, så deler jeg det. Og hvis de f.eks. poster, at nu har 

de lavet en ny smag, så får de et “like” eller et “hjerte”. Og så kommenterer jeg 

nogle gange med en lidt mere personlig besked om, at det glæder jeg mig til at 

smage eller ét eller andet.” (Bilag 8) 

 

Content 

For Naima er Nohrlund ikke blot endnu et produkt på markedet for RTD drikkevarer, men snarere 

et modsvar til de allerede eksisterende produkter på det marked, som - ifølge hende - er blevet et 

umoderne fænomen: 

 

“Altså, cocktails på flaske har været lidt Randers-agtigt og utrendy og har haft et 

image af kun at være til unge teenagere på 16 år. Og det er synd, for dét er 

Nohrlund ihvertfald ikke. Det er noget helt andet.” (Bilag 8) 

 

Naima har bemærket, hvordan Nohrlund forsøger at gøre op med dette uhensigtsmæssige image 

ved at tænke sig lidt om og tage ét skridt ad gangen (bl.a. i deres valg af distributionskanaler). 
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Desuden beundrer hun dem for, hvad de allerede har opnået og hvilke priser, de har vundet i 

branchen: 

 

“De går all in [...] Der er mange små succes-historier i forhold til, hvad de laver, 

og det beundrer jeg. Jeg synes også, at Nohrlund smager virkelig godt, men 

historien bag er nok dét, der tænder mig mest.” (Bilag 8) 

 

Da vi beder Naima om at beskrive Nohrlund, nævner hun lynhurtigt tre ting: Deres sans for 

detaljer, det æstetiske, og at de er perfektionistiske, hvilket ifølge hende ses både i deres online 

og offline profil:  

 

“Det er flot at se på Facebook og Instagram. Deres videoer er især virkelig 

gode, synes jeg. Jamen … og bare de billeder, de får taget, er jo virkelig 

professionelle, og det ser flot ud! Men det er også den måde, de viser, at når 

man kommer hen til deres såkaldte cocktail-truck på f.eks. en festival, så ser 

drinksene rent faktisk også sådan ud![...] Man kan sige, at de viser, hvem de i 

virkeligheden er.” (Bilag 8) 

 

Naima synes måske nok, at Nohrlund kunne gøre en større indsats for at inddrage forbrugerne på 

Facebook, men tager samtidig afstand til de virksomheder, der opdaterer deres brand pages med 

opslag som: “Synes du også godt om, så vær med i lodtrækningen om…” eller lignende: 

 

“Det gør Nohrlund jo ikke rigtig. Men måske er det fordi deres målgruppe er 

ligesom mig, for jeg ville f.eks. ikke give et “synes godt om” til sådan en type 

opslag. Jeg synes, det er en lidt fordummende måde at lave marketing på.” 

(Bilag 8) 

 

Motivation  

Naima kender Søren og Anders, grundlæggere og ejere af Nohrlund, og har fulgt deres færd med 

virksomheden helt fra starten. Det er netop denne personlige relation, der fik Naima til at 

engagere sig med Nohrlund i første omgang, og hun medgiver, at hun ærlig talt ikke ved, om hun 

ville følge Nohrlund og være lige så aktiv, hvis hun ikke kendte personerne bag: 

  

“Nohrlund er jo efterhånden blevet så stort, og det er mange steder, men jeg 

føler stadig, at jeg er en del af den her lille skare, der kender produktet lidt 
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ekstra godt. [...] jeg deler, hvis de har brug for hjælp. F.eks. hvis de spørger 

efter noget, så deler jeg det.” (Bilag 8) 

 

Dermed kan man sige, at Naimas engagement udspringer fra ønsket om at støtte gode venner i 

et godt projekt, og netop dét forhold, at Naima har “været med fra starten”, giver hende en særlig 

følelse af fællesskab og gør, at hun vil fortsætte med at engagere sig:  

 

“At man er med til noget fra starten af; og selvom det er to år siden nu, så føler 

jeg stadig, at jeg måske er lidt med til at bygge noget op. Og man er en del af 

denne her lille Nohrlund-familie - og den følelse tror jeg faktisk, jeg vil blive ved 

med at have, hvor store de så end blev, fordi der er de her følelser omkring det.“ 

(Bilag 8) 

5.2.4. Interview 4: Andreas Bonnerup Andersen 

Andreas er 27 år og bor til dagligt på Frederiksberg i København og er for nyligt blevet gift med 

sin hustru, Kristine. I juni 2016 graduerede Andreas fra Copenhagen Business School med en 

kandidatgrad i marketing og økonomi, og i dag arbejder han hos GN Store Nord A/S i deres 

marketingafdeling. Andreas var den heldige vinder af Nohrlunds konkurrence på Facebook, hvor 

han vandt gratis Nohrlund-cocktails til alle gæsterne til sit bryllup i august 2016.   

 

Engagement 

Andreas er flittig bruger af sociale medier og bruger dagligt både Facebook, Snapchat og 

Instagram - og ligeledes LinkedIn engang imellem. Andreas interagerer dog sjældent med 

virksomheder på Facebook og bruger det mere som et socialt link mellem sig selv og sine 

venner/familie: 

 

“Jeg bruger det i forhold til ren nysgerrighed og til at følge med i, hvad andre 

ligesom foretager sig, og hvad mine venner og familie laver til hverdag - specielt 

min familie, som bor i Næstved og rundt omkring ellers i landet. Der synes jeg, at 

det er rart, at man kan følge lidt med i, hvad der sker hos dem - også i 

hverdagene når man ikke ser dem hver dag.” (Bilag 9) 

 

Til hverdag træner og spiller Andreas fodbold sammen med en stor gruppe af kammerater; og 

særligt i dén forbindelse bliver Facebook brugt til den praktiske, interne kommunikation samt 

sociale arrangementer: 
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“[...] så det er en nem måde at have hånd i hanke med 25 gutter, når man skal 

arrangere fodboldkampe, træninger, osv.” (Bilag 9) 

  

Andreas har kendt til Nohrlund et godt stykke tid og er stødt på brandet ved flere lejligheder, men 

det var først efter, at han og hans hustru deltog og vandt i en stor Nohrlund-konkurrence, at han 

tog et valg om at engagere sig yderligere. Konkurrencens præmie var, at Nohrlund ville 

sponsorere hele deres bryllupsfest med Nohrlund-cocktails: 

 

“[...] men efterfølgende, da vi havde vundet den her konkurrence, så steg 

interessen jo selvsagt for selve Nohrlund som brand [...] Jeg har været inde og 

synes godt om deres gruppe. Så kan jeg ligesom følge med engang imellem i, 

hvad der sker.” (Bilag 9) 

 

Udover nu at følge Nohrlund på diverse sociale medier - så har Andreas på eget initiativ også 

udvist engagement på tredje niveau ved at publicere brugergenereret content i form af at have 

postet bryllupsbilleder og “tagget” Nohrlund på både Instagram og Facebook: 

 

“Så har jeg sørget for, hvis jeg har lagt billeder op omkring brylluppet, at jeg også 

har tilføjet Nohrlund [...] Sådan så de ligesom også kunne “benefitte” lidt fra noget 

branding.” (Bilag 9) 

 

Content 

Generelt stiller Andreas sig positivt overfor Nohrlund som brand, både ift. produktsortiment og 

udtryk på de sociale medier. Ifølge Andreas udstråler Nohrlund eksklusivitet både offline og 

online: 

 

“De har ikke mange produkter, men de har 3-4 produkter, de vælger at sige, de 

kan stå inde for. Det, synes jeg, er meget positivt [...] De går meget op i at det er 

friske råvarer, økologisk [...] De har ligesom valgt at holde det til, at det skal være 

et [Kort pause] .. ja, altså et eksklusivt brand. Og det kan man sige, at det er 

deres priser jo også en ret god indikator for.” (Bilag 9) 

 

I løbet af interviewet kommenterer Andreas flere gange på Nohrlunds visuelle udtryk på de 

sociale medier, som han beskriver som værende konsistent og strømlinet: 
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“Jeg synes, det er et brand som er meget konsistente i deres formidling [...] de er 

gode til at lægge nogle billeder op, der ligesom følger stilen hver gang. Altså det 

ligner, at de er meget omhyggelige med, hvad for nogle billeder de vælger at 

lægge op hver gang - det kan jeg godt lide!” (Bilag 9) 

 

Motivation 

For Andreas er den primære motivationsfaktor for at engagere sig i content på Facebook, at han 

kan holde relationer ved lige og få stillet sin nysgerrighed omkring, hvad venner og familie 

foretager sig. Det er ligeledes nysgerrigheden, der er i fokus, når det kommer til motivationen for 

at engagere sig i Nohrlunds content på Facebook: 

 

“Men jeg kan godt lide at holde øje med dem. Jeg synes, de lægger mange 

billeder op sådan til hverdag. Og dér kan jeg godt lide at holde øje med, 

hvordan det går med dem, og hvad det er, de laver, og hvilke events, de nu har 

været til.” (Bilag 9) 

 

Nohrlund har fået en særlig betydning for Andreas, efter han vandt konkurrencen, og det 

personlige forhold er afgørende for hans vedvarende engagement med Nohrlund på Facebook: 

 

“Jeg føler, at jeg har et lille forhold til dem nu - også fordi, ehm ..., at de ligesom 

har givet os alle de her cocktails til vores bryllup. Så jeg føler, at jeg har et 

forhold, og det giver mig da ét eller andet, at jeg nu ligesom kan associere deres 

brand med noget positivt for mig” (Bilag 9) 

5.2.5 Interview 5: Henrik Løvig 

Henrik på 41 år er bosat i Ry, gift og har to børn. Til dagligt arbejder han som administrerende 

direktør i North Media Online A/S, hvor han hver dag benytter sociale medier som en aktiv del af 

indsatsen på sit arbejde med digitale forretninger.  

 

Engagement 

Henrik er aktiv på en håndfuld sociale medier, herunder bl.a. Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat og LinkedIn, og kan karakteriseres som en hyppig bruger af sociale medier, idet de 

fylder meget både i hans private og professionelle liv: 
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“Min brug af sociale medier er, at jeg er aktiv på stort set alle sociale.... eller i 

hvert fald rigtig mange sociale medier. Både privat og arbejdsmæssigt fylder det 

en del.” (Bilag 10) 

 

På trods af Henriks omfattende brug af sociale medier i hverdagen, udviser han typisk sit 

engagement i form af “likes” og bidrager sjældent med brugergenereret indhold. Han vil dog ikke 

karakterisere sig selv som passiv på den baggrund: 

 

“Jeg er nok en type, der konsumerer mere, end jeg producerer. [...] Jeg er 

ekstrem aktiv, men jeg er ikke den store indholdsproducent.” (Bilag 10)  

 

Content 

Henrik blev bekendt med Nohrlund gennem en reference fra en kollega, der udelukkende 

byggede på interessen for en spændende startup virksomhed. Henrik har endnu ikke smagt 

Nohrlunds cocktails, hvorfor interessen alene udsprang af Nohrlund som virksomhed og dens 

indsats på Facebook, som så efterfølgende har gjort et indtryk på Henrik: 

 

“Eh, jeg tror, at jeg har set et par opdateringer fra dem, og ellers har jeg været 

inde og besøge deres side. Ellers har jeg set Nohrlund i en artikel omkring 

noget startup virksomhed, som jeg synes var spændende [...]  jeg synes, at det 

ser ud til, at de formår at skabe et brand omkring det produkt, de laver.” (Bilag 

10)  

 

Ved Henriks første møde med Nohrlunds Facebook-side bemærkede han, at den “lille” 

virksomhed allerede havde formået at tiltrække en skare af engagerede følgere gennem en aktiv 

brug af mediet, hvilket gjorde et indtryk på ham: 

 

“Jamen, jeg synes egentlig, at jeg kan huske - i forhold til hvor gammel 

virksomheden er - da jeg var inde og se på den - at de havde mange “likes” og 

relativt mange følgere på deres side. Og som jeg husker det, så var de meget 

aktive med deres opslag, og der skete ligesom noget, og der var aktivitet på 

siden.” (Bilag 10) 

 

Da vi i løbet af interviewet beder Henrik om at beskrive Nohrlund med et par ord, nævner han 

hurtigt og bestemt følgende tre tillægsord: Moderne, utraditionel og engagerende. 
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Motivation 

Grundet Henriks arbejde følger han typisk virksomheder på Facebook, som giver ham noget 

inspiration i arbejdsmæssig forstand. Han beskriver dermed Nohrlund som værende en lettere 

utraditionel virksomhed for ham at følge: 

 

“Det er jo en meget anderledes type af virksomhed i forhold til de, jeg plejer at 

følge [...] Så det her er en lidt anderledes type i og med, at de producerer 

fødevarer, hvor de andre virksomheder, jeg kigger på, som regel er 

investeringsselskaber.” (Bilag 10) 

 

Henrik er ret bevidst om sin ageren på Facebook, og om at hans netværk “kigger med”. Henrik 

bruger mest Facebook i arbejdsregi, hvilket er afgørende for måden, hvorpå Henrik begår sig på 

Facebook. Han er meget bevidst herom, og derfor undlader han f.eks. at engagere sig i indhold af 

politisk karakter og ytrer sig heller ikke herom. Dog mener Henrik, at han derudover engagerer sig 

bredt i forhold til content på Facebook: 

 

“Jeg tror, at jeg holder sådan noget som min politiske holdninger osv. for mig 

selv, men ellers så er det meget bredt”. (Bilag 10)  

 

Vi har nu præsenteret læseren for de indsamlede data for nærværende afhandling, herunder de 

empiriske resultater fra vores netnografiske scanning på Nohrlunds Facebook brand page samt 

empiri fra vores semistrukturerede interviews med undersøgelsens fem respondenter. I næste 

kapitel vil vi, i henhold til vores induktive forskningsmetode fremsætte det teoretiske apparat, der 

skal hjælpe os videre i vores forståelse af forbrugerens motivation for at engagere sig i content på 

Facebook brand pages.  
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6. Teoretisk apparat  
 

I dette kapitel vil vi forklare den teoretiske ramme, der på baggrund af vores induktive metode er 

blevet til efter dataindsamlingen, og som vil danne grundlag for analysen i nærværende 

afhandling. Vi vil præsentere og diskutere de teorier, der skal hjælpe os til en dybere forståelse af 

specialets problemformulering samt underspørgsmål, der for overblikkets skyld er fremsat 

nedenfor: 

 

Hvad motiverer forbrugeren til at engagere sig i content på Facebook brand 

pages? 

 

Underspørgsmål 

1. Hvordan kan forbrugerens engagement karakteriseres? 

2. Hvilke personlige motivationsfaktorer danner grundlag for forbrugerens engagement?  

3. Hvordan kan forholdet mellem virksomheden, teorien og forbrugeren karakteriseres?  

 

Dette kapitel tager sit afsæt i problemformuleringens centrale begreber (fremhævet i teksten), 

hvorfor specialets teoretiske ramme udgøres af tre afsnit: Content marketing, Engagement og 

Motivation. Disse tre begreber vil blive præsenteret og diskuteret, mens vi stiller os kritiske og 

refleksivt overfor vores egne, teoretiske valg. Der vil forekomme delkonklusioner efter hvert afsnit. 

De to afsnit om engagement og motivation indtager et forbrugerperspektiv ved at have fokus på 

forståelsen af forbrugeren, hvorfor de vil danne det teoretiske grundlag for analyseafsnittet. 

Derimod bidrager afsnittet omkring content marketing til afhandlingens kapitel 8, hvor forholdet 

mellem virksomhed, teori og forbruger diskuteres. 

6.1 Content marketing 
 

Følgende afsnit påbegyndes med en introduktion til vores forforståelse og teoretiske inspiration 

inden for content marketing. Derefter vil vi præsentere begrebet samt diskutere, hvorvidt content 

marketing kan ses som en selvstændig disciplin eller blot som et relationsopbyggende værktøj. 

Dette gøres ved at inddrage supplerende teoretikere og er med til at give afsnittet dybde og 

perspektivering.  
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6.1.1 Forforståelse og teoretisk inspiration  

Vi finder det væsentligt at indlede dette kapitel med en redegørelse for vores forforståelse af 

disciplinen content marketing med henvisning til vores hermeneutiske videnskabsteoretiske 

epistemologi. Formålet med dette afsnit er således at fremhæve mønstre og tilfælde, der kan give 

os en nærmere indikation af, hvornår én eller flere handlinger kan betragtes som værende 

“content marketing”. Vi sætter hermed vores forforståelse for disciplinen content marketing på spil 

for til gengæld at få den bekræftet, afkræftet eller ændret ved tilførelsen af ny viden i løbet af 

analysefasen og den efterfølgende diskussion, hvor vores forforståelse smelter sammen med 

vores helhedsforståelse.  

 

Det er afgørende for nærværende afhandling at kortlægge udgangspunktet ud fra, hvor der 

arbejdes, samt hvilken definition forskerne bruger som afsæt til videreformidling. Det har ikke 

været muligt for os at finde en definition på content marketing, der udspringer fra et solidt 

forskningsgrundlag, hvorfor vores forforståelse udgøres af, hvordan vi selv og praktikere inden for 

området forstår begrebet. Hovedsageligt kommer vores teoretiske inspiration fra Joe Pulizzi og 

hans bog “Epic Content Marketing” (Joe Pulizzi, 2014). Pulizzi er én af de mest fremtrædende 

praktikere inden for feltet, og så er han grundlægger af Content Marketing Institute (u.å.); den 

ledende uddannelsesinstitution inden for disciplinen. Dermed fungerer nedenstående definition 

som afsæt til videreformidling, da den synes at indfange essensen af vores forforståelse af 

content marketing:   

 

”Content marketing is the marketing and business process for creating and 

distributing valuable and compelling content to attract, acquire, and engage a 

clearly defined and understood target audience – with the objective of driving 

profitable customer action” (Pulizzi, 2014: 5). 

 

Baseret på ovenstående er content marketing en disciplin med en S-D Logic (Vargo & Lusch, 

2004), som beskrevet i introduktionen for nærværende afhandling, hvor det handler om at 

producere og distribuere indhold, der skaber værdi for modtageren ved at underholde, informere, 

inspirere, eller på anden vis opfattes som relevant og værdifuldt for forbrugeren (Pullizi, 2014). 

Dermed kan content marketing betragtes som distribution af “ikke-reklamerende” indhold, og - 

modsat den tidligere G-D Logic (Vargo & Lusch, 2004) - skal man, ifølge Content Marketing 

Institute, tiltrække, fastholde og engagere forbrugeren gennem kontinuerlig berigelse, der skal 

sikre relationsskabelse og tillid (ibid.). Content marketing er ligeledes en dialogskabende disciplin, 

hvor historier og “stemninger” omkring virksomhedens historie og univers skabes for på den måde 
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at engagere målgruppen i en dialog omkring fælles interesser og følelser. På den måde bliver 

direkte salg nedtonet, og fokus er således på loyale relationer, der skal føre til en profitabel 

forbrugeradfærd over længere tid (ibid.).  

 

”Consumers are smarter, they expect more, they approach purchase decisions 

with greater scrutiny and have access to more data for comparison” (Kotler, P., 

Keller, K., L., Brady, M., Goodman, M., & Hansen, T., 2009: 13). 

 

I kølvandet af ovenstående citat, sættes der i endnu højere grad end tidligere krav til 

virksomheder i dag om at skabe kontinuerligt og relevant kvalitetsindhold til den medskabende, 

handlekraftige og informationsrige forbruger for dermed at kunne opbygge tillid, loyalitet og skabe 

vigtige relationer for at få indvirkning på samtalen. Således indikeres det, at relationsopbygningen 

mellem forbruger og virksomhed er ét af de helt afgørende formål med content marketing. Det 

leder os til at undersøge forholdet mellem relationsskabelse og content marketing, samt hvordan 

disse er påvirket af udviklingen fra Forbruger 1.0 til Forbruger 2.0. 

6.1.3 Øget behov for relationsskabelse  

Som fremlagt i introduktionen for nærværende afhandling har udviklingen af 

kommunikationsteknologier, herunder Internettet, smartphones og de sociale medier medført en 

generation af mere krævende, kloge, og i høj grad velinformerede forbrugere (Kotler Kotler, P., 

Keller, K., L., Brady, M., Goodman, 2009). Disse egenskaber afspejles i både behov, 

forventninger, beslutningsprocesser, købsadfærd samt tilhørsforhold til brands og andre 

forbrugere. Særligt de sociale medier har muliggjort en hurtig og nem kommunikation mellem 

forbruger-forbruger samt forbruger-virksomhed (Orfeldt, 2008: 124). Dette har stor betydning for 

virksomheder, da forbrugere lynhurtigt influerer hinanden i de sociale netværk, når de læser 

anmeldelser, deler erfaringer eller på anden måde interagerer omkring virksomheder og deres 

produkter online (Rose & Pulizzi, 2011: 7; Pulizzi & Barrett, 2009). Denne forbrugermagt bevirker, 

at virksomheder ikke længere har den fulde kontrol over deres brand, da både virksomhed og 

forbruger nu har adgang til udvælgelse af informationer og budskaber, der skal videreformidles, 

særligt pga. de sociale mediers magt og muligheder (Due, 2012).  

 

Udviklingen betyder, at virksomheder nu i endnu højere grad end før er nødsaget til at komme i 

kontakt med og lytte til forbrugeren; herunder invitere til dialog og aktiv deltagelse. At give 

forbrugeren en vigtig rolle i “skabelsen” af virksomheden kan nemlig være med til at opbygge en 

stærk relation (Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I., 2010: 10-11):  
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“The job of marketing is no longer to create customers, it is to create passionate 

subscribers to our brand” (Rose & Pulizzi, 2011: 9)  

 

Ovenstående udvikling giver anledning til at se content marketing disciplinen som et værktøj i den 

nødvendige relationsskabelse mellem virksomhed og forbruger i dag. Vi fristes derfor til at se 

nærmere på content marketing disciplinens selvstændighed, eller hvorvidt disciplinen skal ses 

som en afart i relationsmarketing. 

6.1.4 Content marketing som selvstændig disciplin 

Ligesom med content marketing findes der ikke nogen fast defineret udlægning af disciplinen 

relationsmarketing. Dog centrerer alle definitioner sig omkring emner, såsom tiltrækning og 

fastholdelse af kunder, langsigtet orientering, lønsomhed for alle parter samt fokus på relation 

mellem virksomhed og stakeholders. Nedenstående definition omfavner dermed essensen af 

relationsmarketing:  

 

“Marketing from a relational perspective can be defined as the process of 

identifying and establishing, maintaining, enhancing, and when necessary 

terminating relationships with customers and other stakeholders at a profit so 

that the objectives of all parties involved are met, where this is done by a mutual 

giving and fulfillment of promises” (Grönroos, 2004: 101)  

 

At der ikke er et klart og alment accepteret koncept af relationsmarketing, gør disciplinen 

kompleks og har medført, at begrebet har været brugt som “paraply-filosofi” til at beskrive 

lignende koncepter, såsom direct marketing, loyalty marketing, etc. (Butle, 1996: 5). Derfor kan 

man også fristes til at kategorisere content marketing som en underdisciplin af relationsmarketing; 

altså en relationsmæssig variation frem for et fuldstændig forenet koncept i sig selv. Men på trods 

af, at der er flere overlap mellem relationsmarketing og content marketing, vil vi som forskere 

argumentere for, at der faktisk er tale om to adskilte discipliner med forskellige fokuspunkter, mål 

og processer: Relationsmarketing omhandler det bredt omfavnende begreb relationships, 

herunder processen med at identificere, etablere, vedligeholde og forbedre relationer med 

virksomhedens stakeholders. Modsat er fokuspunktet for content marketing på selve indholdet, 

som skal skabe relationen virksomhed og stakeholders imellem. Dermed er fokus rettet mod at 

skabe content, der giver forbrugerne værdi og oplevelser nok til, at de på egen hånd opsøger at 

engagere sig i indholdet (f.eks. på sociale medier) ved at konsumere, “like”, kommentere, dele 
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og/eller medskabe. Efter at have sammenstillet de to definitioner af hhv. content marketing og 

relationsmarketing konkluderer vi, at content marketing bør ses som en selvstændig disciplin, og 

hermed betragtes dette således i nærværende afhandling. 

 

Delkonklusion 

Vores forforståelse af content marketing som selvstændig og relationsopbyggende disciplin har 

fokus på kontinuerlig kreation og distribution af relevant kvalitetsindhold til forbrugeren. Dette 

teoriafsnit vil blive inddraget yderligere i specialets kapitel 8, hvor vi ønsker at bringe en 

diskussion frem om, det indbyrdes forhold mellem variablerne Virksomheden, Teorien, 

Forbrugeren for at afdække det sidste underspørgsmål i vores problemfelt for nærværende 

afhandling. 

6.2 Engagement 
 

For at kunne forstå forbrugerens motivation for at engagere sig i indhold på sociale medier, er det 

fundamentalt for læseren at få en forståelse for, hvad begrebet engagement dækker over i 

nærværende afhandling. Følgende afsnit har derfor til formål at undersøge det teoretiske 

grundlag og de eksisterende definitioner af begrebet samt kortlægge, hvordan forskerne bag 

denne afhandling forstår og benytter begrebet til videre analyse og forståelse af forbrugeren. 

 

Som begreb findes engagement indenfor flere forskellige områder, herunder psykologi, sociologi 

og organisatorisk adfærd og -ledelse og er dermed ikke alene forbeholdt marketing (Brodie, R., 

Hollebeek, L., Juric, B. & Ilic, A., 2011; Hollebeek, 2011). De forskellige felter fremsætter 

forskellige forståelser af begrebet, men alle bygger de på samme rå definition: At være engageret 

er at være involveret, optaget eller interesseret i noget (Hollebeek, 2011). Inden for marketing er 

forbrugerengagement et forholdsvist nyudviklet fænomen, der har sine rødder i den nye logik 

inden for marketing (udviklingen fra G-D Logic til S-D Logic), som vi behandlede i introduktionen 

samt tidligere i dette kapitel (Vargo & Lusch, 2004). Denne nye logik accepterer forbrugeren som 

en aktiv deltager i virksomhedens marketingprocesser og er senere blevet dækket af op til flere 

forfattere (f.eks. Van Doorn, J., Lemon, K. E., Mittal, V., Nab, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P., 

2010; Brodie et al., 2011; Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B. & Hollebeek, L., 2013; Piligrimiene, Z., 

Dovaliene, A. & Virvilaite, R., 2015). Efter at have gennemgået den akademiske litteratur er det 

kommet frem, at - på trods af den brede vifte af fortolkninger af begrebet på tværs af discipliner - 

er fællesnævneren for alle definitioner den positive klang i ordet (Hollebeek, 2011). F.eks. er 

engagement inden for erhvervslivet oprindeligt anvendt inden for organisatorisk adfærd ved f.eks. 
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Kahn (1990), der kategoriserer konceptet som arbejdsglæde med definitionen “[...] positive, 

fulfilling work related mindset and activities.” (Hollebeek, 2011: 557). Et andet eksempel herpå er 

engagement blandt studerende, der omfatter enkeltpersoners villighed til at mestre bestemte 

færdigheder (ibid.). 

6.2.1 Konceptualisering  

Som nævnt er der endnu ikke fastlagt en fælles, accepteret definition af begrebet engagement, 

hvorfor der findes op til flere forskellige definitioner i den aktuelle, akademiske marketinglitteratur. 

Ét af de første forsøg på at omfavne begrebet i en definition skete i 2006 af Patterson, P., Yu, T. 

& de Ruyter, K.: “The level of customer’s physical, cognitive and emotional presence in their 

relationship with a service organization.” (Hollebeek, 2011: 560). Denne definition har sin 

grundtanke i organisatorisk adfærd, hvorimod det senere forsøg af Vivek i 2009 herudover også 

er baseret på psykologi og sociologi med følgende ordlyd: “The intensity of a consumer’s 

participation and connection with an organization’s offerings and/or its organized activities.” (ibid.). 

Begge kan siges at referere til grundtanken bag relationsmarketing og har siden hen givet 

anledning til nye definitioner og konceptualiseringer i litteraturen, herunder det eksplorative studie 

af Brodie et al. (2011), som vi nu vil se nærmere på. 

 

Brodie et al. (2011) præsenterer engagement som et kontekstafhængigt og tredimensionelt 

koncept bestående af kognitive, emotionelle og/eller adfærdsmæssige dimensioner. Tilsammen 

danner de tre dimensioner grundlag for forbrugerens engagement, hvorfor vi finder det naturligt 

kort at skitsere de tre dimensioner: Den kognitive dimension refererer til en forbruger med en 

personlig interesse (f.eks. fodbold), der på baggrund af denne vil engagere sig i content 

omhandlende netop fodbold. Dvs. at engagement bestemmes af forbrugerens opfattelse af 

objektets relevans (Brodie et al., 2011). Under den anden og mere emotionelle dimension 

bestemmes forbrugerens engagement ud fra dennes tilhørsforhold til virksomheden og/eller 

brandet. Som eksempel kan nævnes en forbruger, der forsvarer eller taler godt om et bestemt 

brand og dermed udviser en følelsesmæssig forbindelse til brandet. Den tredje og sidste 

dimension, adfærd, bidrager til en handlekraftig forbruger, og angiver dét aktivitetsniveau, 

forbrugeren udøver, f.eks. på Facebook, hvor dét at “like”, kommentere og skabe eller dele 

virksomheders eller andre forbrugeres indhold argumenterer for en engageret forbruger (ibid.: 

257).  
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“Engagement is a multidimensional concept, even a multidimensional process, 

with the end result defined as consumer connection in terms of cognitive, 

behavioral, emotional” (Brodie et al., 2011: 258) 

 

Under vores dataindsamling blev det tydeligt, at forbrugerens engagement er et flerdimensionelt 

begreb, og at fælles for alle respondenter er, at deres engagement som minimum udgøres af en 

adfærd i én eller anden form. Derfor er ovenstående citat medtaget som en konceptualisering af 

engagement-begrebet. Imidlertid, med reference til vores modificerede udgave af COBRA 

(Muntinga, Moorman & Smit, 2011), hvor vi afgrænser os til at undersøge det synlige engagement 

hos forbrugeren, ser vi det som en nødvendighed at indskrænke vores forståelse for begrebet 

endnu mere. Dette gøres i det følgende. 

