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Afhandlingens omfang 
 

Afhandlingens tilladte omfang er 120 normalsider af 2.275 tegn, det vil sige i alt 273.000 

tegn.  

I henhold til gældende krav er alt indhold talt med, med undtagelse af forside, executive 

summary og bilag. Figurer og tabeller udgør hver især 800 tegn. 

 

Således ser afhandlingens omfang ud som følger: 

 

Tegnoptælling = 204.026 

 

Figurer og tabeller: 39 * 800 = 31.200 

 

I alt 235.226 tegn. 
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Executive summary 
 
This thesis focuses on the effect of advertising within the industry of luxury cars. The purpose 

is to develop and validate a model and an associated measurement instrument for the effect of 

advertising. The model is a structural equation model with latent variables, and the model 

should relate to advertising effect, measured as buying intention and loyalty to its driving 

factors. The quantitative research is carried out among existing owners of the three most 

common luxury car brands in the Danish market: Audi, BMW, and Mercedes-Benz. 

 

The theoretical framework comprises consumer behavior, brand equity, how marketing 

communication works, and how to measure the effect of advertising. Secondary data includes 

existing surveys and articles within the field of luxury cars. Through this research, following 

drivers are identified: ad awareness, ad quality, attitude towards the ad, attitude towards 

product category, company image, brand awareness, brand quality, brand value, brand 

knowledge, and brand attitude. 

 

Initially, a pre-survey is conducted in order to support the hypotheses retrieved from theory 

and secondary data. The hypotheses represent correlations between the drivers. Subsequently, 

data collected in the main survey is applied to test and estimate the structural equation model. 

Impacts of drivers in terms of future advertising performance are then analyzed. 

 

Results indicate that brand attitude is the main driver of buying intention and loyalty. Brand 

quality and brand value have the second and third largest impact on buying intention and 

loyalty. Attitude towards the ad has a smaller impact, as well as brand knowledge. The quality 

of the ad has a minor effect and company image and attitude towards the product category 

have the smallest, if any, impact on buying intention and loyalty. Interestingly, results also 

indicate that consumers who recognize the ad do not rely on brand quality as much, and 

attitude towards the ad has the second largest impact on buying intention and loyalty. 

 

Results are integrated in a priority plot in order to identify the strategic priorities in relation to 

strengthening the loyalty of luxury car owners in an advertising context. In this way it is 

possible to determine how the resources should be allocated in order to maximize the effect of 

advertising. Especially functional and symbolic associations related to the brand are important 

to the respondents. 
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1 Introduktion 

Følgende kapitel omfatter en indledning, som fører til problemstilling og problemformulering 

herunder delspørgsmål, som ønskes besvaret i denne afhandling. Efterfølgende beskrives den 

valgte afhandlingsstruktur samt videnskabsteori og metode. Introduktionen afrundes med en 

afgrænsning. 

1.1 Indledning 

Forbrugskultur er den betegnelse, der bedst karakteriserer det samfund, vi lever i1. Vores 

forbrug er i dag så stort, at de fleste af vores basisbehov er dækket, hvilket blandt andet har 

betydet, at vi i højere grad køber produkter og services, som tilgodeser behovet for 

individualisering og selvrealisering2. Mantraet er blevet, at forbruget i højere grad genereres 

af hjertet frem for hjernen3. Dette afspejles i markedsføringen, der kræver nytænkning og 

kreativitet, som hele tiden tager nye medier og metoder i brug for at ramme forbrugernes 

behov for iscenesættelse, underholdning og oplevelser4. For virksomheder betyder det nye 

forbrugsmønster, at de får stadigt sværere ved at konkurrere på selve produktegenskaberne, 

som ikke kan tilfredsstille behovet for selvrealisering. Det gælder fortsat om at udvikle ny 

teknologi, men da konkurrenterne lynhurtigt kopierer på det funktionelle plan, må der 

fokuseres på merværdi og måder, hvorpå produkterne kan gøre forbrugerens tilværelse lettere, 

sjovere og mere meningsfyldt5 - hvis meningen med livet altså kan relateres til forbrug og 

materielle goder. Det er måske netop det, der karakteriserer nutidens forbrugere; at det 

materielle forbrug i højere grad er blevet en integreret del af at tilfredsstille følelser og skabe 

livsværdi. 

