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IndlednIng
Efter mit praktikophold ved Katos, hvor jeg fik lov at arbejde en hel del med deres web-
shop, Outmore, har jeg erfaret at shoppen mangler fokus og formål, for at kunne skabe det 
rette indhold og øge salget. Ejerne af webshoppen er enige i, at der mangler et fokus. Da 
shoppen også er nyopstartet har jeg på sin vis stor spillerum, med plads til at eksperimen-
tere og se hvad der fungerer. I samarbejde med virksomheden har jeg defineret et formålet 
for mit bachelor projekt, hvilket er at definere og skabe et fokus for Outmore og lægge en 
strategi som ejerne kan følge. Selve strategien skal være nem at følge og finde, da Outmores 
ressourcer er få, hvilket ledte til at vi besluttede, at løsningen skal kunne findes online. 
Strategien vil få sit eget websitet, hvilket vil gøre at den altid er nem at finde for både ejere 
og fremtidige praktikanter. 
Mine hypoteser for projektet er, at den potentielle målgruppen er meget fællesskabsorien-
terede og passionerede omkring deres hobby. Dette forventer jeg kan bruges til at skabe en 
relation og loyalitet mellem Outmore og den mulige målgruppe. Det er også disse hypoteser 
der har ledt vejen for min problemformulering. 

ProblemformUlerIng
Hvordan kan de sociale medier være med til at opbygge Outmores kundebase og brand?

• Hvilken målgruppe bør Outmore henvende sig til?
• Hvordan kan Outmore etablere troværdighed og fremme loyalitet ved målgruppen?
• Hvordan kan der udvikles en content strategi, som matcher virksomhedens res-
sourcer?

ProblemafgrænsnIng
Jeg har hovedsageligt valgt, at holde mit fokus på Outmores blog og de sociale 
medier(Herefter forkortet: SoMe), men jeg har også kigget en anelse på produkttekster 
og selve webshoppen. Det har jeg valgt, da ejerne af Outmore selv har godt styr på selve 
webshop området, men mangler hjælp til at finde en målgruppe og til den daglige drift af 
SoMe samt bloggen. Pga. det begrænsede antal sider har jeg fravalgt at kigge på hvordan 
Outmore kan implementeret content strategien i deres virksomhed.

metode
Forud for opgaven var jeg i praktik ved Outmore, hvor jeg har erfaret og iagttaget en 
del om virksomheden og målgruppen. Derfor har jeg haft en empiristisk (Holm, 2011) 
tilgang til opgaven, og mange af mine hypoteser er dannet ud fra mine iagttagelser og 
sanseerfaringer. Mine erfaringer har jeg herefter forsøgt at sætte i system, ved hjælp 
af den induktive metode (Holm, 2011), hvor man samler erfaringer fra ens omverden 
og sætter det i bokse for at analysere det. Efter at have sat erfaringerne i bokse har jeg 
taget rationalisternes (Holm, 2011) hat på, og brugt den deduktive metode (Holm, 2011) 
til at analysere erfaringerne og fakta, ved hjælp af diverse modeller og teori. Herefter 
har jeg kigget på den virkelige verden foran mig, og konkluderet på resultaterne af mine 
erfaringer og analyser. I princippet er denne metode cirkulær, da man altid vil prøve at 
sætte sine erfaringer i bokse og derefter analysere dem. Hvilket kan sammenlignes med 
en lean tankegang, build-measure-learn (Ries, 2011). Metoden med først at tænke induktivt 
og herefter deduktivt kommer fra Luc De Brabandere (2013) og har hjulpet mig med at 
strukturere min proces.
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Jeg vil besvare problemformuleringen ved første at analysere Outmore som virksomhed, 
og kigge på markedet for sports- og fritidsudstyr. Til at se på markedet vil jeg tage Dynamic 
5 Forces(Johnson, Scholes, og Whittington, 2008) i brug, og herefter Business Model 
Canvas(Herefter forkortet: BMC)(Osterwalder, 2010) til at tage et dybere kig i Outmores 
forretningsmodel, samt hvilke interne og eksterne ressourcer de har. Herefter vil jeg kigge 
på, hvilken værdi Outmore tilbyder kunden med deres Value Proposition ved hjælp af 
Value Proposition Canvas(Herefter forkortet: VPC)(Osterwalder, 2014). Efter at have tilegnet 
mig en detaljeret forståelse af virksomheden og markedet, vil jeg starte udviklingen af 
Content Strategien ved hjælp af Content Strategy Quad(Halvorson og Rach, 2012) modellen. 
Første del består i at fastlægge Core Strategien, hvilket jeg vil finde ved at bruge Achieve-Be-
Do(Halvorson og Rach, 2012, p. 97) modellen. I anden del, Substance, vil jeg analysere mig 
frem til, hvilken målgruppe Outmore skal fokusere på via deskresearch og non-directed 
brugerinterviews. Dertil vil jeg bruge teorien fra Forbes artiklen “6 Steps To Decoding Your 
Target Audience”(DeMers, 2013), som ramme for definitionen af målgruppen. Substance 
delen består af mange dele, og i disse vil jeg kombinere teori og modeller fra to bøger; 
Content Strategy For The Web(Halvorson og Rach, 2012) og Astrid Haugs “Sig du kan li’ 
mig”(2015). Ved tredje del, Structure, har jeg ikke brugt yderligere teorier udover dem 
i bogen. Workflow er den fjerde del og her har jeg trykket teori fra Lean Analytics(Croll 
og Yoskovitz, 2013) ind samt Haugs bog. Efter analysen og udviklingen er fuldendt, vil 
jeg beskrive løsningen og diskutere et par relevante spørgsmål, som opgaven har ledt til. 
Afsluttende vil jeg konkludere på opgaven som helhed.

metodekrItIk
Porters Five Forces(Porter, 2008) har en tendens til at udvikle sig til lange lister, hvilket er 
en svaghed der er elimineret ved Dynamic 5 Forces og derfor faldt valget på denne i stedet. 
Den dynamiske udgave giver også et visuelt overblik, som den originale mangler. 
Jeg valgte at bruge BMC i stedet for Lean Canvas(Maurya, 2012), da Outmore er en 
nyetableret virksomhed. Lean Canvas er ment som et hurtigt værktøj til at se om ens 
forretningsidé vil kunne klare sig på markedet, hvor BMC fokusere på etablerede 
virksomheder og går mere i dybden samt beskriver eksisterende ressourcer og aktiviteter. 
Det var denne dybde der var brug for, for at skabe et detaljeret indblik og finde Outmores 
værdi som virksomhed. Dog er der et område hvor BMC mangler dybde, ift mit fokus i 
opgaven, hvilket var Customer Segment. Det er her VPC kommer i spil og skaber dybde i 
målgruppeanalysen ift jobs, pains og gains. En af VPC svagheder er, at man i princippet 
gætter sig frem til målgruppen pains og gains. Denne svaghed har jeg forsøgt at minimere 
ved at interviewe målgruppen og forsøge at forstå dem. Som en del af målgruppeanalysen 
har jeg brugt deskresearch fra Facebook og Instagrams indsigtsværktøjer til at lære 
målgruppen at kende. Ulempen ved denne form for deskresearch er, at det er usikkert fordi 
Outmore endnu ikke har specielt mange følgere og statistikkerne hurtigt kan ændre sig og 
pege i en anden retning.
Til at udvikle content strategien har jeg brugt Content Strategy Quad modellen som 
fundament, da den er inkluderende ved at det fokusere på alt virksomhedens indhold 
og ikke kun en SoMe strategi. Derudover er den også nem at tilpasse til både stor og små 
virksomheder, hvilket gør at Outmore let kan skalere strategien alt efter deres vækst. 
Til at supplere Content Strategy Quad modellen har jeg brugt teori og modeller fra Astrid 
Haugs bog, fordi den til tider tilbød både simplere men også dybere metoder, jeg mente 
kunne gavne strategien mere. Dertil har jeg også suppleret med teori fra Lean Analytics, 
da Content Strategy Quad’en manglede teoretisk begrundede valg for hvilke metrics man 
kunne og skulle vælge. Jeg har forholdt mig kritik til valget af kilder ved at vælge websites 
jeg har hørt om før, f.eks. i undervisningen, og kigget på hvem der er skrevet artiklen.
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analyse & UdvIklIng
vIrksomhedsanalyse
beskrIvelse af vIrksomheden
Katos er et e-handelsbureau, der består af mange webshops, websites og services. Bureauet 
er startet af Olof og Andreas Pape, i Silkeborg i 2013. De har ofte ansat en praktikant.
De har udviklet et CMS system til websites og webshops, som i øjeblikket er i brug på ca. 20 
sider, hvor de alle modtager varierende form for service og hjælp ift. CMS systemet.
Dertil ejer Olof og Andreas også 12 websites og webshops, der tilbyder en lang række af 
forskellige ting. Bla. Aquaperler, cykellygter, pandelamper og andet udendørsudstyr.
Disse websites er også baseret på Katos’ eget system. 
Katos vil gerne have at deres firma hovedsageligt kommer til at leve af deres egne 
webshops, og derfor forsøger de at tiltrække kunder til disse webshops. 
En af Katos mange webshops er Outmore.dk(Outmore, 2016), der sælger sports- og 
fritidsudstyr. Outmore blev til i marts 2016, så det er en forholdsvis ung webshop. Det er 
denne webshop de satser mest på, da den kommer til at have det største udvalg af outdoor 
produkter, og samler produkterne fra de mindre shops, som pande-lampe.dk(Pande-lampe.
dk, 2016). 
Da Katos har mange sites og kunder, er der ikke mange ressourcer til hver enkelt, hvilket 
betyder, at Outmore heller ikke har særligt mange ressourcer. Virksomheden er villige til 
at bruge flere ressourcer på Outmore, men der er ikke et uendeligt antal af ressourcer, da 
der skal være tid og penge til de resterende sites og kunder.

