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I denne del af projektet vil jeg undersøge og analysere hvem målgruppen er, for at danne en grundsten for 
hvem løsningen udvikles til. Derefter vil jeg segmentere mine undersøgelser for at udpensle den endelige 
målgruppe, som der til sidst laves personas af, som skal sikre at løsningen passer til den definerede mål-
gruppe (Mulder, S. og Yaar, Z., 2007, s. 202-205).

Den første undersøgelse er telefoninterviews for at lære Ads Ons nuværende kunder at kende; hvorfor de er 
kunder der, og hvad synes de om firmaet (ibid., s. 55-74). Det sekundære formål er at bruge interviewet for 
at indsamle data som skal bruges til content på deres hjemmeside i form af kundecases. Ud over at være et 
telefoninterview, er undersøgelsen også en kundetilfredshedsundersøgelse (Andersen, C., 2011). 
For at udforme spørgsmål som både kunne afdække de nuværende kunders årsag til hvorfor de er kunder, 
og informationer til en kundecase, tog jeg udgangspunkt i bogen The User is Always Right (Mulder, S. og 
Yaar, Z., 2007, s. 55-74). Spørgsmålene blev inddelt i fire kategorier: kundens historie med Ads On, 
deres mål og adfærd, deres attributter og motivation og sidst deres muligheder. De endelige spørgsmål kan 
ses i bilag 2.

Resultaterne var ekstremt positive og gav en rigtig stor indsigt i hvad de nuværende kunder finder 
værdifuldt (Bilag, 3.a-3.d). Den viden kan derfor bruges til hvilke værdier Ads On skal kommunikere for at 
gøre potentielle kunder til faste kunder. Derudover giver det også en indsigt i deres loyalitets niveau, 
og hvordan denne kan bruges til at skabe loyalitet for nye kunder (Kingsnorth, S., 2019, s. 290).

Historie med Ads On og baggrundsviden
Det viser sig hurtigt at spørgsmålet omkring hvordan deres virksomhed startede, er et meget overraskende 
spørgsmål for kunderne, og det viser sig også efterfølgende at det ikke er relevant for projektet. I stedet er 
det vigtigt at undersøge hvordan kunderne kommer i kontakt med Ads On, og hvorfor de vælger at være 
kunde hos dem. Her er svarene meget positive, hvor nogle kunder faktisk allerede var blevet anbefalet at 
kontakte Ads On af nuværende kunder (Bilag, 3.a) . Generelt siger de, at de bliver kontaktet ved at blive 
ringet op af Sussi, via en kold kanvas metode (Kingsnorth, S., 2019, s. 212). 
For de fleste kunder fungere den metode faktisk godt, men der var også en enkelt kunde der følte det 
meget påtrængende (Bilag, 3.a). Kundernes første indtryk er en blanding af det første indtryk i telefonen 
og ved det første fysiske besøg. Generelt synes de at Ads On er behagelige mennesker at have med at gøre, 
f.eks. er der en kunde der siger: “[...] Behagelige mennesker at have med at gøre. Der bliver taget hånd om 
en” (ibid.). En del af kunderne har haft dårlige erfaringer fra tidligere bureauer, og har derfor sat stor pris 
på ærligheden og troværdigheden i kommunikationen: “Sussi var ærlig og hjalp os med rådgivning for at 
komme væk fra DanaWeb. Vi blev så glade for rådgivningen, at vi ville have vores hjemmeside flyttet til jer” 
(ibid.).