 

Dette fokus på forbrug er essentielt for kommunikationen med forbrugeren, der i sidste ende 

skal sikre virksomhedens langsigtede værdi og overlevelse. Investering i reklame er for 

mange brands derfor den vigtigste parameter i opbygning af et mærkes værdi6. Sammenholdt 

med en årlig annonceomsætning på ca. 14 mia. kr. i Danmark i 20087, er det yderst interessant 

for virksomhederne at få kortlagt, hvilken effekt disse store reklameinvesteringer har. En 

gammelkendt vending inden for marketing er, at halvdelen af reklamekronerne er spildt, men 

                                                 
1 Østergaard (2006)  
2 Jantzen & Vetner (2005) 
3 Alsted (2007)  
4 Rodepeter & Stein (2004) 
5 Østergaard & Hermansen (2009) 
6 Tranberg (2006) 
7 Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (2008) 
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det vides ikke hvilken halvdel8. Dette citat illustrerer, hvor vigtigt det er at kende effekten af 

sin reklame for derved at kunne tilpasse og forbedre både reklamen og dens indhold samt 

relationen til det pågældende brand. Måling af reklameeffekt er dog ikke så lige til. Kortsigtet 

måling - på for eksempel salg og genkendelse - viser kun en del af den samlede reklameeffekt 

og giver dermed ikke et retvisende billede, idet brandværdien, hvilket netop er det primære 

sigte for mange virksomheder, skabes over længere tid9. Dermed skal den langsigtede effekt 

også inddrages i effektmålingen - der hvor forbrugeren for længst har glemt alt om selve 

reklamen - og der skal måles på opfattelsen af brandet efter eksponeringen, fordi det er det, 

forbrugeren investerer sine følelser i. 

 

I forlængelse af den materialistiske tilgang til forbrug falder tankerne på den aktuelle 

finanskrise, som lægger yderligere pres på virksomhederne og deres evne til at markedsføre 

sig selv. Især dyre luksusmærker må se de faldende salgstal i øjnene10. Dermed øges fokus 

yderligere på at optimere effekten af markedsføringen samt at kunne bevise denne effekt, da 

det ofte er marketingbudgettet, som først reduceres ved nedskæringer11. 

1.2 Problemstilling 

En købsbeslutningproces kan opdeles i forhold til, hvorvidt forbrugeren er højt eller lavt 

involveret12. For fast moving consumer goods (FMCG) er beslutningsproces, købsinterval, 

involvering og formål med købet noget anderledes end for højinvolveringsprodukter. For de 

dyrere produktkategorier såsom huse og biler er det vores opfattelse, at der i teorien sjældent 

skelnes mellem standard og luksus, idet der i alle tilfælde er tale om store investeringer og 

dermed høj involvering i beslutningsprocessen. Men inden for hver produktkategori findes 

store forskelle. For biler kan der være tale om en luksusbil, som både skal være funktionel og 

besidde en merværdi, som kan koste adskillige hundrede tusinde mere end en bil i 

mellemklassen, der både kan transportere ejeren og samtidig have et flot design og udtrykke 

personlighed. Problemstillingen ligger dermed i at se på forbrugernes associationer, 

holdninger og adfærd samt reklamens effekt inden for denne ekstraordinært dyre del af 

produktkategorien biler. 

 

                                                 
8 Jones (1990)  
9 Fridberg (1998) 
10 Investeringen.dk 13.03.2009 
11 Strand (2009) 
12 Schiffman & Kanuk (2007) s. 222 
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Det at købe en bil er en stor beslutning, som kræver kendskab, tillid og præferencer i forhold 

til mærket. De mange positive forestillinger, som et godt brand kan rumme, skabes blandt 

andet gennem reklamer. Dermed kan reklamer være med til at skabe eller forstærke 

opfattelsen af et bestemt brand, så bilkøberen vælger det ene mærke frem for andre med 

lignende kvaliteter. Reklamen skal skabe en personlighed omkring brandet og differentiere 

produktet fra både billigere alternativer og andre luksusmærker, således at forbrugeren har et 

stærkt billede af, at et bestemt mærke giver mulighed for at opnå kvalitet, komfort og status, 

som de er villige til at betale ekstra for13. 

 

Som udgangspunkt for denne afhandling ønsker vi at anskue marketinglitteraturens teorier og 

modeller ud fra et luksusbilperspektiv for på den måde at identificere vigtige parametre, som 

påvirker forbrugerens beslutningsproces og reklamefortolkning. Formålet er at tolke relevante 

teoretiske modeller, således at det kan fastlægges, hvilke parametre der bør fokuseres på for at 

sikre den mest effektive markedsføring gennem den største reklameeffekt. Hensigten er 

dermed at bidrage til en bedre forståelse af, hvad der i reklameindsatsen kan få målgruppen 

for luksusbiler til at få en mere positiv oplevelse af et mærke, og dét i en grad, så de får lyst til 

at anskaffe mærket eller forblive loyale over for det. 