dynamIc 5 forces
For at få et indblik i, hvordan markedet, som Outmore bevæger sig i, ser ud, har jeg valgt 
at tage udgangspunkt i modellen; Dynamic Five Forces(Johnson, Scholes, Whittington, 
2008). Modellen er en videreudvikling af Porter’s Five Forces(Porter, 2008). Valget faldt på 
Dynamic Five Forces, da den visuelt viser hvilke trusler, der muligvis er på markedet, og 
hvor Outmore skal være opmærksomme.
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rivalry
Rivaliseringen på sports- og fritidsudstyr markedet ligger tilnærmelsesvist højt, da der 
er mange udbydere. Nogle af de store konkurrenter på markedet er fx Eventyrsport, 
Spejdersport mm. Dog ses der ikke en direkte tendens i markedet til, at man vil overtage 
hinandens andel på hårde måder. Hver virksomhed har fokus på sig selv og sin egen vækst.

substitutionability
På nuværende tidspunkt er der ikke et direkte substitutions produkt for friluftsudstyr. Dog 
kan man sige, at sider der sælger brugte varer, kan være et substitutionsprodukt ved, at 
hvis folk hovedsagligt køber brugt, vil der være et mindre behov for webshops, der sælger 
nyt udstyr. Heldigvis skal outdoor udstyr skiftes en gang imellem, men brugtvare-trenden 
kan i princippet være med til at påvirke salgstallet.

supplier power
Supplier Power ligger på en god medium, da det selvfølgelig er en irritation, når en 
leverandør, af en eller anden grund, ikke længere kan levere varen. Men det er ikke 
virksomhedens undergang, når en leverandør ikke kan levere, da der ofte kan findes en 
anden. Sports- og fritidsmarkedet er ikke en niche, og derfor vil der altid være mange 
muligheder. Det er først, når flere leverandører mistes på samme tid, at det bliver 
livstruende for virksomheden, dog er sandsynligheden for dette scenarie forholdsvis lille.

buyer power 
Buyer Power er høj, hvilket kan påvirke Outmore både godt og dårligt. Dårligt, når 
kunderne forlader Outmore og går over til konkurrenterne. Godt, hvis friluftslivet bliver 
en endnu større trend. Det lader til, at markedet er i vækst lige nu ifølge statistikkerne 
fra DST, da salget af sports- og fritidsudstyr er steget de sidste par år(Danmarks Statistik, 
2016). Hvilket tyder på, at det er en trend, der er i udbrud, og som sandsynligvis vil vokse 
sig større de næste år. Især nu, når glamping er blevet populært, og man ser de første 
glamping muligheder i Danmark, fx Truust Camping(2016). Kombineret med dette søger 
mange ud i naturen, for at komme væk fra den stressende hverdag(Friluftsrådet, 2014).

Kilde: Danmarks statistik, 2016.
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entry ease
På sports- og fritidsudstyr markedet er det nemt at starte op, fordi dropshipping(Hayes 
og Youderian, 2013) er muligt, hvilket gør at start-ups hverken behøver et lager, en butik 
eller kontor. Du kan sidde i din sofa og sælge til andre. Derudover er det også et marked, 
der ikke kræver meget viden at bevæge sig ind i. Både sport- og fritidsmarkedet, men også 
e-commerce delen, da der er så mange nemme og lettilgængelig webshop løsninger i dag.

bUsIness model canvas
Business Model Canvas (Osterwalder, 2010) vil hjælpe med at få et overblik over Outmores 
aktiviteter, ressourcer og hvor de får kontakt med målgruppen. Samt vurdere, hvad 
Outmores værdi er som virksomhed. Jeg har herunder uddybet de vigtigste områder af 
canvaset. (Modellen kan ses i stor udgave i bilag 1)

value proposition
Outmores value proposition er den service og det indhold, målgruppen får, som kommer 
fra outdoor entusiaster, ligesom målgruppen selv er. Dette er grund til at målgruppen går 
til Outmore for at finde hjælp, gode råd og produkter. 

Channels
Outmore kommunikerer med målgruppen gennem flere direkte og indirekte kanaler:

• Support og service på mobil, e-mail og chatten
• Sociale medier (Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube)
• Blog
• Websitet
• Leverandører og fragtmænd

Leverandører og fragtmænd er en indirekte kanal, hvorigennem det kan være svært at 
styre om Outmores værdier og value proposition kommer til udtryk. Det er et område 
Outmore skal være opmærksom på, da valget af fragtmand og leverandør kan skade 
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Outmores omdømme og Value Proposition. Outmore har også mange direkte kanaler, 
hvilket kan være både godt og dårligt, da det er mange direkte kanaler at dække, når der 
kun er to eller tre personer til det. Det gode er, at målgruppen har mange muligheder for 
at komme i kontakt med Outmore og skabe en relation. De mange muligheder er også en 
dårlig ting, da Outmore kan have svært ved at holde sig opdateret på alle kanaler og være 
lige meget til stede på hver kanal.

Customer relationship
Outmore har lige nu to former for Customer Relationship, hvilket er personlig assistance 
og co-creation. Personlig assistance består af, at kunden altid kan skrive eller ringe til 
Outmore både før, under og efter købet med de spørgsmål, som de har. Co-creation er 
en mere speciel form for customer relationship, hvor det i Outmores tilfælde er gennem 
reviews på hjemmesiden, så andre kunder kan gøre brug af dem. 
Customer relationship er et område Outmore kan dykke dybere ned i, når der er flere 
ressourcer, da fx automatiserede services ville være interessant at arbejde med.

Key resourCes
Der er både fysiske, intellektuelle og menneskelige nøgle ressourcer, som Outmore har 
behov for og benytter. De har brug for et kontor og medarbejdere, for at få udført de 
daglige opgaver. Deres CMS system er også vigtig for driften og salget, da det er her 
produkterne bliver lagt op på sitet og indholdet til bloggen bliver lavet. Derudover er 
deres e-mail og chat system også yderst vigtig, da det er et af deres vigtigste kanaler til 
målgruppen. Hertil kommer leverandørerne og fragtfirmaerne, hvilket er en essentiel 
ressource for Outmore, da de ellers ikke kan modtage eller levere produkter til kunderne.

Key aCtivities
Outmores nøgleaktiviteter er at vedligeholde og opdatere webshoppen og bloggen, 
samt social medie management. Dette er nøgleaktiviteter, fordi de er essentielle for 
kunderelationen og for at Outmore kan levere sin value proposition.

Cost struCtures
Outmore er cost-driven, da de forsøger at holde alle udgifter på et minimum både for 
virksomheden, ressourcer og værktøjer, men også produkterne til kunden, som de forsøger 
at give den laveste mulige pris på. Grunden til at Outmore er cost-driven, er også, at de 
stadig er i start-up fasen, hvor der ikke er helt så mange penge at gøre med.
De elementer Outmore bruger penge på, er kontorleje, løn, produkter de køber hjem, 
webhotel og domæne samt andet IT.
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valUe ProPosItIon canvas
Jeg har valgt at analysere værdien for kunden, ved hjælp af VPC(Osterwalder, 2014). 
Modellen giver et indblik i kundens jobs, pains og gains, som man måske overser til 
hverdag. Herefter kigger modellen på, hvilke gain creators og pain relievers Outmore 
allerede har og gør brug af. Udfra det, kan jeg se, om der er nogle pains og gains, som 
Outmore kan arbejde videre med for at skabe gain creators og pain relievers til disse.
De elementer, der er medtaget i Product & Services, er videreført fra BMC.

Customer Jobs
Jeg har beskrevet, hvilke jobs en potentiel kunde skal igennem for at finde og købe et 
fritids produkt, samt de jobs en person skal igennem for at finde en løsning på et outdoor 
relateret problem. Der er både jobs relateret til at købe et produkt på Outmore, og finde en 
løsning på et problem via Outmore bloggen.

(Modellen kan ses i stor udgave i bilag 2)
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Som det kan ses i modellen, er der beskrevet de funktionelle jobs, som kunden skal udføre 
for at købe et produkt eller løse et problem. Disse funktionelle jobs leder til, at de sociale 
og emotionelle jobs kan blive udført. De sociale og emotionelle jobs jeg kom frem til i først 
omgang er, at kunden gerne vil gøre friluftslivet nemmere, mere behageligt eller sjovere 
samt at virke forberedt og professionel.
Efter at have interviewet personer fra målgruppen, har jeg revurderet de emotionelle jobs 
og tilføjet et funktionelt job. Det funktionelle job, jeg har tilføjet er mund til mund, hvilket 
ikke som sådan er et jobs, men jeg fandt ud af, at målgruppen ofte hører om produkter, 
virksomheder og butikker gennem deres venner. Min hypotese omkring de emotionelle 
jobs, viste sig at være tæt på korrekt; målgruppen køber produkter for at gøre friluftslivet 
mere behageligt og praktisk, og de gør det også for at være forberedte. Men, det er ikke for 
at virke professionel i andres øjne, men, for at de selv føler sig forbedret og sikker. Et andet 
job der opstod, da jeg snakkede med målgruppen var, at de bare gerne vil finde det rigtige 
produkt til deres behov. Deres jobs er også at afstresse, tømme hovedet, få et frirum, få en 
god oplevelse og samle energi.

pains
Nogle af de pains kunden kan få før, under og efter købet af et produkt eller ved løsningen 
af et problem kan være, at man simpelthen ikke finder et søgeresultat, der matcher det 
man søger. Der opstår tit en uvished omkring, om det er det rigtige produkt at vælge. Eller 
om det er sådan man bedst løser problemet. Et andet vigtigt punkt er, om man kan stole på 
websitet, dette er tit en process, man skal igennem nu til dags.
De nævnte pains er nogle af dem, som jeg har kategoriseret, som de vigtigste for kunden og 
for Outmore at fokusere på.

gains
Gains beskriver de udkom og fordele kunden forventer bliver opfyldt, men der kan også 
være overraskende gains. De gains, jeg har udpeget, som de essentielle og relevante er, 
at kunden føler sig forbedret og friluftslivet bliver nemmere, samt at få et pusterum i 
hverdagen.

produCts & serviCes
Dette er grundlæggende det, som Outmore tilbyder kunden, og som virksomhedens Value 
Proposition bygger på. I Outmores tilfælde er det en webshop med outdoor produkter, der 
tilbyder kundeservice gennem hele købsprocessen. Dertil kommer bloggen, som forsøger at 
hjælpe og give gode råd til friluftslivet.
Det mest essentielle Outmore tilbyder, er selve webshoppen, da der uden den, ikke ville 
være en blog eller kundeservice. Det er hovedsageligt webshoppen, som målgruppen 
kommer for at benytte. 