Mål og adfærd
Jeg vil undersøge hvad der trækker de nuværende kunder ind på Ads On hjemmeside, og der finder jeg 
hurtigt ud af, at det var absolut ingenting. “Jeg har besøgt den én gang. Men jeg har ikke rigtigt nogen 
grund til at besøge den nu” udtaler en kunde, mens en anden siger “[...] I starten skulle jeg finde ud af hvad 
for et firma i er, ellers ikke” (Bilag, 3.b). Som den sidste kunde siger, er det kun i starten af deres kunderejse 
i opdagelsesfasen at de har behov for at besøge hjemmesiden. Så snart de er kommet videre i deres kunde-
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rejse, vedligeholder de kontakten med Ads On via telefonopkald eller mails (Ditlev, J. og Jepsen S. D., 
2014, s. 74-77). Jeg er også interesseret i at finde ud af, om kunderne har lagt mærke til en vækst på deres 
kanaler, hvor en kunde siger: “Facebook har givet stor vækst. Der er flere der klikker nu, end ved de første 
opslag” (Bilag, 3.b). Alle kunderne er enige om, at de syntes at Ads On har løst opgaven for dem rigtig 
godt, en kunde siger: “Perfekt, der er ikke noget at sætte en finger på!” mens en anden sagde “Jeg føler vi er 
landet det rigtige sted og jeg er meget glad” (ibid.).

Attributter og motivation
Her vil jeg gerne undersøge hvad de nuværende kunder synes om samarbejdet med Ads On og deres for-
ventninger til fremtiden. Alle kunderne er meget glade og tilfredse med samarbejdet, hvor en kunde siger: 
“[...] Ærlig og positiv dialog. Det er vigtigt at overholde aftaler, og det gør de. Jeg vil meget gerne anbefale 
jer, jeg har så positive oplevelser” (Bilag 3.c). Da jeg spørger til deres forventninger til fremtiden, er de fleste 
i tvivl om hvad spørgsmålet betyder, og hvordan de skal svare på det, hvorfor der er variation i svarene: 
“Jeg regner snart med at få noget loyalitetsrabat, ellers har jeg ingen forventninger” og “Som det er nu, skal 
det fungere som det er” (ibid.). Desuden er jeg interesseret i at finde ud af hvilket content der kan trække 
dem ind på hjemmesiden. Her kommer det ikke som nogen overraskelse, at der ikke er noget content de er 
interesseret i, eftersom de tidligere har givet udtryk for at de ikke har nogen grund til at besøge hjemme-
siden (Bilag, 3.b). “[...] Jeg ved jo hvad de kan, så jeg behøver ikke læse noget på hjemmesiden. Jeg er typen der 
spørger” og en anden siger “Jeg ville ikke besøge hjemmesiden, da det ikke er den jeg skal snakke med. Der vil 
jeg hellere snakke i telefon, eller helst face-to-face” (Bilag, 3.c). 

Muligheder
I den sidste del af interviewet er jeg interesseret i at vide hvilke kvaliteter og egenskaber kunderne værd-
sætter samt hvordan Ads On er i forhold til det tidligere webbureau de har været kunde hos. 
Kunderne har forskellige kvaliteter og egenskaber de er glade for, hvor kunderne nævner: “Faglig viden, 
personlig og ærlig snak og vejledning” og “Hudløs ærlig. Nærværende mennesker, der er nede på jorden og til 
at komme i kontakt med. De fortæller hvis ens ideer er noget lort, og det kan jeg godt lide” (Bilag, 3.d). 
Desuden sætter de stor pris på at der bliver fulgt op på opgaverne og at der er stor fleksibilitet i sam-
arbejdet. De fleste kunder, har været kunde ved et webbureau før Ads On, og der er jeg interesseret i at 
finde ud af hvad forskellen på dem er. “Det tidligere bureau SøgeMedier, var ikke positivt. De var meget 
store og firkantet. Her synes vi godt om Ads On da i er mindre, og det bliver mere personligt [...]” og 
“De tidligere hjemmesider lå hos tre-fire forskellige udbydere, og de var så store at det var trælst at komme 
ud af” og en tredje siger “Jeg er ikke glad for det tidligere bureau. Det er et spørgsmål om tillid” (ibid.). 
Desuden er jeg interesseret i at finde ud af, om der er noget kunderne savner eller mangler fra Ads On. 
Størstedelen af kunderne savner ikke noget, men få nævner følgende “[...] Lidt mere personlig kontakt, det 
kan jeg godt lide [...]” og “[...] Jeg savner måske at blive inviteret til kage [...]” hvor en tredje ikke mangler 
noget “Nej, for så tænker jeg, at jeg selv bliver involveret og det har jeg ikke tiden til” (ibid.). 