 

Det empiriske formål med undersøgelsen er at udvikle et supplement til AutoIndex14. 

AutoIndex belyser skandinaviske bilejeres forhold til forskellige bilmærker baseret på 

praktiske erfaringer med biler, forhandlere og serviceværksteder. I forlængelse af dette skal 

denne undersøgelse give mulighed for at opnå indblik i faktorer, der har indflydelse på 

reklame- og mærkeopfattelsen hos forbrugeren. Hvordan kan det for eksempel være, at Audi 

placerer sig på en 4. plads i det samlede resultat og en 2. plads mht. loyalitet over for mærket i 

AutoIndex 2008, når Audi rent faktisk scorer relativt lavt på både tilfredshed med 

forhandleren og værkstedet? Dette skyldes formentlig, at Audi står meget stærkt og positivt i 

forbrugerens bevidsthed, og at image og brand kommunikeres i en grad, så forbrugerens 

oplevelse af disse parametre overskygger eventuelle mangler ved ellers vigtige praktiske 

faktorer. Vores undersøgelse udvider dermed AutoIndex’ets fokus på forbrugerens praktiske 

erfaringer, og intentionen er at kunne bidrage med relevant viden om opfattelsen af 

kommunikationen, så AutoIndex kan suppleres med de mere bløde - men i høj grad vigtige - 

elementer, som har indflydelse på forbrugerens samlede vurdering af et mærke. 

                                                 
13 Stein & Ellinghaus (2002)  
14 Udarbejdet af Loyalty Group i samarbejde med FDM. 
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1.3 Problemformulering 

Afhandlingen har til formål gennem en teoretisk referenceramme samt empirisk undersøgelse 

at udvikle og teste en konceptuel model til måling af reklameeffekten for luksusbiler. 

 

For at afdække ovenstående problem opstilles herunder en række delspørgsmål: 

1. Hvordan kan reklameeffekten for luksusbiler måles? 

2. Hvilken indflydelse har de enkelte faktorer på reklameeffekten?  

3. Hvordan kan reklameeffekten forbedres? 

1.4 Struktur 

Afhandlingens struktur er inddelt i seks overordnede kapitler, hvoraf det første omfatter en 

introduktion, hvor problemstillingen defineres og afgrænses. Ydermere forklares det 

videnskabelige ståsted og derudfra det metodiske grundlag. Kapitel 2 udgør den teoretiske 

referenceramme, der har til formål at identificere relevante reklame- og brandparametre. Den 

teoretiske referenceramme omfatter udvalgte elementer inden for teorierne forbrugeradfærd, 

Brand Equity, kommunikation og måling af reklameeffekt,. Kapitel 3, som er den empiriske 

referenceramme, har til formål at belyse eksisterende undersøgelser og artikler, som er 

relevante for problemstillingen. Kapitel 4 omfatter opstilling af afhandlingens hypoteser, 

prætest af disse gennem et forstudie samt den endelige modelopstilling. 

Hypotesegenereringen tager således udgangspunkt i de i kapitel 2 og 3 identificerede reklame- 

og brandelementer samt en kvantitativ forundersøgelse. Med opstilling af modellen besvares 

problemformuleringens første delspørgsmål. Kapitel 5 udgør den kvantitative analyse, som 

tester og validerer den opstillede reklameeffektmodel. Med denne konkretisering af, hvilken 

effekt reklame- og mærkeassociationer har på tilknytningen til mærket, besvares andet 

delspørgsmål. Endvidere ses på mulighederne for at optimere reklameeffekten i forhold til, 

hvilke af associationerne virksomheden selv kan påvirke. Her besvares sidste delspørgsmål. 

Afhandlingen afsluttes med kapitel 6, som består af en opsamling og konklusion på 

undersøgelsens resultater. Dette fører videre til en diskussion af implikationer samt 

perspektivering.  

Strukturen er illustreret i nedenstående figur:  
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Figur 1: Strukturmodel15 

1.5 Metodologi 

Følgende afsnit har til formål at belyse den videnskabelige tilgang, som danner baggrund for 

udarbejdelsen af undersøgelsesdesignet samt valgt dataindsamlingsteknik. Endvidere 

fastlægges det, hvorledes indsamlingen af empiri er foregået. 

1.5.1 Videnskabsteori 

Videnskabsteori kan nedbrydes til i alt tre delelementer; ontologi, som omfatter beskaffenhed 

af virkeligheden, epistemologi, der omhandler, hvordan virkeligheden bør forstås samt 

                                                 
15 med inspiration fra Andersen (2006) s. 7 
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metode, der omfatter, hvordan viden om virkeligheden bør fremskaffes16. Overordnet findes 

to paradigmer: Positivisme og Interpretivisme, der kan ses som hinandens modstykke17. 