pain relievers
Outmore forsøger, at lindre nogle af kundernes pains, ved at tilbyde personlig 
kundeservice fra outdoor entusiaster, hvilket er den vigtigste af Outmores pain relievers. 
Derudover forsøger de, at mindske andre smerter, ved at skrive anmeldelser og give gode 
råd på bloggen, samt sørge for at de udvalgte produkter er relevante for outdoor personer.

gain Creators
En af de største gain creators er, at ejerne af Outmore er outdoor entusiaster, hvilket 
afspejler sig i valget af produkter, blogindlæggene og kundeservicen. Blogindlæggene 
hjælper kunden til at løse problemer, og derved kan de føle sig forberedt og gøre 
friluftslivet nemmere. Produkterne, der er udvalgt af Olof og Andreas, hjælper også til at 
gøre friluftslivet mere behageligt og flere af produkterne er testet af dem selv og anmeldt 
på bloggen.
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delkonklUsIon
Analyserne gjorde mig opmærksom på at konkurrencen på markedet bliver kun større, 
hvilket bl.a. er en af grundene til at en klar målgruppe og content strategi kan gavne Out-
more. Det vigtigste jeg opdagede da jeg lavede BMC og VPC var at Outmores værdi og fordel 
er at Olof og Andreas er passionerede outdoor mennesker, samt at de tilbyder deres hjælp 
gennem hele købsprocessen. Ift. VPC var den vigtigste opdagelse målgruppens emotionelle 
jobs, da det ofte er dem der afgøre om målgruppen vil købe et produkt eller like et opslag.

UdvIklIng af content 
strategI
Til at udvikle content strategien har jeg valgt at bruge Content Strategy Quad modellen som 
fundament, fordi den dækker over mange områder både ift. indhold og virksomheden. 
Derved behøver Outmore kun én samlet strategi og skal ikke tilgå forskellige strategier alt 
efter om det er indhold til webshoppen eller SoMe. 
Quad’en består af fem områder, hvor Substance og Structure omhandler selve indholdet og 
udviklingen af dette. Workflow og Governance handler om personerne i virksomheden og 
hvordan man fordeler roller samt styre strategi processen.

core strategy
I midten af modellen er Core Strategy, som i princippet er det mål, virksomheden gerne vil 
opnå. Til at udforme Core Strategy sætningen bruges “Achieve-Be-Do” modellen, som er 
udviklet og brugt af Lee Thomas fra Brain Traffic (Halvorson og Rach, 2012, p. 97).

aChieve
Content strategien for Outmore skal sørge for at ressourcerne bliver fordelt optimalt, så 
Outmore kan levere godt indhold på trods af de få ressourcer. Strategien skal også være 
med til at lette udformningen af indhold, igen for at udnytte ressourcerne optimalt, men 
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også for at levere det bedste indhold til målgruppen. Strategien skal være med til at gøre 
Outmore til den førende guide indenfor råd, tricks og tips på friluftsområdet, og derigen-
nem blive Top Of Mind, når målgruppen skal købe nye produkter eller have løst et prob-
lem.

be
Det indhold Outmore vil udforme er guidende indhold, såsom gode tips og råd, anmeldel-
ser, opskrifter og pakkelister. Indholdet skal gøre det lettere for målgruppen at navigere 
rundt i friluftslivet.

do
For at udføre og støtte content indsatsen skal Outmore fortsat bevæge sig i friluftslivet. Med 
det, mener jeg, at Olof og Andreas skal fortsætte deres frilufts hobby, så de kan bringe per-
sonligt og ærligt indhold til Outmores platforme og kanaler. Derudover vil det også være 
en god idé, hvis de fremtidige ansatte har en interesse for friluftslivet, dette er dog ikke et 
must. Derudover skal de afsatte ressourcer også overholdes, ellers vil strategien ikke nå 
dens optimale virkning. Ekstra ressourcer er selvfølgelig altid et plus.

Core strategy statement
Efter at have kigget på achieve, be og do, har jeg formet denne core strategy statement for 
Outmore. Den annoteret sætning skal uddybe core strategy statementet.
(Sætningen kan ses i stor udgave i bilag 3)

For at core strategien er effektiv skal den gerne være fleksibel, inspirerende, mindeværdig, 
motiverende og inkluderende.
Den kreerede statement lever op til alle disse krav, da den er fleksibel ved at informations-
delen og altid kan redefineres, hvis der sker ændringer i det miljø indholdet bevæger sig i. 
Det inspirerende ved sætningen er, at den aspirerer efter at være den førende guide. Sæt-
ning er kort og præcis, hvilket gør den nem at huske. Den er motiverende, ved at gå efter 
at være den førende guide, hvor selv de mest passionerede friluftsmennesker kan søge ny 
viden, det gør at medarbejderne skal lægge lidt ekstra i deres arbejde.
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sUbstance
Substance handler om at finde ud af hvilket indhold der er brug for og hvorfor der er brug 
for det. For at finde frem til dette skal man ind og kigge på seks områder:

• Audience
• Messaging
• Topics
• Purpose
• Voice & Tone
• Sources

audienCe
Denne del består af at finde frem til den primære målgruppe Outmore skal fokusere på. Til 
dette bruger jeg Forbes artiklen “6 steps to decoding your target audience”(DeMers, 2013) 
som et fundament. De seks steps ser således ud: 

• Hvem er målgruppen?
• Hvad er deres største problem eller ønske?
• Hvor får de deres information fra?
• Hvilket fordel af produktet eller service løser deres problem?
• Hvad sætter deres løgnedetektor i gang?
• Hvem stoler de på?

Ifølge artiklen skal man først og fremmest have et grundlæggende indblik i den potentielle 
målgruppe, det opnås gennem data, hvilket jeg har hentet fra Facebooks indsigtsværktøj og 
fra Instagram. Øverst set statistik fra Facebook og nederst fra Instagram.
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Størstedelen af dem, der følger Outmore på Facebook, er mellem 35-44 år og den næst-
største gruppe er 25-34 år. Mange af følgerne er placeret i Silkeborg og dertil er 56% af dem 
kvinder. For Instagram ser det en anelse anderledes ud, hvor 51% af følgerne er mænd. 
Jeg havde en klar hypotese om, at de fleste følgere på Instagram, ville være kvinder, da jeg 
tidligere har læst, at langt de fleste brugere er kvinder, hvilket også, er den tendens Kultur-
ministeriet har rapporteret i rapporten “Sociale medier - brug, interesseområder og debat-
lyst” (Kulturstyrelsen, 2015). 
Statistikken fra Kulturministeriet siger at; “Andelen af kvinder (14 %), der bruger Insta-
gram, er næsten tre gange så stor som andelen af mænd (5 %).” (Kulturstyrelsen, 2015)
Derudover er 32% af følgerne på Instagram mellem 25-34 år og 29% er mellem 35-44 år. Det 
skal dog siges, at procentfordelingen hurtigt kan ændre sig når følgerskaren endnu ikke er 
så stor.

Udfra disse data har jeg defineret de grundlæggende segmenteringskriterier til min mål-
gruppe, hvilket ledte frem til hvilke personer, der kunne være relevante at interviewe for 
at få et dybere indblik i den potentielle målgruppe. Jeg har fokuseret på de objektive seg-
menteringskriterier: geografiske og demografiske(Busch, et al., 2011), hvilket er de data, der 
er hentet fra Facebook og Instagram. Dertil har jeg lavet en hypotese for, hvilke subjektive 
kriterier; adfærdsmæssige og psykografiske(Busch, et al., 2011), den primære målgruppe 
har. Disse kriterier har jeg brugt til at udvælge hvilke mulige personer jeg kunne inter-
viewe.

Herefter påbegyndte jeg udviklingen af spørgsmålene til interviewene, hvor jeg formede 
nogle af spørgsmålene ud fra hypoteser. I VPC dannede jeg nogle hypoteser omkring de 
emotionelle jobs, hvilket jeg baserede på min erfaringer efter at have omgås personer fra 
miljøet. Særligt disse hypoteser vil jeg gerne have be- eller afkræftet gennem interviews 
med personer fra den potentielle målgruppe. Derudover har jeg også stillet spørgsmål 
baseret på de områder Forbes artiklen kommer ind på. 

Til at udforme selve spørgsmålene har jeg brugt Nondirected Interviewing teknikken(-
Goodman, Kuniavsky, og Moed, 2012), som handler om at stille spørgsmål, der ikke leder 
den interviewede hen til et svar. De må ikke føle, at der er et rigtigt eller forkert svar. Ved 
at stille nondirected spørgsmål får man personens egen holdning og finder frem til, hvad 
der virkelig betyder noget for dem.
(Spørgsmålene kan ses i bilag 4.)
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De interviewede er fra Nørgaards Højskole, hvor tre af dem er elever og én er lærer, 
hvilket ikke giver det bedste indblik i målgruppen. Det optimale ville have været at inter-
viewe et større antal personer fra forskellige jobs og uddannelser, der er forskellige steder i 
deres liv. Dog synes jeg, det har givet et gavnligt indblik, i forhold til ligheder og forskelle.
Aldersmæssigt er de interviewede ikke helt inden for den grænse, som jeg definerede oven-
for, men det viste sig, at alderen ikke har noget at gøre med, hvad friluftslivet betyder for 
dem. De forklarede det forskelligt, men ligheden var slående.