Telefoninterviews har givet en rigtig stor indsigt i Ads Ons nuværende kunder (Mulder, S. og Yaar, Z., 
2007, s. 55-74). I starten antog jeg, at der skulle laves content til de nuværende kunder, men gennem 
undersøgelsen har jeg fundet ud af, at de ikke har nogen grund til at besøge hjemmesiden, hvorfor der 
heller ikke er nogen grund til at lave content til de nuværende kunder. Indsigten bruges til at producere 
content som skal indeholde og afspejle de værdier kunderne har givet udtryk for i denne undersøgelse, 
for at erhverve nye kunder. For at komme endnu tættere på hvem de nuværende kunder er, og med hen-
blik på at udvikle personas tager jeg udgangspunkt i en kvalitativ segmenteringsmetode for at segmentere 
dataen (Mulder, S. og Yaar, Z., 2007, s. 122-131).
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Mål Adfærd Attitude

Få kærlighed til deres hjemme-
side/SoMe (Bilag 3.b) Holdes i ørerne (Bilag 3.b) Røvtrætte af sælgere (Bilag 3.d)

Få personlig kontakt og møder 
(Bilag 3.b) Vil tages hånd om (Bilag 3.a) Kan ikke lige påtrængende 

sælgere (Bilag 3.a)

Simpel løsning (Bilag 3.a) Fleksibel (Bilag 3.d) Meget tilfreds (Bilag 3.b)

Høje forventninger til fre-
madrettet arbejde (Bilag 3.c)

Siger tingene som de er (Bilag 
3.c) Taknemmelig (Bilag 3.b)

Samarbejdspartner vi kan stole på 
(tillid) (Bilag 3.d) Som om vi er venner (Bilag 3.c)

Få faglig viden (Bilag 3.d) Helst snakke i tlf eller face to face 
(Bilag 3.c)

Få vejledning fra nogle man 
kender (Bilag 3.d) Har ikke tid / travlt (Bilag 3.d)

Få sat flere virksomheders hjem-
mesider sammen til én (Bilag 3.d)

Få tryghed (Bilag 3.d)

Figur 2: nuværende kunders mål, adfærd og attitude

Ud fra segmenteringen vist i tabellen på figur 2, ses der en oversigt over de nuværende kunders mål, 
adfærd og attitude, som kom til udtryk i de afholdte interviews (ibid.). 

Mål
Kigges der på deres mål, har de fleste kunder et ønske om at få hjælp til deres hjemmeside og/eller sociale 
medie (SoMe) kanaler via faglig viden, hvor de føler at der bliver givet kærlighed til deres platform. 
Det vigtigste mål for kunderne, er tryghed og tillid i samarbejdet. 

Adfærd
Kigges der på deres adfærd, er kunderne nogle som søger hjælp og vejledning hvor de bliver taget godt om 
og samtidigt holdt en smule i ørene. Mange af kunderne finder desuden stor værdi i at snakke personlige 
ting ved siden af arbejdet, og føler derfor at samarbejdet er bygget på et godt venskab.

Attitude
I deres attitude er de glade, meget taknemmelig og tilfredse. Samtidig er de trætte af påtrængende sælgere 
og værdsætter at der ikke er noget bullshit ved samarbejdet med Ads On, som en del af kunderne har 
oplevet ved tidligere bureauer. 
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Spørgeskemaundersøgelse
Jeg har udført to spørgeskemaundersøgelser på to forskellige tidspunkter. Den første undersøgelse fandt 
sted i starten af mit praktikforløb, og blev delt ud i diverse selvstændige og erhvervsgrupper på Facebook. 
Senere har jeg fået delt spørgeskemaundersøgelsen i Erhvervsforening Skødstrups nyhedsbrev. 
Formålet med begge spørgeskemaundersøgelser er at få indsigt i hvem Ads Ons potentielle kunder er. 
Det er ikke kun relevant at finde ud af hvem de potentielle kunder er, men især også hvilket content de 
finder relevant og værdifuldt. Undersøgelsen har været igennem en masse iterationer for at komme frem til 
de endelige spørgsmål, samt hvordan den skulle sættes op. 
De endelige spørgsmål spørger ind til den potentielle kunder kendskab til webbureauer, deres behov og 
ønsker i forhold til kommunikationen med et webbureau (Bilag, 4). 