Den metodiske fremgangsmåde, som vælges, er bestemt af, hvilken virkelighed der studeres. I 

den positivistiske tilgang er opfattelsen, at den viden, der findes i omgivelserne, er objektiv og 

selvindlysende, og virkeligheden anses som eksisterende uafhængigt af forskerens opfattelse. 

I den interpretivistiske tilgang er opfattelsen derimod, at den viden, der findes i omgivelserne, 

sker på baggrund af subjektiv udvælgelse og fortolkning, og at virkeligheden er en social 

konstruktion18. 

I denne undersøgelse arbejdes primært ud fra det positivistiske paradigme, da dette svarer til 

problemets virkelighedsopfattelse. Hensigten er at kvantificere data og svare på specifikke 

hypoteser. Hypoteserne opstilles dog ikke på forhånd, men genereres gennem de forskellige 

videnskabende processer, og der er således et eksplorerende undersøgelsesgrundlag i 

afhandlingen. 

1.5.2 Analysedesign 

Til analyse af reklamens effekt på forbrugerens oplevelse af et luksusbilmærke anvendes 

structural equation modeling. Ved denne fremgangsmåde til konstruktion af en analysemodel 

undersøges teoretiske hypoteser med empirisk data, hvor hypoteserne opstilles ved hjælp af 

research og teori. Bagozzi & Philipps19 argumenterer for, at en teori kan indeholde tre typer af 

koncepter – teoretisk abstrakte koncepter om en social helhed, empiriske koncepter som 

stammer fra direkte observationer samt uobserverbare, afledte koncepter, der er direkte 

forbundet med empiriske koncepter. Ud fra denne referenceramme kan den konceptuelle 

analysemodel skabes, hvor en bestemt teori fremkommer ved at konvertere teoretiske, 

empiriske og afledte koncepter til en række hypoteser, som skal definere teorien20. I praksis 

betyder dette, at for at kunne bestemme, hvilke faktorer der påvirker forbrugerens opfattelse 

af printreklamer for luksusbiler, er det nødvendigt at indsamle data om forbrugeren på de 

elementer, som ligger bag beslutningen om at købe en luksusbil. Dette gøres gennem research 

på observerbare elementer, indikatorvariable, som herefter kobles sammen med 

uobserverbare, operationaliserede teoretiske koncepter, de latente variable. Hvordan dette 

konkretiseres i den anvendte model vil blive forklaret senere, men konceptuelt er det 

illustreret i nedenstående figur. 
                                                 
16 Hansen (2000) s. 19 
17 Malhotra & Birks (2006) s. 138 
18 Hansen (2000) s. 21 
19 Haenlein & Kaplan (2004) 
20 Haenlein & Kaplan (2004) 
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Figur 2: Konceptuel analysemodel21 

Dette samspil mellem teori og empiri vil altså anvende teorier som klassifikationsmateriale, 

det vil sige til at skabe rammen for undersøgelsesdesignet og endeligt bidrage til at skabe en 

ny teori - eller lidt mere beskedent - en ny viden inden for dette område. Konkret udføres 

dette gennem anvendelse af såvel sekundære som primære data. 

1.5.3 Sekundære data 

Sekundære data22 omfatter anerkendt akademisk materiale fra bøger, artikler og undersøgelser 

inden for de valgte fagområder. Disse kilder er anvendt for at skabe overblik og forståelse i 

forhold til problemstillingen. Endvidere anvendes enkelte undersøgelser og artikler fra danske 

marketing-sites og onlinemedier, som bidrager med andre relevante informationer. 

1.5.4 Primære data 

Primære data udgør en kvantitativ dataindsamling, som foregår i samarbejde med Loyalty 

Group A/S. Loyalty Group er en dansk konsulentvirksomhed, der rådgiver virksomheder i 

arbejdet med opbygning og vedligeholdelse af kundeloyalitet. I relation til denne afhandling 

er der tale om vederlagsfri ydelser fra Loyalty Group mod fælles ejerskab af de genererede 

data samt mulighed for erhvervelse af nye respondenter til fremtidige undersøgelser om biler. 

Loyalty Group har yderligere bidraget med deres generelle viden om markedet. 

                                                 
21 Med inspiration fra Haenlein & Kaplan  (2004) 
22 Andersen (2006) s. 35 
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Dataindsamlingen er foregået gennem tre danske luksusbilimportører, som har tilladt adgang 

til deres kundedatabaser via nyhedsbreve og magasiner. 