 

Nedenstående definition af Van Doorn et al. (2010), som en del af marketinglitteraturen, danner 

grundlaget for forståelsen af begrebet engagement i nærværende afhandling, da det indtager et 

forbrugerperspektiv og fortrinsvist fokuserer på den adfærdsmæssige dimension af engagements-

begrebet. Dette stemmer overens med specialets problemformulering, hvor vores forforståelse 

lyder, at engagement opstår pga. en motivation:  

 

“Customers’ behavioral manifestation toward a brand or firm, beyond purchase, 

resulting from motivational drivers” (Brodie et al., 2011: 256) 

6.2.2 Det synlige engagement   

Den adfærdsmæssige dimension af engagement-begrebet fremlagt af Brodie et al. (2011) står i 

sammenhæng med afsnittet Online engagement i kapitel 2, hvor vi skitserer, hvordan Facebook 

regulerer forbrugerens muligheder for at engagere sig med virksomheder. Som vi skriver i 

afsnittet, er vores niveauinddeling af engagement-begrebet løst baseret på Muntinga, Moorman 

og Smit’s (2011) typologi af forbrugeres online brand-relaterede aktiviteter (COBRA). Ifølge 

forfatterne kan forbrugerens engagement undersøges ved hjælp af tre niveauer: 1) Consuming, 2) 

Contributing, 3) Creating. Første niveau udgør en passiv form for online deltagelse og betragtes 

som det minimale niveau af engagement i og med, at forbrugeren blot konsumerer content ved 

f.eks. at læse posts og se videoklip uden at komme med en synlig reaktion. Næste niveau er givet 

ved moderat online aktivitet og deltagelse ved, at forbrugeren bidrager til og reagerer på sidens 

indhold, f.eks. ved at kommentere på billeder og videoer. Det ultimative niveau af engagement 

involverer, at forbrugeren deler og/eller selv skaber eller medskaber content (brugergenereret 
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content), sådan som anmeldelser, videoer, etc. og poster det online, sådan at andre forbrugere 

kan konsumere det og/eller bidrage til det (Tsai & Men, 2013).  

 

"Sharing and uploading content signify a higher form of engagement” (Muntinga, 

Moorman, & Smit, 2011).  

 

Da vi som forskere er interesseret i det synlige forbrugerengagement har vi valgt at tilpasse 

typologien for COBRA herefter. Mens niveau 2 og 3 stemmer overens i begge typologier, adskiller 

niveau 1 sig fra hinanden. I typologien for nærværende afhandling indebærer niveau 1 en synlig 

adfærd (et “like”), hvorimod Muntinga, Moorman og Smit (2011) taler for en komplet, passiv 

konsumering af content. Det ekstra fokus på den adfærdsmæssige dimension af engagement-

begrebet er et udtryk for, at vi som forskere retter blikket mod den aktive adfærd og det synlige 

forbrugerengagement, der foregår på Nohrlunds Facebook brand page. Dette valg er taget i 

forlængelse af, at respondenterne i studiet allerede har “liket” Nohrlunds Facebook brand page, 

og fordi vi i vores netnografiske scanning selvsagt kun har mulighed for at observere en aktiv og 

synlig adfærd.  

 

Hvis vi sammenholder ovenstående med definitionen af content marketing, er det relevant for os 

netop at undersøge den adfærd, vi kan observere på Facebook på baggrund af tesen om, at 

succesfuldt content marketing skal føre til en profitabel forbrugeradfærd  (Pulizzi, 2014: 5). 

6.2.3 Engagement som forlængelse af forbrugerens selv  

I dette afsnit vil vi behandle engagement ud fra koncepterne core concept of self og the extended 

self af den amerikanske forbrugeradfærdsforsker Russell W. Belk (1988; 2013). Core concept of 

self og the extended self vil i nærværende afhandling blive oversat til hhv. selv-koncept og 

forlængelse af selvet. I artiklen “Possesions and the Extended Self” fra 1988, hævder Belk, at 

mennesker udtrykker deres selv gennem de ting, de forbruger eller omgiver sig med (ibid.). 

Således behandler han forholdet mellem selv-koncept og ejendele ved at definere identitet ud fra 

de ting, vi besidder som en forlængelse af selvet: 

 

“We are what we have” (Belk, 1988: 139) 

 

Imidlertid er forlængelsen af selvet ikke begrænset til kun at omfatte eksterne objekter og 

ejendele, så derfor, og i overensstemmelse med artiklen “Extended Self in a Digital World” af Belk 

(2013), definerer vi forbrugerens identitet i den digitale tidsalder under Web 2.0 som forholdet 
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mellem online og offline personas (Belk, 2013). Vi argumenterer derfor for, at forbrugerens 

synlige og aktive engagement på Facebook brand pages fungerer som en forlængelse af selvet. 

Følgeligt, når forbrugeren vælger at engagere sig i content på Nohrlunds Facebook brand page 

(“like”, kommentere, dele/skabe), er det en måde for denne at udtrykke sit selv-koncept på. 

Forbrugerens Facebook-profil vil oftest være bygget op om dennes selv-koncept og vil dermed 

afspejle, hvordan forbrugeren opfatter sig selv og gerne vil opfattes af omverdenen på den 

platform. Ifølge teorien er der dermed en stor sandsynlighed for, at forbrugeren vil - bevidst eller 

ubevidst - engagere sig i content, der stemmer overens med dét image, forbrugeren selv mener 

at have (ibid.). 

 

Delkonklusion 

Som forventet viste både vores netnografiske scanning og semistrukturerede interviews med 

forbrugeren et stort spænd i forbrugerens grad af engagement. Med udgangspunkt i den aktive 

og synlige adfærd ser vi forbrugerens engagement i content på Facebook brand pages som en 

kontekstafhængigt og flerdimensionelt process, der fungerer som en forlængelse af forbrugerens 

selv. Dette argument vil blive behandlet yderligere i specialets analysedel (kapitel 7) ved at 

karakterisere og analysere respondenternes engagement med Nohrlund som en forlængelse af 

forbrugerens selv og dermed en del af forbrugerens identitet. Således vil dette teoriafsnit hjælpe 

os til at besvare afhandlingens første underspørgsmål.  

6.3 Motivation  
 

Dette afsnit vil omfavne tredje og sidste del af afhandlingens teoretiske ramme, motivation. Her vil 

læseren blive præsenteret for forskellige motivationsteorier, som skal skabe en dybere forståelse 

for afhandlingens problemfelt. Forskerne vil ydermere bruge afsnittet til at diskutere de fremsatte 

teorier og samtidig reflektere kritisk over de trufne teoretiske valg. 

 

Med et ønske om at opnå en dybere forståelse for hvilke faktorer, der motiverer vores 

respondenter til at engagere sig i content på Nohrlunds Facebook brand page, vil vi først 

fremsætte og diskutere aktuel litteratur og teori omkring forbrugermotivation. Her tager vi 

hovedsageligt afsæt i Wan-Hsiu Sunny Tsai & Linjuan Rita Men (2013) og deres forskning i 

forbrugerengagement med brands på sociale medier i artiklen “Motivations and Antecedents of 

Consumer Engagement With Brand Pages on Social Networking Sites” (Tsai & Men, 2013). For 

at give specialet tyngde vil vi søge at få belyst de motivationsfaktorer, vi har identificeret via Tsai 
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& Men, yderligere gennem andre supplerende teoretikere. Disse præsenteres i et samlet teoretisk 

apparat, der skal danne ramme for og fungere som redskab i vores videre analyse af forbrugeren.  

 

Flere forfattere har gennem tiden forsket i, hvilke motivationer og forhistorier, der ligger bag 

forbrugeres online engagement på sociale medier; men til vores kendskab, er der endnu ikke 

gennemført lignende forskningsundersøgelser om den danske forbrugers motivation for at 

engagere sig i en dansk virksomheds content. På trods af at disse er skabt i en anden kontekst 

end rammerne for vores undersøgelse (f.eks. Tsai & Men, 2013) vil vi argumentere for, at de kan 

bidrage til vores forforståelse af online forbrugeradfærd, som vi vil bruge i vores videre analyse og 

undersøgelse af forbrugeren ift. vores problemfelt. De resultater, vi kan udlede fra den fremsatte 

teori i dette afsnit, vil med Nohrlund som case blive genstand for yderligere fortolkning og vil 

danne grundlag for vores videre analyse af respondenternes motivation for at engagere sig i 

content på Facebook brand pages. 

6.3.1 Forbrugermotivation 

At være motiveret kan sammenstilles med dét at være inspireret eller bevæget mod en bestemt 

handling. I nærværende afhandling defineres motivation derfor som ”a general driver that directs 

a consumer’s behaviour toward attaining his or her need” (Hennig-Thurau, T., Gwinner, K., 

Walsh, G. & Gremle, D., 2004: 53), hvilket indikerer, at motivation er baseret på forbrugerens 

behov.  

 

Ifølge Ryan & Deci (1985; 2000) er det ikke kun graden af motivation, men også typen af 

motivation, der varierer. Når vi taler om motivation, beskæftiger vi os dermed med de 

underliggende holdninger, årsager og mål, der giver anledning til handling: “The why of actions” 

(Ryan & Deci, 2000: 54). Dette forhold viste sig også i vores indsamlede empiri: Under vores 

dataindsamling blev det tydeligt, at undersøgelsens respondenter udviser forskellig grad af 

engagement, (hvor motiveret forbrugeren er), men også at forbrugeren påvirkes af flere 

forskellige motivationsfaktorer, når han/hun vælger at engagere sig i content på Facebook. 

Desuden viste det sig, at respondenterne på hver sin måde skaber mening af sit engagement 

med Nohrlunds content og både bliver motiveret af engagementet i sig selv, men også af de 

resultater, de opnår ved at være engageret. Dette bliver af Ryan & Deci (1985) defineret som hhv. 

indre og ydre motivation, der er den mest grundlæggende sondring mellem forskellige typer af 

motivation inden for selvbestemmelsesteorien (Ryan & Deci, 1985). Indre motivation henviser til, 

at forbrugeren handler, fordi det i sagens natur er interessant, meningsfuldt eller underholdende, 

og forbrugeren finder dermed glæde i og bliver opslugt af handlingen i sig selv. Et eksempel 
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herpå er en forbruger, der deltager i en konkurrence for udfordringens skyld. Ydre motivation 

derimod refererer til at handle, fordi det fører til et resultat, f.eks. i form af en belønning eller fordel 

(ibid.). Til forskel fra forbrugeren drevet af indre motivation, vil en forbruger drevet af ydre 

motivation altså deltage i konkurrencen for præmiens skyld. 

 

Eksisterende forskning omkring motivation består blandt andet af postulatet om, at kvaliteten af 

forbrugerens bidrag (her: Engagement) i en virksomheds processer afhænger af den enkeltes 

opfattelse af de “fordele”, vedkommende opnår (materielle eller immaterielle) (Nambisan, 2002). 

Vi, som forskere, ser forbrugerens engagement (uanset niveau) som en medskabende aktivitet, 

og netop forskning i co-creation på de sociale medier har tiltrukket megen opmærksomhed over 

de seneste 5-10 år (F.eks. Nambisan & Baron, 2009 og Lorenzo-Romero, Constantinides & 

Brünink, 2014). En stor del af denne forskning er baseret på teorien om Uses & Gratifications 

(U&G) af Katz, E., Blumler, J. G., Gurevitch, M. (1974). Metoden blev oprindeligt anvendt til at 

forstå, hvorfor og hvordan massemedierne blev brugt og antog, at folk aktivt søgte de forskellige 

traditionelle medieplatforme til at tilfredsstille deres ønsker og behov. Her identificeres fire brede 

typer af fordele, som den enkelte kan opnå gennem brugen af massemedierne: 1) Kognitive 

fordele, der relaterer til erhvervelse af information og forståelse af miljøet; 2) Sociale fordele, der 

styrker forbrugernes bånd til relevante andre; 3) Personlige fordele, der relaterer til at styrke 

individets troværdighed, status og tillid; og 4) Hedoniske eller emotionelle fordele (Katz et al., 

1974). Flere forfattere har senere “oversat” teorien til andre platforme, herunder Internettet, hvilket 

viser, at selvom metoden af Katz et al. (1974) blev til i en anden kontekst, forbliver de brede 

kategorier brugbare som teoretisk grundlag. Imidlertid er det vores overbevisning, at frameworket 

ikke er fyldestgørende og tilpasset den moderne og dynamiske vinkel, som Web 2.0 og de sociale 

medieplatforme har bragt til bordet. Derfor har vi valgt at tage afsæt i det teoretiske apparat for 

motivationsfaktorer sammensat af Wan-Hsiu Sunny Tsai & Linjuan Rita Men (2013). Studiet tager 

form som en webbaseret, kvantitativ undersøgelse af Facebook-brugere i USA, der har besøgt 

eller fulgt en virksomhed/brand på Facebook. Forfatterne identificerer her i alt seks 

motivationsfaktorer, der menes at have indflydelse på forbrugerens intentioner om at engagere 

sig med virksomheder og brands på Facebook. Deres framework har mange ligheder med 

tidligere studier (også U&G Framework), men har fokus på Facebook brand pages og er dermed 

gældende i et dynamisk miljø.  

6.3.2 Teoretisk apparat 

I det følgende vil vi præsentere de af Tsai & Men (2013) fremsatte motivationsfaktorer én efter én 

og diskutere dem ift. vores undersøgelse. Det fremlagte teoretiske apparat er nøglen til at forstå 
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de bagvedliggende motivationer for, hvorfor vores respondenter engagerer sig i Nohrlunds 

content på virksomhedens Facebook brand page. For at simplificere processen har vi valgt at 

oversætte motivationsfaktorerne sammensat af Tsai & Men (2013) og kategorisere dem under 

følgende titler: Underholdning, Social Integration, Personlig Identitet, Information, Indflydelse, 

Belønning. De fire første faktorer dikterer motivationen for at engagere sig med traditionelle 

medier (med henvisning til Katz et al., 1974), hvorimod de to sidste faktorer originalt er 

identificeret i litteraturen for brugen af sociale medier og derfor ikke har været diskuteret i tidligere 

medieforskning (Muntinga, Moorman & Smit, 2011). Imidlertid forstår vi, ligesom Tsai & Men 

(2013), alle faktorerne som anvendelige i en social medie kontekst. Hver faktor vil blive fremlagt 

og diskuteret i sammenspil med én eller flere supplerende teoretikere, herunder bl.a. Park, Kee & 

Valenzuela (2009), der har fundet frem til fire primære behov for at deltage i virtuelle kundemiljøer 

(socializing, entertainment, self-status seeking og information); Wang and Fesenmaier (2003), der 

behandler hvorfor medlemmer af et online community aktivt vælger at bidrage til fællesskabet; 

Shao (2009), der taler for gradvis involvering i sociale medier og postulerer, at disse forskellige 

anvendelser af sociale medier er drevet af forskellige motivationer; samt Belk (1988) og hans 

konceptualisering af forlængelse af selvet i den digitale æra. Vi vil samtidig forsøge at forstå, 

hvorledes de forskellige faktorer udledes af indre eller ydre motivation (eller begge dele) forelagt 

af Ryan & Deci (2000), hvor dette findes relevant.  

 

Underholdning 

I forskningen af Tsai & Men blev denne første motivationsfaktor, Entertainment, fundet som den 

tredje mest relevante ud af de i alt seks og bliver af Park, Kee & Valenzuela (2009) og Shao 

(2009) defineret ved “the relaxation, enjoyment, and emotional relief generated by temporarily 

escaping from daily routines” (Tsai & Men, 2013: 77).  

 

Facebook leverer millionvis af stimuli til deres brugere hver eneste dag med alle former for 

content. Ligesom andre online sociale medier kan Facebook fungere som en underholdende 

platform og/eller afslappende måde for forbrugeren at fordrive tiden på. Dermed kan stressede 

brugere benytte Facebook til at engagere sig i afslappende content, mens rastløse brugere kan 

benytte tiden og platformen til engagere sig i spændende indhold. At ”slå tiden ihjel” er derfor en 

indlysende motivationsfaktor for at engagere sig med virksomheder på Facebook, da det 

genererer et behov for morskab, adspredelse og afslapning “på farten” (Park, Kee & Valenzuela, 

2009: 731). I Ifølge Shao (2009) vil en forbruger udelukkende drevet af et underholdnings-behov 

oftest forholde sig nogenlunde passiv, da behovet ikke kalder på aktiv deltagelse for at blive 

indfriet (ibid.). Dermed vil forbrugeren, der ønsker at  blive underholdt, engagere sig i content på 



 74 

Nohrlunds Facebook brand page ved at se eller lytte til videoklip, billeder, posts, etc., og ud fra 

vores modificering af COBRA (Muntinga, Moorman & Smit, 2011) måske også “like” det. Dette 

forhold hænger sammen med, at motivationsfaktoren, Underholdning, typisk vil blive defineret 

som indre motivation af Ryan & Deci (2000), da forbrugeren vil finde glæde i selve dét at blive 

underholdt og flygte fra den gængse dagligdags trædemølle.  

 

Social Integration 

Bagved dette motiv ligger behovet for at tilhøre en gruppe af ligesindede, hvilket også 

explicificeres i definitionen af motivet givet af Kaye (2007): ‘’Involves the sense of belonging, the 

supportive peer groups, and the enhanced interpersonal connections associated with media 

usage.’’ (Tsai & Men, 2013: 78). På trods af at Tsai & Men fandt denne motivationsfaktor mindre 

relevant i deres studie, ser vi motivation som et individuelt og personligt anliggende og vælger 

derfor alligevel at inddrage faktoren i vores teoretiske apparat og forskning. 

 

Engagement på Facebook kan ses som et behov for at interagere med andre såvel som at opnå 

støtte fra netværket i sit friend space og/eller andre brugere. Virksomheders Facebook brand 

pages vil naturligt samle forbrugere med sammenlignelige interesser, da valget om at følge én 

virksomhed frem for en anden udtrykker en villighed til at indgå i et fællesskab omkring netop dét 

specifikke content (Tsai & Men, 2013). Altså bliver forbrugeren tiltrukket af ligheder i dennes 

sociale identifikation med gruppen, og det er dermed underforstået, at forbrugeren vil være mere 

villig til at engagere sig i en gruppe, der består af mennesker, som anses for at være lig 

forbrugeren selv (Hoeffler & Keller, 2002). Det er derfor også en mulighed, at forbrugeren vælger 

at engagere sig i content med ønsket om at interagere med andre brugere i netværket frem for 

selve virksomheden (Wallace, Buil & Chernatony, 2014). 

 

En forbruger, der er drevet af et behov for at have et tilhørsforhold, vil ifølge Shao (2009) typisk 

interagere med virksomheden og/eller med andre brugere på Nohrlunds Facebook brand page, 

da et aldeles passivt “forbrug” af content ikke vil tilfredsstille forbrugerens behov for at føle sig 

som en del af et fællesskab (ibid.). Bhattacharya (1998) fandt, at individets parathed til at definere 

sig selv som en del af en bestemt social gruppe øges, når denne bliver involveret med 

virksomheden. Ligeledes hævdes det, at for at forbrugeren vælger aktivt og kontinuerligt at 

engagere sig med virksomheden, må denne føle et tilhørsforhold eller opnå en fællesskabsfølelse 

(Hassay & Peloza, 2009). Altså hænger deltagelse og engagement sammen.  
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Personlig Identitet 

Dette motiv tager afsæt i det individuelle selv og handler om både selvopfattelse og 

selviscenesættelse. Papacharissi (2007) giver begrebet Personlig Identitet følgende definition: 

‘’An individual’s self-identity, which involves self-expression, identity management, and self-

fulfillment.’’ (Tsai & Men, 2013: 78).  

 

Når vi studerer personlig identitet i forhold til forbrugeren på de sociale medier, handler det i høj 

grad om synligheden af personlige interesser og værdier. Hermed menes, at forbrugerens ageren 

på sociale medier danner en afspejling af vedkommendes interesser og værdier, der tilsammen 

danner et billede af den personlige identitet, f.eks. når en person vælger at “like” et særligt brand, 

deltager i et event eller engagerer sig i specifikt content på Facebook. Man vil derfor kunne 

argumentere for, at de valg, forbrugeren træffer på sociale medier, er velovervejede og rationelle 

handlinger, som fortæller os noget om individet bag (Schau & Gilly, 2003). Dette motiv er ofte 

drevet af et ønske om at blive anerkendt for et særligt sæt af værdier og ligeledes at undgå at 

blive sammenstillet med de modsatte. Et eksempel herpå kunne være en forbruger, der synes 

godt om et opslag vedr. Donald Trumps sejr af præsidentvalget i USA for at vise sin 

afstandstagen til Hillary Clinton, eller f.eks. engagerer sig i en virksomhed, som udviser 

bæredygtige initiativer for at vise sin bekymring for miljøet og gerne vil projicere disse grønne 

værdier over på sig selv. 

 

Taget Belk’s (1988; 2013) anskuelser om selv-koncept og forlængelse af selvet i betragtning,  

bliver engagementet med Nohrlunds Facebook brand page en forlængelse af individets selv. Når 

forbrugeren “liker”, kommenterer eller deler/skaber content på Nohrlunds Facebook brand page, 

er det synligt for dennes friend space og øvrige online forbindelser, og valget om at engagere sig i 

dét specifikke content illustrerer, hvordan forbrugeren udtrykker og håndterer sine sociale 

identiteter gennem sit tilhørsforhold med Nohrlunds Facebook brand page (Tsai & Men, 2013).  

 

Information 

Under motivationer for engagement ligger det menneskelige behov for informationssøgning, 

hvilket Park, Kee &  Valenzuela (2009) definerer som “the search for advice, opinions, and 

information exchange” (Tsai & Men, 2013: 78). Som vi har lært, bliver forbrugereni dag 

bombarderet med informationer og indtryk hvert eneste minut. Imidlertid, kan der alligevel opstå 

et informationsbehov, eksempelvis når forbrugeren ønsker information eller rådgivning i en 

købssituation. Når forbrugeren har brug for oplysninger med henblik på at optimere 

beslutningsprocessen og minimere risikoen for at bruge unødig tid og penge, opstår behovet for 
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information. Endvidere er udveksling og deling af informationer mellem forbrugere - og ligeledes 

forbrugere og virksomheder imellem - et centralt aspekt i dette behov, da Forbruger 2.0 i stigende 

grad er afhængig af Internettet, herunder sociale medier, som sin primær informationskilde 

(Dansk Erhverv, u.å.). Ifølge Tsai & Men (2013) blev netop informationsbehovet vurderet som det 

andet mest relevante motiv i deres undersøgelse. 

 

Ved at følge Nohrlunds Facebook brand page bliver forbrugeren automatisk eksponeret for 

Nohrlunds content i sine Nyheder (red.: Facebook startside). Såfremt forbrugeren vil være sikker 

på ikke at misse interessant content fra virksomheden, kan denne vælge at få Nohrlunds opslag 

vist øverst på nyhedssiden. Ifølge Shao (2009) er informationssøgning drevet af forbrugerens 

ønske om at øge kendskabet til sig selv, andre og verden og udspringer derfor oftest af en indre 

motivation hos forbrugeren (Ryan & Deci, 2000). På trods af muligheden for at tilpasse 

nyhedssiden er behovet for information ofte forbundet med en vis passivitet, hvor forbrugeren blot 

konsumerer content (Shao, 2009).  

 

Indflydelse 

Motivationsfaktoren Indflydelse er defineret af Wang & Fesenmaier (2003) som “the use of social 

media to exert influence and enforce excellence” (Tsai & Men, 2013: 78), hvilket stemmer 

overens med tanken om, at nutidens Forbruger 2.0 bliver mere og mere involveret i 

virksomhedens marketingprocesser, som vi behandlede allerede i introduktionen for nærværende 

afhandling. Denne motivation fremkommer ved forbrugerens behov for at udtrykke sin mening, 

efterspørgsel og forslag til forbedringer, eksempelvis ift. produkter og serviceydelser. Altså 

henviser denne motivationsfaktor til forbrugerens brug af sociale medier til at opnå indflydelse 

(Wang and Fesenmaier, 2003).  

 

Denne motivationsfaktor vil ofte være særlig relevant, når vi taler om forbrugerens engagement 

med velgørenhedsorganisationer, støttesider, politiske partier, etc. Forbrugeren vil nemlig her 

engagere sig med organisationen på baggrund af ønsket om at deltage i “den gode sags tjeneste” 

(Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. & Miene, P., 1998; 

Roberts, D., Hughes, M., & Kertbo, K., 2014). Således hævder Hassay, D. N., & Peloza, J. 

(2009), at velgørende organisationer har potentiale til at realisere højere niveau af engagement 

og identifikation end virksomheder i den private sektor, da medlemmerne her ofte vil være mere 

motiverede af tilhørsforhold og gensidighed (Bhattacharya, 1998; Hassay et al., 2009). Imidlertid, 

hvis Indflydelse er motivationen bag engagementet med Nohrlund, kan det tænkes, at 

forbrugeren ønsker at udtrykke sig og/eller handle i forhold til sit værdisæt om kun at købe 
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økologisk og/eller af sundhedsmæssige årsager (red.: friske og økologiske råvarer uden 

tilsætningsstoffer og smagsforstærkere), som i sidste ende må siges at være en egoistisk årsag 

drevet af ydre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

 

Belønning  

Den sidste motivationsfaktor er af Wang & Fesenmaier (2003) benævnt som Remuneration, 

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

(Tsai & Men, 2013: 78). Forbrugeren er altså drevet af udsigten til at opnå en form for belønning 

eller fordel ved at engagere sig med content på Facebook, eksempelvis ved at søge efter 

rabatkoder eller deltage i konkurrencer. Konkurrencer på Facebook, der er udstedt af 

virksomheder, kan tage mange former, men alle kræver de forbrugerens engagement i form af 

“liking”, deling af opslag, “tagging” af andre Facebook-brugere etc. Med reference til Ryan & Deci 

(2000) vil forbrugeren hovedsageligt være drevet af ydre motivation ved deltagelse i én af 

Nohrlunds online konkurrencer, da handlingen kan føre til en egentlig præmie.  

 

Delkonklusion 

Under vores dataindsamling blev det tydeligt, at forbrugeren bliver påvirket af flere forskellige 

motivationsfaktorer, når denne vælger at engagerer sig i content på Facebook brand pages. 

Imidlertid viste det sig, at enkelte motivationsfaktorer havde væsentlig større indflydelse på 

forbrugerens engagement end resten. For at virksomheder strategisk kan styre 

interaktionsprocesserne med forbrugeren, er det netop vigtigt først at forstå dennes bevæggrund 

for at deltage. Det fremsatte teoretiske apparat i dette afsnit vil hjælpe os til en besvarelse af 

specialets andet underspørgsmål og vil i næste kapitel fungere som nøgle til at behandle og 

analysere vores indsamlede empiri for, at vi som forskere kan nå videre i forståelsesprocessen af 

forbrugeren, jvf. model X “Specialets forståelsesprocess af forbrugeren” i kapitel 4.  
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7. Analyse 
 

I dette kapitel vil vi analysere undersøgelsens resultater i dybden ved hjælp af det teoretiske 

apparat fremsat i kapitel 6. Først vil vi udføre individuelle analyser af hvert af de fem interviews 

med forbrugeren, hvorefter mønstre på tværs af interviewene vil blive analyseret. Nærværende 

kapitel har fokus på at bringe en forståelse frem om, hvilket content forbrugeren engagerer sig i 

på Facebook med Nohrlund som case-eksempel. Mere specifikt søger vi at finde frem til, hvilke 

motivationsfaktorer, der ligger bag. Læseren kommer dermed nærmere en forståelse for 

forbrugerens oplevelse af, hvad godt content er, og hvad der kan påvirke og motivere denne til at 

engagere sig i content på Facebook brand pages. 

 
Vi begynder vores analyse med at karakterisere og analysere respondenternes engagement som 

en del af forbrugerens selv-koncept og forlængelse af selvet (Belk,1988; 2013). Her benytter vi 

Brodie et al.’s (2011) konceptualisering af engagement som et multidimensionalt begreb i samspil 

med vores niveauinddeling af engagement-begrebet, der er en modificering af COBRA 

(Muntinga, Moorman & Smit, 2011). Dernæst vil de personlige motivationer for respondenternes 

engagement på Nohrlunds Facebook brand page blive analyseret med udgangspunkt i det 

fremsatte teoretiske apparat af motivationsfaktorer (Tsai & Men, 2013). Slutteligt vil vi forsøge at 

forstå, hvorledes de forskellige faktorer udledes af indre eller ydre motivation (eller begge dele) 

forelagt af Ryan & Deci (2010), og hvordan dette påvirker forbrugeren. Vi vil løbende inddrage 

observationer fra vores netnografiske scanning og behandle dem som en del af analysen af 

forbrugeren, hvor det synes relevant. Således vil analysen søge at besvare underspørgsmål 1+2 

for nærværende afhandling samt det overordnede forskningsspørgsmål for studiet. 

 

Analysen af forbrugeren vil fungere som en betragtelig del og danne et essentielt grundlag for 

den videre diskussion i næstkommende kapitel, hvor vi bl.a. vil diskutere vores forskningsfelt ud 

fra samspillet mellem de tre variabler: Virksomheden, Teorien og Forbrugeren. 

Diskussionsafsnittet skal dermed lede os til en besvarelse af specialets tredje og sidste 

underspørgsmål.  
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7.1 Individuelle analyser af forbrugeren 
 

I det følgende vil vi benytte det fremsatte teoretiske apparat til at analysere de bagvedliggende, 

personlige motivationsfaktorer for forbrugerens engagement med Nohrlund på Facebook. 

7.1.1 Forbruger 1: Tina Lage Frank  

Engagement som forlængelse af selvet 

Vores resultater fra interviewet med Tina afslører, at hendes engagement på Facebook brand 

pages er et flerdimensionelt koncept bestående af dels den adfærdsmæssige dimension (ligesom 

de andre fire respondenter), men også af den kognitive dimension, der udspringer af hendes job 

som kreativ direktør og dermed faglige interesse for virksomheder, der praktiserer content 

marketing (Brodie et al., 2011). Dog fortæller Tina, at det er sjældent, er hendes faglige interesse 

fører til et langt og loyalt engagement på Facebook brand pages, og at hun oftest engagerer sig 

med henblik på at “lade sig inspirere”: 

 

“Jeg plejer at gøre sådan, at jeg følger nogen, og så stopper det; og så følger 

jeg nogle andre, og sådan. Så jeg er sådan meget, hvad skal man sige?! …. 