Jesper, 41 år: “[Friluftslivet er] en af de ting der bidrager til at give mit liv værdi. […] Det er 
et frirum, synes jeg. Jeg kan godt lide, at når jeg træder ud i friluftslivet og kommer lidt væk 
eller kommer ud med familien på et sup board ned af Gudenåen, så forsvinder alt stress og 
jag og alle de gøremål jeg har i min hverdag.” (Bilag 5a)

Nikolaj, 21 år: “Man kan komme ud og være sig selv, hvis man er alene. Lige at komme ud at 
slå hovedet fra, få alle tankerne væk. Bare at nyde naturen.” (Bilag 5b)

Terese, 19 år: “Når man er ude i naturen synes jeg, det giver sådan et frirum på en eller anden 
måde. Man kan komme ud, hvor man kan tænke det man gerne vil, og komme ud og trække 
vejret.” (Bilag 5c)

Malene, 24 år: “Det er et sted jeg kan få clearet mine tanker og på en eller anden måde få 
tømt hovedet for det, jeg går og tænker på. Det er også en fed måde at samle energi.” (Bilag 
5d)

Den eneste forskel er, hvor langt de er nået i deres friluftsliv; om de lige er ved at finde ud 
af, hvilke friluftsaktiviteter de holder mest af, eller om de har prøvet en masse og ved, hvad 
de bedst kan lide. 

Interviewene gav mig et dybere indblik i målgruppen og det har hjulpet med udforme en 
endelig beskrivelse af målgruppen, hvor områderne fra Forbes artiklen bliver dækket. 
Ud fra deres svar har jeg udledt, at målgruppens største problem er, at de har en stressende 
hverdag. De ønsker at stresse af, få et pusterum og opleve noget, der kan lede deres tanker 
væk fra den stressende hverdag. Til at løse deres problem og opfylde deres ønsker, køber 
de produkter og samler informationer. For det meste køber de ikke produkter, bare for at 
købe dem, men fordi de opfylder et praktisk gøremål eller for at skabe nye oplevelser.
Når de skal købe nyt, opleve noget nyt eller samle informationer gør de det ofte gennem 
personer i deres omgangskreds med samme interesse. Det er både gennem mund til mund, 
men også gennem SoMe hvor målgruppen hovedsageligt følger deres venner og bekendte. 
Til tider følger de også kendte eller professionelle outdoor personer, for at blive inspireret.

Fordelen ved Outmores service er, at ejerne har en kæmpe passion og viden omkring fri-
luftslivet, som de bringer med videre til service og vejledning af kunderne. Kunderne får 
hjælp af ligesindede, som forstår hvad der snakkes om, og hvad der trender i friluftslivet. 
Denne fordel skal hjælpe til at opveje det, der sætter målgruppen løgnedetektor i gang. 
Hvilket jeg gennem interviewene blev klare over er; virksomheder, der kun taler om deres 
produkterne samt produkttekster og anmeldelser, der ikke er detaljerede nok til at tage en 
informeret beslutning, i købsprocessen. Dertil fandt jeg også, at de reagerer dårligt på ind-
hold, der ikke virker troværdige eller virkelighedstro, som de ikke personligt kan relatere 
til.
Hvilket også hænger sammen med, at de først og fremmest stoler på deres venner og be-
kendte. Derudover stoler de også på folk, der i deres øjne er professionelle og virksomhed-
er med et godt budskab samt virksomheder der signalere, at det er vigtig for dem, at deres 
kunder får det produkt, der passer til deres behov.
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messaging
Messaging er de budskaber, der støtter op om core strategien. Budskaberne hjælper med at 
definere hvad indholdet skal omhandle, for bedst muligt at opnå det mål der er opstillet i 
core strategien. Det primære budskab er det vigtigste og målgruppen skal kunne læse dette 
budskab mellem linjerne ved stort set alt indhold. Budskaberne herunder er baseret på 
tekster fra webshoppen.

Primære budskab
• Hos Outmore er vi passioneret omkring friluftslivet, hvilket driver os og Outmore i 
hverdagen. (Outmore, 2016)

Sekundære budskaber
• Vi sælger ikke bare produkter; vi vil have at du får det produkt, der passer til dine be-
hov, gennem troværdig vejledning (Outmore, 2016)
• Vi bruger meget tid i naturen og derfor har vi en naturlig interesse om hvad der rør sig 
inden for udendørsgrej. Det gør, at vi ved hvilke krav der stilles til udstyret, og det er en 
faktor når vi udvælger vores produkter til vores varesortimentet(Outmore, 2016)
• Et online fællesskab for os der elsker og passer på naturen(Outmore, 2016)

topiCs
Både Halvorson og Haug er enige om, at de emner der er relevante for en virksomhed at 
snakke om, er de emner der fokusere på at opfylde både målgruppens og virksomhedens 
behov. Til at finde ud af hvad der er relevant at snakke om har jeg brugt Haugs relevans 
model(2015, s.58) som det overordnede grundlag.

Modellen viser virksomheden på den ene side, på en anden målgruppen og i midten er de 
relevante emner. For at finde frem til disse emner listede jeg alle, jeg kunne komme i tanke 
om, ligesom Halvorson foreslår(2012, s. 109). Herefter sammenlignede jeg de to lister og 
udledte en liste med relevante emner, der både opfylder virksomhedens og målgruppens 
behov. Se figuren på næste side.
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purpose
Det næste punkt i content strategien er purpose, hvor der skal gives et formål til hvert af de 
emner fundet i det foregående afsnit. Astrid Haugs værditrappe(2015, s.27) bygger bro mel-
lem topics og purpose ved at sørge for, at de relevante emner bliver tilført et højere formål 
end produktnær markedsføring, nemlig strategisk markedsføring. 

Her er der fokus på at hjælpe målgruppen med det de brænder for, og hvordan man sam-
men kan ændre verden. Kun få formål tilhøre de lavere trin, såsom overtale ved anmeldel-
ser, som altid vil have en undertone af produktnær markedsføring, hvis det er produktan-
meldelser.
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Andre formål som informere og instruere, tilhører både trin tre og fire afhængigt af 
hvordan vinklen drejes i indholdet. Formålet at inspirere høre til trin fire og fem, hvor der 
er fokus på at hjælpe målgruppen gennem indhold, der kan give dem gode idéer til deres 
næste oplevelse eller rejse. I skemaet herunder har jeg tildelt hvert emne et eller to formål.

voiCe & tone
Stemmen skal være troværdig og personlig, som om det er en af målgruppens bekendte der 
giver dem råd. Grunden til dette er, at målgruppen stoler mere på deres venner og det er 
her de henter deres informationer, hvilket jeg fandt ud af gennem interviewene. Malene 
sagde f.eks., at hun får sine informationer: “Gennem familie og venner, om hvad man skal 
prøve og hvad man ikke skal prøve. Og her [højskolen] har vi fået en hel masse information 
ift. hvordan man skal gribe ting og sager an.” (Bilag 5d)
Tonen skal være entusiastisk med en ekspert undertone, så målgruppen kan fornemme at 
Outmore er ligeså interesseret i outdoor livet, som de selv er. Selvom stemmen er person-
lige, skal der være en undertone af ekspertise, så målgruppen også føler, at de kan få ny 
viden ved at gå til Outmore, ligesom en klog outdoor onkel.

sourCes
Hvor skal Outmore finde alt det indhold, de skal have ud på bloggen og SoMe? Der findes 
mange forskellige former for indhold, som Outmore kan vælge imellem:

• Originalt indhold
• Co-created indhold
• Aggregeret indhold
• Kurateret indhold
• Licenseret indhold
• User-generated indhold

De tre former for indhold Outmore skal prioritere at kreere er originalt, user-generated og 
kurateret indhold. Det originale indhold er det indhold Outmore selv skriver på bloggen og 
SoMe samt produkttekster og mails. User-generated indhold kunne være produkt anme-
ldelser skrevet af kunderne, men også billeder taget af kunder, som kan repostes på SoMe. 
Det kurateret indhold er blogindlæg, artikler, video m.m. som kommer fra andre steder, 
som Outmore deler på SoMe. I øjeblikket er der ikke en stor mængde af user-generated 
indhold at dele. Indtil da skal der findes en balance mellem at kreere originalt indhold og 
at dele andres indhold, for at ressourcerne bliver brugt korrekt.
En anden form for indhold, der kan være relevant for Outmore i fremtiden er co-created 
indhold, hvor Outmore kan få outdoor bloggere til at kreere indhold og lave SoMe takeo-
vers.



17

strUctUre
Structure er hvordan alt indholdet skal struktureres, dette inkludere også hvordan man 
skal navigere rundt i indholdet og hvilket indhold, der skal være hvor. Der er forskellige 
elementer at overveje ift. indholdets struktur, som kanaler, platforme, navigation og links. 
Disse områder vil blive uddybet herunder.

Kanaler, platforme og formater
For at finde ud af hvilket indhold der skal prioriteres, skal Outmores kanaler og platforme 
også prioriteres. Til at vælge hvilke platforme og kanaler Outmore skal være aktiv på, har 
jeg kigget på, hvor målgruppen er mest aktive. Som skrevet tidligere er Outmores mål-
gruppe i alderen 25-44 år. 87% af de 25-34 årige bruger SoMe hverdag eller næsten hver-
dag(Kulturstyrelsen, 2015 s.14). Ved de 35-44 årige er det kun 79% der bruger SoMe hver 
dag eller næsten hver dag(Kulturstyrelsen, 2015 s.14). Derudover er det også ofte personer 
i forhold med børn, der bruger SoMe mest(Kulturstyrelsen, 2015 s.12). De fra målgruppen 
der bruger SoMe mindst én gang om dagen er oftest på Facebook og Instagram, sammenlig-
net med Snapchat, Google+, Twitter og Pinterest(Kulturstyrelsen, 2015 s.19). Pinterest er det 
mindst brugte medie af danskerne (Kulturstyrelsen, 2015 s.15), men de der bruger det mest 
er i aldersgruppen 25-34 år (Kulturstyrelsen, 2015 s.19) og langt størstedelen er kvinder 
(Kulturstyrelsen, 2015 s.16). 
Ud fra de udførte interviews var det meget tydeligt at statistikken var korrekt, og derfor 
har jeg valgt at Outmore skal prioritere at være aktive på Facebook og Instagram. Outmore 
har ikke specielt mange ressourcer, så mere end to SoMe og bloggen, vil blive for meget at 
opdatere i løbet af ugen, hvis indholdet også skal have en vis kvalitet. 
Dertil skal Outmore fortsat blogge, selvom de interviewede fortalte, at de ikke decideret 
selv følger blogs. Men de fortalte, at de læser artikler og andet, som deres venner og be-
kendte del, så der er nogen derude som læser og deler blogindlæg. Derudover er bloggen et 
godt redskab til at skabe trafik via Google vha. SEO.
Derudover har Outmore også et nyhedsbrev, som i øjeblikket køre som en autoresponder 
serie, men i fremtiden skal udsendes som et almindeligt nyhedsbrev. 
Platforme er den teknologi der bruges til at bygge indholdet eller servicen, for at man kan 
levere eller udveksle indhold. Outmore bruger deres eget CMS system, som de selv har 
udviklet. Til nyhedsbreve bruger de et system udefra. Til at planlægge de fleste opslag på 
Instagram, og nogle af opslagene til Facebook, kan Outmore bruge Hootsuite(Hootsuite, 
2016), hvilket er det program jeg brugte i praktikken, og det er gratis. 
Det format der oftest vil blive brugt på bloggen og SoMe vil være tekst og billeder samt vi-
deo, når der er tid til det.

navigation og nomenKlatur
Før jeg interviewede personerne fra målgruppen havde jeg en hypotese som at Outmore’s 
menustruktur ikke var intuitiv. Hvilket ledte til at jeg spurgte ind til om de fandt naviga-
tionen intuitiv. Jeg fandt hurtigt ud af, at menu opdeling i kategorier gav god mening for 
dem, da de tit shopper efter bestemte produkter til en specifik aktivitet.