I den første spørgeskemaundersøgelse er der 22 personer der har svaret. Da jeg i undersøgelsens opsætning 
valgte at frasortere potentielle kunder som ikke havde haft tidligere kontakt med et webbureau, 
resulterede det i 13 personer der har haft kontakt med et webbureau før. Ved den anden runde af 
undersøgelsen valgte jeg at ændre på opsætningen, sådan at alle, uanset tidligere kontakt med et web-
bureau, kunne svare på alle spørgsmål. Da jeg løbende fik svar på den første undersøgelse, kunne jeg se at 
jeg gik glip af værdifulde svar, da selv en potentiel kunde uden tidligere kontakt med et webbureau kan 
have en ide og mening omkring hvad de ønsker. 

Først vil jeg analysere resultaterne fra den første undersøgelse, hvor jeg efterfølgende vil forklare hvilken 
betydning den anden runde af spørgeskemaundersøgelsen har haft på resultaterne.

I alt er der 22 personer der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 13 personer har angivet at de 
har haft kontakt til et webbureau og det er disse som jeg segmenterer ud fra. Svarene fra den første 
spørgeskemaundersøgelse kan læses i bilag 5. Af de 22 personer der har svaret, er der 59,1% som har haft 
kontakt til et webbureau indenfor en måned og op til mere end et år siden. De fleste har haft kontakt 
indenfor de sidste 3 måneder. De hyppigste årsager for virksomheder til at tage kontakt til et webbureau 
er for at få hjælp til digital tilstedeværelse, få lavet en ny hjemmeside eller nye indspark til en eksisterende 
hjemmeside. Desuden var der nogen der havde brug for hjælp med SEO og to personer der har angivet at 
webbureauet tog kontakt til dem. Der er ingen af de 13 personer der ønsker at blive ringet op uden nogen 
tidligere kontakt. Det betyder at 96,2% foretrækker selv at tage kontakten, mens de resterende gerne vil 
kontaktes via en call to action (CTA) funktion såsom en formular på webbureauets hjemmeside (Marco S., 
2015, s. 211). I forhold til hvad de finder vigtigst når de besøger et webbureaus hjemmeside, på en skala fra 
ikke vigtigt, hverken eller og meget vigtig, at det er meget vigtigt for dem at det er nemt at finde 
kontaktoplysninger og at der er relevant indhold.

I forhold til hvor ofte de besøger et webbureaus hjemmeside, er der stor variation i deres svar. 
Nogle besøger dem aldrig, mens andre gør det en gang om måneden og den mindste andel flere gange om 
måneden. Når de bliver spurgt til hvilken type gratis indhold der er vigtigst for dem på et webbureaus 
hjemmeside, er det vigtigste indhold at der er kundecases og referencer. Dernæst at de kan modtage en 
mail med statistik om deres ydelser hos bureauet samt kursus eller guides. Af den type indhold de 
fandt irrelevant var nyhedsbreve, blogindlæg, e-bog og podcasts. 
De tre vigtigste værdier for målgruppens virksomhed i kontakten med et webbureau er: ærlighed, 
gennemsigtighed og aftaler der bliver overholdt. Størstedelen, 53,8% har svaret at de måske kunne finde på 
at downloade en gratis e-bog eller tilmelde sig et webbureaus nyhedsbrev. Ved siden af det, mener 30,8% at 
det er meget usandsynligt at de vil gøre det. 
Der er som sådan ikke noget målgruppen efterspørger på et webbureaus hjemmeside, på nær en som angav 
at de har haft gode oplevelser med vidensdeling i Facebook grupper (Bilag, 5).
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Størstedelen af respondenterne er mænd. Der er kun 40,9% af deltagerne som har fået lavet ydelser hos et 
webbureau. Det kan betyde at nogle har takket nej til et tilbud hos et webbureau af forskellige årsager. I 
forhold til hvilken region de befinder sig i, kigger jeg specifikt på de 13 personer der har haft kontakt med 
et webbureau, hvor deres virksomhed befinder sig i disse regioner:
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Figur 3: branchefordeling