Altså at jeg “hopper” rundt - altså så følger jeg ét eller andet brand i et stykke 

tid.” (Bilag 6) 

 

Tina kan siges at være forholdsvis passiv ift. sit engagement på Facebook brand pages og 

befinder sig generelt (og inden for vores modificerede udgave af COBRA (Muntinga, Moorman & 

Smit, 2011)) på niveau 1. Hun fortæller, at hun er god til at “like” ting, men aldrig har “været sådan 

én, der skriver kommentarer” og, at der virkelig skal meget til, førend hun deler et opslag:  

 

“Altså jeg tror, det er det der med, at folk kan se, hvad man “liker” og sådan. Så 

på Facebook er det faktisk kun, hvis det er mine venner, der poster noget, at jeg 

“liker” det.“ (Bilag 6) 

 

Imidlertid har Tina på eget initiativ kreeret brugergenereret content i form af en artikel omkring 

Nohrlund, herunder virksomhedens praksis af content marketing, og valgt at dele det i sit 

professionelle netværk på LinkedIn. Tinas engagement på Facebook brand pages kan dermed 

siges at være kontekstafhængigt (Brodie et al., 2011) og mere omfattende med sit selv-koncept 

som kreativ direktør end som privatperson (Belk, 2013). 
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“Nohrlund har skabt deres helt eget udgangspunkt. Det har jeg da ladet mig 

inspirere af [...] At det lige så meget kan være en stemning, et sommerhus eller 

andet. At det er en hel livsstil, man ligesom kan gå ind i, ikke også?!” (Bilag 6) 

 

Tinas artikel “Nohrlund: En content case” (Frank, 2016) fungerer som en forlængelse af Tinas 

selv og er en digital repræsentation af hendes professionelle selv-koncept (Belk, 2013). På den 

måde bliver engagementet med Nohrlund en fortælling om hende som vidende og interesseret 

inden for content marketing disciplinen og er derved med til at definere hende som kreativ direktør 

(ibid.). 

 

Vi kan af dette afsnit konstatere, at Tinas engagement er særligt afhængigt af hendes 

selvopfattelse som et professionelt individ med interesse for content marketing. Den største 

drivkraft i forhold til Tinas engagement er hendes ønske om at fremstå som vidende indenfor sit 

felt, hvilket vil hjælpe os i vores videre forståelse af hendes personlige motivationer for at 

engagere sig med Facebook brand pages.  

 

Personlig motivation for engagement 

Baseret på ovenstående kan Tinas motivation for engagement ses som værende påvirket af både 

indre og ydre motivation. I det følgende afsnit vil vi se nærmere på dette forhold samt analysere, 

hvilke personlige motivationsfaktorer, der er afgørende for Tinas engagement på Nohrlunds 

Facebook brand page. 

 

Tinas engagement har manifesteret sig i ét enkelt “like”; nemlig af selve Nohrlunds Facebook 

brand page. Herefter har Tina, ifølge sig selv, udelukkende fungeret som passiv observant og 

konsumeret content på platformen. Tinas passive engagement bunder i hendes ønske om at 

følge Nohrlund som en fagligt interessant virksomhed, hvorfor hun kan siges at være motiveret af 

informationsbehovet (Tsai & Men, 2013). Ved at følge Nohrlund får Tina sit ønske opfyldt om at 

udvide sin faglige horisont og kendskab til content marketing samt til, hvordan virksomheder 

praktiserer disciplinen (Shao, 2009 ; Lorenzo-Romero, C., Constantinides, E. & Brünink, L. A., 

2014). Drivkraften Information kan dermed siges at udspringe af en indre motivation, da det er 

informationen og læringen i sig selv, der er interessant for Tina (Ryan & Deci, 2000).  

 

Observationen af Nohrlunds Facebook brand page har ført til et engagement af tredje niveau i 

form af hendes artikel, der er delt via LinkedIn. På den måde fører hun budskabet om Nohrlunds, 

ifølge hende, successfulde praksis af content marketing videre med sig selv som afsender:  
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“Jeg er ret vild med content marketing. Eller mere præcist: Jeg er ret vild med 

god content marketing. Jeg elsker, når et brand formår at sprede unikt indhold 

[...] Og der er specielt ét brand, som virkelig mestrer indholdskategorien, – og 

som jeg elsker at følge. Nemlig det unge danske cocktailbrand, Nohrlund.” 

(Frank, 2016). 

 

Til trods for Tinas umiddelbare passive rolle på Nohrlunds Facebook brand page kan det alligevel 

diskuteres, hvorvidt Tinas motivation for engagement primært bunder i egocentriske eller 

uselviske motivationer (Roberts et al., 2014). Med udgangspunkt i Tinas valg om at deltage aktivt 

i en co-creation process ved at formidle Nohrlunds budskab gennem sin LinkedIn-artikel (Frank, 

2016) kan hendes motivation umiddelbart synes uselvisk, da hun deler ud af sin viden og 

videregiver information og mulig læring til andre forbrugere, der gratis kan læse hendes artikel 

(Lorenzo-Romero et al., 2014). Samtidig bidrager Tinas artikel til at øge synligheden omkring 

Nohrlunds brand. Imidlertid, baseret på Roberts et al. (2014), kan Tinas motivation ses som 

værende begrænset af en forventning om, at hun kan opnå et ønsket resultat på baggrund af sit 

engagement. Herved ledes vi til at se Tinas udgivelse som et middel til at vise sine kompetencer 

som kreativ direktør samt til at fremstå vidende og interessant inden for feltet content marketing 

(Nambisan & Baron, 2009). Med afsæt i dette argumenterer vi for, at Tina er motiveret af 

Personlig Identitet, da hendes engagement fungerer som et middel til at opbygge et favorabelt 

billede af sig selv (Papacharissi, 2007). 

 

“Jeg har aldrig været sådan én, der skriver kommentarer - så på den måde 

interagerer jeg ikke rigtig med brands. Altså hvis de spørger om ting eller sådan, 

er jeg aldrig “med” i samtalen” [...] Jeg deler ikke rigtig, faktisk! Der skal virkelig 

meget til, før jeg deler et opslag” (Bilag 6)  

 

Som tidligere nævnt og som kan drages ud fra ovenstående citat, forholder Tina sig oftest passiv i 

hendes engagement i virksomheders content på Facebook. Imidlertid, når vi sammenholder de 

empiriske data fra interviewsituationen med Tinas valg om at skrive en artikel omhandlende 

Nohrlunds content marketing praksis, er det ydermere tydeligt, at Tina er ekstremt velovervejet 

omkring sit online engagement med Facebook brand pages. Dét, der i sin tid alligevel vandt Tinas 

villighed til at indgå i et engagement på Nohrlunds Facebook brand page, var, udover de - ifølge 

hende - “æstetiske og stemningsfyldte billeder”, selve fortællingen om Nohrlund; at virksomheden 

har formået at skabe et univers, der er større end produktet selv (Frank, 2016).  
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“Og det (red. æstetikken) gjorde mig bare nysgerrig, fordi det ikke kun er de der 

drinks, de har - der var ligesom lidt mere i det. Og så fordi, jeg også selv har 

skrevet meget lyrik, så hele dén der del og hele dét der univers, de skabte, det 

gjorde, at jeg klikkede videre og læste mere, og så var jeg pludselig bare inde i 

det. Og det var faktisk uden, at jeg overhovedet havde smagt deres produkt.” 

(Bilag 6) 

 

Valget om at dele sin artikel om Nohrlund på Danmarks største professionelle, sociale netværk, 

LinkedIn, kan med udgangspunkt i motivationsfaktoren Social Integration ses som en måde at 

styrke sine professionelle relationer på samt en mulighed for at udvide sit netværk gennem 

skabelsen af øget synlighed omkring sin personlige profil på LinkedIn. På baggrund heraf kan vi 

konstatere, at Tina er drevet af de sociale fordele, hun kan opnå ved sit engagement (Nambisan 

& Baron, 2009) og er dermed motiveret af at samle ligesindede folk om en fælles interesse (red. 

content marketing) og at føle sig som en del af denne gruppe (Kaye, 2007).  

 

For at give læseren en kort opsummering af vores analyse af Tinas engagement på Nohrlunds 

Facebook brand page, kan det konstateres, at hun er påvirket af et samspil mellem flere 

forskellige personlige motivationsfaktorer. Tina er både påvirket af en indre og en ydre motivation 

set ud fra, at hendes engagement dels bunder i et ønske om at blive klogere inden for hendes 

interessefelt, content marketing, hvor værdien ligger i læringen i sig selv, men samtidig er 

motiveret af skildringen af sit selv-koncept som et fagligt, dygtigt individ og troværdig leder over 

for sit sociale og professionelle netværk (Belk, 2013). Sidstnævnte bidrager til en ydre motivation, 

da Tina i høj grad motiveres af, at hendes engagement på sigt kan føre til en fordel for hende selv 

(Ryan & Deci, 1985). Dermed er de mest fremtrædende motivationsfaktorer fundet hos Tina:  

Personlig Identitet, Information og Social Integration. 

7.1.2 Forbruger 2: Christina Søndergaard 

Engagement som forlængelse af selvet 

Hos Christina karakteriseres engagement ved alle tre dimensioner givet af Brodie et al. (2011). Til 

trods for at Christina til dagligt arbejder som marketingchef ved et digitalt bureau og har en faglig 

interesse for brugen af sociale medier, så er det alligevel hendes personlige interesser, der ligger 

til grund for hendes engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page. Christinas 

engagement kan siges at have en kognitiv karakter, da hendes personlige interesser på flere 

måder stemmer overens med de værdier, hun associerer Nohrlund med, herunder “kvalitet” og 

“eksklusivitet” (Bilag 7). I interviewet beskriver Christina sig selv som en livsnyder og fortæller, at 
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hun godt kan lide en god fest med sine venner og sætter pris på eksklusive cocktails. Dermed har 

Nohrlunds Facebook brand page relevans for hendes livsstil (Brodie et al., 2011), og hendes 

engagement bidrager og hjælper hende til at skabe en idealisering af, hvordan hun ønsker at 

blive husket, og bidrager dermed til hendes selv-koncept som “en rigtig livsnyder” (Bilag 7) (Belk, 

2013): 

 

“Men Nohrlund får det bare til at se så eksklusivt og lækkert ud via de billeder 

dér.[...] Og det siger jo lidt, at jeg godt kan lide sådan nogle lækre cocktails og 

det lidt eksklusive og sådan - det er da meget fedt!” 

 

I den tre måneders observationsperiode for vores netnografiske scanning fandt vi ni tilfælde, hvor 

Christina på eget initiativ engagerer sig med content på Nohrlunds Facebook brand page, oftest i 

form af et “like” eller et “hjerte”. Fælles for alle opslagene er, at de alle omhandler en festlig 

begivenhed, hvilket igen refererer til hendes selv-koncept (Belk, 2013). Nærmere bestemt har hun 

engageret sig i content omhandlende bl.a. Aarhus Festuge, Kødbyens Mad & Marked, Nohrlunds 

to-års fødselsdag, release party for den danske sangerinde Szhirley, Aarhus Central Food 

Market, Grøn Koncert, etc. Christinas kontinuerligt synlige engagement på Nohrlunds Facebook 

brand page kan spores tilbage til sidstnævnte begivenhed, hvor hun “likede” Nohrlunds Facebook 

brand page lige efter Grøn Koncert i år, hvor hun for første gang stiftede bekendtskab med 

Nohrlund sammen med sine venner. Herefter opstod en følelsesmæssig forbindelse til 

virksomheden, og siden har Christina bl.a. brugt sit engagement på Nohrlunds Facebook brand 

page som en måde at mindes gode tider, som hun har haft sammen med venner, og til at bringe 

begivenhedsrige øjeblikke og følelser fra fortiden ind i sit liv igen (Belk, 2013). Hermed kommer 

den emotionelle dimension af Christinas engagement til udtryk (Brodie et al., 2011).  

  

“Eller det kunne også være, hvis de lagde noget op, som jeg virkelig kunne 

genkende ved Grøn Koncert, så man fik den flashback-følelse igen. Så kunne 

jeg sagtens finde på at kommentere og “tagge” mine venner, som jeg delte de 

Nohrlund cocktails med. Sådan lidt “kan I huske det her?”. Altså noget jeg kan 

relatere til.” (Bilag 7)  

 

Christina “liker” ofte Nohrlunds content, fordi hun synes, at indholdet er visuelt tiltalende og taler til 

hendes følelser. Ifølge vores niveauinddeling af engagement-begrebet udviser Christina særligt 

første niveau af engagement på platformen. Dog afviser Christina ikke, at hun sagtens kunne 

finde på at engagere sig på både andet og tredje niveau også:  
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“Kommentere, det kunne jeg sagtens finde på, hvis de decideret spurgte ind til 

noget, f.eks. ens oplevelser [...] at tage nogle selfies med det (red. Nohrlund 

sixpack) og måske lægge op med en tekst à la: “Endnu en gang lækre cocktails 

fra Nohrlund”, og så “tagge” Nohrlund i det eller også lægge op på Nohrlunds 

væg. Det kunne jeg godt finde på.” (Bilag 7) 

 

Ovenstående afsnit har hjulpet os til at identificere Christina som en bevidst Facebook-bruger og 

til at karakterisere hendes engagement på Nohrlunds Facebook brand page som et bidrag til 

hendes selv-koncept. Som følge heraf er vi nu bedre i stand til at forstå hendes personlige 

motivationsfaktorer for at engagere sig i virksomheders content på Facebook. I det følgende afsnit 

vil vi analysere disse faktorer og se nærmere på deres relevans i forhold til Christinas 

engagement.  

 

Personlig motivation for engagement 

Vores resultater viser Christina som en refleksiv og velovervejet Facebook-bruger med et behov 

for at skabe sin identitet gennem sit forbrug (Belk,  1988), hvilket refererer til motivationsfaktoren 

Personlig Identitet. Hun er meget bevidst om, at hendes ageren på Facebook danner et billede af 

hendes værdier overfor hendes venner på Facebook, hvorfor hendes engagement med content 

på Nohrlunds Facebook brand page kan ses som et kontrolleret, identitetsskabende middel (Tsai 

& Men, 2013 ; Belk, 2013). 

 

“Det giver mig på én eller anden måde noget til min egen profil på Facebook, 

eller til hvem jeg er på Facebook, kan man vel sige. Det er jo ikke nogen 

hemmelighed, at folk holder øje med, hvad andre folk “liker” og sådan noget, og 

det tænker man da selvfølgelig over.” (Bilag 7). 

 

Christinas rationalitet samt selviscenesættelse er afgørende for vores forståelse af hendes 

personlighed (Schau & Gilly, 2003), der samtidig røber, at hun er motiveret af selvbevidsthed og 

følelsen af anerkendelse (Nambisan & Baron, 2009). Hendes motivation for at udvise 

engagement kan derfor siges at have en egocentrisk karakter og i dette tilfælde være påvirket af 

ydre motivation, da det er resultatet af hendes handlinger og de fordele, der hører med, der er 

grundlæggende for hendes motivation (Roberts et al., 2014; Ryan & Deci, 1985; 2000). 

 

“Altså, jeg er meget bevidst omkring, at når jeg “liker”, så er der andre, der ser 

det. Så hvis det er ét eller andet sjovt, så kan jeg godt finde på at “like” det 
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sådan, at nogle af mine andre venner ser det, for det véd jeg, de gør, hvis jeg 

“liker” det.” (Bilag 7) 

 

Vores interview med Christina viste i høj grad, at synligheden af hendes personlige interesser og 

værdier spiller en vigtig rolle i hendes engagement på Facebook brand pages, hvilket stemmer 

godt overens med den kognitive dimension i hendes engagement. Christinas engagement i 

content på Nohrlunds Facebook brand page er dermed med til at projicere de værdier, hun 

forbinder Nohrlund med, over på sig selv, og ord som “kvalitet” og “eksklusivitet” bliver derfor en 

del af hendes selv-koncept. 

 

Udover Personlig Identitet afslører vores undersøgelse, at den sociale faktor ligeledes spiller en 

central rolle i Christinas engagement med Nohrlund. Dette indikerer, at hun bliver motiveret af 

motivationsfaktoren Social Integration; herunder de sociale fordele, som hun opnår ved aktivt at 

deltage og engagere sig i content på Facebook brand pages (Nambisan & Baron, 2009; Lorenzo-

Romero et al., 2014). Gennem sit engagement på Nohrlunds Facebook brand page vedligeholder 

og plejer hun således sine relationer til venner og familie ved at samle dem om en 

fællesskabsfølelse i en online, social kontekst (Nambisan & Baron, 2009), der i dette tænkte 

eksempel nedenfor tager form som engagement i “sjovt content” generelt:  

 

“Og hvis jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt, så kan jeg godt finde på enten 

at dele det direkte på min væg eller også kopiere linket, og så sende privat til et 

par venner via Messenger f.eks.” (Bilag 7)  

 

Således bliver Christinas engagement en måde hvorpå, hun kan drage fordele af de sociale og 

relationelle bånd, hun opbygger (og vedligeholder) gennem sin online, sociale identitet (Nambisan 

& Baron, 2009). Dette refererer til en ydre motivation (Ryan & Deci, 2000).  

 

Christina fortæller, at hun indimellem engagerer sig i content udelukkende på baggrund af den 

underholdningsværdi, der ligger i indholdet, hvorfor det kan argumenteres, at motivationsfaktoren 

Underholdning ligeledes gør sig gældende for hende. Ifølge Ryan & Deci (2000) kan det 

begrundes, at Christina derfor også påvirkes af indre motivation, da hun finder glæde i at blive 

underholdt, og at handlingen i sig selv derfor er til gavn for hende. 

 

“Jamen, det er meget det her, der påvirker én følelsesmæssigt eller 

tankemæssigt - noget der sådan rører mig på én eller anden måde. F.eks. som 
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regel, hvis det er noget, hvor der bliver brugt humor - dét har jeg helt vildt let ved 

at trykke “like” på.” (Bilag 7) 

 

Slutteligt er Christina drevet af motivationsfaktoren Belønning (Wang & Fesenmaier, 2003). Dette 

forhold viste sig i vores netnografiske scanning, hvor Christina har valgt at engagere sig i to 

opslag: Det ene er en konkurrence, hvor hun kan vinde for 10.000 DKK Nohrlund-cocktails til en 

julefrokost, og det andet tager form som en rabatkode, hvor hun kan opnå fri fragt ved bestilling 

på Nohrlunds hjemmeside (Bilag 11). Ved begge opslag er Christinas engagement drevet af 

udsigten om at vinde en præmie eller opnå en økonomisk fordel og bygger derfor på ydre 

motivation (Ryan & Deci, 2000). 

 

For at opsummere fandt vi, at op til flere forskellige motivationsfaktorer ligger til grund for 

Christinas engagement på Nohrlunds Facebook brand page. Imidlertid er det tydeligt, at Christina 

i overvejende grad påvirkes af motivationsfaktorerne Personlig Identitet og Social Integration, 

mens faktorerne Underholdning og Belønning fungerer som sekundære drivkræfter. Dermed kan 

man argumentere for, at de valg, Christina træffer på Facebook, er velovervejede og rationelle, 

hvilket fortæller os noget om hende som individ (Schau & Gilly, 2003). De i alt fire identificerede 

motivationsfaktorer er en blanding af ydre og indre motivationer, hvilket indikerer, at Christinas 

motivation for at engagere sig med content på Facebook brand pages dels bestemmes af de 

fordele, som hun opnår ved det (personligt og socialt), dels af værdien i handlingen i sig selv.  

7.1.3 Forbruger 3: Naima Yasin 

Engagement som forlængelse af selvet 

Naima er den af vores deltagere, der ved vores netnografiske scanning har udvist flest tilfælde af 

engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page; i alt 16 opslag, som hun enten har 

“liket”, kommenteret eller delt. Naimas omfattende engagement udspringer af hendes positive og 

personlige tilhørsforhold til virksomheden som “ven af huset”, da hun kender både Anders og 

Søren, grundlæggere og ejere af Nohrlund. Denne emotionelle dimension af hendes engagement 

med virksomheden kommer til udtryk både online og offline, og hun indtager frivilligt rollen som 

ambassadør for Nohrlund: 

 

“Og så ville jeg faktisk til enhver tid anbefale dem til andre [...] Hvis jeg f.eks. skal 

nogle steder hen, så tager jeg altid en Nohrlund med; altså hvis jeg skal til fest, 

skal have en værtindegave med eller sådan.” (Bilag 8) 
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I interviewet afsløres det hurtigt, at Naimas engagement i høj grad udgøres af den emotionelle 

dimension givet af Brodie et al. (2011). At Naima har fulgt virksomheden på tæt hold helt fra den 

spæde start, giver hende en familiefølelse og fører til, at hun - med reference til vores 

netnografiske scanning - er ekstra opmærksom på at engagere sig i virksomhedens content ved 

at udvise alle tre niveauer af engagement: 

 

“Hvis de spørger efter noget, så deler jeg det. Og hvis de f.eks. poster, at nu har 

de lavet en ny smag, så får de et “like” eller et “hjerte”. Og så kommenterer jeg 

nogle gange med en lidt mere personlig besked om, at det glæder jeg mig til at 

smage eller ét eller andet.” (Bilag 8) 

 

Naima har en meget klar følelse af at være en del af “Nohrlund-familien”, hvilket er en del af 

hendes selv-koncept (Belk, 2013). Hendes omfattende engagement i content på Nohrlunds 

Facebook brand page bliver en selvforstærkende handling: Jo mere, hun engagerer sig, desto 

mere føler hun sig som en del af historien, opbygningen og familien. Dermed har Naima 

objektificeret sit venskab med Anders og Søren som Nohrlund og inkorporeret det i forlængelsen 

af hendes selv (Belk, 1988). Hendes forbindelse til Nohrlund fungerer derfor som en vital del af 

udviklingen af hendes selv-koncept: 

 

“At man er med til noget fra starten af; og selvom det er to år siden nu, så føler 

jeg stadig, at jeg måske er lidt med til at bygge noget op. Og man er en del af 

denne her lille Nohrlund-familie - og den følelse tror jeg faktisk, jeg vil blive ved 

med at have, hvor store de så end blev, fordi der er de her følelser omkring det.“ 

(Bilag 8) 

 

I interviewet af Naima afsløres det, at hun er meget bevidst om, hvilket content, hun engagerer 

sig i: Dét, som Naima engagerer sig i på Facebook, er også dét, hun normalt ville beskæftige sig 

med i den offline verden; herunder venner, virksomheder, debatter, etc. Udover den emotionelle 

dimension er Naimas engagement også karakteriseret ved den kognitive dimension med 

reference til hendes dybfølte, sociale ansvarsfølelse og hendes personlige samt professionelle 

interesse for at gøre verden til et bedre sted (Brodie et al., 2011): 

 

“Vi har hele tiden for øje at, “hvorfor eksisterer vi?” Jamen, det gør vi for at gøre 

verden til et bedre sted; for at få folk til at spise lidt sundere.” (Bilag 8) 
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Med Nohrlunds fokus på økologi og råvarer uden tilsætningsstoffer og smagsforstærkere deler 

virksomheden samme ansvarlige værdisæt, og Naimas engagement på Nohrlunds Facebook 

brand page bidrager dermed til at opretholde, hvordan hun ønsker at blive husket og bliver en 

forlængelse af hendes selv og bidrager til hendes selv-koncept som en social ansvarlig borger og 

forbruger (Belk, 2013).  

 

Dermed bliver Naimas engagement på Nohrlunds Facebook brand page en direkte (og digital) 

eksemplificering af, hvordan hun til enhver anden tid ville engagere sig i virksomheders content  

(Belk, 2013). Denne observation vil hjælpe os til en videre forståelse af Naimas personlige 

motivationsfaktorer for at engagere sig i content på Facebook brand pages.  

 

Personlig motivation for engagement 

Baseret på foregående afsnit står det klart, at Naima fungerer som frivillig og selvudnævnt 

ambassadør for Nohrlund og har som følge heraf valgt at forpligte sig til et kontinuerligt, 

bidragende engagement i virksomhedens content over en længere periode, hvilket fører til 

personlige omkostninger i form af tid og energi (Clary et al., 1998). Grundet Naimas personlige 

tilhørsforhold til Nohrlund, nævner hun, at hun gerne vil gøre “lidt ekstra for dem på de sociale 

medier” (Bilag 8). Ifølge hende selv er hendes engagement affødt af et iboende ønske om at 

hjælpe hendes venner og deltage i “den gode sags tjeneste”, men det kan være vanskeligt at 

skelne mellem, om Naimas frivillige engagement bygger på rent uselviske grunde eller mere 

egocentriske motivationer, for ifølge Clary et al. (1998) er det de færreste, der handler 

udelukkende til gavn for andre uden et ønske om selv at få noget ud af handlingen (ibid.). Mens 

det er indlysende, at Naima reelt set er interesseret i at hjælpe Nohrlund med at få succes, forstår 

vi i lige så høj grad hendes engagement som værende affødt af et mere selvisk motiv, som vi nu 

vil analysere yderligere. 

 

I interviewet med Naima er det tydeligt, at hun er meget bevidst om, hvilket content samt hvilke 

personer og virksomheder, hun engagerer sig med på Facebook. Det begrundes, at Naima, qua 

nedenstående citat, tiltrækkes af ligheder og vil være mere villig til at engagere sig i grupper, der 

udgøres af mennesker, hun vurderer til at være sammenlignelige med sig selv (Hoeffler & Keller, 

2002):  

 

“Jeg tror, jeg ser de ting, som jeg gerne vil se, og måske de ting, jeg tidligere 

har reageret på; og så er man så venner med folk, der minder om én på den 

ene eller anden måde.” (Bilag 8)   
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Motivationsfaktoren Social Integration viser sig desuden at være et betydningsfuldt grundlag for 

Naimas engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page, qua hendes selv-koncept 

som værende en del af “Nohrlund-familien”. Hendes frivillige engagement i virksomhedens 

content er en måde for Naima at pleje sine sociale relationer på (red. Søren og Anders), og det 

giver hende en følelse af tilhørsforhold og social identitet i forhold til virksomheden, som vi vil se i 

følgende citater (Nambisan & Baron, 2009):  

 

“Jeg føler stadig, at jeg er en del af den her lille skare, der kender produktet lidt 

ekstra godt. At man er med til noget fra starten af; og selvom det er to år siden 

nu, så føler jeg stadig, at jeg måske er lidt med til at bygge noget op.” (Bilag 8)  

 

“De holder julefest og sommerfest, man møder folkene bag, og de er gode til at 

skabe den her community-følelse; ikke bare på Facebook, men også i den 

virkelige verden. Og så gør de det jo altid lidt ekstraordinært stort, så man føler 

sig lidt speciel, at blive “udvalgt” til at deltage.” (Bilag 8)  

 

Således identificerer Naima sig som en del af familien Nohrlund, og denne følelse bliver 

opretholdt ved hendes kontinuerlige engagement med virksomheden samt Sørens og Anders’ 

anerkendelse af hendes sociale identitet som et Nohrlund-medlem (Bhattacharya, 1998). Dermed 

er det helt tydeligt, at inddragelse og deltagelse har stor betydning for Naimas valg om at 

engagere sig med Nohrlunds Facebook brand page (Hassay & Peloza, 2009). 

 

I analysen af Naimas selv-koncept og forlængelse af selvet blev det klart, at hun er en meget 

ansvarlig forbruger af natur, og at hun via sin digitale adfærd på Facebook forsøger at være en 

videreformidler af sunde og socialt ansvarlige værdier. Dermed er faktoren Indflydelse ligeledes 

én af drivkræfterne bag Naimas engagement med Nohrlund, da hun bruger sin online adfærd 

som middel til at få indflydelse og til at “gøre verden til et bedre sted” (Wang & Fesenmaier, 

2003). Dermed vælger hun aktivt kun at engagere sig i content på Facebook brand pages, hvis 

det stemmer overens med hendes eget værdisæt. 

 

I forlængelse af ovenstående motivationsfaktor ligger motivationen Personlig Identitet, der også 

er kendetegnende for Naimas engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page. Dette 

motiv er, i Naimas tilfælde, drevet af et ønske om at blive anerkendt som en social ansvarlig 

forbruger og samtidig undgå at blive forbundet med det modsatte (Tsai & Men, 2013): 

 



 90 

“Jeg ville f.eks. aldrig arbejde i en tobaksvirksomhed eller på anden måde 

engagere mig med dem. Det synes jeg ikke, man kan byde vores verden 

simpelthen.” (Bilag 8) 

 

Dermed bruger Naima sit engagement på Nohrlunds Facebook brand page, der signalerer 

økologi og bæredygtighed, til at projicere de grønne værdier over på sig selv. I Naimas tilfælde er 

denne drivkraft styret af både en ydre og indre motivation (Ryan & Deci, 2000). Dels er Naima 

interesseret i at opretholde billedet af sig selv som en social ansvarlig forbruger, og dels er Naima 

motiveret til at engagere sig i socialt ansvarligt content, fordi engagementet i sig selv er mentalt 

stimulerende for hende som forbruger, og fordi hun finder det interessant og spændende 

(Nambisan & Baron, 2009), hvilket fremgår i det følgende citat:  

 

“Man interesserer sig jo for det, og så tænker man over det. Og når man tænker 

over det, så synes jeg også, at det er dét, man ser eller støder på, og det er dét, 

man opsøger. At de ting, man interesserer sig for, det også er det, man får 

serveret; både events, man kan deltage i osv. [...] Og det har været utroligt 

spændende at følge dem.” (Bilag 8) 

 

Som konklusion kan det siges, at Naima er påvirket af både indre og ydre motivation i hendes 

engagement på Nohrlunds Facebook brand page. Den indre motivation viser sig i hendes rolle 

som frivillig ambassadør samt hendes iboende og oprigtige ønske om, at Nohrlund skal have 

succes. I denne sammenhæng er det til diskussion, hvorvidt Naimas engagement er drevet af 

egocentriske eller uselviske motivationer (Roberts et al., 2014). På baggrund af hendes selv-

koncept som medlem af familien Nohrlund er hun drevet af motivationsfaktoren Social Integration, 

mens hendes selv-koncept som en social ansvarlig forbruger fører til engagement affødt af 

drivkraften Personlig Identitet. I forlængelse heraf er Indflydelse desuden en faktor. 