På bloggen bruges tags til gruppere og navigere bloggens indhold, derfor skal tags være 
nøje udvalgte. Tagges på en blog er ikke ligesom hashtags på Instagram, det handler ikke 
om at beskrive hele indlægget med tags. Men derimod om at sortere indlæggene ind i kate-
gorier, så det er nemmere at finde lignende indlæg. Derfor har jeg lavet en liste over alle de 
nuværende blog tags og slettet nogle tags, der ikke var relevante som kategorier samt til-
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føjet nogle nye. Kategorierne skal gør det lettere for læserne at finde, det de gerne vil læse.
Noget der mangler på bloggen er et søgefelt i bloggens sidebar, så den alt er let tilgængelig.

linKs
Det er ikke kun blog tags, der er vigtige for at læseren kan finde relevante indlæg. Links 
er også vigtige for at skabe intern linkbuilding, men også for at henvise til sider udenfor 
Outmores univers. Det er også en god idé at linke til andre produkt i en produkttekst, hvis 
det er relevant.

WorkfloW
Workflow handler om at definere ejerskab og roller, hvilket kan være en smule svært i en 
to-mands virksomhed, der til tider har en praktikant. Men der er altid brug for rammer og 
Outmore er også i vækst, hvilket giver fremtidsmuligheder.
Der vil altid være nogle individer med forskellige roller, der skal tage sig af, at content 
strategien bliver udført som tænkt. Ved Outmore er det én person, der kommer til at have 
mange roller. Olof skal ses som Web editor-in-chief og Souring manager, som motivere 
medarbejder og sætter standarderne, når der er en praktikant til stede samt overser plan-
lægningen af indhold. Dertil finder Sourcing manageren relevant indhold og giver kom-
mentarer og kontekst til indholdet, så content creatoren ved hvad der skal udformes. 
Når praktikanten er til stede vil han påtage sig mange roller, som web manager, content 
creator og SEO specialist. Disse roller påtages i forskellige situationer af indholdets ud-
vikling og levetid. I starten af indholdets udviklingen påtages rollen som web manager, 
hvor editorial kalenderen udvikles. Dertil skal web manageren også holde styr på, at den 
rigtige stemme og tone overholdes. Derudover overser web manageren også udviklingen af 
indholdet. 
Content creatoren udvikler selve indholdet, både tekst, billede, video m.m. og overhold-
er SEO kravene. Det er her praktikanten også skal påtage sig rollen som SEO specialist og 
lave disse SEO krav samt finder de passende keywords. Når praktikanten ikke er der vil 
Olof eller Andreas påtage sig alle rollerne. Disse roller kan i fremtiden tildeles andre med-
arbejder. Det er ikke nødvendigvis en jobtitel men nærmere et ansvarsområde.
En tredje ting der også skal tænkes ind i workflow er, om Outmore skal opsætte et lille råd 
af personer fra målgruppen, som kan give feedback på indholdet. Gruppen kan hjælpe 
Outmore med at holde sig opdateret på hvad målgruppen kan vil se og høre, give et indblik 
i user experience af websitet og SoMe.

designe worKflow og governanCe
Når der styr på hvilket indhold der skal lægges op, hvor det skal være og hvem der har 
ansvaret, så er det tid til at finde ud af hvordan det skal ligges op og hvordan det skal arbej-
de sammen. For at gøre processen nemmere og mere overskuelige deles processen op i fire 
dele:

• Kreere og finde indhold
• Vedligeholde eksisterende indhold
• Evaluere indhold
• Styre indholdet

Kreere og finde indhold
I dette afsnit skal Outmores ressourcer fordeles og planlægges, så de får mest ud af det de 
har. Dette kan gøres ved hjælp af en editoral kalender. Antallet af ressourcer afhænger af 
om Olof og Andreas har en praktikant eller ej. Første step er at definere et formål for edito-
rial kalenderen. Formålet har jeg defineret som: Editorial kalenderen skal sørge for at Out-
more får det optimale ud af deres ressourcer, samtidigt med at de når ud til målgruppen og 
opfylder deres behov.
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Det næste er at udvælge hvilke variabler kalenderen skal indeholde for at passe til Out-
mores behov. Efter brainstorming af variabler har jeg prioriteret dem, for at finde de vig-
tigste, og herefter overvejet om de lavest prioriteret er nødvendige at have med.
Potentielle variabler:

• Dato - Måned, uge, dag (1)
• Emne (2)
• Tid der er til rådighed (3)
• Kanal (4)
• Sæsoner/ vigtige datoer (5)
• Skal indholdet promoveres (6)
• Indholdselement, hvilket form for indhold (7)
• Content creator (8)

Jeg har valgt at beholde top 6, så det ikke bliver for meget at holde styre på da ressourcerne 
i forvejen er små.
Når der ikke er en praktikant til stede har Outmore 1-2 timer om ugen til at opdatere 
bloggen og SoMe, når de har en praktikant har de 4-5 timer om ugen. Outmores budget 
afhænger af ROI(Google, 2016), så hvis markedsføringen giver overskud eller slår lige er 
markedsføringsbudgettet i teoretisk set uendeligt. Ejerne af Outmore vil gerne have at 
deres markedsføringen leder til direkte indtægter. Dette kan dog være svært at måle di-
rekte, da nogle godt kan se et opslag på Facebook, men ikke nødvendigvis køber direkte 
gennem det opslag. Målet med at promovere nogle af opslagene på SoMe er at gøre Out-
more til top of mind, når folk skal købe outdoor udstyr. Der skal selvfølgelig også være 
ROI, så det økonomisk kan køre rundt, men i starten handler det mere om ROL - return on 
love(Haug, 2015 s.178) og om at finde ud af hvad der virker, og herefter skalere. ROL er 
et koncept som de arbejder med i Jyske Bank. Deres chefredaktør Lasse Høgfeldt fortælle 
hvorfor de fokusere på ROL: “Vi er ikke interesserede i ROI. Jeg plejer at tale om ROL- return 
of love. Når man giver noget, folk sætter pris på, så giver de tilbage. Tænker du på ROI i første 
omgang, så låser du den kreative proces - så bliver det for salgsagtigt. I sidste ende skal det 
nok kunne ses på bundlinjen.” (Haug, 2015 s.178).
Jyske Bank budskab omkring return of love er et godt målepunkt i start up fasen, da man 
ofte skal give mere i starten end man får. Men på et tidspunkt skal det nok begynde at vise 
sig på bundlinjen og alle dem, der har givet dig kærlighed enten ved likes, delinger eller 
kommentere er potentielle loyale kunder, som gladeligt vender tilbage, hver gang de skal 
bruge et nyt produkt. Derfor kan Outmore overveje at promovere ét opslag om ugen, hvis 
det ser ud til at klare sig godt, også selvom de ikke kan se direkte ROI.
I forhold til tiden vil jeg i løsningen forsøge at time hvor lang tid hver aktivitet skal tage når 
ugens blogindlæg og SoMe opslag skal planlægges og udføres.

vedligeholde indhold
Vedligeholdelse af indhold inkludere både at opdatere, arkivere og slette indhold. Vedlige-
holde af indhold sørger for, at indholdet stadig er korrekt og har relevans. Men hvordan 
kan en lille virksomhed som Outmore vedligeholde sit indhold med få ressourcer?
For at gøre det nemt for Outmore, kan de bruge deres CMS system til at se oversigten over 
blogindlæg. Efter at have oversigten kan man skimme hvert blogindlæg for at se om fak-
taen stadig væk er gyldig. Samt tjekke, at alle links virker og om der skal linkes til nogle af 
de nyere blogindlæg fra oversigten. 
Indhold der skal slettes er det, der ikke stemmer overens med Outmores målsætning og 
content strategiens formål samt messaging. Eller hvis indholdet ikke længere opfylder et af 
målgruppens behov. 
Processen er forholdsvis overskuelige nu, når der ikke er så mange blogindlæg. Men 
mængden af blogindlæg følger forhåbentlig shoppens væksten, hvilket forhåbentlig også 
betyder at ressourcerne er større til at vedligehold indholdet. Hver 3. måned er en god tids-
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ramme for at vedligeholde indholdet på bloggen, hvis der bliver skrevet 1-3 blogindlæg om 
ugen.