 

Kvantitative data indsamles ved hjælp af to spørgeskemaundersøgelser, der udgør henholdsvis 

et forstudie og hovedstudiet. Forstudiet anvendes til at underbygge opstillede hypoteser og 

model på baggrund af foregående teori og sekundær empiri.  

Den egentlige kvantitative analyse, hovedstudiet, anvendes for at konkretisere de indsigter, 

der er opnået gennem hypotesegenerering samt for at skabe grundlag for konklusionerne. 

1.6 Afgrænsning 

Denne undersøgelse er fokuseret omkring printreklamer i aviser, magasiner og blade, da 

printmedier er de mest benyttede for luksusbiler i Danmark. Afsendere af bilreklamer kan 

være både forhandlere og importører. Her er importørerne valgt, idet deres reklamer er mere 

imagebetonede og henvender sig til en bredere målgruppe gennem landsdækkende medier, 

hvor forhandlerne i højere grad forventes at annoncere mere lokalt og med mere taktiske 

reklamer23. De udvalgte reklamer i undersøgelsen har været sendt ud via aviser og magasiner, 

ikke fagblade, og der er således tale om et B2C-perspektiv. Reklamerne har været vist inden 

for de sidste par måneder op til undersøgelsen. 

 

Luksusbiler kan omfatte mange mærker, og flere mainstream-brands har en topmodel, som 

både kvalitets- og prismæssigt kan sidestilles med modeller fra de generelt dyrere mærker. 

Man kan også tænke i de helt dyre brands, såsom Aston Martin, Rolls Royce eller Ferrari, 

som sjældent ses i det danske gadebillede, og dermed kun markedsføres i et yderst begrænset 

omfang. Til undersøgelsen er valgt relativt dyre mærker, som samtidig er godt repræsenteret 

på de danske veje og i de danske medier. Her er Audi, BMW og Mercedes-Benz tre oplagte 

brands. De skiller sig ud, idet de generelt opfattes som luksusmærker24, men samtidig er der 

nok danskere, som ejer dem, så det er muligt at indsamle tilstrækkeligt data. 

 

Selvom hvert mærke har forskellige modeller med varierende udtryk og målgrupper, foretages 

undersøgelsen på mærkeniveau, idet fokus er på luksusbiler som helhed. Hvert brand 

formodes at have en personlighed, som appellerer til forskellige målgrupper. Der er desuden 

tale om nogenlunde den samme modelportefølje – såsom coupéer, sedaner, stationcars, 

                                                 
23 Loyalty Group A/S 
24 Stein & Ellinghaus (2002) 
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firehjulstrækkere og sportsvogne - for hvert mærke, hvormed de tre mærker menes at kunne 

sidestilles på brandniveau. 

 

Den udvalgte respondentgruppe er eksisterende ejere af luksusbiler, idet dataindsamlingen er 

foregået gennem bilimportørernes kundedatabaser, hvilket vurderes som den bedste mulighed 

for at få opnå et tilstrækkeligt stort datasæt. 

 

Den optimale dataindsamling ville foregå med udgangspunkt i flere reklamer fra hvert mærke, 

men af hensyn til analysens omfang samt importørernes ønske om ikke at udsende et for 

omfattende spørgeskema, er testen af reklameeffektmodellen afgrænset til at omfatte en enkelt 

reklame for hvert mærke. Ydermere var importørerne afvisende over for idéen om at 

præsentere respondenterne for reklamer fra konkurrenterne, og derfor testes den enkelte 

reklame kun på respondenter, som ejer pågældende mærke. 

 

Denne afhandling er afgrænset til at fokusere på posttestning, hvor tracking hører under25. 

1.6.1 Definitioner og begreber 

Til denne undersøgelse er importører og deres reklamer valgt, og det er derfor relevant at 

definere, hvem målgruppen for disse er. Målgruppen er forbrugere af nye luksusbiler, hvor 

brugtbilskøbere er forbeholdt forhandlerne. Brugtvognsejere må dog ikke afskrives som 

potentielle forbrugere, da bilen formentlig skal udskiftes på et tidspunkt. Herved er 

imagereklamer også rettet mod brugtbilsejere med økonomisk råderum, da det optimale for 

importørerne er at konvertere disse til ejere af nykøbte luksusbiler. 

 

De tre valgte mærker er dyrere end biler i mellemklassen26, men eftersom der findes mange 

modeller og muligheder for at købe ekstraudstyr, er det ikke muligt at definere en cirkapris på 

en luksusbil. Priserne varierer fra knapt 300.000 kr. for de mindste modeller uden ekstraudstyr 

til flere millioner kroner for topmodellerne27. Sidstnævnte ses da også sjældent i det danske 

gadebillede. Det er muligt at købe en Audi, BMW eller Mercedes-Benz til samme pris som en 

bil i mellemklassen, men så får forbrugeren ikke samme funktioner og ekstraudstyr for 

                                                 
25 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 206 
26 Hirsh et al. (2003) 
27 Importørernes hjemmesider 
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pengene. Ydermere er et faktum vedrørende prisen, at biler, og især luksusbiler, er langt 

dyrere på det danske marked grundet de høje afgifter28. 