7.1.4 Forbruger 4: Andreas Bonnerup Andersen 

Engagement som forlængelse af selvet 

Baseret på Andreas’ tilhørsforhold til Nohrlund kan vi identificere hans engagement som et to-

dimensionelt koncept bestående af en adfærdsmæssig dimension og en emotionel dimension 

(Brodie et al., 2011). Sidstnævnte dimension udspringer fra dengang, at han - sammen med sin 

kæreste Kristine - vandt Nohrlunds Facebook-konkurrence og fik sponsoreret gratis Nohrlund-

cocktails til sit bryllup. Nohrlund er blevet en del af et positivt minde og har fået en særlig 

betydning for ham: 
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“Jeg føler, at jeg har et lille forhold til dem nu - også fordi, ehm ..., at de ligesom 

har givet os alle de her cocktails til vores bryllup. Så jeg føler, at jeg har et 

forhold, og det giver mig da ét eller andet, at jeg nu ligesom kan associere deres 

brand med noget positivt for mig.” (Bilag 9) 

 

Andreas bruger primært Facebook som et medie til at kommunikere med venner og familie, men 

når han vælger at engagere sig på Facebook brand pages, er engagementet ofte karakteriseret 

ved ren konsumering samt engagement af første niveau: 

 

“Jeg har været inde og synes godt om deres gruppe. Så kan jeg ligesom følge 

med engang imellem i, hvad der sker.” (Bilag 9) 

 

Til trods for at Andreas sjældent interagerer med virksomheder på Facebook, har han udvist 

engagement af niveau 3 i forhold til Nohrlund og med reference til vores tilpassede typologi af 

COBRA (Muntinga, Moorman, & Smit, 2011):  

 

“Hvis jeg har lagt billeder op omkring brylluppet, så har jeg også tilføjet 

Nohrlund.” (Bilag 9) 

 

Særligt efter brylluppet har Andreas følt et emotionelt bånd til Nohrlund. I løbet af vores 

netnografiske scanningsperiode observerede vi, at Andreas udviste engagement i form af “likes” 

på content, der omhandler hans og Kristines deltagelse i konkurrencen på Nohrlunds Facebook 

brand page. Andreas’ relation til Nohrlund fungerer som en forlængelse af hans selv-koncept som 

en nygift mand og vinder af Nohrlunds konkurrence (Belk, 2013), hvorfor hans valg om at 

engagere sig i content på platformen skal ses som en måde for ham at udtrykke sit selv-koncept 

på. Andreas’ engagement på Nohrlunds facebook brand page skal ligeledes ses som en måde at 

opbevare og genopleve de gode øjeblikke fra sit bryllup og mindes de følelser, der fulgte med den 

begivenhedsrige dag. (Belk, 2013).  

 

For Andreas er Facebook et effektivt medie til at vedligeholde relationer på, bl.a. med venner og 

familie samt holde sig opdateret på, hvad der foregår i deres liv: 

 

“Jeg bruger det i forhold til ren nysgerrighed og til at følge med i, hvad andre 

ligesom foretager sig, og hvad mine venner og familie laver til hverdag [...]” (Bilag 

9). 
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Ovenstående ønske om at holde sig opdateret omkring sine relationer ses også i Andreas’ 

engagement på Nohrlunds Facebook brand page, hvor han igennem sit passive engagement 

(niveau 1) ynder at følge med i, hvad der foregår i virksomheden for tiden - hvad de laver og 

lignende.  

 

Som vi har set, er Andreas’ engagement med Nohrlund tæt knyttet til hans selv-koncept som 

nygift og bruges til at genopleve personlige minder. På baggrund af denne forståelse af Andreas’ 

engagement som en forlængelse af selvet, har vi nu forudsætninger for at forstå, hvilke 

personlige motivationsfaktorer, der driver Andreas’ engagement på Nohrlunds Facebook brand 

page.  

 

Personlig motivation for engagement 

Da Andreas første gang engagerede sig i Nohrlunds content på Facebook, var det som vinder af 

én af virksomhedens konkurrencer, hvorfor det vil være oplagt at antage, at Belønning er en 

essentiel motivationsfaktor for Andreas’ engagement på Facebook brand pages (Wang & 

Fesenmaier, 2003). Men da det var en ven og ikke ham selv, der tilmeldte Andreas og Kristine til 

konkurrencen, kan denne motivationsfaktor alligevel udelukkes, eftersom Andreas ikke er 

personligt drevet af udsigten til en præmie ved at engagere sig i konkurrencer på Facebook brand 

pages. Andreas’ engagement opstod imidlertid efter, han vandt konkurrencen, og hans motivation 

udspringer derfor ikke af et ønske om at vinde, men som en eftervirkning heraf. Dermed kan 

Andreas’ engagement ses som et udtryk for hans taknemmelighed for Nohrlunds bidrag til hans 

bryllup, og hans engagement i forhold til Nohrlund bygger således på et uselvisk og et oprigtigt 

ønske om at bidrage til Nohrlunds succes (Roberts et al., 2014): 

 

“Så har jeg sørget for, hvis jeg har lagt billeder op omkring brylluppet, at jeg også 

har tilføjet Nohrlund [...] Sådan så de ligesom også kunne “benefitte” lidt fra noget 

branding.” (Bilag 9) 

 

I forlængelse af den foregående analyse af Andreas’ engagement - som en del af hans 

forlængede selv - kan motivationsfaktoren Social Integration defineres som en afgørende faktor 

for hans valg om at udvise engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page (Nambisan 

& Baron, 2009). At Andreas vælger aktivt og kontinuerligt at engagere sig med Nohrlund bevidner 

om, at han ønsker at bevare dét tilhørsforhold, han har opnået gennem sit bryllup, herunder 

virksomheden og de mennesker, han har interageret med i samme forbindelse, hvilket kan ses 



 93 

som en ydre motivation (Hassay & Peloza, 2009; Ryan & Deci, 2000). Det gør han bl.a. gennem 

motivationsfaktorerne Information og Underholdning, som vi vil uddybe i det kommende.  

 

Andreas’ brug af Facebook i dagligdagen er, som vi så i vores karakteristika for hans 

engagement, hovedsageligt centreret omkring kontakten med hans venner og familie. Her er 

Facebook et middel for ham til at følge med i sin omgangskreds og dennes ve og vel samt en 

mulighed for ham for at have part i venner og families hverdag, trods geografisk afstand og 

travlhed. Dermed opstår et naturligt og iboende informationsbehov hos ham (Tsai & Men, 2013; 

Ryan & Deci, 2000). Imidlertid afslører vores empiriske resultater, at faktoren Information ikke blot 

er gældende for Andreas’ engagement i hans Facebook friend space, men også er grundlaget for 

hans engagement på Nohrlunds Facebook brand page: 

 

“Men jeg kan godt lide at holde øje med dem. Jeg synes, de lægger mange 

billeder op sådan til hverdag. Og dér kan jeg godt lide at holde øje med, 

hvordan det går med dem, og hvad det er, de laver, og hvilke events, de nu har 

været til.” (Bilag 9) 

 

Gennem sin passive konsumering af Nohrlunds content ønsker Andreas altså at øge kendskabet 

til virksomheden, og det er her informationsbehovet opstår som en indre motivation (Tsai & Men, 

2013; Shao, 2009; Ryan & Deci, 2000). Generelt ser Andreas Facebook brand pages som den 

primære informationskilde omkring virksomheder jvf. følgende citat:  

 

“Jeg følger dem (red. Nohrlund) primært via deres Facebook-side. Det er jo dér, 

man lettest og hurtigst kan få information om virksomheder i dag. Ligesom med 

nyheder omkring deres events og andre tiltag.” (Bilag 9) 

 

Dermed afhænger Andreas af Facebook som sin primære kilde, hvis han skal have opfyldt sit 

informationsbehov ift. virksomheder (Tsai & Men, 2013). Når Andreas surfer rundt på Facebook, 

er det udover at finde informationer, også en måde for ham at fordrive tiden på; dette gør sig 

gældende både for hans engagement i hans Facebook friend space såvel som på brand pages. 

Dermed er Andreas’ motivation for at engagere sig i content på Facebook brand pages indre 

styret af behovet for Underholdning, og bliver en måde hvorpå, han kan slå lidt tid ihjel og slappe 

af på en fornøjelig måde (ibid.): 
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“Jeg bruger det hver dag, nok mest på mobilen, når jeg enten er på farten eller 

fordriver tiden om aftenen derhjemme.” (Bilag 9) 

 

Sammenfattet bør Andreas’ engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page ses i 

relation til hans personlige forhold til virksomheden som vinder af en konkurrence. Efter brylluppet 

har Andreas primært været motiveret af det iboende ønske om at give noget tilbage til Nohrlund 

som tak samt opretholde relationen til virksomheden, hvilket er givet ved faktoren Social 

Integration. Imidlertid, er Andreas’ engagement på Facebook brand pages affødt af 

motivationsfaktorerne Information og Underholdning, hvor han passivt konsumerer content.  

7.1.5 Forbruger 5: Henrik Løvig Jensen 

Engagement som forlængelse af selvet 

I forbindelse med sin stilling som administrerende direktør i North Media Online A/S investerer 

Henrik dagligt sin tid på Facebook og har, grundet sit arbejde, en interesse for virksomheder på 

sociale medier. Ifølge Brodie et al. (2011) bestemmes engagement bl.a. af forbrugerens 

opfattelse af objektets relevans, og i vores interview med Henrik lægger han heller ikke skjul på, 

at det netop var hans faglige interesse, der lå til grund for hans engagement med Nohrlunds 

Facebook brand page i første omgang. Dette har siden ændret sig, hvorfor han nu primært følger 

virksomheden som privatperson. Henriks engagement består dermed af dels den 

adfærdsmæssige dimension, dels af en kontekstafhængig,  kognitiv dimension (ibid): 

 

“Altså, som sagt var det i starten med mine professionelle briller, at jeg kiggede 

på dem. Men jeg vil da sige, at jeg nu er blevet mere interesseret i 

virksomheden som privatperson end virksomhedsmæssigt.” (Bilag 10) 

 

Henrik indtager som oftest en passiv rolle i hans brug af Facebook, hvor han konsumerer content, 

men undlader at udvise synligt engagement, hvorfor hans adfærd relaterer sig til det minimale 

niveau af engagement. Henrik er desuden meget bevidst omkring, hvad han engagerer sig i på 

Facebook, da han er klar over, at personer både i hans personlige samt professionelle netværk 

kan følge med: 

 

“Jeg er nok en type, der konsumerer mere end jeg producerer. [...] Jeg er 

ekstrem aktiv, men jeg er ikke den store indholdsproducent.” (Bilag 10)  
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Henriks passive konsumering af content på Facebook brand pages gør sig også gældende i hans 

engagement med Nohrlund. Ifølge vores netnografiske scanning er Henriks engagement med 

Nohrlund forholdsvist nyt og påbegyndtes, da han valgte at “like” virksomhedens Facebook brand 

page den 15. september i år. Siden da har han ikke udvist andre former for synligt engagement 

ift. virksomheden, men alligevel formår Nohrlund at fastholde hans opmærksomhed: 

 

“Men jeg vil da sige, at de har fanget min interesse lidt, så jeg vil da helt klart 

have Nohrlund i tankerne, hvis jeg nu inviterer gæster over eller skal have en 

gave med til en ven eller lignende.” (Bilag 10)    

 

Ifølge Henrik er Nohrlund en meget atypisk virksomhed for ham at følge på de sociale medier, da 

han sædvanligvis og qua sit job beskæftiger sig med investeringsselskaber. At han alligevel har 

valgt aktivt at gå ind og “like” Nohrlunds Facebook brand page kan ses som et eksempel på en 

kamp mellem forbrugerens “home self” og “work self” (Tian & Belk, 2005). Så på trods af, at 

Henrik hævder, at han hovedsageligt benytter Facebook i professionelle sammenhænge, er hans 

engagement med Nohrlund en indikation af, at skellet mellem hans selv-koncept som 

privatperson og adm. direktør ikke er lige så tydeligt på Facebook sammenlignet med hans offline 

liv: “The relationship between online and offline personas becomes a key to defining the self in a 

digital age.” (Belk, 2013: 478). Ved at inddrage Nohrlund i forlængelsen af hans selv (Belk, 2013) 

bliver hans selv-koncept udviklet. Dermed bliver Henriks selv udgjort af forholdet mellem hans 

selv-koncept og hans online engagement, da han ender med kontinuerligt at følge Nohrlund pga. 

en personlig interesse for brandet frem for i arbejdsøjemed.   

 

Efter at have karakteriseret Henriks engagement og dannet os en forståelse for, hvorledes hans 

niveau af engagement kan ses som en forlænget del og ændring af hans selv-koncept, har vi nu 

mulighed for at forstå Henriks personlige motivationsfaktorer, som vil blive analyseret i det 

følgende afsnit.  

 

Personlig motivation for engagement 

Henriks interesse bundede i et fagligt initiativ om at følge en nyopstartet virksomhed med en 

spændende tilgang til branding, hvorfor han kan siges at være motiveret af informationsbehovet 

(Tsai & Men, 2013). Hermed er det hans professionelle interesse for Information omkring 

Nohrlund samt læringen om startup virksomheder, der er grundlaget for Henriks interesse, hvorfor 

han kan siges at være drevet af en indre motivation (Ryan & Deci, 2000).  
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“Det var virksomheden som sådan, som, jeg synes, var interessant [...] Jamen, 

jeg synes, at det ser ud til, at de formår at skabe et brand omkring det produkt, 

de laver - og nogle gange er det jo lige så vigtigt som indholdet.” (Bilag 10) 

 

Henriks indledende engagement i forhold til Nohrlund var et “like” af Nohrlunds Facebook brand 

page, hvorefter hans engagement primært har været passiv konsumering af content på siden. 

Henriks kontinuerlige passive engagement bunder i hans interesse for Nohrlunds brand samt 

hans identifikation med Nohrlunds image ift. hans selv-koncept som privatperson. Dette ses i 

nedenstående citat, hvor Henrik forsøger at beskrive Nohrlund: 

 

““Moderne”, “utraditionel”, “engagerende”. Det er nok også derfor, de har 

formået at fastholde min opmærksomhed.” (Bilag 10) 

 

Nohrlund har altså formået at fastholde Henriks engagement og dette på trods af, at 

virksomheden falder udenfor hans sædvanlige, professionelle interessefelt. Dermed bliver 

Henriks aktive og velovervejede valg om at engagere sig med Nohrlunds Facebook brand page 

en måde, hvorpå han udtrykker et ideelt selv ved at inkorporere Nohrlund som en del af hans 

online forbrugeradfærd. Således åbner Henrik selv op for muligheden, at han muligvis med tiden 

kunne finde på at engagere sig endnu mere med Nohrlund, og endda så meget, at han måske vil 

begynde at konsumere produktet frem for blot content på virksomhedens Facebook brand page. 

Dette betyder, at Facebook giver Henrik muligheden for at præsentere sit ideelle selv ved at 

inkorporere brands, der normalt ikke støttes i hans materielle verden (Schau & Gilly, 2003). Dette 

er et billede på, at Henriks engagement på Facebook brand pages blandt andet styres af 

motivationsfaktoren Personlig Identitet:  

  

“Men jeg vil da sige, at de har fanget min interesse lidt, så jeg vil da helt klart 

have Nohrlund i tankerne, hvis jeg nu inviterer gæster over eller skal have en 

gave med til ven eller lignende. Og det er da heller ikke udelukket, at jeg skal 

smage deres produkt en gang i den nærmeste fremtid.” (Bilag 10) 

 

Som det er tilfældet med Nohrlund, er Henrik generelt meget bevidst om sin adfærd på Facebook, 

og dét forhold, at han både har en privat og en professionel omverden at stå til ansvar overfor, 

gør, at hans online ageren er enormt kontrolleret. Dermed bruger han sit engagement med 

content på Facebook brand pages som et identitetsstyrende middel ved kun at engagere sig i 

content, han oprigtigt kan stå inde for - hvad enten, der er tale om privatpersonen Henrik eller 
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direktøren Henrik (Tsai & Men, 2013). Imidlertid er det også motivationen Personlig Identitet, der 

afholder Henrik fra at engagere sig i bestemt content. Ifølge ham er “ingen handling” en handling i 

sig selv, hvorfor tavshed og et ikke-eksisterende engagement i lige så høj grad er med til at 

opbygge Henriks personlige identitet (ibid.): 

 

“Jeg tror, at jeg holder sådan noget som min politiske holdninger osv. for mig 

selv, men ellers så er det meget bredt.” (Bilag 10)  

 

Som vi har set i vores analyse af Henrik, er han primært motiveret af to faktorer, når han vælger 

at engagere sig i content på Facebook brand pages; herunder Information, der bygger på en 

indre motivation og ønske om læring, samt Personlig Identitet, der udspringer af et selvisk behov 

og en ydre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

7.2 Mønstre på tværs af de individuelle forbrugeranalyser 
 

På baggrund af de fem individuelle analyser i første del af dette kapitel er vi kommet nærmere en 

forståelse for de enkelte respondenters engagement og personlige motivationer - i forhold til 

virksomheders content på Facebook brand pages med Nohrlund som case-eksempel. Anden del 

af kapitlet har derfor til formål at sætte vores forståelse for hver af de fem respondenter på prøve i 

en krydsanalyse, der skal hjælpe os i disciplinen at udtrække mønstre på tværs af de fem 

forbrugere. Taget vores hermeneutiske fortolkningsproces i betragtning må vi, for at forstå 

meningen med delene, nødvendigvis se dem i sammenhæng med helheden og vice versa 

(Nygaard, 2005). Dette leder os til nærværende afhandlings følgende afsnit, hvor vi vil 

sammenfatte de fundne karakteristika for forbrugerens engagement samt personlige 

motivationsfaktorer.  

7.2.1 Engagement er individuelt og kontekstbestemt 

Med reference til vores teoriafsnit 6.2 er  engagement et tre-dimensionelt og kontekstafhængigt 

koncept, der manifesterer sig i online adfærd som følge af personlige drivkræfter (Brodie et al., 

2011). Af vores analyse fremgår det, at forbrugerens engagement, herunder dimensioner og 

niveau, bestemmes af konteksten og forbrugerens selv-koncept (Belk, 1988 ; 2013). Dermed 

argumenterer vi for, at forbrugerens engagement bør ses som en process i forbrugerens 

forlængelse af selvet frem for et statisk koncept. I de fem individuelle analyser er engagement-

begrebets fler-dimensionalitet og kontekstafhængighed blevet behandlet og brugt til at 
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karakterisere den individuelle forbrugers engagement, så vi efterfølgende har været i stand til at 

forstå de personlige, bagvedliggende motivationer for forbrugerens adfærd i og omkring content 

på Nohrlunds Facebook brand page.  

 

Dét, der kendetegner de fem respondenter i vores studie, er, at de alle frivilligt har valgt at 

engagere sig i content på Nohrlunds Facebook brand page, og at deres engagement på hver sin 

måde bidrager til den enkeltes selv-koncept og dermed virker som en forlængelse af selvet (Belk, 

2013). Imidlertid varierer det, hvorledes selvet forlænges, alt efter individets personlighed, 

omverden og omstændigheder; altså konteksten! Disse forhold har også en naturlig indvirkning 

på, hvor meget den enkelte vælger at engagere sig (niveau af engagement). På trods af de 

mange tydelige og individuelt bestemte variationer i de fundne karakteristika for forbrugerens 

engagement, er det lykkes os - på tværs af respondenterne - at finde frem til et par mønstre, der 

er værd at nævne.  

 

Først og fremmest er alle respondenters engagement som minimum udgjort af den 

adfærdsmæssige dimension, der er dén dimension, der bidrager til, at alle fem, uanset niveau, 

har valgt synligt at engagere sig med content i eller omkring Nohrlunds Facebook brand page 

(Brodie et al., 2011). Desuden er alle respondenters engagement, foruden Andreas’, også affødt 

af individets personlige interesser, som er givet ved den kognitive dimension (ibid.), der dermed 

er den anden mest repræsentative dimension i grundlaget af forbrugerens engagement. På trods 

af det fælles grundlag viser dimensionen sig forskelligt hos hver enkelt respondent: Hos Tina - 

som en interesse for faglig læring; hos Christina - som en personlig interesse for festlige 

begivenheder og eksklusive cocktails; Naima - som en interesse for social ansvarlighed; og 

Henrik - som en professionel fascination og senere hen også privat interesse for Nohrlund som 

brand. Slutteligt indeholder Christinas, Naimas og Andreas’ engagement også en emotionel 

dimension (ibid.), der refererer til en følelsesmæssig forbindelse til virksomheden, nærmere 

bestemt Christinas oplevelse under Grøn Koncert, Naimas private tilhørsforhold til menneskene 

bag virksomheden samt Andreas’ minder og følelser forbundet med sit bryllup. Som vi ser, 

indeholder Christinas og Naimas engagement alle tre dimensioner, hvilket taler for, at deres 

engagement ift. Nohrlunds Facebook brand page er fuldkomment og støtter op om, at de også er 

de to, der udviser mest engagement ift. platformen. Således, og med udgangspunkt i de tre 

dimensioner, finder respondenterne deres engagement med Nohrlund relevant på hver sin måde.  

 

Som tidligere nævnt er alle fem respondenter udvalgt på baggrund af deres engagement af første 

niveau, jvf. vores modificerede typologi af COBRA (Muntinga, Moorman & Smit, 2011). Et godt 
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eksempel på alsidigheden blandt vores respondenter er Naima, der udviser et omfattende 

engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page (niveau 1+2+3), der grundet hendes 

selv-koncept bliver en selvforstærkende handling: Jo mere, hun engagerer sig, desto mere føler 

hun sig som en del af Nohrlund-familien (Belk, 2013). Modsat har vi Henrik, hvis engagement 

primært består af passiv konsumering af content (niveau 1), som følge af hans interesse for 

Nohrlunds brand samt hans identifikation med Nohrlunds image ift. hans selv-koncept som 

privatperson. Naima og Henrik kan hermed ses som yderpoler i vores typologi, hvorved de 

resterende respondenter (Tina, Christina, Andreas) placerer sig et sted derimellem. Uanset det 

fælles udgangspunkt (red: niveau 1) kan vi konkludere, at kontekst og selv-koncept har en 

naturlig indvirkning på, hvor meget den enkelte vælger at engagere sig i content på Facebook 

brand pages. 

 

Som nævnt, bliver forbrugerens engagement, herunder dimensioner og niveau, bestemt af 

konteksten og forbrugerens selv-koncept (Belk, 1988; 2013). Vores respondenters selv-koncepter 

er vidt forskellige, men med den fællesnævner, at de alle på hver sin måde bruger engagementet 

med Nohrlund til at forlænge, ændre eller forstærke det (ibid.). Imidlertid er det muligt at finde 

enkelte mønstre på tværs af respondenternes selv-koncepter, som vi nu vil fremlægge. Både Tina 

og Henrik tager udgangspunkt i deres professionelle selv-koncept, hvor engagementet med 

Nohrlund, i Tinas tilfælde, bruges til at forlænge og forstærke hendes interesse og viden omkring 

content marketing disciplinen. I Henriks tilfælde fører engagementet til en ændring af hans selv-

koncept i og med, at han ender med at følge Nohrlund pga. en iboende personlig interesse for 

brandet. For både Christina, Naima og Andreas er deres selv-koncept af privat karakter, og 

engagementet med Nohrlund bruges i alle tilfælde til at forlænge og forstærke det. 

 

For at opsummere karakteristika har vi gennem vores undersøgelse fundet, at engagement er en 

kontekstafhængig og tre-dimensionel process, der er individuelt bundet, og som manifesterer sig i 

online adfærd, som følge af personlige motivationer. På dette grundlag vil vi i det følgende 

udtrække mønstre på tværs af de fem respondenters bagvedliggende motivationsfaktorer for at 

engagere sig i content på Nohrlunds Facebook brand page.  

7.2.2 Motivation, et komplekst koncept 

I nærværende afhandling defineres motivation som værende baseret på forbrugerens behov, jvf. 

følgende citat: ”A general driver that directs a consumer’s behaviour toward attaining his or her 

need” (Henning-Thurau et al., 2004: 53). Ved at undersøge hvorledes vores fem respondenter på 

forskellig vis engagerer sig på Nohrlunds Facebook brand page, fandt vi frem til, hvad der får 
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vores respondenter til at udvise engagement i content og dermed komme nærmere en forståelse 

af, hvilke motivationsfaktorer, der har betydning for grundlaget af forbrugerens personlige 

engagement. Ud fra vores individuelle analyser fandt vi, at motivation er et komplekst koncept at 

forstå, da forbrugerens valg om at engagere sig i ét stykke content frem for noget andet, er et 

resultat af samspillet mellem personlighed, kontekst samt objektets relevans og forbrugerens 

opfattelse af de ”fordele”, som vedkommende opnår ved et givent engagement (Nambisan, 2002). 

Disse faktorer er altså afgørende i forbrugerens motivation og valg om at engagere sig i content 

på Facebook brand pages. På trods af kompleksiteten i motivationsbegrebet vil vi i de følgende 

afsnit redegøre for de mest påfaldende mønstre, som vi fandt gennem vores netnografiske 

scanning samt vores individuelle analyser af vores fem semistrukturerede interviews med 

forbrugeren.  

7.2.2.1 Engagement opstår af egocentriske motivationer  

Fra de individuelle analyser står det klart, at motivationen for forbrugerens engagement er 

mangfoldig, dynamisk og med mulighed for at udvikle sig over tid. På tværs af de fem interviews, 

står det klart, at det er et egocentrisk behov, der i første omgang får respondenterne til at 

engagere sig i Nohrlunds Facebook brand page (Roberts et al., 2014). Således er de hver især 

drevet af at få opfyldt sine egne, personlige behov og ønsker, som vi skal se i det følgende. 

 

F.eks. er Tinas og Henriks stærkeste motivation for at engagere sig, at udvide deres faglige 

horisont og opnå læring omkring hhv. content marketing i praksis og succesfulde startup 

virksomheder gennem Information, og dermed skabe et favorabelt billede af dem selv som 

dygtige fagfolk gennem drivkraften Personlig Identitet (Shao, 2009 ; Lorenzo-Romero et al., 

2014). Christinas engagement bygger ligeledes på et egocentrisk behov, da hun motiveres af de 

fordele, som hun personligt kan opnå ved at blive associeret med en virksomhed som Nohrlund, 

der, ifølge hende, står for “kvalitet” og “eksklusivitet”. Naimas engagement tager form som frivillig 

ambassadør, men på trods af den gode (og reelle) intention om at hjælpe Nohrlund mod endnu 

mere succes, er hendes engagement ikke opstået udelukkende for at skulle gavne virksomheden. 

Det kan i lige så høj grad ses som værende affødt af et egocentrisk behov om at være en del af 

familien Nohrlund samt opnå anerkendelse for hendes ambassadørrolle.  

 

Dette mønster indikerer, at flertallet af respondenternes motivation for at engagere sig i content 

på Nohrlunds Facebook brand page har rødder i egocentriske behov og altså i de personlige 

fordele, som respondenterne har udsigt til at opnå gennem engagementet (Roberts et al., 2014). 

Dette taler for, at respondenternes engagement i første omgang i overvejende grad bliver drevet 
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af ydre motivation (Ryan & Deci, 2000). Det er kun Andreas, der falder uden for dette mønster, da 

hans engagement er affødt af et reelt og iboende ønske om at gøre noget godt for Nohrlund som 

tak for hans præmie. Dette bringer os videre til at undersøge, hvordan motivation kan udvikle sig 

over tid. 

7.2.2.2 Personlig Identitet og Social Integration er de mest fremtrædende 

faktorer 

Ud fra analysen er det tydeligt, at vores fem respondenter hver især er motiveret af op til flere 

forskellige motivationsfaktorer, der fører dem til et engagement i content på Nohrlunds Facebook 

brand page, og at disse ligeledes varierer på tværs af vores fem respondenter. Imidlertid fandt vi, 

at to - ud af de i alt seks - motivationsfaktorer sammensat af Tsai & Men (2013) er fælles for fire 

af respondenterne. Faktorerne er Personlig Identitet og Social Integration og er dermed de mest 

fremtrædende i vores studie. Således er selviscenesættelse, selvopfattelse samt 

fællesskabsfølelse afgørende drivkræfter for grundlaget af forbrugerens engagement 

(Papacharissi, 2007; Kaye, 2007). Dette indikerer, at engagement i flere tilfælde ikke er en 

tilfældig handling, men en velovervejet og rationel beslutning, som fortæller os noget om individet 

bag forbrugeren (Schau & Gilly, 2003).  

 

Analysen af Christinas og Naimas interviews afslører, at de begge er meget bevidste om, at deres 

ageren på Facebook sender et signal om deres værdier og er med til at beskrive dem som 

individer overfor deres Facebook friend space. Dermed forsøger de bevidst at projicere Nohrlunds 

værdier over på deres egne identiteter ved at engagere sig i virksomhedens content. I Christinas 

tilfælde er det værdierne “kvalitet” og “eksklusivitet”, mens Naima ønsker at udstråle “social 

ansvarlighed”: 

 

Christina: 

 

“Det giver mig på én eller anden måde noget til min egen profil på Facebook, 

eller til hvem jeg er på Facebook, kan man vel sige. Det er jo ikke nogen 

hemmelighed, at folk holder øje med, hvad andre folk “liker” og sådan noget, 

og det tænker man da selvfølgelig over.” (Bilag 7) 

Naima: “Jeg ville f.eks. aldrig arbejde i en tobaksvirksomhed eller på anden måde 

engagere mig med dem. Det synes jeg ikke, man kan byde vores verden 

simpelthen.” (Bilag 8) 
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Dette behov for identitetsskabelse er en gennemgående realitet for flere af vores respondenter. 

Også Tina og Henrik lægger vægt på denne motivationsfaktor i deres engagement med Nohrlund, 

hvor de er særligt motiverede af at skabe et professionelt billede af sig selv overfor sit online, 

sociale netværk (Papacharissi, 2007). Personlig Identitet som fælles faktor er selvsagt central for 

forbrugerens engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page, men står i ingen tilfælde 

alene og skal derfor ses i sammenspil med én eller flere af de andre faktorer fra det teoretiske 

apparat (Tsai & Men, 2013). Naima er et eksempel på en forbruger, der som Christina motiveres 

af behovet for selvudfoldelse og identitetsstyring, men i vores analyse af interviewet med hende, 

fremgår det, at dette fungerer som en sekundær motivationsfaktor. Således er Naimas 

engagement i højere grad centreret om sit sociale behov for at tilhøre et fællesskab (Nohrlund-

familien), samt et ønske om at engagere sig i en gruppe, der består af mennesker, der anses for 

at være lig hende selv (Hoeffler & Keller, 2002): 

 

Naima: “At man er med til noget fra starten af; og selvom det er to år siden nu, så 

føler jeg stadig, at jeg måske er lidt med til at bygge noget op. Og man er en 

del af denne her lille Nohrlund-familie - og den følelse tror jeg faktisk, jeg vil 

blive ved med at have, hvor store de så end blev, fordi der er de her følelser 

omkring det.“ (Bilag 8) 

 

Social Integration er således studiets anden iøjnefaldende, fælles motivationsfaktor, og det synes 

at være særligt interessant, at lige netop denne faktor viser sig at være én af de mest vitale for 

vores respondenters engagement med Nohrlund, set i lyset af, at Tsai & Men (2013) fandt denne 

motivationsfaktor mindre relevant i deres studie.  