I den sidste del af undersøgelsen, kigges der på virksomhedsprofilen, for at segmentere målgruppen 
demografisk. Af de 22 der har svaret, er 90,2% af dem virksomhedsejere eller ansvarlig for virksomhedens 
marketing. Deres brancher spænder meget bredt og jeg har kigget specifikt på de brancher de 13 personer 
der har haft kontakt med et webbureau er i, og der ser deres branchefordeling sådanne ud:

MÅLGRUPPEANALYSE: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE



Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kan det konkluderes at virksomhedsejerne arbejder i vidt 
forskellige brancher, og at det er vigtigt for dem at det er nemt og hurtigt at finde kontaktoplysninger og at 
ærligheden og gennemsigtigheden er i top. De er egentlig ikke jublende interesseret i gratis indhold, 
men det indhold de prioriterede højest var kundecases/referencer, guides og statistik om deres ydelser når 
de er kunder (Bilag, 5).

Den anden runde af spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud i Erhvervsforening Skødstrups nyhedsbrev. 
I selve opsætningen havde jeg ændret den, sådan at en potentiel kunde uden tidligere kontakt med et 
webbureau kunne svare på alle spørgsmålene, i modsætning til den første runde. Svarene kan læses i bilag 
6. I alt er der fire personer der har svaret, og jeg vil derfor kort undersøge hvordan de supplerer den første 
undersøgelse. Generelt har de fire personer i anden runde, svaret meget ens som de 13 personer i den første 
runde. 50% af personerne har haft kontakt med et webbureau indenfor de sidste tre måneder, hvilket også 
var tilfældet i den første runde (Bilag, 5). Ligeså har halvdelen taget kontakt til et webbureau, for at få 
indspark til deres nuværende hjemmeside, hvor det i den første undersøgelse var den tredje årsag for dem at 
tage kontakt (Bilag, 6). Igen foretrækker størstedelen at de selv tager kontakt til webbureauet, hvor der er 
en person der har svaret at de har deres egen marketingafdeling (Bilag, 6). Kigger vi på hvad der er vigtigst 
for dem når de besøger et webbureaus hjemmeside, så er det at der er relevant indhold og at det er nemt at 
finde kontaktoplysninger. Dernæst er der et par stykker, der også finder det meget vigtigt, at der er et flot 
design og at der er gratis indhold. Men samtidig har halvdelen svaret, at det gratis indhold egentlig ikke er 
særlig vigtigt. 

I forhold til den type gratis indhold mange bureauer tilbyder, finder de adspurgte stort set alle typer ind-
hold som “ikke vigtigt” eller som “hverken eller”. Det er anderledes end resultaterne fra den første runde 
hvor det var vigtigt for den potentielle kunde at der var kundecases, kursus og statistik om deres ydelse. 
Da de bliver spurgt om at vælge de tre vigtigste værdier for dem i kontakten med et webbureau, vælger de 
præcis de tre samme værdier som dem i den første runde: ærlighed, gennemsigtighed og aftale der bliver 
overholdt. Alle fire personer mener, at det er meget usandsynligt at de downloader eller tilmelder sig noget 
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Figur 4: fordeling over regioner
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på et webbureaus hjemmeside. I forhold til deres demografiske data kommer det ikke som nogen over-
raskelse at de befinder sig i Midtjylland, da undersøgelsen er delt i Erhvervsforening Skødstrups nyheds-
brev. De befinder sig de samme brancher, og der er flest mænd der har svaret på undersøgelsen. 
Af de fire der har svaret har 75% af dem fået lavet ydelser hos et webbureau, mens der er en virksomhed der 
aldrig har haft kontakt til et webbureau før. Overordnet set så har tilføjelsen på fire respondenter suppleret 
og understøttet den første undersøgelse.