evaluere indhold
Når indholdet er kommet ud på internettet skal det evalueres for, at sikre, at det opnår den 
optimale effekt samt give idéer til forbedringer.
Til bloggens indhold og resten af websitet bruger Outmore Google Analytics(Google Ana-
lytics, 2016), hvilket er et fremragende stykke værktøj til dette. Der mangler dog at blive 
specificeret hvilke KPI’er(Croll og Yoskovitz, 2013 s.13), der skal holdes øje med for at finde 
ud af om indholdet fungere. Til at finde disse KPI’er har jeg taget udgangspunkt i Lean Ana-
lytics’ E-commerce business model(Croll og Yoskovitz, 2013) og kombineret den med Media 
Site model(Croll og Yoskovitz, 2013) for at tage hensyn til blog aspektet af Outmore. Valget 
faldt på Media Site modellen da den har fokus på, at brugeren læser indholdet og bruger 
tid på sitet. Dog lever de fleste media sitet af reklamer og det er derfor, at deres fokus er at 
få brugeren til at bruge lang tid på sitet. I Outmore tilfælde kan man sige, at det er reklame 
for dem selv, de forsøger at opnå gennem bloggen. Dermed har bloggen nogle af de samme 
værdier som et media site. Derfor har jeg taget udgangspunkt i både e-commerce og media 
site modellens key metrics og udvalgt dem, der er relevante for Outmore. Herefter har jeg 
prioriteret hvilke metrics der er vigtigste, da Outmore som sagt har få ressourcer.
Prioriterede key metrics som Outmore skal følge i forhold til webshoppen:

• Indtægt per kunde (1)
• Conversion Rate (2)
• Gennemsnitlig størrelse af indkøbskurven (3)
• Abandonment (4)
• Top keywords der driver trafik til siden (5)
• Top søge ord (6)
• Viralitet (7)

Jeg har udvalgt disse metrics, da de vil indikere om Outmore gør det rigtige eller om der 
er skal ændres noget. Conversion rate(Croll og Yoskovitz, 2013 s.77) fortæller hvor mange 
procent af de besøgende, der køber et produkt. Normale websites har en conversion rate på 
2-3%(Croll og Yoskovitz, 2013 s.295). Men webshops der sælger outdoor og sportsudstyr har 
en conversion rate på omkring 0.40%(Croll og Yoskovitz, 2013 s.295), hvilket er utrolig lavt 
ift fashion webshops, der har en conversion rate på 2.3%(Croll og Yoskovitz, 2013 s.295). En 
grund til dette kan være, at kunderne inden for fashion industrien oftere udskifter deres 
ting, og der hele tiden kommer nye kollektioner. Der kommer også tit nye varer inden for 
outdoor og sportsindustrien, men folk er knap så hastige til at udskifte. Sandsynligvis for-
di varerne ofte er lidt dyrere og målgruppen har taget en informeret beslutning omkring 
deres køb.
Det er også rart at vide hvor meget en kunde gennemsnitlig køber, for at se holde om man 
kan forbedre dette. Det er her man kan tjene flere penge, og der er flere måde, man kan 
få folk til at købe. F.eks. kan man vise andre produkter, som kunne være gode købe ift. det 
produkt der allerede kigges på. En anden mulighed kunne være at skrive blogindlæg, der 
viser hvordan flere produkter kan bruges sammen på en smart måde.
Abandonment rate er procenten af kunder. der efterlader deres kurv. Det er ikke nok kun 
at kigge på procenten, der skal også kigges på hvor i processen det sker. Der kan være flere 
grunde til, at en kunde vælger at efterlade sin kurv. Det kan f.eks. være at processen er for 
kompliceret. Derfor er det vigtigt at se på om flere efterlader kurven på samme stadie og 
finde fejlen og rette den.
Indtægter pr. kunde er også en vigtig metric, da det er en metric, der samler tal fra andre 
metrics. Man øger indtægten pr. kunde ved at øge størrelsen på indkøbskurven og øge con-
version raten samt minimere abandonment. Derfor er indtægt pr. kunde en god OMTM - 
one metric that matters (Croll og Yoskovitz, 2013 s.55 ), da den indikere hvordan selve virk-
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somheden klare sig ved et enkelt kig.
Top keywords og søgeord, kan hjælpe med at holde Outmore opdateret på trends og skabe 
nye idéer til blogindlæg samt hvilke keywords der skal medtages på bloggen og i produkt-
tekster.
Viralitet er svær at måle på da det også indebære henvisning som fx gennem mund-til-
mund, men virality er vigtig da Outmores målgruppe oftere henvender sig til bekendte i 
stedet for nettet, når de skal finde nye produkter og informationer.
Prioriterede key metrics for bloggen og nyhedsbrev:

• Click through rates (1)
• Bounce rate (2)
• Audience and churn (3)
• Tid pr. besøg (4)
• Sider pr. besøg (5)
• Tid på side (6)

Målet med bloggen er at nå ud til så mange mennesker som muligt, for at promovere Out-
more. Derfor kan det være en god idé at kigge på, hvor mange unikke besøgende bloggen 
får, men da det er en vanity metric gælder det om ikke at blive alt for fokuseret på denne 
metric. Det handler om at se helheden, derfor er det også vigtigt at kigge på engagement 
og churn for bloggen. Churn beregnes ved at fratrække forskellen mellem den nuværende 
måned og sidste måned med nye førstegangsbesøgende. 
Det er en god ide at kigge på om indlæggene med links til enten produkter eller andre in-
dlæg bliver klikket på, for at vurdere om bloggen kan generere køb.
Bounce rate er hvor mange procent, der klikker direkte væk fra dit website med det samme 
de er kommet ind. Bounce rate kan indikere om indlæggene bare ikke er spændende nok 
eller om overskriften måske var vildledende.
Tid på én side kan vise om de besøgende rent faktisk læser indholdet eller kun skimmer. 
Hvis langt de fleste bruger kort tid på bloggen kan det være layoutet skal ændres eller 
strukturen i indlæggene, for at motivere besøgende til at blive længere. 
Sider pr. besøg viser om de besøgende kun kigger på en side eller flere. Det kan være det 
skal være nemmere at navigere videre til et nyt relevant blogindlæg. Tid pr. besøg kan vise 
hvor lang tid en besøgende bruger pr. besøg, hvilket ikke er begrænset til én side.

Til at følge key metrics på SoMe skal Outmore bruge Facebook og Instagram egne værktø-
jer. Udvalgte key metrics for SoMe:

• Engagement (1)
• Click-through rate til website (2)
• Fans (3)
• Likes per opslag (4)
• Indtægt fra SoMe (5)

På SoMe er engagement den vigtigste metric at følge, og derfor har jeg valgt denne metric 
som OMTM for SoMe kategorien. Engagement kan beregnes ved at kigge på aktiviteten 
over de sidste 30 dage. En af metoderne til at beregne engagement hedder IPM, hvilket står 
for interaktion pr. tusinde bruger(Haug, 2015 s.49).
Click-through rate er essentielt at kigge på, da SoMe skal tiltrække opmærksomheder og 
potentielle kunder til sitet. 
At tracke antallet af fans ses som en vanity metric, men kan være en god indikator for om 
målgruppen kan lide indholdet, særligt her i start-up fasen. Ligesom antallet af likes pr. 
opslag kan fortælle om, det man gør, er rigtigt.
Outmore er selvfølgelig også interesseret i at se om SoMe direkte kan skabe indtægt. Prob-
lemet kan være, at det nogle gange er svært, at direkte forbinde SoMe med indtægt med 
mindre folk reagere med indholdet.
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Udover at følge metrics foreslår jeg, at Outmore også spørger målgruppen direkte om der 
er noget, de godt kunne tænke sig at se på SoMe og bloggen, for at få deres input. Gerne én 
gang hver anden uge eller én gang i måneden. På den måde kan det evalueres om indhold-
et lever op til målgruppens behov og korrigere herefter.

governance
Governance handler om at holde øje med alle processerne og styre dem samt sørge for, at 
procedure og guidelines bliver overholdt. Det er Web Editor-in-chief, formentlig Olof, der 
vil være mand for at overvåge, om der er nogle procedure eller regler, der skal opdateres 
for, at content strategien og processerne kører optimalt. Web Editor-in-chief skal også sørge 
for at sætte nye medarbejder ind i strategien, processerne og procedurerne samt tildele og 
forklare hvilken rolle, den nye medarbejder har. Det er også ham, der skal kommunikere 
ændringer i content strategien, guidelines m.m og holde øje med, at strategien stadig stem-
mer overens med virksomhedens mål og vision. For at gøre det nemmere for alle at følge 
med i de guidelines, der ikke er blevet nævnt i tidligere afsnit, har jeg valgt at en style guide 
vil være essentiel for Outmore. Styleguiden skal hjælpe med at holde styre på detaljerne.
I dette afsnit vil jeg brainstorme hvilke ting, der er relevant at have i styleguiden og i løs-
ningen vil jeg  sammensætte en brugbar guide.
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afPrøve content strategIen
Jeg har afprøvet dele af strategien i én uge, for at se om det kunne lade sig gøre med res-
sourcerne og om der var forskel på engagementet. Strategien er kun blive teste på Face-
book og Instagram, ikke bloggen. Da jeg tidsmæssigt ikke har tid til at skrive blogindlæg. 
Men mange af det samme principper, der bliver afprøvet på SoMe, gælder også for bloggen. 
Jeg forsøgte at være mere personlig og relevant, som målgruppen foretrækker. Hvilket var 
en smule svært, da jeg ikke selv er et outdoor menneske og er ude at opleve naturen. 
Derudover valgte jeg at lave lidt om på #Tirsdagstip, da det vil tage for lang tid for Olof og 
Andreas at skulle photoshop både et mandag quote og tirsdagstip billede. Derfor afprøve-
de jeg et billede uden tekst på, hvor Tirsdagstippet kun stod i beskrivelsen under billedet. 
Hvilket fungere udmærket, da der ikke var nogen markant ændring i engagement for 
opslaget. 
Jeg fandt ud af at det ca. tager 10-15 min. at lave et opslag afhængigt af om der skal pho-
toshops, og om det både skal på Facebook og Instagram. Hvilket vil sige at det tage ca. 1 
time at oprette alle opslag, hvis der skal være opslag 6 gange om ugen. Hvilket efterlader 
et kvarter til at brainstorme indhold og idéplanlægge, samt 45 min. om ugen til at skrive et 
blogindlæg, når der ikke er nogen praktikant. Når praktikanten er tilstede vil der være tid 
til at skrive flere blogindlæg, der også kan bruges når Andreas og Olof er alene. Når der er 
ekstra tid skal der socialiseres på Instagram, da det er sådan jeg i praktikken øgede antallet 
af følgere. Jeg lagde mærke til at engagement ikke faldt, selvom jeg brugte kortere tid på 
opslag ift tidligere opslag.
Den mest optimale måde at afprøve strategien ville være i selve miljøet, så man kan se om 
det virkeligt fungere sammen med ejernes andre arbejdsopgaver. Men også for at se om 
strategien virker intuitiv for dem. Derudover skulle perioden have været over én måned, 
så der var mulighed for at sammenligne metrics med tidligere måneder. Èn uge er ikke 
tilstrækkeligt at måle på, da marginen er for lille.