7.2.2.3 Engagement er dynamisk  

Med udgangspunkt i samspillet mellem vores teoretiske apparat af motivationsfaktorer (Tsai & 

Men, 2013) og vores individuelle analyser, fremkommer et tydeligt mønster i, at der sker en 

ændring i respondenternes engagement og motivationer over tid. Dette forhold vil vi nu belyse i 

denne sidste del af krydsanalysen. 

 

Som forlængelse af ovenstående - ser vi et mønster i Tinas og Henriks engagement: Det er i 

begge tilfælde tilfældigheder, der har ført til et aktivt valg om at følge Nohrlund og virksomhedens 

praksis af content marketing set ud fra et professionelt synspunkt. Ud fra analysen er det tydeligt, 

at både Tina og Henrik med tiden har fundet mening i deres engagement, hvilket har ført til et 
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kontinuerligt engagement forbruger og virksomhed imellem. I Tinas tilfælde bidrager 

engagementet til en stadig inspiration indenfor sit felt, hvor Henrik har opbygget en mere 

personlig interesse for virksomheden, der nu fører til en kontinuerlig konsumering af 

virksomhedens indhold: 

 

Tina: “Og det (red. æstetikken) gjorde mig bare nysgerrig, fordi det ikke kun er de 

der drinks, de har - der var ligesom lidt mere i det. Og så fordi, jeg også selv 

har skrevet meget lyrik, så hele dén der del og hele dét der univers, de 

skabte, det gjorde, at jeg klikkede videre og læste mere, og så var jeg 

pludselig bare inde i det.” (Bilag 6) 

 

Henrik: “Det var virksomheden som sådan, som, jeg synes, var interessant [...] 

Jamen, jeg synes, at det ser ud til, at de formår at skabe et brand omkring 

det produkt, de laver - og nogle gange er det jo lige så vigtigt som indholdet.” 

(Bilag 10) 

 

Ovenstående vidner om, at Tina og Henrik finder deres engagement med Nohrlund mere 

meningsfyldt og stimulerende med tiden og i takt med, at deres engagement udvikler sig. Det 

samme gør sig gældende for Andreas, hvis udgangspunkt dog er et helt andet. Oprindeligt 

udspringer hans engagement af sin sociale relation til Nohrlund som vinder af en konkurrence, 

som han ikke selv tilmeldte sig. Efterfølgende har han på eget initiativ, ønske og interesse valgt at 

udvide sit engagement til kontinuerligt at følge virksomheden: 

 

Andreas: “Men jeg kan godt lide at holde øje med dem. Jeg synes, de lægger mange 

billeder op sådan til hverdag. Og dér kan jeg godt lide at holde øje med, 

hvordan det går med dem, og hvad det er, de laver, og hvilke events, de nu 

har været til.” (Bilag 9) 

 

Samme mønster ses hos Naima, der gennem sit vedvarende engagement med Nohrlund 

motiveres til at engagere sig yderligere for at styrke sin fællesskabsfølelse og sociale identitet ift. 

Nohrlund-familien samt opnå anerkendelse for sin rolle som frivillig ambassadør for virksomheden 

(Bhattacharya, 1998). Mønsteret i, at der sker en engagementsforøgelse over tid, ses også hos 

vores femte og sidste respondent, Christina, der fortsat motiveres til at engagere sig i content på 



 104 

Nohrlund Facebook brand page i takt med, at hun oplever anerkendelse fra sociale netværk i 

forhold til de af Nohrlunds værdier, som hun ønsker at projicere til sin egen identitet. Dette sker 

gennem Christinas interaktion med hendes Facebook friend space, f.eks. når hun “tagger” sine 

venner i content på Nohrlunds Facebook brand page og giver dem mulighed for at give respons 

på sin handling: 

 

Christina: “Eller det kunne også være, hvis de lagde noget op, som jeg virkelig kunne 

genkende ved Grøn Koncert, så man fik den flashback-følelse igen. Så 

kunne jeg sagtens finde på at kommentere og “tagge” mine venner, som jeg 

delte de Nohrlund cocktails med. Sådan lidt “kan I huske det her?”. Altså 

noget jeg kan relatere til.” (Bilag 7) 

 

7.2.3 Delkonklusion 

Som opsummering og på baggrund af de mønstre, der viser sig ud fra vores individuelle analyser, 

står det klart, at engagement er en kontekstafhængig og tre-dimensionel process, der er 

individuelt bundet, og som manifesterer sig i online adfærd, som følge af personlige motivationer. 

Alle fem respondenter drives af forskellige motivationsfaktorer i deres engagement i content på 

Nohrlunds Facebook brand page, og sammensætningen af faktorerne er ligeledes vidt forskellige, 

afhængig af den enkeltes selv-koncept, konteksten samt forbrugerens opfattelse af objektets 

relevans (Nambisan, 2002). Denne kompleksitet viser sig bl.a. i, at flertallet af respondenterne er 

drevet af egocentriske behov, men at deres engagement kan være styret af både en indre og 

ydre motivation (Ryan & Deci, 2000). Endvidere viser analysen, at motivation bør ses som 

dynamiske faktorer, der udvikles og ændres i takt med tid og personlig udvikling. Her kan nævnes 

Henrik, hvis engagement skifter fra en professionel til en mere privat karakter over tid. Sidst, men 

ikke mindst, angiver krydsanalysen en tendens, der viser, at jo mere respondenterne engagerer 

sig i content, og såfremt dette engagement understøtter dennes selv-koncept og/eller ideelle selv, 

forøges motivationen for at engagere sig yderligere. Derfor kan vi konkludere, at engagement 

motiverer til yderligere engagement. 
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8. Diskussion 
 

I overensstemmelse med vores forskningsspørgsmål vil vi nu opsummere resultaterne fra 

analysen i kapitel 7 og diskutere de mønstre, vi har fundet i forhold til vores teoretiske apparat 

fremsat i kapitel 6. Altså vil vi stille vores nyerhvervede forståelse af forbrugeren op imod de 

valgte teorier inden for felterne engagement og motivation. Gennem opgaven har vi fået belyst 

vores forskningsfelt ud fra tre variabler: Virksomheden, Teorien og Forbrugeren. Således vil 

anden del af kapitlet formes som en diskussion af denne treenighed og variablernes indbyrdes 

forhold for at afdække det sidste underspørgsmål i vores problemfelt for nærværende afhandling. 

Derfor vil der i denne anden del også blive inddraget empiri vedrørende content marketing. 

8.1 Forståelse for forbrugerens engagement 
 

Det første koncept, vi behandlede ift. vores undersøgelse af forbrugeren, var engagement, som 

fungerer som bindeled mellem motivation og adfærd (Brodie et al., 2011). Som en del af den 

teoretiske ramme for dette studie blev det fremført, at for at vi kan opnå en forståelse for 

forbrugerens bagvedliggende motivationer for at engagere sig i content på Facebook brand 

pages, må vi nødvendigvis søge at opnå en forståelse for de dimensioner, som forbrugerens 

engagement udgøres af samt forbrugerens selv-koncept. Imidlertid følger her først en diskussion 

af forbrugerens engagementsniveau. 

 

Med reference til vores niveauinddeling af engagement, der er en modificeret udgave af COBRA 

(Muntinga, Moorman & Smit, 2011), blev engagement-begrebet til en start behandlet i relation til 

den måde, hvorpå Facebook brand pages, som socio-cultural spaces, regulerer forbrugerens 

muligheder for at engagere sig i content (“like”, kommentere, dele/skabe). Ud fra vores 

individuelle analyser fandt vi, at flertallet af respondenterne primært udviser et moderat niveau af 

engagement, hvor content hovedsageligt bliver passivt konsumeret eller anerkendt ved et “like”. 

Dette kan tænkes at hænge sammen med, at Forbruger 2.0 i stigende grad benytter sociale 

medier og internettet generelt, som sin primære informationskilde (Dansk Erhverv, u.å.), hvilket 

Andreas bl.a. nævner i interviewsituationen (Bilag 9). Dette indikerer, at viljen til blot at følge en 

virksomhed som Nohrlund på Facebook synes større eller mere relevant for respondenterne, end 

det vil være for dem at udvide engagementet til niveau 3 ved selv at kreere content eller bidrage 

til det eksisterende. Her skal selvfølgelig nævnes den undtagelse, vi fandt som modsvar til den 
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generelle afholdenhed fra at udvise engagement af tredje niveau; nemlig Naima, der kontinuerligt 

udviser alle tre niveauer af engagement. Desuden har vi Christina, der fortæller, at hun vil være 

villig til at skabe eller dele content med hendes Facebook friend space, f.eks. via Messenger eller 

ved at “tagge” folk for hvem, indholdet vil være relevant. Det sidste forhold viser en tendens til, at 

respondenterne muligvis har intentioner om at engagere sig yderligere, men holder den egentlige 

adfærd tilbage.  

 

Analysen viser en stor variation i respondenternes selv-koncept, men med en grovinddeling står 

det klart, at Tina - og i overvejende grad Henrik - engagerer sig i Nohrlunds content på Facebook 

som en forlængelse af deres professionelle selv, mens de resterende respondenter bruger 

engagementet som et bevidst udtryk af deres private selv (Belk, 1988; 2013). I den henseende 

kunne det være interessant at se på de umiddelbare sammenhænge, der findes mellem 

koncepterne core concept of self samt the extended self af Belk (1988; 2013) og engagement-

begrebets tredimensionalitet givet af Brodie et al. (2011). Ud fra analysen er det værd at 

diskutere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem Tinas og Henriks professionelle selv-koncept 

og dén kendsgerning, at deres engagement i overvejende grad er udgjort af den kognitive 

dimension, hvor der ikke ligger nogen følelsesmæssig tilknytning til grund for deres adfærd. Det 

gør der til gengæld hos både Christina, Naima og Andreas, hvor den emotionelle dimension 

udgør en væsentlig del af deres engagement med Nohrlund og dermed er med til at skildre deres 

personlige selv-koncept som privatpersoner.  

 

I forlængelse af ovenstående giver vores analyse os klare indikationer om, at der ligeledes er en 

sammenhæng mellem engagement-begrebets tredimensionalitet og forbrugerens 

bagvedliggende motivationer, hvilket vi vil se nærmere på nu ved at sammenholde de to teorier af 

hhv. Brodie et al. (2011) og Tsai & Men (2013) med vores analyse. Det overordnede skel, vi kan 

udlede heraf, er, at de af respondenterne, hvis engagement primært udgøres af den kognitive 

dimension, er tilbøjelige til at være mest motiveret af drivkræfterne Personlig Identitet og 

Information, når de aktivt vælger at engagere sig i Nohrlunds content på Facebook. Dette forhold 

gør sig gældende for både Henrik og Tina. Omvendt står det klart, at de respondenter, hvis 

engagement indbefatter en betydelig emotionel dimension, vil være mere styret af Social 

Integration i valget om at engagere sig, som vi ser det hos især Naima og Andreas. 

 

I det følgende vil det teoretiske apparat af Tsai & Men (2013) blive omdrejningspunktet, når vi 

diskuterer respondenternes bagvedliggende motivationsfaktorer for at engagere sig med content 

på Nohrlunds Facebook brand page. 
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8.2 Motivationsfaktorer  
 

Baseret på vores resultater fremsat i kapitel 5 fandt vi det teoretiske apparat sammensat af Wan-

Hsiu Sunny Tsai & Linjuan Rita Men (2013), der med seks forskellige motivationsfaktorer forsøger 

at forstå forbrugerens engagement med brands på sociale medier, brugbart til videre at analysere 

vores indsamlede kvalitative data fra vores interview med forbrugeren. Som følge af vores 

analyse i kapitel 7 har vi nu opnået en dybere forståelse for, hvilke motivationsfaktorer, der 

vægter højest blandt vores respondenter. Samtidig viser analysen, at nogle mønstre og tendenser 

stemmer overens med den fremsatte teori af Tsai & Men (2013), mens andre tydelige mønstre 

viser sig at afvige fra deres forskning. I det følgende ønsker vi at undersøge, hvad dette har af 

betydning for vores forståelse af forbrugeren i forhold til den anvendte teori. 

 

Først og fremmest fandt vi, at motivationsfaktorerne Social Integration, Personlig Identitet og 

Information er de vigtigste drivkræfter i grundlaget for respondenternes engagement med content 

på Nohrlunds Facebook brand page (Tsai & Men, 2013). Samtidig fandt vi, at de resterende 

faktorer i det fremsatte teoretiske apparat (Indflydelse, Belønning, Underholdning) er mindre 

relevante for respondenterne og dermed for vores studie, hvorfor vi i dette afsnit af diskussionen 

hovedsageligt fokuserer på de tre førstnævnte.  

8.2.1 Social Integration, Personlig Identitet, Information 

Social Integration viste sig at være én af de mest relevante motivationsfaktorer for forbrugerens 

engagement i content på Nohrlunds Facebook brand page, hvilket afslører et behov for at tilhøre 

en gruppe af ligesindede blandt fire ud af fem af vores respondenter med Henrik som den eneste 

undtagelse (Kaye, 2007). Social Integration er i vores undersøgelse ikke begrænset til et udtryk 

for et behov for fællesskabsfølelse blandt vores fem respondenter og/eller de andre følgere af 

Nohrlunds Facebook brand page, men refererer derimod mere til en individuel følelse hos den 

enkelte; f.eks. Tina, der har et behov for at styrke sine professionelle relationer og indgå i et 

fællesskab af fagligt ligesindede - og Christina, med behovet for at vedligeholde og pleje sine 

relationer til venner og familie ved at samle dem om en fællesskabsfølelse i en online, social 

kontekst (Nambisan & Baron, 2009). Som tidligere nævnt, fandt Tsai & Men (2013) ikke denne 

motivationsfaktor relevant i deres studie, hvilket efterlader en vis undren.  Én af grundene til at 

Social Integration viser sig som en evident motivationsfaktor i grundlaget for forbrugerens 

engagement i vores studie, kan muligvis forstås ved, at Nohrlund gennem sin praksis af content 

marketing netop formår at skabe et univers, hvor forbrugeren føler sig som en del af “noget 
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større”. Gennem historien om Nohrlund-familien og ved at simulere samtalen således, at den 

ligeså godt kunne finde sted i et Facebook friend space som på en Facebook brand page gør, at 

forbrugeren måske i lige så høj grad vil engagere sig i content pga. common bond, hvor denne 

føler en personlig, social eller følelsesmæssig tilknytning til gruppen som common identity, hvor 

det er gruppens tema, der er i højsædet (Ren et al., 2007).  

 

Motivationsfaktoren Personlig Identitet er ligeledes evident og repræsentativ hos fire ud af vores 

fem respondenter i undersøgelsen, hvorfor forbrugerens engagement i content på Nohrlunds 

Facebook brand page, i overvejende grad, kan ses som en måde at udtrykke personlige 

interesser og værdier på. Det betyder, at det er vigtigt for forbrugeren at engagere sig i content, 

der stemmer overens med dennes personlige værdier og dermed også selv-koncept (Tsai & Men, 

2013; Belk, 1988; 2013). Imidlertid oplevede vi, at faktoren Personlig Identitet også kan fungere 

som en barriere for engagement frem for en motivation. Således er flere af vores respondenter 

bevidste om ikke at engagere sig i bestemte former for content, da de ikke ønsker at blive 

associeret med content, der modsiger eller udfordrer dét billede, de ønsker at danne af sig selv 

overfor sit Facebook friend space. Dette forhold kommer bl.a. til udtryk hos Christina og Henrik, 

der begge bevidst undgår at engagere sig i indhold af politisk karakter - og Tina, der udelukkende 

“liker” content, hvis det er hendes venner, der poster noget! Forbrugerens sociale netværk på 

Facebook kan derfor siges at være afgørende for, hvilket content vedkommende vælger at 

engagere sig i på Facebook. Forbrugerens sociale netværk er særligt afgørende for motivationen 

for at engagere sig eller ikke at engagere sig i content, netop fordi forbrugeren i dag godt er klar 

over, at det content, vedkommende engagerer sig i, bliver synligt overfor hele sit netværk. Både 

Tina, Christina, Naima og Henrik udviser en enorm selvbevidsthed i deres interviews, og alle 

tænker de over, hvad de deler i forhold til den synlighed, det skaber i deres netværk.  

 

Den tredje mest fremtrædende motivationsfaktor i vores studie er Information, som blev fundet 

særlig relevant blandt tre af vores respondenter (Tina, Andreas, Henrik), hvoraf to af dem bruger 

netop denne faktor som argument for at have “liket” Nohrunds Facebook brand page i første 

omgang. I analysen af de individuelle interviews med forbrugeren fandt vi, at informationsbehovet 

kan sammenkobles med de af respondenterne, der udviser et moderat eller passivt 

engagementsniveau, hvilket stemmer overens med Shao’s (2009) postulat om, at forbrugere, der 

udelukkende er drevet af et informationsbehov oftest vil forholde sig nogenlunde passive, da 

behovet i sig selv ikke kalder på aktiv deltagelse for at blive indfriet (Shao, 2009). Således ser det 

ud til, at dette behov bliver mindre relevant for grundlaget af forbrugerens engagement i takt med 

en øgning i engagementet. Imidlertid ser vi, at Information ofte er den motivationsfaktor, der ligger 
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til grund for et længerevarende, kontinuerligt engagement, f.eks. Andreas, der udtrykker, at han 

godt kan lide at følge med i, hvordan det går virksomheden, hvad de laver, og hvilke events, de 

nu har været til (Bilag 9). Ifølge vores studie vil behovet for information derfor udmunde sig i et 

kontinuerligt, men forholdsvist passivt engagement hos forbrugeren.  

 

De af motivationsfaktorerne, vi fandt mindst relevante for grundlaget af forbrugerens engagement 

med content på Nohrlunds Facebook brand page ud fra det sammensatte teoretiske apparat af 

Tsai & Men (2013), er Indflydelse, Belønning og Underholdning. Disse vil i det følgende kort blive 

diskuteret.  

8.2.2 Indflydelse, Belønning, Underholdning  

Faktoren Indflydelse er kun repræsenteret ved Naima, der med sin sociale ansvarlighed forsøger 

at influere sit netværk i samme retning gennem hendes engagement med Nohrlund. At ingen af 

de andre respondenter giver udtryk for at være motiveret af denne drivkraft, kan formentlig forstås 

ved, at faktoren synes mere indlysende, når vi taler om engagement med almennyttige 

virksomheder, såsom velgørenhedsorganisationer frem for kommercielle virksomheder (Hassay 

et al., 2009). Imidlertid, som følge af at Forbruger 2.0 bliver mere og mere involveret i 

virksomheders marketingprocesser, kan det tænkes, at forbrugeren i fremtiden i højere grad vil 

benytte sit engagement med virksomheder på de sociale medier til at influere disse eller 

omverdenen.  

 

Ifølge vores analyse er motivationsfaktoren Belønning ligeledes blot relevant for en enkelt af 

respondenterne, nemlig Christina, der har “liket” konkurrencer og lignende udstedt af Nohrlund 

(Bilag 11). Dette forhold viste sig i vores netnografiske scanning, men Christina nævner intet om 

det i interviewsituationen, hvilket kan tyde på, at drivkraften ikke er en bevidst del af hendes 

engagementsgrundlag (Brodie et al., 2011). At Christina er den eneste af vores respondenter, der 

er motiveret af Belønning, er interessant og påfaldende i og med, at Søren og Malene i Nohrlund-

interviewet fortæller, hvordan de oplever, at folk er meget engagerede, når de afholder store 

konkurrencer, “som der lige er 110% mere power på og med en fed præmie end bare det 

normale” (Bilag 1). Denne uoverensstemmelse vil vi behandle yderligere i næste afsnit af dette 

kapitel.  

 

Vi er overraskede over, at vi kun fandt den sidste motivationsfaktor Underholdning i grundlaget for 

to af respondenternes engagement (Christina og Andreas). Således havde vi en forudindtagethed 

om, at respondenterne, og dermed forbrugeren, bl.a. bruger sit engagement med content på 
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Facebook brand pages som en måde at fordrive tiden på, særligt med reference til Web 2.0, hvor 

Forbruger 2.0 har mulighed for at være online døgnet rundt - på farten, i toget, i køen, etc. Med 

udgangspunkt i dette kan det diskuteres, om Underholdning er en ubevidst motivationsfaktor for 

Forbruger 2.0, der surfer rundt på de sociale medier flere gange i løbet af dagen og bruger sin 

mobil som en integreret del af hverdagen og derfor ikke tænker aktivt over, hvornår 

vedkommende underholdes af content på sociale medier. 

8.3 Forholdet mellem Virksomheden, Teorien og 
Forbrugeren 

 
Denne sidste del af diskussionen er centreret omkring afhandlingens sidste underspørgsmål, når 

vi søger at diskutere det indbyrdes forhold mellem de tre variabler: Virksomheden, Teorien og 

Forbrugeren. Således vil vi diskutere vores forskningsfelt ved at se på samspillet mellem 

Nohrlunds arbejde med content på Facebook, vores teoretiske apparat fremsat i kapitel 6 samt 

vores nyerhvervede forståelse af forbrugeren. 

 

 
 

Med reference til ovenstående illustration vil vi nu diskutere forholdet mellem Forbrugeren og 

Teorien ved at holde den nyerhvervede forståelse af forbrugeren, som vi på dette tidspunkt i 

specialet har opnået, op imod de resultater, Tsai & Men (2013) fandt frem til i deres studie. 

Dernæst ønsker vi at belyse forholdet mellem Virksomheden og Forbrugeren ved at se på de 
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fællestræk og uoverensstemmelser, der findes imellem, hvad Nohrlund vurderer som værende 

“godt content” med forbrugerens oplevelse heraf. Slutteligt vil vi diskutere forholdet mellem 

Virksomheden og Teorien ved at sammenholde Nohrlunds  arbejde med content på Facebook 

med disciplinen content marketing givet af Joe Pulizzi (2014). Vi vil i dette diskussionsafsnit 

afgrænse os til kun at fremlægge de mest relevante og interessante fællestræk og/eller 

uoverensstemmelser.  

8.3.1 Forbrugeren - Teorien 

Tsai & Men (2013) fandt i sit studie af forbrugerens engagement med brands på sociale medier, 

at selvom respondenterne i undersøgelsen aktivt havde valgt at følge virksomheders Facebook 

brand pages, viste det sig, at langt størstedelen udviste et lavt engagementsniveau, der var 

drevet af en reaktiv adfærd - hovedsageligt  igennem konsumering af virksomhedens content 

(niveau 1) frem for en proaktiv adfærd, herunder bidragende adfærd, såsom at kommentere eller 

reagere på content (niveau 2). Således fandt de, at forbrugeres engagementsniveau i 

overvejende grad er givet ved lav aktivitet, hvilket understøtter resultaterne fra vores egen 

undersøgelse.  

 

I artiklen “Motivations and Antecedents of Consumer Engagement With Brand Pages on Social 

Networking Sites”  (Tsai & Men, 2013) fandt forskerne desuden, at de tre væsentligste 

motivationsfaktorer for forbrugerens engagement med Facebook brand pages - i prioriteret 

rækkefølge - er givet ved Belønning, Information og Underholdning. Dette er i 

uoverensstemmelse med resultaterne for nærværende afhandling, da kun Information står som 

fællesnævner mellem de to studier. F.eks. viste Social Integration sig at være én af de stærkeste 

motivationsfaktorer hos forbrugeren i vores studie, mens Tsai & Men (2013) slet ikke fandt 

faktoren relevant. Evidensen af faktoren i vores studie kan, som nævnt tidligere i dette kapitel, 

forstås ud fra Nohrlunds praksis af content marketing, men muligvis også diskuteres ift. 

virksomhedens beskedne størrelse. Med kun fire fastansatte er der ikke så langt mellem vision og 

forbruger, hvilket muligvis gør, at forbrugeren hurtigere får en følelse af at være en del af 

virksomheden. Derudover fandt Tsai & Men (2013) ikke Personlig Identitet som en væsentlig 

drivkraft hos forbrugeren; men - at Belønning viste sig som den mest relevante motivation blandt 

forbrugerne i undersøgelsen af Tsai & Men (2013) er endnu mere interessant, da det jo som 

bekendt kun er Christina, der gennem vores netnografiske scanning afslører, at hendes 

engagement til dels også drives af denne faktor (Bilag 11). Denne uoverensstemmelse vil vi se 

nærmere på i næste afsnit, da også Nohrlund mener, at Belønning må være en vigtig motivation 

for forbrugeren. 
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At der er så stor forskel mellem vores og Tsai & Men’s resultater (2013), kan måske fortås ud fra 

de to studiers forskellige forskningsmetoder. Modsat vores dybdegående og kvalitative 

fremgangsmåde er Tsai & Men’s studie bygget op om en kvantitativ, webbaseret undersøgelse, 

hvilket naturligvis må vise sig i forskellige udslag.  

8.3.2 Virksomheden - Forbrugeren 

I kapitel 2 i nærværende afhandling fik læseren et indblik i Nohrlunds overvejelser om og tilgang 

til content på virksomhedens Facebook brand page. Under interviewet  fortalte Søren og Malene 

bl.a., at de mener, at Facebook-brugerne udviser mere engagement, når Nohrlund udsteder en 

konkurrence, hvorfor præmier og konkurrencer er blevet ét af Nohrlunds fokuspunkter for at 

engagere forbrugeren. Det interessante er dog, at Nohrlunds erfaring ikke stemmer overens med 

vores nyerhvervede forståelse af forbrugeren i vores studie. Ingen af respondenterne i vores 

undersøgelse nævner Belønning som en drivkraft for deres engagement, og vores netnografiske 

scanning viser, at kun Christina har Belønning som en drivkraft, endda sekundær og ubevidst. 

Dette fortæller os, at vores respondenters engagement ikke udspringer af et behov for at spare 

penge eller vinde præmier (Wang & Fesenmaier, 2003). Imidlertid viser vores netnografiske 

scanning, at en del andre Facebook-brugere har valgt aktivt og synligt at engagere sig i content, 

hvor forbrugeren kan opnå en økonomisk fordel, jvf. skærmbillede 5 i Bilag 5, der eksemplificerer 

dette. Dog mener vi, at det er værd at diskutere, om belønnings-faktorens beskedne relevans hos 

lige præcis vores respondenter muligvis skal forstås i samspil med, at ingen af respondenterne 

udtrykker, at deres engagement er affødt af virksomhedens produkter i sig selv, og derfor vil 

tilbud, rabatkoder, etc. ikke være dét, der fanger forbrugerens interesse - og senere hen 

engagement. 

 

I interviewet lægger Nohrlund stor vægt på vigtigheden af aktualiteten og relevansen af 

virksomhedens content for de tre definerede og udvalgte målgrupper, hvilket flere af vores 

respondenter anerkender gennem deres engagement og i interviewsituationen. Bl.a. viser vores 

netnografiske scanning, at Christina engagerer sig i indhold, der af Nohrlund er rettet mod 

målgruppen for den unge kvinde, herunder bl.a. festlige begivenheder (Bilag 5). Forholdet mellem 

Nohrlunds tilgang til og forbrugerens forståelse af “godt content” synes desuden at stemme 

overens, når det kommer til motivationsfaktoren Information. Både Tina, Andreas og Henrik 

anerkender Information som en vigtig motivationsfaktor i vores undersøgelse, hvilket understøtter 

Søren og Malenes opfattelse, jvf. vores interview: “Det skal informere, så de føler, at de får noget 

ud af at læse vores opslag.” (Bilag 1). Desuden ser vi et fællestræk mellem den vægt, som 
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Nohrlund lægger på at skabe et unikt univers og “et eventyr, der hedder Nohrlund” (Bilag 1) og 

forbrugerens motivation for at engagere sig med virksomhedens Facebook brand page for at 

opnå eller vedligeholde en fællesskabsfølelse i og omkring dette univers. 

8.3.3 Virksomheden - Teorien  

For at vi kan sammenholde de to variabler, Virksomheden og Teorien, vil vi for overblikkets skyld 

opridse Joe Pulizzi’s definition af content marketing tidligere fremsat i kapitel 6:  

 

”Content marketing is the marketing and business process for creating and 

distributing valuable and compelling content to attract, acquire, and engage a 

clearly defined and understood target audience – with the objective of driving 

profitable customer action” (Pulizzi, 2014: 5). 

 

Nohrlund arbejder målrettet og strategisk, når det kommer til produktion af Facebook-content for 

at sikre virksomheden en kontinuerlig og aktiv tilstedeværelse på Facebook uge for uge. 

Kontinuerligheden ses bl.a. i Nohrlunds plan om at figurere på de sociale medier fire gange om 

ugen, i alt 16 opslag på månedsbasis (Bilag 1). I Malenes beskrivelse af Nohrlunds tilgang til 

content på Facebook er værdiskabelse en gennemgående faktor. Hun forklarer bl.a., at Nohrlund 

fokuserer på at skabe content, som gavner målgruppen. Gennem interviewet giver Malene 

desuden udtryk for to områder, der er særligt vigtige for Nohrlund, når hun producerer content: At 

det er informativt og relevant (Bilag 1). Netop relevansen er afgørende, når Nohrlund producerer 

content til virksomhedens tre definerede målgrupper, jvf. følgende citat fra interviewsituationen: 

“[...] hvilken målgruppe rammer jeg præcist med hvilke opslag, og hvordan skal teksten være 

præcist til det her opslag?” (Bilag 1).  

 

Foruden at content skal være værdifuldt og interessant for forbrugeren, skal det også være 

engagerende, så virksomheden på den måde kan tiltrække og fastholde forbrugeren for til sidst at 

sikre relationsskabelse og tillid (Pulizzi, 2014). Således står det klart, at relationsopbygning - 

forbruger og virksomhed imellem - er en afgørende del af disciplinen content marketing (ibid.), 

hvilket Nohrlund forsøger ved at lægge vægt på at skabe et unikt univers, et eventyr og en 

decideret “Nohrlund-familie”. Overordnet set, ser vi væsentlige fællestræk mellem Nohrlunds 

tilgang til content på virksomhedens Facebook brand page og Joe Pulizzi’s konceptualisering af 

content marketing (Pulizzi, 2014), hvilket støtter op om vores forforståelse af Nohrlund som en 

virksomhed, der formår at engagere forbrugeren gennem sin content marketing praksis på 

Facebook.  
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9. Konklusion 
 

I denne afrundende del af specialet kan vi med rette konkludere, at dataindsamlingen samt den 

efterfølgende analyse of diskussion i nærværende afhandling har tilført indsigtsfulde betragtninger 

vedrørende forbrugerens adfærd på sociale medier. Med afsæt i vores socialkonstruktivistiske 

ontologi og hermeneutiske epistemologi har vi gennem specialeprocessen dannet os en 

forståelse for vores problemfelt fra et forbrugermæssigt perspektiv, herunder forbrugerens 

motivationer for at engagere sig i content på Facebook brand pages, hvilket direkte relaterer sig til 

afhandlingens problemformulering, som vi nu ser os i stand til at besvare.  