 

Men hvem er luksus for? Den høje pris medfører, at kun få forbrugere har råd til at købe en 

luksusbil. Dette leder fokus væk fra nyere fænomener som new luxury, hvor også 

middelklassen forbruger luksusvarer såsom tasker og ure fra dyrere mærker. Til gengæld må 

de ofte købe billige produkter på andre områder for at få råd til at forbruge særligt udvalgte 

produkter fra new luxury-sortimentet29. Dette er en selvmodsigelse i forhold til begrebet 

luksus, idet produkterne ved new luxury bliver forbrugt af mange. Da luksusbiler ligger i et 

væsentligt højere prisleje, vil de være tilgængelige for en begrænset målgruppe, og der er 

derfor ikke tale om mass-exclusivity her. Luksusbegrebet belyses nærmere i den sekundære 

empiri. 

 

                                                 
28 dinepenge.dk 07.10.2009 
29 Østergaard (2005) 
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2 Teoretisk referenceramme 

Den teoretiske referenceramme forklarer og diskuterer elementer fra henholdsvis 

forbrugeradfærd, Brand Equity, kommunikationsteori og effektmåling, som er relevante for 

afhandlingens problemstilling. Dette danner tilsammen baggrunden for den teoretiske tilgang 

til den strukturelle ligningsmodel (SEM).  

2.1 Forbrugeradfærd 

Forbrugeradfærdsteori er en relativt ny synkretistisk videnskab udviklet på baggrund af blandt 

andet psykologi, sociologi, social psykologi, antropologi samt økonomi30. Begrebet 

forbrugeradfærd omfatter, hvem, hvorfor og hvordan forbrugerne søger, køber, bruger, 

evaluerer og anskaffer produkter og services i henhold til deres behov og ønsker samt 

forventet opfyldelse af selv samme. Det handler samtidig om, hvordan individer træffer 

beslutninger i forhold til omfanget af tid, penge og mentale ressourcer31. Beslutningerne 

påvirkes dog ikke kun af tilgangen til ressourcer, men også af personlige og livsstilsmæssige 

samt psykologiske faktorer såsom involvering, motivation, opfattelser og holdninger. Endeligt 

er der også påvirkninger fra den kollektive omverden i form af kultur og referencerammer. 

Denne teori inddrages med henblik på at skabe indsigt i, hvilke faktorer der har indflydelse på 

købet samt en helhedsforståelse af forbrugeren i denne kontekst. 

 

Følgende afsnit omfatter en kort gennemgang af marketingteoriens syn på forbrugeren, 

hvorefter overordnede teoretiske perspektiver belyses. Med udgangspunkt i 

købsbeslutningsprocessen gennemgås herefter en række relevante begreber omkring 

forbrugeren som individ, og til sidst berøres den sociale kontekst. 

2.1.1 Nutidens forbruger 

Mange ser årtierne omkring midten af 1900-tallet som en tid, hvor reklamerne ikke skulle 

indeholde meget mere end en opfordring til at købe et produkt, før forbrugerne gjorde det32. 

Denne såkaldte kanyleteori skal hverken be- eller afkræftes her, men sikkert er det, at 

marketingfolk har fået flere værktøjer at arbejde med, der er kommet flere reklamer, og deres 

indhold og udformning bliver mere avanceret. En sådan udvikling har naturligvis indvirkning 

                                                 
30 Business & Companies (2009) 
31 Schiffman & Kanuk (2007) s. 3 
32 Forelæsning ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
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på forbrugerne, som reagerer anderledes på eksponeringen. Kanyleteorien gør sig da heller 

ikke længere gældende, og den dialogbaserede tilgang til marketing har vundet indpas33. 

Dog er det ikke nødvendigvis kun udviklingen, der påvirker forbrugerne. Påvirkningen kan 

meget vel være reciprok. Generelle beskrivelser af nutidens forbrugere er, at de er blevet mere 

reklameintelligente, mindre ydmyg og ikke glemmer tidligere dårlige erfaringer med reklame, 

som har lovet for meget. Forbrugerne er velinformerede, utålmodige og de bruger tilmed flere 

mentale ressourcer på at sortere informationerne. Væsentlige årsager til, at forbrugerne har 

fået en mere aktiv filtreringsproces, er større eksponering, øget valgfrihed, individualisering, 

mindre tid, mangel på tillid samt oplevet produktlighed34. 