delkonklUsIon
Substance afsnit har klargjort, at Outmore skal fokusere på én målgruppe; outdoor entusi-
aster i alderen 25-44. Ejerne af Outmore er i princippet selv en del af denne gruppe, hvilket 
gerne skulle hjælpe dem med at lave personligt og troværdigt indhold. 
Autentisk, troværdig og personligt indhold er den form for indhold, der appellere bedst 
til målgruppen, hvilket blev klart i målgruppeanalysen. Interviewene med målgruppen 
gjorde det også klart, at de kun bruger Facebook og Instagram. Hvilket ledte til et fravalg af 
Outmores andre SoMe kanaler, de har sørget at starte op, udover bloggen. Ressourcerne er 
simpelthen ikke tilstrækkelig til at dække flere kanaler. 
I workflow afsnittet blev der tildelt roller, så alle ved hvem der har ansvar for hvilke om-
råder. Dertil valgte jeg at en editorial kalender, med prioriterede variabler, ville være den 
bedste måde for Outmore at planlægge indhold og styre deres ressourcer. For at kunne 
måle om indholdet fungere, valgte jeg at udvælge og prioritere metrics for tre områder; 
websitet, SoMe og bloggen. Da jeg afprøvede løsningen fandt jeg ud af, at det lang hen ad 
vejen godt, kan lade sig gøre at kreere indhold, der overholder ressourcerne kravene. Der 
er dog ikke specielt meget tid til at skrive kvalitets blogindlæg.
Jeg kan ud fra dette konkludere, at det er vigtig at prioritere mange af variablerne i de for-
skellige områder, så Outmores ressourcer kan fordeles og udnyttes optimalt. 
Senere hen kan de lavere prioriterede variabler bruges, hvis Outmores vokser og finder det 
nødvendigt at skalere strategien.
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løsnIng
content strategI
content strategy
Core strategien er den, der sætter målet for hvad Outmores content strategi skal opnå på 
lang sigt. Core strategien for Outmore lyder således:
“Outmore skal være den førende og troværdige guide, hvor passionerede outdoormennesker 
søger information.”

Den kommenterede sætning, der uddyber meningen med core strategien ser sådan her ud:

Det er denne målsætning, der skal lede hele strategien og ligge til grund for diverse beslut-
ninger. Core strategien er kun til intern brug for virksomheden, så alle medarbejder i virk-
somheden ved hvad der arbejdes hen mod.

sUbstance
audienCe 
Den primære målgruppe er mellem 25-44 år og består af både er mænd og kvinder. De 
kommer fra områder, hvor der er rig mulighed for at dyrke friluftslivet, da det er deres 
livsstil. Mange fra målgruppen har gjort outdoor livet til deres levevej, men det er bestemt 
ikke alle der lever sådan. Størstedelen af målgruppen har børn eller skal til at stifte fami-
lie inden for den nærmeste fremtid. De er altid klar på at prøve nye former for udendørs 
aktiviteter eller at tage nye steder hen. Målgruppen stoler og lytter meget til deres omgang-
skreds, når de skal finde nye informationer om outdoor livet eller købe nyt.
For at gøre det mere overskueligt har jeg valgt at bruge de samlede informationer fra mål-
gruppeanalysen til lave personas. Jeg har valgt at lave to personas, der skal repræsentere 
målgruppen.
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Navn: Peter
Alder: 38 år
Job: Friluftslærer på efterskole
Børn: 3 børn
Yndlings outdoor aktiviteter: Havkajak og vandring.
SoMe vaner: Bruger både Facebook og Instagram, men er 
mest aktiv på Facebook, hvor han deler og liker bekendtes 
opslag.
Købsvaner: Bruger ofte lang tid på at undersøge produk-
ter, både gennem venner og online anmeldelser, for at 
finde ud af hvilke,t der passer bedst til hans behov. Peter 
bruger gerne lidt ekstra penge på god kvalitet.
Hvad betyder friluftslivet: For Peter er friluftslivet en 
mulighed for at komme væk fra en stressende hverdag og 
få perspektiv på livet.

Navn: Julie
Alder: 25 år
Uddannelse: Studere til ergoterapeut
Yndlings outdoor aktiviteter: Vandring og udendørs 
træning.
SoMe vaner: Bruger både Facebook og Instagram, men er 
mest på Instagram. På Instagram følger Julie forskellige 
outdoor personer for at samle inspiration. Hun er også selv 
god til at ligge billeder op fra hendes outdoor oplevelser.
Købsvaner: Julie har ikke helt så mange penge at gøre godt 
med til friluftslivet. Men hun sætter pris på, at det hun 
køber er praktisk og, at hun kan bruge det i længere tid. 
Hun finder ofte produkter gennem venner og anmeldelser, 
og bruger denne information til at tage en beslutning.
Hvad betyder friluftslivet: For Julie er friluftslivet en 
mulighed for at opleve fede ting, både alene og sammen 
med andre. Naturen giver Julie et frirum i hverdagen.

messaging
Messaging er de budskaber og informationer, man gerne vil have ud til målgruppen, der-
for må disse beskeder gerne deles med målgruppen, når det giver mening. Derudover er 
de ment som inspiration til det daglige indhold på webshoppen, bloggen og SoMe samt den 
daglige gang på kontoret og ved kundevejledning. Jeg har forsøgt at gøre budskaberne kort 
og præcise.

Primære budskab
• Hos Outmore er vi passioneret omkring friluftslivet, hvilket driver os og Outmore i 
hverdagen. 

Sekundær budskaber
• Vi sælger ikke bare produkter; vi vil have at du får det produkt der passer til dine be-
hov.
• Vi bruger meget tid i naturen og derfor har vi en naturlig interesse om hvad der rør sig 
inden for udendørsgrej. 
• Et online fællesskab for os der elsker og passer på naturen. 
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topiCs
Topics er de emner som virksomheden og målgruppen begge to gerne vil snakke om.
Det virker som meget få emner, men der er så mange underemner, at man aldrig løber 
tør for ting at skrive om. Listen skal ses som kategorier, hvor der kan brainstormes mange 
idéer til underemner.

purpose
Der er forskellige former for formål ,alt efter hvilket af emnerne man kigger på. For at 
sikre, at indholdet bliver spændende for målgruppen, er det en god idé, at emnerne har et 
formål. Formålet skal hjælpe til at forme indholdet.

voiCe & tone
Stemmen er det, der skal bringe Outmores personlighed frem og tonen er den form stem-
men tager. Stemme og tone skal indtænkes hver gang der skrives indhold.

Stemmen skal være troværdig og personlig, som om det er en af målgruppens bekendte der 
giver dem råd.

Tonen skal være entusiastisk med en ekspert undertone, så målgruppen kan fornemme at 
Outmore lige så interesseret i outdoor livet, som de selv er.
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sourCes
Sources skal ses som former for indhold, Outmore kan lave. De tre former for indhold Out-
more skal prioritere at kreere er originalt, user-generated og kurateret indhold. 

Det originale indhold: 
er det indhold Outmore selv skriver på bloggen og SoMe samt produkttekster og nyheds-
mails.

User-generated indhold: 
Kan være produkt anmeldelser skrevet af kunderne, men også billeder taget af kunder, 
som kan repostes på Outmores SoMe. 

Kurateret indhold: 
er blogindlæg, artikler, video mm som kommer fra andre steder, som Outmore deler.

struCture
Strukturen på bloggen er vigtig, da det skal være nemt for målgruppen at finde emner de 
gerne vil læse om, så de læser mere end et indlæg. De blogtags, der må bruges og bliver 
brugt på bloggen lige nu, kan ses på nedenstående liste.
Når der skal oprettes nye tags, er det vigtig at tænke på tags som en kategori, hvor man skal 
kunne finde lignende emner. Det er ikke det samme som et hashtag, hvor man beskriver alt 
der er på billedet eller i indlægget.

For at gøre det nemmere for målgruppen at dele, kunne der implementeres en linje med en 
dele knap til Facebook. Dertil kunne et søgefelt også gøre navigationen nemmere for mål-
gruppen. Dette kunne se sådan her ud:
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WorkfloW
roller & eJersKab
Det er vigtig at roller og ejerskab bliver fordelt, så content strategien ikke falder til jorden. 
Disse roller kan i fremtiden tildeles andre medarbejde og er ikke nødvendigvis en jobtitel 
men nærmere et ansvarsområde.

Web Editor-in-chief & Souring manager sørger for at:
• Motivere medarbejder til at følge content strategien
• Sætte standaten
• Finde relevant indhold (Se Topics)
• Kommentere på indholdet og finde konteksten

Web manager, content creator, SEO specialist sørger for at:
• Planlægge editorial kalenderen
• Kreere indholdet
• Sørge for at stemme og tone bliver overholdt
• Overse og styre udviklingen af indholdet
• Overholde og lave SEO krav
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I fremtiden kan Outmore sammensætte et lille råd af personer fra målgruppen, som kan 
give feedback på indholdet løbende. 
Når den tid kommer skal rådet bestå af ca. 5-9 personer, som alle er outdoor interesseret og 
bruger SoMe. Størstedelen skal være en del af den specificerede primære målgruppe. Der 
må gerne være nogle outdoor interesserede personer, som ikke umiddelbart tilhøre den 
primære målgruppe.