 
I overensstemmelse med det videnskabsteoretiske udgangspunkt for nærværende afhandling vil 

besvarelsen af den fremsatte problemformulering præges af specialets induktive samt kvalitative 

tilgang. Afhandlingens dataindsamling tog sit afsæt i en todelt undersøgelse af forbrugeren, 

herunder en netnografisk scanning på Nohrlunds Facebook brand page samt fem 

semistrukturerede interviews med fem forbrugere. Med afsæt i problemfeltets første 

underspørgsmål søgte vi i undersøgelsen først at forstå, hvad det er, der karakteriserer 

forbrugerens engagement. Her var Belk’s teorier om core concept of self og the extended self 

(1988; 2013) os behjælpelige i forståelsen af forbrugerens engagement på Facebook brand 

pages som en forlængelse af selvet og en måde, hvorpå forbrugerens selv-koncept udtrykkes. Ud 

fra vores indsamlede empiriske data viste der sig store variationer i forbrugerens 

engagementsniveau, ligesom vi - ved at inddrage Brodie et al. (2011) - så, at forbrugerens 

engagement er udgjort af forskellige kombinationer af dimensioner. Dette viser kompleksiteten i 

den danske forbrugers engagement, hvor engagement - herunder dimensioner og niveau - 

bestemmes ud fra konteksten og forbrugerens selv-koncept. Vores kvalitative dataindsamling 

bekræftede dermed relevansen af at undersøge hver af de enkelte respondenters engagement 

som en individuel bundet, flerdimensionel og kontekstafhængig process, da vi fandt adskillige 

mønstre, der viste sig interessante i den senere forståelse af forbrugerens motivation.  
 

I den videre undersøgelse af forbrugeren bidrog det teoretiske apparat af motivationsfaktorer - 

sammensat af Tsai & Men (2013) i artiklen “Motivations and Antecedents of Consumer 

Engagement With Brand Pages on Social Networking Sites” (Tsai & Men, 2013) - til at opnå en 

dybere forståelse for respondenternes bagvedliggende, personlige motivationer for at engagere 

sig i Nohrlunds content på Facebook. Dermed blev vi i stand til at besvare problemfeltets andet 
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underspørgsmål. Ud fra vores kvalitative dataindsamling fandt vi, at respondenterne hver især er 

drevet af forskellige motivationsfaktorer, hvilket understøtter den førnævnte kompleksitet af 

problemfeltet. Et interessant mønster, der viste sig, var, at alle respondenter - på nær én - 

oprindeligt blev motiveret af egocentriske årsager, hvilket gav os forståelsen af, at forbrugerens 

engagement i content på Facebook brand pages er affødt af den enkeltes personlighed samt de 

fordele, som denne synes at opnå ved et givent engagement; altså objektets relevans. Her blev 

det tydeligt, at selvopfattelse, selviscenesættelse og fællesskabsfølelse udgjorde de mest 

relevante drivkræfter, hvorfor Personlig Identitet og Social Integration blev fundet som de 

væsentligste motivationsfaktorer i grundlaget for forbrugerens engagement. Desuden viste 

Information sig at være dén motivationsfaktor, der for flertallet af vores respondenter ligger til 

grund for et kontinuerligt og længerevarende engagement i content på Facebook brand pages. 

Imidlertid viste vores krydsanalyse af de fem semistrukturerede interviews, at forbrugerens 

motivationsfaktorer er dynamiske med mulighed for at udvikle sig i takt med den enkeltes 

engagementsniveau og selv-koncept.  
 

For at forstå de mønstre og uoverensstemmelser, vi fandt i samspillet mellem Nohrlunds arbejde 

med content på Facebook, det teoretiske apparat samt vores nyerhvervede forståelse af 

forbrugeren, fremsatte vi - med afsæt i specialets sidste underspørgsmål - en diskussion af 

forholdet mellem de tre variabler: Virksomheden, Teorien og Forbrugeren. Særligt blev vores 

forforståelse af Nohrlund som en virksomhed, der praktiserer succesfuld content marketing, 

understøttet, da vi fandt væsentlige fællestræk mellem vores forforståelse af content marketing 

disciplinen givet ved Joe Pulizzi (2014) og Nohrlunds tilgang til content på virksomhedens 

Facebook brand page. I forlængelse heraf stemmer Nohrlunds indsats for at skabe et unikt 

univers og en “Nohrlund-familie” overens med respondenternes motivation for at engagere sig 

med henblik på at opnå eller vedligeholde en fællesskabsfølelse i og omkring dette univers. 

Overordnet set - og med afsæt i både de semistrukturerede interviews og den netnografiske 

scanning - synes Nohrlunds tilgang til content på virksomhedens Facebook brand page at 

stemme overens med forbrugerens forståelse af, hvad “godt content” er. Imidlertid er resultaterne, 

fundet i nærværende afhandling, i modstrid med de motivationsfaktorer, som Tsai & Men (2013) 

fandt til at være de væsentligste for forbrugeren i deres undersøgelse; men da vi tidligere har 

fastslået, at motivation er et komplekst koncept, og at engagement er individuelt og 

kontekstbestemt, kan denne modstrid begrundes ud fra de to studiers forskellige 

forskningsmetoder, samt ud fra at undersøgelserne er planlagt og udført i hver deres kontekst.    
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Afslutningsvist bør det understreges, at konklusionen for nærværende afhandling har sit 

udgangspunkt i forskernes subjektive fortolkninger af den indsamlede empiri, hvorfor den ikke kan 

anses for at være endegyldig sand, men snarere skal ses som et øjebliksbillede. Som 

forlængelse heraf bør konklusionen ikke ses som værende generel for forbrugerens adfærd på 

sociale medier, idét adfærd afhænger af konteksten. Nærværende afhandling har således 

afgrænset sig til at indsamle, fortolke og forstå empiri, der direkte har kunne understøtte 

besvarelsen af problemformuleringen, som knytter sig til forbrugerens motivation for at engagere 

sig i content på Facebook brand pages - med Nohrlund som case.  
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10. Perspektivering  
 

I denne afrundende del af specialet er det som forskere vores hensigt at forholde os til de 

teoretiske interesseområder, der med fordel kan inddrages og supplere den foreliggende 

undersøgelses resultater med henblik på at udvide forståelseshorisonten for vores problemfelt. 

Dermed er det overordnede formål med dette kapitel at udfordre vores egen forståelse og se 

problemfeltet i et bredere perspektiv.  
 

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi mere præcist undersøge, hvad den foreliggende 

undersøgelse har af betydning for - dels vores casevirksomhed, Nohrlund - dels andre 

kommercielle virksomheder. Dermed vil vi nu reflektere over resultaterne for nærværende 

afhandling og opridse, hvorledes Nohrlund - og andre sammenlignelige virksomheder - kan 

benytte denne viden i sin content marketing strategi med henblik på at tiltrække, fastholde og 

engagere forbrugeren i sit content på sociale medier, herunder særligt Facebook. 
 

På baggrund af vores undersøgelse står det klart, at fællesskabsfølelse er én af de mest 

afgørende motivationsfaktorer for forbrugeren, hvorfor Nohrlund bør fortsætte sin aktive indsats 

for at skabe og vedligeholde relationer - forbruger og virksomhed imellem. Dét gør de bedst ved 

at værne om virksomhedens unikke univers, eventyr og “Nohrlund-familie”, da det bidrager 

positivt til relationsskabelsen. I forlængelse heraf bør Nohrlund anerkende forbrugeren som en 

aktiv medskaber i content marketing processen og bør kontinuerligt lytte til målgruppen for at få 

indsigt i, hvad denne finder interessant og relevant med henblik på at kunne skabe og sikre et 

kontinuerligt og omfattende engagement hos forbrugeren. 
 

Afhandlingens konklusioner kan og skal ikke betragtes som værende endegyldige svar på, 

hvordan virksomheder generelt skal forstå og opfatte forbrugerens motivationer for at engagere 

sig i content på Facebook brand pages, og derfor kan resultaterne i nærværende afhandling ikke 

direkte overføres til andre virksomheder, da konteksten her vil være anderledes givet (Nygaard, 

2005). På trods af disse forhold er det vores opfattelse, at dataindsamlingen, analysen og 

diskussionen i nærværende afhandling trods alt vil kunne give virksomheder et værdifuldt indblik i 

forbrugerens adfærd på sociale medier, herunder engagement og dynamiske motivationer. 

Afhandlingens resultater skal således betragtes som indsigtsgivende inspirationsmateriale samt 

vejledning for forståelsen af forbrugeren i forhold til virksomheders content produktion på 

Facebook brand pages (Kvales, 1997). Netop for at virksomheder strategisk kan styre 
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interaktionsprocesserne med forbrugeren, er det vigtigt først at forstå dennes bevæggrund for at 

deltage.  

10.1 Fremtidig forskning 

 
Formålet med nedenstående afsnit er at viderebringe forslag til relevante emner for fremtidig 

forskning, der kan bidrage til en dybere forståelse af forbrugerens adfærd på sociale medier - 

herunder særligt til relationen mellem virksomheder og forbrugeren. 

 

Som vi har set, er det i dag en udfordring for virksomheder at opnå engagement og 

opmærksomhed fra Forbruger 2.0 under den digitale tidsalder Web 2.0; men virksomhederne står 

overfor en ligeså stor udfordring i håndteringen af de opmærksomhedskrævende, utilfredse og 

kritisable forbrugere, der vælger at bruge sit engagement i content på Facebook brand pages til at 

ytre sig negativt eller dele negativ omtale i sit Facebook friend space. Engagement er i 

nærværende studie blevet behandlet som et positivt bidrag fra forbrugeren i henhold til 

virksomhedens kommunikation (“likes”, positive kommentarer, delinger), hvilket bl.a. skyldes 

vores respondenters umiddelbare positive tilgang og relation til virksomheden samt de opstillede 

udvælgelseskriterier i forbindelse med dataindsamlingen. Af denne årsag mener vi, at det kunne 

være interessant at behandle vores problemfelt i en kontekst, hvor forbrugerens engagement 

betragtes som negativt i sit udgangspunkt (f.eks. kritiske kommentarer, dårlige anmeldelser eller 

deling af negativ omtale). Et sådant studie ville sætte vores nyerhvervede forståelse af 

forbrugeren i perspektiv og måske føre til nye erkendelser og en mere varieret forståelse af 

forbrugerens motivation for at engagere sig i content på Facebook brand pages.  
 

Dernæst, og i forlængelse af Nohrlunds content marketing indsats, kunne det være 

vedkommende at undersøge forbrugerens motivation for at engagere sig i virksomhedens content 

på andre sociale medieplatforme. Vil det (som eksempel) være de samme motivationsfaktorer, 

som fundet i dette studie, der gør sig gældende for forbrugeren på  Instagram? LinkedIn? 

Snapchat? Vi fristes hermed til at se på forbrugerens motivation gennem et studie på tværs af 

forskellige online, sociale kanaler. Et sådant studie vil være yderst interessant at holde op imod 

den forståelse, vi er kommet frem til i dette speciale, eftersom det vil kunne tilføre yderligere 

forståelser af forbrugeren og content marketing samt bidrage til diskussionen omkring det 

indbyrdes forhold mellem variablerne Virksomhed og Forbruger. 
 



 119 

Sidst, men ikke mindst, har dette studie samt vores nyerhvervede forståelse af forbrugeren og 

dennes personlige motivationsfaktorer for at engagere sig i content på Facebook brand pages 

skabt en yderligere nysgerrighed for at udforske studiets to mest fremtrædende motivationer: 

Personlig Identitet og Social Integration i en anden kontekst. Herunder mener vi, at det vil være 

særligt interessant at undersøge og sammenligne forbrugerens behov for identitetsskabelse på 

Facebook kontra det professionelle netværk, LinkedIn. Ligeledes vil en sammenligning af 

forbrugerens behov for Social Integration, at indgå i sociale fællesskaber på Facebook, være 

interessant at stille op imod behovet for at tilhøre et fællesskab på Instagram, der grundet den 

hyppige brug af hashtags, er særligt anvendeligt til netop at indgå i fællesskaber, miljøer og 

sociale grupper. 
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Bilag 
 

 

Bilag 1: Interview med Nohrlund 
 

 
Dette bilag indeholder et interview med Nohrlund, herunder grundlægger og ejer, Søren Aamand, 

og PR & Marketing Manager, Malene Flinck. 

 

I = Interviewer  

S = Søren Aamand 

M = Malene Flinck  

 

I: Vi skal lige gøre opmærksom på, at vi optager denne samtale, for at vi kan transskribere 

senere; så det, håber vi, er okay for Jer?  

 

S: Det er så fint.  

 

I: Vi er jo igang med at undersøge den danske forbrugers adfærd på de sociale medier, altså 

hvad interesserer dem, og hvad engagerer de sig i, og hvad engagerer de sig ikke i?! Så det er jo 

sådan set forbrugeren, vi ønsker at undersøge og har i den forbindelse valgt Nohrlund som case 

til det. 

 

S: Ja, okay; det lyder spændende! 

 

I: Søren, kan du kort beskrive dine arbejdsopgaver og din rolle ift. Nohrlunds Facebook side? 

 

S: Jeg tænker, at det er nemmere at få Malene til at beskrive det, eftersom det er hende, der 

sidder og arbejder med Facebook. Jeg er til daglig egentlig ikke inde og arbejde med Facebook. 

Det er Malene, der sidder og gør det hele. 

 

I: Okay, Malene er du med på linjen? 

 

M: Ja, hej! 
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I: Malene, kan du kort beskrive dine arbejdsopgaver og din rolle ift. Nohrlunds Facebook side? 

 

M: I forhold til Nohrlund og Facebook, så sidder jeg og finder ud af, hvad vi skal have lagt op, 

hvad der kunne gavne vores univers og Nohrlund at poste. Og så sidder jeg og kigger på, hvad 

andre lægger op, og hvordan de gør - på, hvad der vil gavne os og bliver inspireret. 

 

S: Helt overordnet, så er Malene dén, der sidder og laver strategien og tænker tankerne omkring 

det hele. Så har vi nogen, der hjælper os med de praktiske opgaver, såsom at tage nogle af 

billederne og lave teksterne osv., men det er Malene, som sidder og arbejder en måned fremad 

hele tiden, sådan at man kan sige, vi laver 16 opslag ad gangen. Vi har lavet en plan, der hedder, 

at vi skal bare være på de sociale medier til at starte med fire gange i ugen, så der kommer 16 

opslag i løbet af en måned. De her 16 opslag - dem forbereder Malene en måned ad gangen, så 

vi hele tiden er foran.  

 

[Kort pause]  

S: Vi forsøger hele tiden at måle på vores strategi således, at vi hele tiden går ind og retter til og 

finder ud af, “nåh - men vi ville egentlig have haft 100 kommentarer på dét her opslag, men det fik 

kun 10”. Altså, hva’ fa’en gik galt?! Sådan, at vi næste gang kan sikre os, at hvis vi måske har et 

andet billede eller en anden ordlyd; eller, fungerer det bare overhovedet ikke at få [Kort pause] … 

altså er det fuldstændig umuligt for os at få kommentarer ud af mænd over 40 år fx. [Kort 

pause]  Alle sådan nogle ting for, at vi hele tiden bliver mere og mere skarpe i de arbejdsopgaver 

og i vores kommunikation dertil.  

 

I: Okay - godt! De arbejdsopgaver, sådan måned til måned, og dag til dag, som du beskriver - 

hvordan hænger de overordnet sammen med visionen og målet for Nohrlund som virksomhed? 

 

S: Jamen, nu kommer du ind under huden på Nohrlund. Æh ..., fordi dét, der er vores plan, til at 

starte med er, at vi kan godt se, at det koster os mange flere penge at drive de sociale medier, 

end vi rent faktisk måske får ud af dem lige nu. Altså sådan, hvis man måler direkte på 

kroner/øre-mæssigt; så dét vil sige, i princippet, så har vi Malene, der sidder som medarbejder og 

skal have løn hver evig eneste måned, og for at hun ligesom skal kunne trække sin egen løn, 

jamen, så skulle hun også gerne generere noget salg på én eller anden måde. Så man kan sige, 

at på ét eller andet tidspunkt, så skulle det være sådan, at vi kunne lave et Facebook-opslag, som 

leder til, at folk skal gå ind på vores hjemmeside, køber nogle cocktails, og overskuddet fra alt det 

skulle jo meget, meget gerne kunne betale Malenes løn! 
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I: Ja - præcis! 

 

S: Det kan det ikke lige nu! Dét skal ikke være nogen hemmelighed. Og dér skal vi op på 

væsentligt større volume og mange flere brugere og mange flere salg, der kommer fra Facebook 

og direkte over. Men vi tror på, at vi - med den strategi og plan, vi har, og mål for det - kan 

ramme, og vi kan få bygget det op. Altså indtil nu, så har vi ikke rigtig haft den store plan andet 

end, vi har postet, hvad vi synes var fedt. Æh ..., men nu her fra på mandag af, så starter vores 

nye [Kort pause]. Altså Malene har kun været hos os i tre måneder. Fra på mandag, dér starter 

det sådan lidt mere, eh ... strategiske arbejde omkring, hvor vi egentlig kan sige, at vi har inddelt 

vores målgrupper, som vi gerne vil henvende os til, æh ..., og så prøver vi at finde ud af, hvad der 

virker bedst, og hvad der bedst leder til salg. 

 

I: Hvad er det for tre målgrupper? Kan du uddybe det?  

 

S: Jamen, vi har sådan den yngre kvinde, som er 25-35 år. Æhm ..., Malene hun kan snakke 100 

år om alt det her, så det er meget, meget bedre at få hende til at uddybe.  

 

M: Ja, det vil jeg også meget gerne. Vi har som sagt tre forskellige målgrupper, og den ene, det er 

den unge kvinde: Hun er en selvsikker kvinde, og hun bruger meget de sociale medier selv og får 

meget inspiration på de sociale medier, og æhm ..., hun læser blogs og forskellige magasiner 

som Costume, og hun er den der type, der læser noget og ser det og bliver inspireret den vej 

igennem.  

 

I: Jah? [Kort pause] 

 

S: Yes, vores næste, det er den her lidt mere aldrende eller ældre kvinde, vil jeg sige, som lige 

har fået børn, og som måske ikke går så super meget ud. Det er en kvinde, der som sådan søger 

det sådan lidt mere [Kort pause] … den nemme løsning. Og hun vil gerne stadig være ung også. 

Selvom hun går derhjemme med barnevogn, så er hun stadig super meget på de sociale medier 

og deler og kommenterer og “tagger” andre osv.  

 

[Kort pause]  

 

M: Den her mere modne kvinde, som er familiemenneske og prioriterer cafébesøg med 

veninderne i stedet for at gå i fitness. Æh ..., hun læser også magasiner; hun er sådan mere til 
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magasiner… hun er vokset op med magasiner i rigtigt bladformat og holder meget fast i det og 

æh ..., læser artikler og kan godt lide og være med på hurtig viden.  

 

… Gældende for begge de her typer kvinder - altså dét, som de begge har tilfælles er, at de kan 

lide at imponere med nemme løsninger; og dér er vi, Nohrlund, et godt produkt for dem. De kan 

godt lide Nohrlund og ser det som et super godt produkt i og med, at det er et kvalitetsprodukt, 

som nemt kan imponere deres omgangskreds - og så er det nemt for dem at servere noget 

lækkert, og de kan se det for sig, hvordan de kan bruge Nohrlund  - og synes, at det er nemt at 

have med at gøre.  

 

I: Ja, kan du beskrive den tredje målgruppe?  

 

M: Ja, så har vi vores sidste målgruppe, som er en mand. Han er en 35 til 40+. Han er typen, der 

har det rigtige job og går i det rigtige tøj og sådan har styr på livet; men han har også tid til sine 

hobbyer, som golf og logemøder. Han prioriterer ikke at handle, han bruger ikke lang tid på at 

handle ind… han er meget til nemme løsninger og betaler gerne lidt ekstra for de nemme, gode 

løsninger. Og der er Nohrlund også helt optimal for ham i og med, at det er  kvalitet, det er 

lækkert, og det er nemt ...  og han slipper for at få beskidte fingre, men serverer og nyder stadig 

noget lækkert.  

 

I: Ja - okay! 

 

M: Det er sådan groft sagt vores tre målgrupper - de, som vi gerne vil henvende os til. 

 

I: Ja - tak. Hvilke udtryk søger I at have på Facebook for at kunne ramme alle tre målgrupper? 

 

M: Jamen, vi har egentlig nogle nøgleord til hver af vores målgrupper. Overordnet set for dem 

alle, så er det vigtigt, at det er informerende og relevant. Det går meget igen, og det har vi meget 

fokus på for hvert opslag, at det skal være relevant. Det skal være her og nu og noget, de kan 

bruge til noget; og det her med, at det skal informere, så de føler, at de får noget ud af at læse 

vores opslag. 

 

I: Okay ja - perfekt! Og hvordan synes du/I, at det udtryk, “relevant” og “informerende”, at det 

adskiller sig fra andre lignende spillere på markedet? 
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M: Det er jo nogenlunde ens, men vi vil også rigtig gerne adskille os; så vi prøver sådan lidt at 

sortere lidt fra i alt det, som bare er ... ja, hvad skal man kalde det?! … sådan en “sludder for en 

sladder”. Nu har jeg i hvert fald kigget meget på andre profiler, og jeg synes, der er meget, hvor 

det virker som, at det bare lige er for at poste lidt. Æhm ..., og dér vil vi gerne fokusere på, at det 

skal være noget, som har konkret indhold og noget, som egentlig gavner vores målgruppe. 

 

S: Samtidig så kan man ligesom sige, at dét, som vi har en fordel ved, nemlig at være en meget, 

meget lille virksomhed, det er, at folk de kan ligesom stemple ind i det personlige univers, som vi 

også ligger i Nohrlund. For det, vi kan, er, at vi kan fortælle historierne om Anders og jeg, som 

startede det, og vi kan fortælle historien om vores medarbejdere. Vi kan sige, vi er lige nu og her, 

og vi har rykket os fra A til B, og det kan vi gøre meget, meget hurtigere end en kæmpe stor 

virksomhed; som fx. én af vores konkurrenter - det er jo fx. Somersby eller Bacardi Breezer - et 

alternativ til øl. Det, som de ofte gør i deres Facebook og Instagram, er, at det, der er nemt for 

dem, det er at tage nogle produktbilleder - tage et billede af deres cider-dåse eller deres … 

whatever - ét eller andet til en stor koncert, som de har; men de har svært ved at lægge den 

personlige vinkel på. Og det er dét, vi holder os rigtig meget fast på! Vi kan tildele en helt anden 

dimension, som de helt store spillere på markedet IKKE kan, fordi de bl.a. ikke kan få sat ansigter 

på; og vi tror rigtig meget, at det her med at gøre det relevant og interessant for personerne, 

jamen, det er i ligeså høj grad dét, at de kan følge med i det eventyr, der hedder Nohrlund og ikke 

nødvendigvis fordi, det er en lille, lille bitte cocktail på flaske. For når man kigger på nogle af de 

helt store spillere, jamen - så kan det godt være, at de har mange følgere, men der er absolut 

ingen integration med deres følgere. Der bliver hverken kommenteret eller “liket” eller noget som 

helst, fordi det er de samme billeder, er vi overbeviste om - at det er de samme kedelige billeder 

(for at sige det ærligt) af deres produkter. Godt nok fra en ny vinkel og måske i en ny farve, men 

ligeså snart man først har kigget på det de første 15 gange, jamen, så er det ikke relevant 

længere, og så scroller man bare forbi. 

 

I: Okay, jamen det leder os faktisk lidt videre, selvom I har været lidt inde på det. Hvad er det så 

helt konkret, at I karakteriserer som “godt content” for Nohrlund?  

 

M: Det er dét her med, at vi i hvert fald kan se. når det er personligt, og vi får nogle ansigter på ... 

æhm, på billederne, og skriver nogle personlige historier og noget god tekst, så kommer der 

mange flere “likes”, og der kommer meget mere interaktion. Altså ja, det har vi i hvert fald erfaret, 

at det er “godt content”.  
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S: ...og så igen …  så skal man huske at holde det op imod, hvad man måler på, fordi “godt 

content” for vores mand på 35-40 år er ikke nødvendigvis “godt content” for vores yngre kvinde.  

 

I: Nej, nemlig! 

 

S: Så man kan sige, igen, ja … parametrene, man måler på, det er ret vigtigt for os - har vi 

erfaret; at vi er super, super skarpe i de parametre, som vi måler på, fordi ellers kan vi ikke rigtig 

bruge det til noget. I og med at Facebook efterhånden er bygget så godt op, jamen, så kan vi 

også sagtens lave en kampagne eller lave en historie eller ét eller andet, som egentlig kun bliver 

vist for mændene i lige præcis den her målgruppe, som vi gerne vil, så derfor bruger vi også rigtig 

meget tid på at skille ud. Men som sagt, som Malene siger, det er, når vi sætter nogle ansigter på, 

og vi sætter nogle personer bag brandet, at folk de ligesom stempler meget mere ind i det. 

 

I: Hvordan søger I så at vedligeholde det engagement eller de interaktioner, I opnår ved, at folk 

de “liker” jeres historie bag og det personlige, som I nævner? Hvordan søger I at bibeholde det 

engagement?   

 

M: Jamen, det er meget det her med universet og vores historier. Vi har erfaret, at fx. når vi laver 

konkurrencer og går lidt længere end “bare”, at man kan vinde to flasker Nohrlund. Nu har vi haft 

en konkurrence, hvor man fx. kunne vinde Nohrlund til sin fest - som var op til 100 gæster. Altså , 

når det er en konkurrence, som der lige er 110% mere power på og med en fed præmie end bare 

det normale, så har vi erfaret, at folk er meget engagerede. Så vi tager meget udgangspunkt i 

sådan de erfaringer, vi lærer hen ad vejen og ser, hvad der virker, og hvad der ikke virker - og 

igen det her med, at det skal være personligt -  og kører på, at vi er et univers, vores univers. 

 

I: Ja ... 

 

M: Vi vil hele tiden også gerne vinkle det sådan, at vores målgrupper skal kunne se sig selv i 

situationen Nohrlund. Det skal være noget, de virkelig kan relatere til, og de skal kunne se sig 

selv servere Nohrlund til deres fest, sådan at de gerne vil servere det som velkomstdrink, hvis det 

giver mening?  

 

I: Jamen, dét gør det bestemt! Nu nævnte I tidligere, at I havde opstillet nogle mål med jeres 

tilstedeværelse på Facebook. Kan I fortælle lidt mere konkret om, hvilke mål det er, I har opstillet?  
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M: Vi tager det meget fra opslag til opslag; så når vi fx. lægger en video op, så kigger vi på, hvor 

mange visninger den skal have. Og det er jo meget forskelligt, om det er en video eller et billede 

eller noget helt tredje, så vi måler det mere sådan enkeltvis fra opslag til opslag, og alt efter hvad 

indholdet er.  

 

S: Men generelt set, så kan man sige, at inden udgangen af 2016, så vil vi gerne fordoble vores 

antal af følgere både på Instagram og på Facebook.  

 

I: Ja, vi kan jo se, at I har lige knap 4.000 følgere på Facebook, men det er selvfølgelig ikke alle 

sammen, der engagere sig eller er aktive. Ser I her en tendens over hvem, der bidrager, og hvem, 

der ikke bidrager - måske i forhold til jeres tre målgrupper? 

 

S: Vi er ikke rigtig begyndt at måle på det endnu. Som sagt har Malene kun været hos os i tre 

måneder, og vi har haft en super travl sommer med festivaler og koncerter og sådan noget. Så 

hele den her nye strategi med vores tre målgrupper, og hvor vi begynder at måle på det, dét 

starter faktisk først på mandag! 

 

I: Okay …! 

 

S: Så på mandag, der går vi ligesom fuldstændig i detaljer og begynder at måle på indsatsen. Så 

endnu kan vi ikke rigtig svare på det spørgsmål.  

 

I: Helt i orden. [begge griner]. Nu siger du, at I skal fordoble antallet af følgere på begge jeres to 

platforme inden udgangen af 2016. Hvordan vil I søge at tiltrække de ekstra følgere og nå det 

mål? 

 

M: Det er her, hvor vores strategi kommer ind i billedet. Som Søren også siger, det er meget nyt, 

og vi har arbejdet intenst på det de her 3-4 uger nu. Og derfor så sidder jeg lige nu og kigger en 

måned frem med de her 16 opslag og sidder og tager dem ét efter ét og virkelig går i dybden med 

dem ift. indhold. Hvilken målgruppe rammer jeg præcist med hvilke opslag, og hvordan skal 

teksten være præcist til det her opslag, hvis jeg rammer den yngre kvinde; og hvis jeg rammer 

den lidt ældre kvinde, hvordan skal det så være?! Det er det her med at tage hvert opslag og gå 

all-in og virkelig kigge dem efter i sømmene og finde ud af, hvordan vi får mest muligt ud af det; 

og dét her med, om vi vil have flere “likes” på dét her, vil vi have flere følgere på dét her, og at vi 
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gerne vil have, at det fører til salg på vores hjemmeside. Så der vil jeg sige, at det handler om at 

kigge det hele igennem en ekstra gang og så ramme målgrupperne 100%.  

 

I: Okay! Nu siger du, Malene, at I vil forsøge at målrette hvert enkelt opslag til en særlig 

målgruppe. Betyder det så, at I vil sponsorere opslag for at kunne målrette dem gennem 

Facebooks informationer og ud til de udvalgte målgrupper, eller vil det udelukkende være 

gennem organisk reach? 

 

M: Æh ..., vi har kigget meget på alt det med sponsorering og også det med lokalområderne Så vi 

har nogle opslag, som måske henvender sig til specielle dele af landet - og så laver vi opslaget til 

lokalbefolkningen lige netop der! Og æh ... , der er også alt det her med, at man kan komme ud 

og få nogle opslag vist på alle mændenes Facebooksider, og så kan man målrette det til 

kvinderne også; så dét kigger vi meget på - det her med at målrette det til vores målgrupper. 

 

I: Okay, mange tak! Jamen, jeg tror faktisk egentligt, at vi er nået nogenlunde rundt om dét, vi ville 

spørge jer om.  

 

__ 

 

S: Hvor lang tid skal I arbejde med projektet? 