 

Teorien omkring forbrugeradfærd har tilsvarende gennemgået en betydelig udvikling de sidste 

40 år35.  Synet på forbrugeren, som værende en rationel og nyttemaksimerende ”economic 

man”, er ikke længere aktuelt, og forbrugerens adfærd anses som langt mere kompleks. 

Forbrugeren køber nemlig ikke produkter for hvad de kan, men også for hvad de bevirker36. 

Adfærdsteori i dag handler derfor også i høj grad om forbrugerens nydelses- og 

oplevelsesstyrede behov. Det søges dermed at øge forståelsen for de mekanismer, der er på 

spil, når der ikke længere handles med ”rene varer”, men også holdninger, værdier og 

symbolske betydninger. 

Dog skal det påpeges, at de forskellige perspektiver på forbrug fortsat er repræsenteret i 

forbrugeradfærdsstudier37. 

2.1.2 Teoretiske perspektiver 

Forbrugeradfærdsteorien omfatter forskellige tilgange til forbrugerens beslutningstagning. 

Polerne, som mange af teorierne spænder imellem, er henholdsvis en kognitiv og en affektiv 

tilgang, hvor beslutningsprocessen styres af enten beregninger og rationale eller følelser og 

mavefornemmelse. Frem for at diskutere, om det ene perspektiv er mere dominerende end det 

andet, er det mere konstruktivt at fokusere på interaktionen mellem de to tilgange38, som 

begge spiller en rolle i de fleste køb. Dette gælder også for luksusprodukter, hvor der er tale 

om en symbolsk værdi, som gør produktet en hel del dyrere. For netop luksusbiler er der 

samtidig tale om et transportmiddel med mange tekniske egenskaber og mulige tilvalg. Dette 

                                                 
33 Andersen (2005) 
34 Andersen (2005) 
35 Østergaard og Jantzen (2000) 
36 Levy (1959) 
37 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
38 Hansen (2005) 
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medfører en interessant blanding af det affektive og det kognitive element - begge på et højt 

niveau. 

 

Adfærden for en højt involveret forbruger kan analyseres og beskrives med udgangspunkt i 

perspektivet om information processing (IPP)39. Denne teoretiske tilgang antager at, 

beslutningsprocessen er en kognitiv proces, hvor forbrugeren ser produktet som summen af en 

række fysiske og psykologiske attributter, som nøje overvejes, vurderes og rangordnes40. Det 

overordnede syn på produktet bunder dermed i detaljerede overvejelser omkring dets 

egenskaber. Forbrugeren anses ud fra dette perspektiv som et problemløsende eller 

problemundvigende individ, som forsøger at finde frem til en solidt begrundet rationel 

beslutning41. Perspektivet lægger dog også vægt på, at forbrugeren har en begrænset kapacitet 

i forhold til bearbejdning af produktinformationer. Ved høj involvering og komplekse køb kan 

der være så mange informationer, at forbrugeren umuligt kan tage højde for dem alle i 

beslutningsprocessen, på grund af begrænset informationsindsamling, hukommelse og/eller 

mulighed for at vægte de enkelte attributter for hvert alternativ. Mængden af bearbejdet 

kognitiv information forventes at stige med involveringen42, og for netop bilkøb gør den høje 

involvering sig gældende, og beslutningsprocessen er omfattende med mange inddragede 

informationer, som skal overvejes og evalueres. Forbrugeren kan således benytte selve 

bilmærket som en indikator eller en slags garanti for, at bilen lever op til krav og 

forventninger. 

 
Modpolen til det kognitive perspektiv er det affektive, hvor beslutningerne baseres på 

forbrugerens emotionelle respons på stimuli i omgivelserne43, og den emotionelle følelse 

består af ingen eller meget lidt kognitiv aktivitet. Hertil skal nævnes, at der i afhandlingen 

ikke skelnes mellem emotioner og følelser, som i princippet er forskellige størrelser. Det 

affektive perspektiv tager dermed højde for affekt som mulige emotionelle reaktioner på 

opfattelsen og evalueringen af produktet samt selve forbrugsoplevelsen44. Den affektive 

reaktion kan blandt andet være baseret på produkterfaringer, andres udtalelser og reklame. 