Målgruppen
De to foregående undersøgelser har haft fokus på hver sit segment af målgruppen, nemlig nuværende 
kunder og potentielle kunder. Begge segmenter er vigtige, men der er behov for en prioritering af seg-
menterne. De potentielle kunder er den primære målgruppe, da løsningens formål er at erhverve nye 
kunder, mens det sekundære formål er at skabe loyalitet for både de nye og nuværende kunder. 
Prioriteringen skyldes en antagelse om at nye kunder finder det uoverskueligt at opdatere og vedligeholde 
deres egen hjemmeside eller sociale medier. Denne antagelse bliver understøttet af udsagn fra Ads On, 
om hvorvidt deres eksisterende kunder ville glemme at vedligeholde deres hjemmeside selv, hvis Ads On 
ikke gjorde det for dem. Gennem analysen af mine undersøgelser, er målgruppen kommet til syne, ved at 
have segmenteret den indsamlede data (Mulder, S. og Yaar, Z., 2007, s. 122-131). Derfor kan jeg nu 
definere den endelige målgruppe.

Primær målgruppe: potentielle kunder
Potentielle kunder tager kontakt til et bureau for at få hjælp til deres SoMe kanaler eller deres hjemmeside 
(ny eller eksisterende). De vil helst selv kontakte bureauet, eller ringes op via en CTA funktion, såsom en 
formular på hjemmesiden (Marco S., 2015, s. 211). Det er meget vigtigt for dem at det er nemt at finde 
kontaktoplysninger, og at der er relevant indhold. Det indhold de finder relevant er kundecases samt 
guides til at vedligeholde deres ydelser hos bureauet. Deres nøgleværdier er ærlighed, gennemsigtighed og 
at aftalerne med bureauet bliver overholdt. De besøger ikke et bureaus hjemmeside særligt ofte, 
og de downloader helst ikke gratis indhold eller tilmelder sig nyhedsmails. Andre træk for den potentielle 
kunder er:

• De er virksomhedsejer eller marketingansvarlig.
• De kan befinde sig i mange forskellige brancher, men hyppigst er de i produktion og fremstilling, 

bygge og anlæg og detailbranchen.
• Målgruppen er overrepræsenteret af mænd.
• De er ikke defineret på deres geografiske beliggenhed.
• Deres alder er mellem 30 og 60 år.

Sekundær målgruppe: nuværende kunder
Den sekundære målgruppe består af Ads Ons nuværende kunder, som er mindre og mellemstore virk-
somheder. De arbejder oftest i håndværkerbranchen eller med salg af diverse produkter, f.eks. i detail-
branchen. De fleste kunder er blevet kontaktet af Ads On via kold kanvas metoden, hvor det for nogle 
kunder faldt i god jord mens andre fandt det provokerende (Kingsnorth, S., 2019, s. 212). 
Mange af kunderne har ved den første kontakt med Ads On været kunde hos et andet bureau som de ikke 
har været tilfredse med. Igennem det kolde kanvas salg bliver de positivt overrasket over ærligheden og 
indgår en rådgivningsaftale (ibid.). De er meget glade for den hjælp og vejledning de har fået, og ikke 
mindst for den vækst de har oplevet. Mange af deres kunder er så glade, og loyale at de allerede anbefaler 
Ads On til deres egne kunder eller samarbejdspartnere. I forhold til deres andre træk, kan det nævnes at:
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• De fleste kunder arbejder i håndværkerbranchen.
• Ikke har meget tid eller viden til at vedligeholde eksempelvis deres SoMe kanaler.
• Består af både mænd og kvinder, dog med flest mænd.
• De er virksomhedsejere eller marketingansvarlig.
• Geografisk befinder de sig over hele Danmark, men de fleste kunder er bosat i Jylland.
• Deres alder er mellem 30 og 60 år.

Personas
Baseret på de foregående undersøgelser, har jeg brugt den indsamlede data til at udarbejde personas. 
Personas er bygget op omkring skelettet fra Validating Product Ideas: Through Lean User Research (Sha-
ron, T., 2016, s. 63), hvor jeg har tilføjet elementer fra The User is Always Right  (Mulder, S. og Yaar, Z., 
2007, s. 164). Tilsammen giver de to metoder en dybdegående persona, som skal bruges til at understøtte 
løsningen. Der er udviklet fire personas i alt, hvoraf to af dem repræsenterer den primære målgruppe og de 
to andre repræsenterer den sekundære målgruppe - alle personas kan læses i bilag 7.
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