 

I: Vi skal aflevere den 1. december.  

 

S: Okay… 

 

I: Og vi har været i gang i en to måneders tid nu. Vi har lige nogle interviews med et par 

forbrugere, som vi har valgt ud fra jeres Facebookside, og så håber vi at kunne komme frem til 

nogle interessante ting.  

 

S: Allerede fra på næste uge, så kan I jo begynde at få nogle tal ift., hvad vi sådan rent faktisk 

havde forventet at få ud af et opslag, kontra, hvad vi så rent faktisk fik -  og hvad der ligesom 

sådan var planen med det. Og så kan I få nogle konkrete cases på nogle af de her opslag, hvor 

man sagde, ... jamen, vi laver den her konkurrence og forventer x, y, z, og så kan I få resultatet 

bagefter. Det ved jeg ikke, om I ville kunne bruge til noget i Jeres opgave, men så kan I hvert fald 

prøve at se på vores strategi kontra, hvordan det går i virkeligheden!  
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I: Præcis, meget gerne! Det er vi meget interesserede i. For vi forsøger ligesom at dække hele 

problemfeltet og se det dels fra Jeres side og dels fra forbrugerens side; og hvad så teorien 

ligesom siger på området. 

 

S: Rigtig spændende! Hvis I har udfordringer med nogle af de der forbrugere, så sponserer vi 

gerne et par flasker Nohrlund til det som tak til, at de også gerne gider at hjælpe og bruge tid på 

det. Så kan I jo have dét in mente.  

 

I: Tusind tak! Det kunne da godt være, at det var en lille lokkedue. 

 

S: Ja, lige præcis  [begge griner]. 

 

I: Vi vil sige mange tak til Jer begge to for jeres tid! 

 

S: Jamen, selv tak! 
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Bilag 2: Skærmbilleder af Nohrlunds univers 
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Bilag 3: Facebook opslag til målgrupper 
 

Den yngre kvinde 

   
 
Den modne kvinde 

   
 
Mand på 35-40+ 
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Bilag 4: Interviewguide til interview med forbrugeren 
 

 
 

Hovedspørgsmål Supplerende/opfølgende spørgsmål 

1 Kan du starte med at fortælle os lidt om 
dig selv? 

(Navn, alder, køn, beskæftigelse/baggrund etc.) 

2 Hvordan bruger du sociale medier?  
 
 

- Hvor ofte benytter du sociale medier? 
- Hvilke sociale medier benytter du? 
 

3 Hvad er din tilknytning til Nohrlund?  
 
 
 
 

- Hvad betyder Nohrlund for dig?  
 
- Hvad er din overordnede holdning til Nohrlund? 
 
- Hvad (hvilke tillægsord) forbinder du med 
Nohrlund? 

4 Hvordan engagerer du dig med 
Nohrlund på Facebook?  
 
 

- Hvilken type af indhold ”liker”/kommenterer/deler 
du?  
 
- Hvordan føler du, at Nohrlund involverer dig som 
bruger i deres opslag 

5 Hvorfor har du valgt at 
“like”/kommentere/dele Nohrlunds 
indhold på Facebook? 
 

- Hvad giver det dig at følge Nohrlunds Facebook-
siide eller ”like”/kommentere/dele indhold om 
Nohrlund? 
- ...kan du uddybe? 
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Bilag 5: Skærmbilleder fra netnografisk scanning 
 

Skærmbillede 1: 
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Skærmbillede 2: 
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Skærmbillede 3: 
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Skærmbillede 4: 

 
  



 142 

Skærmbillede 5: 
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Skærmbillede 6: 
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Skærmbillede 7: 
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Skærmbillede 8: 
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Bilag 6: Interview med Tina Lage Frank 
 

Interview med Tina Lage Frank, 12. september 2016 

 

I = Interviewer  

R = Respondent  

 

I: Hej Tina! Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at vi optager denne samtale, og det gør vi for, at 

vi kan transskribere senere hen. Så det, håber jeg, er OK? 

 

R: Jamen, det er bare rigtig fint!  

 

I: Mange tak! Først og fremmest vil jeg sige mange tak for, at du har lyst til at deltage i vores 

interview. Vi er igang med at skrive speciale om forbrugeradfærd på de sociale medier, og vi 

ønsker at få et indblik i forbrugerens engagement på de sociale medier og særligt også i forhold til 

Nohrlunds Facebook-side. Men først vil vi egentlig bede dig om at fortælle lidt om dig selv, bare 

sådan lidt introducerende. 

 

R: Jamen, æh … hvor skal jeg snart starte?! Jamen, jeg er 35 år gammel og bor i Vejen. Og jeg 

har lige startet mit eget reklamebureau sammen med en partner. Derfor var det jo sådan lidt med 

faglig interesse, at jeg faldt over Nohrlund - men har arbejdet som Art Director på et 

reklamebureau. [Kort pause] Jeg er mor til to piger på 8! Jah … jeg ved ikke mere, hvad der 

kunne være relevant … æh… Er jo uddannet inden for kommunikation: Har en uddannelse som 

markedsføringsøkonom og en BA i kultur og kommunikation og arbejdet på forskellige 

reklamebureauer. 

 

I: Og har nu startet dit eget, siger du? 

 

R: Ja, lige præcis! 

 

I: Jamen, så har du jo nok en del kendskab til sociale medier og brugen af dem. Men hvordan 

bruger du det selv?  
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R. Jamen æh, ... jeg er på Instagram, Twitter - og ja, LinkedIn og Facebook. Jeg er ikke på 

Snapchat. Jeg har prøvet, men jeg tror, jeg er lidt for gammel til det [begge griner]. Jeg bruger det 

dagligt - og også for meget, tror jeg - men jeg er “på” sådan hele tiden.  

 

I: Er det qua dit arbejde eller mest privat?  

 

R: Jeg tror, det er mest privat. Jeg laver det selvfølgelig også rigtig meget på arbejde og er i gang 

med en stor social medie-kampagne lige nu; så det overlapper jo selvfølgelig. Men æh, … jeg 

bruger det også privat: Poster billeder, skriver ting og sager, og sådan noget. 

 

I: Ja, okay! Så er det sådan mere omkring Nohrlund. Hvis du kan forklare os lidt omkring din 

tilknytning til virksomheden? 

 

R: Ja! Jamen, jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg faldt over det. Jeg tror, det var på 

Instagram. Fordi jeg har lavet rigtig meget fødevareemballage, og så så jeg bare deres 

emballage, som var ret fin, og det gjorde mig nysgerrig på, hvem de var - og så faldt jeg bare lidt 

for den tilgang, de havde til det. Og det gjorde mig bare nysgerrig, fordi det ikke kun er de der 

drinks, de har - der var ligesom lidt mere i det. Og så fordi, jeg også selv har skrevet meget lyrik, 

så hele dén der del og hele dét der univers, de skabte, det gjorde, at jeg klikkede videre og læste 

mere, og så var jeg pludselig bare inde i det. Og det var faktisk uden, at jeg overhovedet havde 

smagt deres produkt. 

 

I: Har du smagt det nu så?  

 

R: Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg tror heller ikke, jeg kommer steder, hvor det ligesom er. 

Altså jeg har aldrig fået det tilbudt; jeg har aldrig stået nede i butikken, hvor det var på hylden, 

eller stået på nogle af barerne i Kolding, hvor de har været. Altså, der har man ikke kunne få 

deres produkt. Ihvertfald ikke lige hvad jeg har kunnet spotte.  

 

I: Du har jo skrevet et blogindlæg omkring Nohrlund på LinkedIn. Har det sådan affødt yderligere 

interesse for Nohrlund? Har du engageret dig yderligere?  

 

R: Jamen, det stoppede faktisk efter dér. Jeg fulgte dem på Instagram lidt efter. Jeg plejer at gøre 

sådan, at jeg følger nogen, og så stopper det; og så følger jeg nogle andre, og sådan. Så jeg er 

sådan meget, hvad skal man sige?! …. Altså at jeg “hopper” rundt - altså så følger jeg ét eller 
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andet brand i et stykke tid, og så har jeg så set det, og så følger jeg noget bagefter. Men altså, jeg 

tror da, at hvis jeg så produktet ét eller andet sted, så ville jeg selvfølgelig prøve det. Æhm … så 

på dén måde husker jeg det ret godt, men det har nok ikke rigtig affødt noget ellers.  

 

I: Hvis du skulle prøve at opsummere, hvilke tillægsord vil du så forbinde med Nohrlund uden at 

have smagt deres produkt?  

 

R: Æhm … jamen, jeg tror måske sådan lidt high-end - og lækkert! Og god kvalitet. Nok også i 

den dyre ende prismæssigt. Så også dét der med, at det ikke er et produkt, man lige kan få 

magen til - det er unikt. Æhm … og, at det er lidt noget andet, end alle de der ... hvad hedder 

sådan noget?!... Teenage-sodavand med alkohol. Så på den måde er det lidt sin egen, og det 

giver også noget at stå med sådan én; det ser lidt lækkert ud, når man står med flasken. 

 

I: Nu siger du, at du “shopper” lidt rundt imellem virksomhederne, som du følger eller engagerer 

dig med. Men hvordan har du engageret dig med Nohrlund på Facebook på deres Facebook-

side?  

 

R: Jeg interagerer faktisk ikke rigtig med nogen på Facebook. Jeg har aldrig været sådan én, der 

skriver kommentarer - så på den måde interagerer jeg ikke rigtig med brands. Altså hvis de 

spørger om ting eller sådan, er jeg aldrig “med” i samtalen.  

 

I: Okay. Kan du uddybe, hvordan du engagerer dig i stedet for?  

 

R: Altså jeg er god til at “like” ting, eller jeg gør det ihvertfald. Jeg deler ikke rigtig, faktisk! Der skal 

virkelig meget til, før jeg deler et opslag. Og jeg “liker” også meget mere på Instagram. Altså jeg 

tror, det er det der med, at folk kan se, hvad man “liker” og sådan. Så på Facebook er det faktisk 

kun, hvis det er mine venner, der poster noget, at jeg “liker” det.  

I: Okay, ja. [kort pause].  Hvad var det, der i sin tid i første omgang fik dig til at “like” Nohrlunds 

indhold? 

 

R: Ja, det er et godt spørgsmål. Så skal jeg lige huske tilbage... [kort pause]. Jeg tror, det var 

fordi, det bare var så super lækkert, altså. Jeg kan ikke huske, hvad det var for et post, men det 

der med, at deres billeder bare altid er så super lækre; jeg tror, det var dét, jeg faldt for. 

Æstetikken i det. Og jeg kan ikke engang huske, om der var et produkt på det - det tror jeg faktisk 

ikke engang, der var. Jeg tror bare, det var ét af de der super lækre stemningsbilleder, de havde, 
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der også gjorde, at jeg begyndte at følge dem. Og det er jo også sådan rent fagligt det der med, 

at hvis noget er lækkert, så samler man på det, så man også selv kan lave noget lækkert på et 

tidspunkt.  

 

I: Hvad har det så givet dig at følge Nohrlund?  

 

R: Jamen, jeg er da blevet inspireret af det. Altså fordi, den måde at skabe content på, som ikke 

kun er på produktet - altså dét der med at skabe noget uden om også og en fornemmelse og 

sådan noget.  Nohrlund har skabt deres helt eget udgangspunkt. Det har jeg da ladet mig 

inspirere af. At det ligesom har kunnet lykkes for dem at skabe det - at det ikke kun er sådan 

snæversynet. Også over for andre kunder også, at man kan snakke om andet end kun produktet. 

At det lige så meget kan være en stemning, et sommerhus eller andet. At det er en hel livsstil, 

man ligesom kan gå ind i, ikke også?! 

 

I: Jeg tror egentlig, vi har fået fat i nogenlunde dét, vi søgte at få en forståelse for. Så vi vil gerne 

sige mange tak for din tid! 

 

R: Jamen, det var så lidt! 
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Bilag 7: Interview med Christina Søndergaard 
 

Interview med Christina Søndergaard, 13. september 2016 

 

I = Interviewer  

R = Respondent  

 

I: Jeg vil til en start sige, at vores opkald bliver optaget - bare så du er obs på det. 

 

R: Det er bare iorden! 

 

I: Vi er ude at undersøge og få et indblik i de danske forbrugeres engagement på sociale medier 

og hovedsageligt Facebook. Altså, hvad er det for noget indhold, de engagerer sig i og hvorfor?! 

Og her har vi taget fat i Nohrlund og deres Facebook-side som case, og der kan vi jo se, at du har 

været inde og dels følge dem og “like” deres side, men også har “liket” diverse andre opslag på 

deres tidslinje. Så det er derfor, vi hiver fat i dig. Men til en start, vil du så præsentere dig selv?  

 

R: Jamen, jeg hedder Christina Søndergaard, er lige blevet 29, og jeg arbejder som online 

marketingchef ved et web-bureau, eller et digitalt bureau, som vi kalder os. Har læst 

medievidenskab og bacheloren og så noget, der hedder oplevelsesøkonomi på kandidaten i sin 

tid. Jeg bor i Tranbjerg uden for Århus sammen med min kæreste, Allan, og her har vi boet i ca. et 

halvt års tid. Ja, det, tror jeg egentlig, var dét! 

 

I: Ja - tak for det! Så vil jeg gerne høre lidt om din brug af sociale medier i dagligdagen. 

 

R: Jamen, det er måske lidt specielt med mig, for jeg arbejder jo faktisk med sociale medier. Jeg 

sidder og styrer mange kunders Facebook-sider, ude hvor jeg er; så jeg sidder egentlig hver evig 

eneste dag med sociale medier. Men hvordan, jeg bruger det på arbejde, og hvordan, jeg bruger 

det privat, er meget forskelligt. Jeg har jo meget professionelle briller på i hverdagen, når jeg 

sidder på arbejde, men når jeg så sidder privat, har jeg sådan lidt mere fritidshatten på og er 

egentlig bare en almindelig forbruger. Alle de ting, som jeg sidder og lægger op på Facebook for 

vores kunder, og hvor jeg tænker, “uh, det her er der nok mange, der reagerer på”, jamen de 

“fælder” hopper jeg også lige i, når jeg selv sidder som privatperson. Eller ... “fælder” ... nok mere 

samme virkemidler virker på mig, når jeg er privat.  
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I: Kan du uddybe, hvilke virkemidler det kunne være?   

 

R: Jamen, det er meget det her, der påvirker én følelsesmæssigt eller tankemæssigt - noget der 

sådan rører mig på én eller anden måde. F.eks. som regel, hvis det er noget, hvor der bliver brugt 

humor - dét har jeg helt vildt let ved at trykke “like” på! Æhm ... altså, jeg er meget bevidst 

omkring, at når jeg “liker”, så er der andre, der ser det. Så hvis det er ét eller andet sjovt, så kan 

jeg godt finde på at “like” det sådan, at nogle af mine andre venner ser det, for det véd jeg, de 

gør, hvis jeg “liker” det. Og hvis jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt, så kan jeg godt finde på 

enten at dele det direkte på min væg eller også kopiere linket, og så sende privat til et par venner 

via Messenger f.eks. Men det er, hvis de bruger humor, eller det kan være, hvis det bliver 

personligt; altså nogle søde og rørende historier eller ét eller andet. Det er også meget, hvis folk 

skriver én eller anden lang roman om ét eller andet, der er sket for dem, så er jeg sådan en 

sucker for at læse hele teksten igennem og så bagefter tage stilling til ... “nå, er det noget jeg 

gider at reagere på?!” 

 

I: Du siger, at du er bevidst om, at folk de ser, hvad du gør af aktiviteter? Virker det også 

omvendt? Altså kan det afholde dig fra at engagere dig i noget pga. det?  

 

R: Ja, det kan sagtens være egentlig [Kort pause]. Altså hvis der er nogle store diskussioner oppe 

i medierne lige nu, og jeg ved, at nogle af mine venner er helt vildt ophidsede over det, og jeg så 

læser om det. Så hvis jeg har en modsat holdning, og jeg læser noget, der bekræfter mig i min 

holdning, men samtidig véd at mange af mine venner ville blive stødt eller utilfredse, hvis jeg 

tilkendegav den holdning, så holder jeg mig fra at dele det - simpelthen for at undgå 

diskussionerne. Altså, jeg læser det igennem, og så tænker jeg: “Ja, det er jeg fuldstændig enig i 

dét der”, men så lader jeg det bare være. 

 

I: Hvis jeg så kan høre lidt ind til Nohrlund. Hvad er din tilknytning til Nohrlund?  

 

R: Ja - jamen jeg var på Grøn Koncert i Århus og så ret hurtigt den her Nohrlund-bar, og havde 

faktisk også fået det anbefalet af min kæreste, der var til Grøn Koncert i Randers dagen før. Han 

sagde, at vi skulle bare smage de der Nohrlund-drinks, og at de var ret lækre. Så ret hurtigt, da vi 

kom ind på pladsen, og inden der egentlig var så mange mennesker, så skyndte min veninde og 

jeg os derhen, før der kom kø, og ville smage de her cocktails her. Og der var bare helt vildt god 

service på, og vi fik sådan en sixpack med tre forskellige drinks i; og med det samme vi kom 



 152 

tilbage til lejren, så var alle helt oppe at ringe over det. Så det var faktisk her, jeg sådan lærte 

Nohrlund at kende og fik kendskab til dem for første gang. 

 

I: Og det var før, du stødte på dem online?  

 

R: Ja! 

 

I: Kan du fortælle mig lidt om din overordnede holdning til Nohrlund? Kan du prøve med et par 

tillægsord?  

 

R: Kvalitet og … og så måske lidt noget eksklusivitet også.. [Kort pause]  Hvor mange skal jeg 

finde på? 

 

[Begge griner]  

 

I: Jamen, det er helt fint, det var bare lige, hvad der sådan umiddelbart poppede op i dit hoved. 

 

R: Ja - og det er nok fordi, at Nohrlund var sådan en stor kontrast til alt andet, du kunne få på 

Grøn Koncert. Meget af det er sådanne store, tunge fadøl og noget lidt snasket noget, så de her 

cocktails var sådan lidt modsætningen til dét på mange måder. De så sådan vildt lækre og 

eksklusive ud med små duske af krydderurter og gulerødder i ... og sådan. Altså de var virkelig 

lækre, og så fik man dem i sådan en lille sixpack, som sagt, - altså det var virkelig fornemt og fint. 

Og uden at prisen var sådan helt hen i vejret. Så ja, nok noget eksklusivitet og noget uniqueness 

på én eller anden måde. 

 

I: Kan du fortælle os lidt om dit engagement med Nohrlund på Facebook?  

 

R: Ja! Jamen det startede vel egentlig, da jeg så kom hjem fra Grøn Koncert. Måske dagen efter 

eller sådan. Jeg gik ind på Facebook og fandt dem og “likede” dem. [Kort pause]  Jeg tror faktisk, 

det var fordi, jeg sad og bladrede igennem på Grøn Koncerts Facebook-side, og så havde de 

“tagget” Nohrlund i et opslag og skrevet ét eller andet: “Var der nogen, der fik smagt de lækre 

Nohrlund-drinks?” ... eller sådan noget. Og så klikkede jeg ind på Nohrlunds side og gud, det var 

jo dét, jeg havde smagt, og dem ville jeg rigtig gerne følge. Også for at se, om de kommer nogle 

kommende steder, hvor jeg vil deltage igen.   
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I: Okay! Så hvilken type af deres indhold, er det typisk, du engagerer dig i?  

 

R: Jamen, det har meget været, hvis der har været ét eller andet visuelt stærkt. Hvis der har 

været én af de her lækre drinks, er de altså meget gode til at lægge nogle virkelig gode billeder 

op, hvor man tænker: “Fuck, det ser godt ud dét der!”. Det er sådan meget dem, jeg har reageret 

på, hvor jeg samtidig tænker: “Ej, det håber jeg snart, jeg får muligheden for at smage igen”. Og 

så var der også et opslag, hvor der var nogen, der havde vundet Nohrlund cocktails til deres 

bryllup. Dén var sød! Og så fremstår de bare altid så pænt, står i det samme flotte tøj og ser 

præsentable ud på både billeder og videoer. Og man kunne sådan kende looket fra Grøn 

Koncert, så jeg fik sådan et flashback - og dét måtte også gerne lige få et “like” med på vejen. For 

det er bare gennemført! 

 

I: Når du så involverer dig, eller engagere dig i indhold på siden, vil du så mene, at det er på eget 

initiativ?  

 

R: Altså både og. Jeg føler jo lidt, at billederne taler til, at det skal have et “like”, for man kan jo se, 

at de har gjort meget ud af det. Det er ikke bare ligegyldigt. Man kan godt se, at det har taget 

noget tid at lave indholdet. Og igen, der har jeg måske lidt svært ved at skelne mellem det private 

og det professionelle lige nu, kan jeg godt mærke. For altså, hvis de havde lagt grimme billeder 

op, eller jeg følte, at det var uovervejet, så tror jeg, at jeg havde tænkt: “Ej, det er altså ligegyldigt. 

Dét fortjener ikke et “like”.”  Men jeg synes virkelig, at deres visuelle udtryk sådan taler til, at det 

er noget, man har lyst til at synes godt om, fordi det ser lækkert ud. Men jeg kan ikke lige 

umiddelbart huske, om der har været nogen tekst, der har fået mig til at involvere mig.  [Kort 

pause]  Eller jo, lige den der historie med brylluppet, lige præcis med dét opslag var der noget i 

teksten, der talte til mig på én eller anden måde. Så det er ikke fordi, de skriver “like, like, like” og 

på den måde opfordrer til engagement, men jeg synes bare, at den måde, de får fortalt deres 

historie via billeder, får mig til at engagere mig.  

 

I: Kan du prøve at forklare, hvad det har givet dig som forbruger og som hyppig bruger af 

Facebook at følge en virksomhed som Nohrlund? 

 

R: Åh, det var et svært spørgsmål! [Kort pause] Eller det er svært at forklare, men jeg 

prøver  [latter]. Det giver mig på én eller anden måde noget til min egen profil på Facebook, eller 

til hvem jeg er på Facebook, kan man vel sige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk holder 

øje med, hvad andre folk “liker” og sådan noget, og det tænker man da selvfølgelig over. Altså, 
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jeg vil have nemmere ved at trykke “like” eller “del” på Nohrlunds Facebook, end jeg vil have på 

så mange andre sider, f.eks. noget politisk, fordi Nohrlund viser mere om mig som person. Det 

handler jo meget om, hvad man viser udadtil. Og hvis jeg “liker” Nohrlunds billeder, så er det da 

med til at sige, at dem har jeg smagt tidligere, og jeg synes, virksomheden er lidt cool. Og det 

siger jo lidt, at jeg godt kan lide sådan nogle lækre cocktails og det lidt eksklusive og sådan - det 

er da meget fedt! Hvorimod, hvis jeg engagerede mig i politiske opslag, så bliver det hele bare lidt 

for tungt til mig. Eller hvis jeg nu “likede” et opslag fra en psykolog, så kan folk måske tænke, om 

jeg har nogle issues i den retning. Og selvom jeg ikke selv synes, det er et tabu at gå til psykolog, 

så kan man da godt lidt tænke over, hvad andre vil tænke eller synes om det. Det kan man jo ikke 

lade være med. 

 

I: Handler det om associationer så? 

 

R: Altså både og! Jeg tænker nok noget mere over sådan nogle mere personlige og alvorlige ting, 

før jeg vælger at gå ind i det, hvorimod Nohrlund, ja, det er bare fedt jo! Eksklusive cocktails - 

what’s not to like?! Så jo, det bidrager da til, at jeg kan vise, hvem jeg er og ikke er, måske! 

 

I: Nu har vi set, og du nævner selv, at du har “liket” en del af Nohrlunds opslag. Men hvad skulle 

der umiddelbart til for, at du måske ville engagere dig yderligere ved f.eks. at kommentere, dele 

eller selv generere noget indhold?  

 

R: Jamen, jeg tror godt, jeg selv kunne finde på at poste noget på deres væg, eller “tagge” 

Nohrlund, hvis det var sådan, at jeg kom til et arrangement, hvor de var med igen, og vi fik 

samme gode oplevelse. Så kunne jeg nok godt finde på, f.eks. med én af deres sixpacks, at tage 

nogle selfies med det og måske lægge op med en tekst à la: “Endnu en gang lækre cocktails fra 

Nohrlund”, og så “tagge” Nohrlund i det eller også lægge op på Nohrlunds væg. Det kunne jeg 

godt finde på. Igen, så viser man sådan lidt, at man sidder der med nogle cocktails og nyder livet. 

Det bidrager til at folk kan se, at man er en rigtig livsnyder, der sætter pris på venner og en god 

fest på én eller anden måde, ik’?! 

 

I: Jo, det er rigtigt!  

 

R: Kommentere, det kunne jeg sagtens finde på, hvis de decideret spurgte ind til noget, f.eks. ens 

oplevelser. Eller det kunne også være, hvis de lagde noget op, som jeg virkelig kunne genkende 

ved Grøn Koncert, så man fik den flashback-følelse igen. Så kunne jeg sagtens finde på at 
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kommentere og “tagge” mine venner, som jeg delte de Nohrlund cocktails med. Sådan lidt “kan I 

huske det her?”. Altså noget jeg kan relatere til. Og selvfølgelig også, hvis det var nogen, jeg 

kendte, der havde noget med Nohrlund at gøre, så ville man selvfølgelig også gerne 

kommentere, for så kommer man ligesom “tæt på” og har en relation til det. 

 

I: Godt, jamen mange tak Christina. Er der noget her afslutningsvist, du tænker om Nohrlund eller 

dit engagement med virksomheden?  

 

R: Altså, Nohrlund er på Instagram også ikk? 

 

I: Jo, det er rigtigt! 

 

R: Ja, for dér synes jeg faktisk, at - endnu en gang - der skinner deres billeder bare igennem, 

men det er også lige platformen til det jo. Men det er bare ikke alle virksomheder, der formår at 

være så dygtige med deres billeder, men det er virkelig dér, jeg synes, de dygtiggør sig og shiner 

frem for andre virksomheder, der også laver cocktails. Men Nohrlund får det bare til at se så 

eksklusivt og lækkert ud via de billeder dér. Jeg tror, jeg havde siddet med en helt anden følelse, 

hvis ikke de kunne finde ud af at tage billeder, eller ikke kunne finde ud af at sætte et billede op. 

Så det visuelle er i virkeligheden nok dét, der bærer dem. Det var egentlig nok bare lige den 

kommentar, jeg havde.  

 

I: Jamen, så vil jeg sige mange tak til dig for at medvirke her, Christina. Tak for din tid! 
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Bilag 8: Interview med Naima Yasin 
 

Interview med Naima Yasin, 13. september 2016 

 

I = Interviewer  

R = Respondent  

 

I: Godmorgen Naima! Det er fordi, jeg optager samtalen for senere hen at kunne transskribere, 

hvis det er okay?  

R: Jamen, det er det da. Men hvad er det nu, I læser? 

 

I: Det er vores Cand.Merc.(kom.), som vi er igang med at afslutte med det her speciale, der 

omhandler forbrugeres adfærd på de sociale medier; altså, hvad vælger de at engagere sig i og 

hvorfor?! 

 

R: Ej, hvor spændende! Og så har I valgt Nohrlund?  

 

I: Ja, det har vi nemlig. Og det er egentlig fordi, vi kan se, at de formår at engagere deres følgere 

på Facebook; så vi blev nysgerrige på, hvad det er, der netop virker for dem. Og i og med, at det 

er den danske forbruger, vi ønsker undersøgt, blev Nohrlund et oplagt og spændende valg. Men 

hvis du vil starte med at fortælle mig lidt om dig som person.  

 

R: Jamen, jeg hedder Naima, fylder 30 år her til december. Og så har jeg gået på CBS. Jeg blev 

færdig i december ‘13, og så fik jeg arbejde ude ved Coop, hvor jeg sidder i foreningen med 

forskellige projekter. Og lige nu sidder vi så med vores 150 års jubilæum, som er slut til 

december. Og dét har jeg siddet med det sidste halvandet år. Det er spændende. Det er en ny 

verden inden for butiksverdenen. Vi har hele tiden for øje at, “hvorfor eksisterer vi?” Jamen, det 

gør vi for at gøre verden til et bedre sted; for at få folk til at spise lidt sundere, for at værne lidt om 

det at spise sammen. Dét der med at sætte sig ned at spise varm mad sammen som familie. 

Selvom vi får lidt mere travlt, og lidt mere “to-go”, så skal vi værne lidt om den der “nu sætter vi os 

ned og spiser aftensmad”. Og det er faktisk lykkes: 9 ud af 10 gange spiser danske familier stadig 

sammen 5 ud af 7 aftener. Og det er jo meget fedt! Og hele idéen om, at vi skal sælge ærlige 

varer til ærlige priser, at det ikke skal være discount eller dårlig kvalitet. Det er sgu meget fedt, at 
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man har en kæmpe virksomhed, som stadigvæk ikke bare tænker, at de skal tjene nogle hurtige 

penge, men at de tænker, at de skal tjenes på en god måde.  

 

I: Nu siger du det her med ærlige varer og ærlige priser. Hvordan er der en sammenhæng mellem 

dét, du beskæftiger dig med til hverdag, og dét du så interesserer dig for i privaten og på de 

sociale medier? 

 

R: Der er en klar sammenhæng. Jeg ville f.eks. aldrig arbejde i en tobaksvirksomhed eller på 

anden måde engagere mig med dem. Det synes jeg ikke, man kan byde vores verden 

simpelthen. Og jeg ville da også ønske, at Coop ville blive én af de virksomheder, der ville gå 

forrest i Danmark på dét område. Finland og Irland har jo den her vanvittige agenda, at de gerne 

vil være rygefrie lande. Dét synes jeg jo er helt åndssvagt - men jeg synes også, det er fedt og 

ambitiøst. Og det kunne være så godt, hvis Coop kunne være én af dem, selvom tobak og alkohol 

måske er dét, vi tjener flest penge på, og så kunne det være, at vi skulle gå foran historien. Det 

har vi jo egentlig altid gjort, og økologi var én af de største områder, vi gjorde noget på uden at 

tjene penge på det i 15 år; og nu er det så allemandseje, men jeg ville da være endnu mere stolt, 

hvis vi kunne tage det endnu videre. Nu er rygning jo bare et eksempel, og dét, jeg først kom i 

tanke om, men det gælder jo også slik, sukker osv. Og jeg vil sige, at det hele nok også afspejler 

sig i de venner, man har både online og in real life, at jeg har meget svært ved at se i min 

vennekreds, hvis folk arbejder sådanne steder. Så får det mig til at tænke, “gør du virkelig noget 

godt for den her verden? Når du dør, har du så efterladt verden et bedre sted?” Man interesserer 

sig jo for det, og så tænker man over det. Og når man tænker over det, så synes jeg også, at det 

er dét, man ser eller støder på, og det er dét, man opsøger. At de ting, man interesserer sig for, 

det også er det, man får serveret; både events, man kan deltage i osv.  