Kreere og finde indhold
Formålet for kalenderen er at:
“Sørge for at Outmore får det optimale ud af deres ressourcer samtidigt med, at de når ud til 
målgruppen og opfylder deres behov.“
For at overholde ressourcerne tidsmæssigt, når der ikke er praktikant, skal det tage 10-15 
min. at lave et opslag. Hvilket vil sige at det tage ca. 1 time at oprette alle opslag, hvis der 
skal være opslag 6 gange om ugen. Hvilket efterlader 15 min til at brainstorme indhold og 
idéerplanlægge samt 45 min til at skrive et blogindlæg om ugen.
Editorial kalenderen ses herunder, hvor variablerne er i prioriteret rækkefølge.

vedligeholdelse af indhold
Dette punkt er mest relevant for bloggens indhold, men kan også bruges på produkttek-
ster. Indholdet på SoMe er ikke så vigtigt at slette, da indhold bevæger sig anderledes her. 
Målgruppen ser sjældent de gamle opslag og billeder på SoMe, men det kan være fint for 
Outmore at kunne kigge tilbage på hvad der er blevet lagt op hvad der fungerede godt og 
dårligt. Tjek gerne indholdet hver 3. måned.
Tjeklisten til at gennemgå eksisterende indhold:

• Skimme teksten
• Virker alle links stadig?
• Skal der links til nogle af de nye blogindlægs
• Er fakta gældende?
• Stemmer indholdet overens med core strategien og messaging
• Opfylder indholdet målgruppens behov?

Før indholdet slettes helt:
• Hvis emnet er relevant kan indholdet så vinkles på en ny måde?
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evaluere indhold
Til at holde styr på de forskellige metrics har jeg lavet measurement scorecard, hvor varia-
blerne står i prioriteret rækkefølge.

Key metrics som Outmore skal følge i forhold til webshoppen:

Key metrics for bloggen og nyhedsbrev:

Key metrics for SoMe:
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governance
style guide
Style guiden skal bruges som et referenceværktøj til nyt indhold, så Outmores brand for-
bliver klart selvom der skiftes ud i praktikanter eller hvis flere personer arbejder på in-
dholdet. De første billeder viser Do’s og Don’ts ift. billeder, der lægges op på Facebook og 
Instagram bloggen. De sidste to billeder viser bedst praksis ift. opslag på SoMe.
For at fremstå troværdig og autentisk er det bedst at bruge egne billeder, som Andreas og 
Olof har taget. Når det ikke er muligt er Unsplash(Unsplash, 2016) en god mulighed og når 
muligt skal der henvises til fotografens instagram, så Outmores profil virker troværdig, 
gennemskuelige og autentisk. Målgruppen vil rigtig gerne se flotte billeder, men de skal 
også være troværdige.
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WebsIte tIl content 
strategIen
For at gøre alt den information overskuelige og let tilgængelig for Outmores ejer og med-
arbejder har jeg oprettet et websitet(Sandiebl, 2016), der fungere som en blog, hvor det hele 
kan komme op at ligge. Dette var hvad Olof og jeg blev enige om var den nemmeste måde 
at dele informationer på. Til bloggen har jeg brugt et template(Optimizer, 2016), så jeg var 
sikker på at bloggen ville være fungerende.
Valget faldt på blog strukturen da er en god måde at dele strategien op, så man ikke skal 
scrolle langt ned i et dokument for at finde et bestemt afsnit. Strategien har jeg delt op 
ligesom her i opgaven, så Core Strategy, Substance, Structure, Workflow og Governance har 
deres eget blogindlæg. Samt et indlæg der hurtigt forklarer og viser hvordan modellen fun-
gere. Jeg har valgt også at bruge mange billeder til at illustrere hvordan diverse ting skal 
gøres, så man hurtigt kan få et overblik. Her ses en oversigt over bloggen samt et link:
http://diconbachelor.sandiebl.dk/

http://diconbachelor.sandiebl.dk/
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delkonklUsIon
Til at visualisere og forklare content strategien, har jeg brugt korte og præcise sætninger 
samt skema og billeder med kort forklaringer, hvilket skal gøre det nemt for medarbejdere 
at overskue og forstå strategien. Jeg har oprettet et website, der skal samle alt indholdet, så 
alle medarbejdere og ejerne altid kan tilgå materialet, uanset hvor de befinder sig.

dIskUssIon
tEfter at have interviewet outdoor mennesker, analyseret og udviklet diverse løsninger, fik 
jeg tanken om troværdighed vs loyalitet. Der dukkede forskellige spørgsmål op som; 
Hvad skal en virksomhed først opbygge troværdighed eller loyalitet. 
Kan man nøjes med det ene frem for det andet?
Nu når enden er ved at være nået, er jeg kommet frem til, at loyalitet ikke kan skabes uden 
troværdighed, i hvert fald ikke i Outmores tilfælde. Grunden til dette er, at målgruppen 
sætter stor pris på ærlighed og troværdighed, og derfor vil de aldrig kunne skabe et loy-
alt bånd uden at disse to egenskaber er på plads. Jeg er også af den mening, at Outmore 
kan nøjes med at fokusere på at opbygge troværdighed, og stadig bygge et stærkt brand 
samt stor kundebase. Loyale kunder er også vigtigt, men det er mere givende for Outmore 
at finde nye kunder, nu da målgruppen ikke udskifter deres udstyr så ofte. Loyaliteten 
kommer langsomt hen af vejen så længe man er ærlig og troværdig. Kundeloyalitet opnås 
nemlig i gennem klare værdier begge parter er enige om, og ved at have en fælles form for 
fjende(Ciotti, n.d.). I Outmores tilfælde kan den fælles fjende var hverdagens stress og jag, 
og gennem content strategien har Outmore fået opbygget nogle klare værdier de kan dele 
med målgruppen.
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konklUsIon
Jeg vil indlede konklusionen med at opsummere den udformede problemformulering og 
herefter konkludere på de tre underspørgsmål samt hovedspørgsmålet.

Hvordan kan de sociale medier være med til at opbygge Outmores kundebase og brand?
• Hvilken målgruppe bør Outmore henvende sig til?
• Hvordan kan Outmore etablere troværdighed og fremme loyalitet ved målgruppen?
• Hvordan kan der udvikles en content strategi, som matcher virksomhedens res-
sourcer?

Efter at have lavet deskresearch og interview kan jeg konkludere, at Outmore skal fokusere 
på passionerede outdoor mennesker i alderen mellem 25-44 år, da de lidt flere penge at 
spendere. Dertil er de i en alder, hvor de er ved at finde ud af, eller allerede ved, hvad der 
virkelig betyder noget for dem, samt hvad der interessere dem. Det er også en målgruppe, 
at ejerne af Outmore nemt kan relatere til, da de selv er inkluderet i segmentet. Derudover 
kan jeg også konkludere, at det ikke er alderen, der er den vigtigste fakta i segmenteringen, 
men derimod målgruppens passion for friluftslivet og det friluftslivet betyder for dem. 
Igennem interviewene opdagede jeg, at betydning af friluftslivet er meget ens, bare forklar-
et anderledes fra person til person. Friluftslivet handler om at få et pusterum i hverdagen, 
og det er lige meget, om man er 19 år eller 50 år.

Jeg kan efter diskussionen konkludere, at Outmore skal fokusere på troværdighed, da 
loyalitet ikke kan fremmes uden. At etablere troværdighed gøres gennem personligt, aut-
entisk, guidende indhold og service, som den definerede målgruppen kan relatere til. Det 
er her at content strategien, specielt core strategy statement og styleguiden, bliver et brug-
bart redskab til at forme det skrevne og visuelle indhold, der kan styrke troværdigheden og 
fremme loyaliteten. 

Der er blevet udviklet en strategi, der kan skalere alt efter om ejerne har praktikant eller 
ej samt til flere fastansat i fremtiden. Langt hen af vejen er strategien blevet tilpasset ved 
at prioritere mange af områderne og variablerne, hvilket også er grunden til at strategien 
nemt kan skalere. Det er blot at medtage nogle af de lavere prioriterede variabler,  f.eks. 
ved measurement scoreboardet.

Efter at have besvaret de tre underspørgsmål kan jeg konkludere, at sociale medier sagtens 
kan bidrage til at opbygge Outmores kundebase og brand. Det gøres ved at henvende sig til 
målgruppen på en troværdig og personlig måde, der kan fremme loyalitet. Dertil påviste 
analysen af målgruppen også, at den primære målgruppe befinder sig på de sociale medier, 
og at de tilmed følger mange outdoor mennesker og sider. 
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Bilag 1 - Business Model Canvas
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Bilag 2 - value ProPosition Canvas
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Bilag 3 - Core strategy stateMent
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Bilag 4 - interview sPørgsMål
generelle informationer

• Navn
• Alder
• (Har du børn?)
• Uddannelse
• Job
• Hobbyer

friluftsliv
• Hvilke friluftsaktiviteter dyrker du?

• Hvor ofte dyrker du friluftslivet?
• Hvad betyder friluftslivet for dig?

• Hvad kan du godt lide ved friluftslivet?
• Hvilket outdoor produkt har du sidst købt eller overvejet at købe? 

• Hvorfor købt du det /overvejede du at købe det?
• Hvor får du din outdoor information og inspiration fra?

soCiale medier m.m.
• Hvilke sociale medier bruger du?
• Hvem følger du på de forskellige sociale medier? 

• (Følger du virksomheder? Eller personer?)
• Er du stoppet med at følge nogen på sociale medier?

• Læser du blogs? 
• Hvilke? 
• Hvorfor?

• Læser du nyhedsmails? 
• Hvilke slags åbner du og læser?

• Hvilke slags opslag på de sociale medier og blogindlæg fanger din interesse?
• Hvilke opslag vil du gerne se på de sociale medier i forhold til friluftsliv? 

• Hvad får dig til at stole på en webshop?
• Hvad er det første indtryk af outmore.dk? (Giver menu strukturen mening for dig?)
• Må jeg kigge på dine sociale medier for at se hvem du følger?

• Hvad hedder din profil på instagram?
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Bilag 5 - MålgruPPe interviews
Lydfilerne fra hvert interview kan findes via nedenstående links.

Bilag 5a - Jesper
http://diconbachelor.sandiebl.dk/?p=78

Bilag 5B - NikolaJ
http://diconbachelor.sandiebl.dk/?p=78

Bilag 5c - Terese
http://diconbachelor.sandiebl.dk/?p=78

Bilag 5d - MaleNe
http://diconbachelor.sandiebl.dk/?p=78

http://diconbachelor.sandiebl.dk/?p=78
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