 

I: Så hvis vi tager det over på de sociale medier, som er dét, vi undersøger. Er der så en 

sammenhæng dér også i, hvad du vælger at engagere dig i og ikke engagere dig i?  

 

R: Ja, det tror jeg helt bestemt. Altså jeg er så heldig, at i min news feed, ser jeg ikke de “onde” 

mennesker, jeg ser ikke folk, der f.eks. kommenterer på noget “nederen”. De er simpelthen ikke i 

mit sphere. Jeg tror, jeg ser de ting, som jeg gerne vil se, og måske de ting, jeg tidligere har 

reageret på; og så er man så venner med folk, der minder om én på den ene eller anden måde. 

Og det er jo dejligt og trygt. Man kan så sige, at på den måde får man aldrig udvidet sin interesse-

sphere eller, hvordan man kan sige - men det gør også bare, at man ikke får et socialt netværk, 



 158 

der f.eks. er fyldt med racistiske holdninger, eller staver dårligt, deler nogle dumme ting eller 

sådan noget. Det tror jeg. 

 

I: Kan du prøve at forklare, hvordan det er blevet sådan?  

 

R: Jeg tror, det er taget lidt hen ad vejen. Altså hvis jeg er stødt på gentagne dumme 

kommentarer eller andet fra samme bruger, så går jeg aktivt ind i mine indstillinger og siger, at 

lignende indhold vil jeg ikke se i fremtiden. Jeg mindes ikke, at jeg direkte har slettet folk fra min 

venneliste, men jeg har måske sagt, at jeg ikke vil følge en given person længere. For det er der 

jo også mulighed for. Jeg tror måske, det er derfor, at jeg er mere aktiv på Twitter end på 

Facebook, for der kan man faktisk have en saglig debat med mennesker, man ikke kender. Man 

plejer at sige, at Facebook er de venner, du har, men, som du måske ikke ville hilse på i bussen. 

Twitter er de venner, du ville ønske du havde i virkeligheden [begge griner]. For det er faktisk 

dem, der deler din interesse og dit grundlag for at diskutere på et højere niveau.  

 

I: I forlængelse af dét, kan du så forklare mig, hvordan du bruger sociale medier?  

 

R: Jeg tror, det er lidt forskelligt alt efter hvilket medie, men for mig er det en måde at være 

sammen med mine venner på, uden egentlig at være sammen med dem fysisk, og uden at have 

dårlig samvittighed over, at man ikke har set dem i 100 år. For man kan stadig følge lidt med - 

f.eks. nu har han eller hun fået en promotion på arbejde, eller - nu er de igang med det her projekt 

eller ét eller andet. Og jeg er glad for, at man bruger det aktivt på den ene eller anden måde. Og 

så er der selvfølgelig de mennesker, man gerne vil bruge tid med i virkeligheden også. 

 

Nu har jeg f.eks. lige været på ferie, og så spørger min veninde: “Hvordan var ferien?”. Jamen, 

hun så jo min snapchat - det var dét, jeg lavede [begge griner]. Så det kan måske også være en 

lidt negativ tendens, men jeg synes jo, det er meget rart. Så har man lidt alle mulige med på ferie. 

Det er en god måde at holde folk opdateret på, og blive opdateret på. 

 

I: Så en anderledes måde at sende postkort på?  

 

R: Ja. [Kort pause] Ja, faktisk. Det er ligesom at få muligheden for at sende 100 postkort om 

dagen uden alt arbejdet bag.  
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I: Hvis vi så tager fat i Nohrlund. Du er jo én af deres mange følgere på Facebook. Hvordan vil du 

beskrive din tilknytning til Nohrlund?  

 

R: Jamen, jeg kender faktisk drengene bag helt fra starten af - fra de fik den skøre idé, at det må 

da være nemmere at lave lækre cocktails og uden at bruge alt for mange penge. Og det har 

været utroligt spændende at følge dem; hvor meget de egentlig knokler med det, hvor meget tid 

de selv bruger på at lave f.eks. rabarbersirup og laver alle mulige andre ting til langt ud på natten; 

at de sover sammen på en lillebitte madras. Det er sgu fedt at se det hårde arbejde, og de gør 

også meget for at vise det uden at være alt for polerede. Og så deres sans for detalje; altså det 

ser lækkert ud, og der er ikke nogle stavefejl, og de skynder sig ikke med noget, medmindre det 

er godt. De går all in. Så tilmelder de sig lige en verdensomspændende konkurrence i USA, hvor 

man hurtigt tænker: “Hvem fanden tror I, I er?” Og så som nogle af de første nogensinde, som en 

cocktail på flaske vinder to gange guld, er jo helt vildt imponerende. Der er mange små succes-

historier i forhold til, hvad de laver, og det beundrer jeg. Jeg synes også, at Nohrlund smager 

virkelig godt, men historien bag er nok dét, der tænder mig mest, for det er fedt at se nogen 

arbejde så hårdt for noget, de tror på, og som ikke bare får det serveret. Man kan sige, at Bacardi 

har jo måske ødelagt hele den verden for dem, og det skal de prøve at få styr på på den ene eller 

anden måde. 

 

I: Hvordan det? 

 

R: Altså, cocktails på flaske har været lidt Randers-agtigt og utrendy og har haft et image af kun 

at være til unge teenagere på 16 år. Og det er synd, for dét er Nohrlund ihvertfald ikke. Det er 

noget helt andet. De har så valgt at tage et skridt ad gangen, først film events, Grøn Koncert, 

Mad&Vin i Magasin, fordi det er de rette profiler. Så dermed kaster de ikke bare om sig med 

mange ting, men tænker sig rent faktisk lidt om.  

 

I: Ja, jamen det kan jeg godt følge dig i. Hvilke tillægsord ville du umiddelbart forbinde med 

Nohrlund?  

 

R: Jamen, det æstetiske. Og jeg synes, de er perfektionistiske på den rigtig gode måde. Og deres 

sans for detaljer er helt vild. Og det her er måske lidt “nederen” at sige, men fordi det er to 

drenge, er jeg måske ekstra imponeret over det. Piger er vildt gode til lige at få det sidste finish og 

hygge rigtigt om nogen, men det er Søren og Anders sgu også! Jeg var med til deres sommerfest 

forleden, og deres sans for detaljer er så sindssyg imponerende på alle områder. De havde jo 
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bare formået at holde det så hemmeligt, planlægge en hel dag og forkæle os, uden de sådan 

havde stresset over noget som helst. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Det startede inde ved 

Amaliehaven i København, hvor vi drak champagne, sagde tillykke, og så sang vi en lille 

fødselsdagssang. Det var meget hyggeligt. Og så var vi på kanalrundfart, for der var så mange, 

der kom fra Århus, Sverige og alle mulige steder fra, så det var sjovt, man fik lov til at være en 

guide for dem, der ikke kender København. Og så tog vi så nogle busser og kørte til Køge, hvor 

Anders’ forældre bor, hvor de simpelthen havde dækket op ved to langborde, grill og hygge, DJ 

og … det var bare så fint - og vejret var jo perfekt! Alt, hvad de havde planlagt, var til at være 

udenfor, så det var ret heldigt. Der var ikke nogen Plan B (HAHA). Og så tog vi jo så i byen i 

København alle sammen bagefter. Det var ret vildt, at de formåede at holde sammen på 110 

mennesker over sådan en hel dag. Det var en fest! Og alle var bare så imponerede over dem. 

Jeg er mega stolt over dem. Hold kæft, de har kæmpet meget, gjort mange ting i mellemtiden og 

valgt mange ting fra for at kunne gøre det her, så det er sgu fedt!  

 

I: Det lyder festligt! Nu nævner du bl.a. æstetikken og detaljen. Kan du beskrive, hvordan du 

synes de implementerer de ting på deres Facebook-side? 

 

R: Det er flot at se på Facebook og Instagram. Deres videoer er især virkelig gode, synes jeg. 

Jamen … og bare de billeder, de får taget, er jo virkelig professionelle, og det ser flot ud! Men det 

er også den måde, de viser, at når man kommer hen til deres såkaldte cocktail-truck på f.eks. en 

festival, så ser drinksene rent faktisk også sådan ud! De kommer i en lille fin flaske eller som en 

fin drink med pynt og det hele, og det bliver serveret på en rigtig pæn måde. Man kan sige, at de 

viser, hvem de i virkeligheden er: De er gode til at bruge sig selv i alle videoer, de taler, som de 

taler normalt, så det er ikke nogen facade, de stiller op. Altså, man får lidt følelsen af, at de mener 

dét, de laver 100%; det er ikke bare fest og farver eller til den billigste pris, men der går en masse 

tanker og idéer bag hvert skridt og hver ny smag, de udvikler.  

 

I: Kan du forklare lidt om dit engagement med Nohrlund? 

 

R: Jamen, det er meget forskelligt. For et års tid siden var jeg med dem, fordi de søgte efter hjælp 

til nogle arrangementer. F.eks. da de fik muligheden for at servere til en koncert med Pharell i 

Tivoli. Dér skrev de til bl.a. mig, at nu hvor jeg kendte deres drinks og historien bag, om jeg så 

ikke kunne hjælpe dem med at finde nogen til at give en hånd med. Og så ville jeg faktisk til 

enhver tid anbefale dem til andre, hvis der f.eks. er én, der trænger til et lille studie- eller 

sommerjob ved siden af, og sige: “Hey - prøv det her. Det er virkelig sjovt at være en del af”! Men 
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også, hvis jeg f.eks. skal nogle steder hen, så tager jeg altid en Nohrlund med; altså hvis jeg skal 

til fest, skal have en værtindegave med eller sådan. Og det er meget fedt, at komme med noget, 

som man selv kan stå inde for og se folks positive reaktioner. Jeg har faktisk aldrig mødt én, der 

IKKE kunne lide Nohrlunds cocktails. Alle synes, at de smager godt og rent, kan man sige.  

 

I: Hvis vi tager Nohrlund videre til dit online engagement - hvilket indhold er det så typisk, du 

engagerer dig i? 

 

R: Jamen, jeg deler, hvis de har brug for hjælp. F.eks. hvis de spørger efter noget, så deler jeg 

det. Og hvis de f.eks. poster, at nu har de lavet en ny smag, så får de et “like” eller et “hjerte”. Og 

så kommenterer jeg nogle gange med en lidt mere personlig besked om, at det glæder jeg mig til 

at smage eller ét eller andet. 

 

I: Hvordan føler du, at Nohrlund involverer dig som bruger på Facebook? 

 

R: Altså, jeg ved jo ærlig talt ikke, om jeg ville følge Nohrlund på Facebook, hvis ikke jeg kendte 

dem. Men jeg har lagt mærke til, at jeg synes de er gode til at inddrage andre og suge gode idéer 

til sig. Folk kommer jo med en masse idéer, og selvom de nok selv har tænkt tanken 100 gange, 

så lytter de opmærksomt. Men altså, f.eks. inde i Samvirke, som er de, jeg sidder tættest på inde 

på arbejde - de opdaterer måske deres Facebook med “synes du også godt om det, så vær med i 

lodtrækningen om…”, og det gør Nohrlund jo ikke rigtig. Men måske er det fordi deres målgruppe 

er ligesom mig, for jeg ville f.eks. ikke give et “synes godt om” til sådan en type opslag. Jeg 

synes, det er en lidt fordummende måde at lave marketing på. Og Nohrlund har jo kendskab til 

mig og deres øvrige målgruppe, så reagerer jeg på det, hvis jeg synes, det ser flot ud og fordi, de 

har opnået noget helt utroligt i den branche. Man kan sige, at de måske praler lidt, men på en 

rigtig fin måde. F.eks. “Se hvad vi har været med til at lave, og dét har vi vundet dobbelt-guld for, 

og ovenikøbet kan alle være med til at smage det”. Og det er der jo rig mulighed for at give udtryk 

for på Facebook på den ene eller anden måde.  

 

[Pause] 

 

Altså, så i bund og grund kunne de måske godt gøre mere, men ikke for min skyld som forbruger 

og Facebook-bruger, for jeg har det helt fint med, at jeg godt selv kan regne ud, hvordan jeg skal 

reagere på det. 
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I: Godt! Måske sådan lidt afslutningsvist. Hvad giver det så dig som bruger af sociale medier at 

følge en virksomhed som Nohrlund på Facebook?  

 

R: Hmm … jamen, Nohrlund er jo efterhånden blevet så stort, og det er mange steder, men jeg 

føler stadig, at jeg er en del af den her lille skare, der kender produktet lidt ekstra godt. At man er 

med til noget fra starten af; og selvom det er to år siden nu, så føler jeg stadig, at jeg måske er lidt 

med til at bygge noget op. Og man er en del af denne her lille Nohrlund-familie - og den følelse 

tror jeg faktisk, jeg vil blive ved med at have, hvor store de så end blev, fordi der er de her følelser 

omkring det. De holder julefest og sommerfest, man møder folkene bag, og de er gode til at 

skabe den her community-følelse; ikke bare på Facebook, men også i den virkelige verden. Og så 

gør de det jo altid lidt ekstraordinært stort, så man føler sig lidt speciel, at blive “udvalgt” til at 

deltage, så derfor vil man jo også gerne gøre lidt ekstra for dem på de sociale medier. Det burde 

flere faktisk lære af! 

 

I: Jamen, tusinde tak Naima! 

 

R: Det var da så lidt. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af. De er stadig meget små 

bagved, og de er stadig en produktionsvirksomhed, så jeg tror da helt sikkert, at de kan bruge dét, 

I finder frem til, til ét eller andet.  

 

I: Jamen, det satser vi da på (haha). Igen mange tak Naima. Tak for din tid endnu en gang! 
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Bilag 9: Interview med Andreas Bonnerup Andersen 
 

Interview med Andreas Bonnerup Andersen, 26. september 2016 

 

I = Interviewer  

R = Respondent  

 

I: Hej Andreas! 

 

R: Hej Christine! 

 

I: Tak fordi jeg måtte ringe dig op og forstyrre dig midt i arbejdstiden. 

 

R: Det er helt okay. Jeg vil gerne hjælpe.  

 

I: Det er jeg glad for. Jeg skal lige sige, for en god ordens skyld, at opkaldet bliver optaget, 

således at vi kan transskribere det efterfølgende. 

 

R: Det er selvfølgelig helt okay. 

 

I: Og så er min speciale-makker med på linien igennem interviewet. 

 

R: Okay. Hej Stine! 

 

I (Stine): Hej Andreas! 

 

I: Jamen, til en start, vil du så ikke lægge ud med at fortælle os lidt om dig selv? 

 

R: Jo, æh …, mit navn det er Andreas Bonnerup Andersen, og jeg er 27 år gammel. Jeg har en 

kandidatgrad i marketing og økonomi fra CBS, og jeg blev færdig i juni 2016. Så har jeg lige fået 

job her 1. september. Jeg er startet i en graduate-stilling hos et firma, der hedder GN Store Nord 

A/S og sidder i deres marketingafdeling. Jeg bor på Frederiksberg med Kristine, min kone. Til 

hverdag, der spiller jeg noget fodbold engang imellem i min fritid med en masse af mine 

kammerater - vi har et fodboldhold. Ja, det, tror jeg egentlig, er dét om mig.  
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I: Der kom du vist også fint rundt om det hele. Så vil vi meget høre lidt til din brug af sociale 

medier, da det primært er dét, vi går ind og fokuserer på i vores speciale. [Kort pause] Hvordan 

bruger du sociale medier? 

 

R: Jamen, æh ..., jeg bruger det hver dag, nok mest på mobilen, når jeg enten er på farten eller 

fordriver tiden om aftenen derhjemme. Jeg bruger det i forhold til ren nysgerrighed og til at følge 

med i, hvad andre ligesom foretager sig, og hvad mine venner og familie laver til hverdag - 

specielt min familie, som bor i Næstved og rundt omkring ellers i landet. Der synes jeg, at det er 

rart, at man kan følge lidt med i, hvad der sker hos dem - også i hverdagene når man ikke ser 

dem hver dag. 

 

I: Ja? 

 

R: Og det samme med, ja, også bare venner, selvom de bor inde i København - dér synes jeg 

også, det er rart at kunne følge lidt med i, hvad de render rundt og foretager sig, da det jo ikke 

altid er muligt lige at få snakket sammen hver dag. 

 

I: Ja, præcis! 

 

R: Så bruger jeg også sociale medier i forhold til at arrangere forskellige arrangementer. Jeg 

bruger det meget i forhold til vores fodboldhold, æh ..., dér er jeg træner også, så det er en nem 

måde at have hånd i hanke med 25 gutter, når man skal arrangere fodboldkampe, træninger, osv.  

 

I: Hvilke sociale medier er du mest på?     

 

R: Det er Facebook, og derefter er det nok Snapchat og så Instagram. Ja, og en lille smule 

LinkedIn.   

 

I: Okay, super! Jamen så skal vi over til Nohrlund, som vi jo har som casevirksomhed.  

 

R: Ja? 

 

I: Vi vil gerne høre, hvad din tilknytning til Nohrlund er?  
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R: Jamen, min tilknytning er ikke synderlig stor. Jeg kendte lidt til Nohrlund inden, at jeg var så 

heldig at vinde en konkurrence. Jeg smagte dem på min højskole. Æhm ..., men jeg har ikke som 

sådan nogen tilknytning til Nohrlund.  

 

I: Nej, okay! Hvad var det for en konkurrence, du vandt?  

 

R: Det var min kammerat, som havde set, at Nohrlund havde opslået en konkurrence på 

Facebook, der handlede om, at man skulle gå ind og skrive, hvorfor man selv eller én af ens 

venner skulle vinde en masse Nohrlund cocktails til enten et bryllup eller en stor fest, og så skulle 

man komme med en begrundelse.  

 

I: Ja? 

 

R: Ja, så gik min kammerat ind og gav en begrundelse, hvor han skrev at Kristine og jeg, vi skulle 

vinde, fordi vi var nogle søde venner, og vi skulle holde bryllup meget snart ... osv. [Kort pause] - 

og så trak de ham ud som vinder. Så det var egentlig på den måde, at vi vandt.  

 

I: Ej, hvor dejligt! Har Nohrlund så en betydning for dig efterfølgende?  

 

R: Ja, altså, som sagt, så kendte jeg lidt til Nohrlund inden da, fordi de har serveret dem nede på 

min gamle højskole, hvor jeg tager ned hver sommer. De serverede dem i baren dernede.  

 

I: Okay… 

 

R: Så dér kendte jeg lidt til dem, og mit indtryk af dem dengang var, at det var en eksklusiv drink, 

der var lidt dyr at købe. Og ja, men efterfølgende, da vi havde vundet den her konkurrence, så 

steg interessen jo selvsagt for selve Nohrlund som brand. Jeg begyndte at gå lidt ind på deres 

hjemmeside, men jeg følger dem primært via deres Facebook-side. Det er jo dér, man lettest og 

hurtigst kan få information om virksomheder i dag. Ligesom med nyheder omkring deres events 

og andre tiltag.  

 

I: Og hvad er din overordnede holdning til Nohrlund i dag så, hvis du skal sætte et par ord på det? 

 

R:  Jamen, den er meget positiv. Jeg synes, det er et brand, som er meget konsistent i sin 

formidling. De har ligesom valgt at holde det til, at det skal være et [Kort pause] .. ja, altså et 
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eksklusivt brand. Og det kan man sige, at det er deres priser jo også en ret god indikator for - at 

de er lidt dyre. Æhm ... , jeg synes, at stilen … de går meget op i, at det er friske råvarer, 

økologisk, og deres … hvad kan man sige .. produkt “pipeliner” er meget sådan strømlinet. De har 

ikke mange produkter, men de har 3-4 produkter, de vælger at sige, de kan stå inde for. Det, 

synes jeg, er meget positivt. Og jeg tror også, at hvis man skal frem som sådan en nyopstartet 

virksomhed - selvom dét er de vel efterhånden ikke så meget længere -  så skal man også 

ligesom sige, jamen det er dét her, vi er gode til, og det er dét her, vi kører - og så satse fuldt ud 

på én vej. Det synes jeg, de har klaret godt indtil videre. 

 

I: Ja, okay. Hvordan engagerer du dig så med Nohrlund på Facebook?  

 

R: Jamen, æh ..., på Facebook dér har jeg været inde på deres gruppe engang imellem. Jeg har 

været inde og synes godt om deres gruppe. Så kan jeg ligesom følge med engang imellem i, 

hvad der sker, men jeg har ikke været inde og kommentere på noget eller dets lige inde på 

Facebook. Men jeg har været inde, når jeg har lagt nogle billeder op på Instagram. Så har jeg 

sørget for - hvis jeg har lagt billeder op omkring brylluppet, at jeg også har tilføjet Nohrlund - 

ihvertfald når det har haft noget med drinksene at gøre… [Kort pause] eller cocktailsene. Sådan 

så de ligesom også kunne “benefitte” lidt fra noget branding. 

 

I: Ja, klart ja! ... [Kort pause] Er der nogen særlig type af indhold, som du typisk engagerer dig 

med?  

 

R: I forhold til Nohrlund på de sociale medier eller hvordan?  

 

I: Ja! [Kort pause] Eller har du, i gåseøjne, bare været inde og synes godt om siden? 

 

R: Ja, det har jeg vel egentlig nok. I hvert fald inde på Facebook, der har jeg ikke på den måde 

interageret så meget med dem - det har jeg ikke. Men jeg kan godt lide at holde øje med dem. 

Jeg synes, de lægger mange billeder op sådan til hverdag. Og dér kan jeg godt lide at holde øje 

med, hvordan det går med dem, og hvad det er, de laver, og hvilke events, de nu har været til. Og 

dér er de også - de er gode til at lægge nogle billeder op, der ligesom følger stilen hver gang. 

Altså det ligner, at de er meget omhyggelige med, hvad for nogle billeder de vælger at lægge op 

hver gang - det kan jeg godt lide! 
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I: Ja ... nu siger du, at du måske ikke direkte interagerer med virksomheden, men hvad giver det 

dig så alligevel at følge lidt med? 

 

R: Jamen, det giver mig jo noget på den måde - i forhold til at jeg føler, at jeg har et lille forhold til 

dem nu - også fordi, ehm ..., at de ligesom har givet os alle de her cocktails til vores bryllup. Så 

jeg føler, at jeg har et forhold, og det giver mig da ét eller andet, at jeg nu ligesom kan associere 

deres brand med noget positivt for mig. [Kort pause]  Ja, det, tror jeg, må være det, jeg kan sige 

om det! 

 

I: Det er meget fint, Andreas. Jeg tror faktisk også, at vi er ved at være nogenlunde rundt om de 

emner, vi gerne ville have dig til at komme ind på [begge griner]. 

 

R: Ja, okay - dejligt! 

 

I: Har du nogle afsluttende bemærkninger? 

 

R: Jeg synes, jeg har været godt rundt, men hvis jeg skulle komme med sådan anbefalinger, så 

synes jeg bare, at de skal blive ved med at køre den der kontinuerlige stil, hvor de sørger for, at 

det er gode billeder, der bliver lagt op - at der er tænkt over tingene - og så hele tiden sørge for, at 

til hvert eneste event, de er ude på, skal de lægge noget op omkring det og lave nogle 

kommentarer og få tilføjet dem, de har lavet eventet for, så de også co-brander lidt med deres 

kunder. 

 

I: Okay ja! Jamen, tusind tak for din tid Andreas! Det var en stor hjælp for os, at du gad at tage lidt 

tid ud af din hverdag til at hjælpe os med dette interview. 

 

R: Selvfølgelig! 
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Bilag 10: Interview med Henrik Løvig Jensen 
 

Interview med Henrik Løvig Jensen, 18. oktober 2016 

 

I = Interviewer  

R = Respondent  

 

[Telefon ringer op...] 

 

R: Ja, goddag - det er Henrik! 

 

I:  Godmorgen Henrik - det er Stine! 

 

R: Godmorgen! 

 

I: Godmorgen, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Jeg skal lige starte med at sige, at vores samtale 

bliver optaget, således at vi senere kan transskribere det. Det, håber jeg, er okay med dig? 

 

R: Det er helt fint! 

 

I: Jamen, vi kontakter jo dig med henblik på at få et indblik i den danske forbrugers engagement 

på sociale medier. Herunder hovedsageligt Facebook, og så har vi derudover Nohrlund som 

casevirksomhed.  

 

R: Ja.  

 

I: Til at begynde med kan du så fortælle lidt om dig selv? Både som person og som bruger af 

sociale medier.  

 

R: Jeg er 41 år, gift, har to børn, bor i Ry, og arbejder som administrerende direktør i North Media 

Online A/S. Min brug af sociale medier er, at jeg er aktiv på stort set alle sociale.... eller i hvert 

fald rigtig mange sociale medier. Både privat og arbejdsmæssigt fylder det en del. Jeg vil sige, at 

privat er jeg engageret på forskellige platforme - det er i hvert fald både Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, Snapchat, og det flyder i virkeligheden sammen med mit arbejde, hvor jeg 



 169 

arbejder med digitale forretninger - og hvor de her kanaler også fylder rigtig meget - både i forhold 

til vores kunder og vores produkter, og internt i de virksomheder, jeg arbejder i. 

 

I: Ja, okay. Så det er både i privat og arbejdsmæssigt regi, at du bruger sociale medier? 

 

R: Ja, det er er det. 

 

I: I hvilken sammenhæng vil du sige, at du bruger det mest? 

 

R: Det er en flydende grænse altså. Nok mest arbejdsmæssigt vil jeg sige, ja! 

 

I: Okay. Hvis vi så går over til Nohrlund. Hvad er din umiddelbare tilknytning til Nohrlund som 

virksomhed?  

 

R: Jamen, jeg har stort set ingen tilknytning. Jeg har “liket” deres Facebook-side fordi jeg hørte 

om dem fra én af mine kollegaer, som sagde, at det var en spændende startup virksomhed.  

 

I: Okay, så det er virksomheden i sig selv og ikke produktet? 

 

R: Nej, jeg kendte faktisk ikke produktet. Jeg havde set det før - kunne jeg se, da jeg var inde og 

kigge på deres hjemmeside, men kendte ikke som sådan til produktet. 

 

I: Har du smagt produktet? 

 

R: Nej, det har jeg ikke. [Begge griner]. Det var virksomheden som sådan, som, jeg synes, var 

interessant. 

 

I: Ja, okay. Så ud fra dit “like” på Facebook-siden, hvor meget har du efterfølgende fulgt 

virksomheden?  

 

R: Eh, jeg tror, at jeg har set et par opdateringer fra dem, og ellers har jeg været inde og besøge 

deres side. Ellers har jeg set Nohrlund i en artikel omkring noget startup virksomhed, som jeg 

synes var spændende.  

 

I: Ud fra det engagement, hvad er så din overordnede holdning til Nohrlund? 
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R: Jamen, jeg synes, at det ser ud til, at de formår at skabe et brand omkring det produkt, de 

laver - og nogle gange er det jo lige så vigtigt som indholdet. Jeg har som sådan ikke nogen 

holdning til produktet, for jeg har jo desværre ikke smagt det endnu. Men jeg vil da sige, at de har 

fanget min interesse lidt, så jeg vil da helt klart have Nohrlund i tankerne, hvis jeg nu inviterer 

gæster over eller skal have en gave med til en ven eller lignende. Og det er da heller ikke 

udelukket, at jeg skal smage deres produkt en gang i den nærmeste fremtid. 

 

I: Hvis du skulle sætte et par tillægsord på virksomheden - har du så nogle, du kunne dele der? 

 

R: Eh… “Moderne”, “utraditionel”, “engagerende”. Det er nok også derfor, de har formået at 

fastholde min opmærksomhed. 

 

I: Okay, ja. Hvis vi ser udover Nohrlund og sådan helt generelt - er der så nogen særlig type 

indhold, som du normalt ville “like”, kommentere eller dele på Facebook? 

 

R:  Altså ... [kort pause].. nej, det er meget bredt. Jeg tror, at jeg holder sådan noget som min 

politiske holdninger osv. for mig selv, men ellers så er det meget bredt. Jeg er nok en type, der 

konsumerer mere, end jeg producerer.  

 

I: Okay, så vil du mene, at du måske er en forholdsvis passiv bruger? 

 

R: Nej, faktisk ikke. Jeg er ekstremt aktiv, men jeg er ikke den store indholdsproducent.  

 

I: Og nu siger du jo, at Nohrlund er “engagerende”... 

 

R: Ja?   

 

I: Hvordan formår de det, tror du? 

 

R: Jamen, jeg synes egentlig, at jeg kan huske - i forhold til hvor gammel virksomheden er - da 

jeg var inde og se på den - at de havde mange “likes” og relativt mange følgere på deres side. Og 

som jeg husker det, så var de meget aktive med deres opslag, og der skete ligesom noget, og der 

var aktivitet på siden. 
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I: Ja, okay. Hvad har det givet dig at kommentere eller “like” Nohrlund? Har det givet dig noget 

som privatperson? 

 

R: Altså, som sagt var det i starten med mine professionelle briller, at jeg kiggede på dem. Men 

jeg vil da sige, at jeg nu er blevet mere interesseret i virksomheden som privatperson end 

virksomhedsmæssigt. [Kort Pause] Det er jo en meget anderledes type af virksomhed i forhold til 

de, jeg plejer at følge - som handler mere om, hvordan man investerer eller samarbejder. Så det 

her er en lidt anderledes type i og med, at de producerer fødevarer, hvor de andre virksomheder, 

jeg kigger på, som regel er investeringsselskaber.    

 

I: Ja, okay, ja. Godt, tusind tak for hjælpen! Jeg tror, vi er kommet ret godt omkring det, som vi 

ønskede at høre dig om. Vi vil, i samarbejde med Nohrlund, meget gerne give dig et par flasker 

Nohrlund som tak for hjælpen! Så hvis du vil sende mig din adresse, så sørger jeg for, at du får 

tilsendt et par flasker. 

 

R: Jo, tak. Jeg sender dig min adresse på Messenger.  

 

I: Gerne tak. Og endnu engang tak for din deltagelse! 

 

R: Det var så lidt. Held og lykke med specialet! 

 

I: Tusind tak! 
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Bilag 11: Uddrag fra netnografisk scanning 
 

Uddrag af Christina Søndergaards engagement på Nohrlunds Facebook brand page fra vores 

netnografiske scanning. 

 