                                                 
39 Hansen (2005) 
40 Schiffman & Kanuk (2007) s. 529 
41 Hansen (2005) 
42 Hansen (2005) 
43 Hansen (2005) 
44 Holbrook & Hirschman (1982) 
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Et andet interessant perspektiv på forbrugerens adfærd er Means-end chain (MEC)45. MEC-

teorien bygger på tanken om, at et køb kan henledes til en dybere mening end blot indfrielse 

af umiddelbare praktiske behov og ønsker. I henhold til denne teori danner forbrugeren 

strukturer af viden med tilhørende betydninger, som forbinder håndgribelige 

produktattributter til mere abstrakte attributter og konsekvenser, som til gengæld er associeret 

med mere subjektive, selv-relevante værdier og mål. Det vil sige attributter (means) leder til 

fordele, som medfører værdi (end) for forbrugeren, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. 

Fokus er dermed på de fordele, som ikke direkte kan henføres til funktionaliteten ved 

produktet, men som i højere grad koncentrerer sig om den symbolske værdi ved produktet. 

Forbrugeren betaler med glæde langt mere, end produktet er værd i udvikling, materialer og 

produktion, netop for at opnå for eksempel selvtilfredsstillelse eller anerkendelse fra andre. 

Dermed tillægges produktet en indirekte funktion, som de fysiske attributter ikke kan opfylde, 

og den sociale kontekst inddrages dermed i dette perspektiv46. 

Det skal ikke udelukkes, at nogen køber en dyr luksusbil med henblik på at få kvalitet, lang 

levetid og sikkerhed. På disse niveauer er de billigere mærker dog ret gode til at følge med 

udviklingen, og flere ligger tilmed bedre end luksusmærkerne i forhold til både garantier og 

tests. Dermed forventes en stor del af disse luksusbilforbrugere at have andre værdier som 

målsætning med ejerskabet. 

 

 
Figur 3: Means-end chain47 

Der er således flere perspektiver på forbrugerens adfærd, der bidrager med vigtige elementer, 

som skal inddrages, når der søges en forståelse for adfærden hos luksusbilforbrugerne. 

2.1.3 Købsbeslutningsprocessen 

For at optimere reklamens effekt er det relevant at kortlægge den købsbeslutningsproces, som 

reklamen skal påvirke. Det er dermed interessant at se på de forskellige faser, forbrugeren 

gennemgår, og vurdere, hvilke af disse, som reklamen har eller kan få indvirkning på. I 

litteraturen er processen præsenteret i mange versioner med forskelligt antal faser. 

                                                 
45 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
46 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
47 De Pelsmacker et al. (2007) s. 56 
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Nedenstående CDP-model (Consumer Desicion Process model) er en af de mere enkle men 

stadig tilstrækkelig til at skabe et overblik over selve processen. 

 

 
Figur 4: Købsbeslutningsprocessen48 

I denne model ses forbrugerens købsbeslutningsproces som en problemløsende opgave, og det 

kognitive element understreges i relation til faktorer vedrørende informationsbearbejdning og 

hukommelse49. Derfor er modellen også blevet kritiseret for at være for kognitiv og ikke 

særligt hensigtsmæssig i forhold til at forklare situationer, hvor forbrugeren for eksempel 

reagerer emotionelt50.  

Hansen (2005) har opstillet en referenceramme, som integrerer flere af de teoretiske 

perspektiver (Cue Utilization Theory samt value, information processing og emotional 

perspective), der beskriver købsbeslutningsprocessen. Hansens ”hybridmodel” ses nedenfor. 

 

 
Figur 5: Integration af teoretiske forbrugeradfærdsperspektiver51 

Modellen linker derved nogle individorienterede begreber, som stammer fra de forskellige 

perspektiver om forbrugerens adfærd og beslutningsproces. Den inkluderer en ikke-

evaluerende affektiv komponent, der er emotioner som respons, samt en evaluerende affektive 

komponent, der er den affektive del af attituden. Ydermere understreges linket mellem 

involvering og emotioner i denne model. Samlet repræsenterer denne model en integration af 

eksisterende perspektiver, og den giver et godt indblik i, hvad der i samspil med det kognitive 

element specielt er vigtigt i forhold til luksusprodukter, nemlig det affektive element52. For 

                                                 
48 Kotler et al. (2009) s. 247 
49 Hansen (2005) 
50 Hansen (2005) 
51 Hansen (2005) 
52 Hansen (2005) 
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selvom bilkøb er relateret til høj pris og involvering, som medfører rationale, må den 

emotionelle indflydelse ikke undervurderes: 

 

“We now accept that human beings are powered by emotion, not by reason. Emotion and 

reason are intertwined, but when they conflict - emotion wins every time.”53 

 

Med CDP-modellen samt Hansens hybridmodel som udgangspunkt belyses herunder nogle af 

de mekanismer, der spiller ind, når det søges at forstå forbrugerens adfærd i henhold til 

luksusvarer, hvor forbrugeren i højere grad skal se beslutningsprocessen som et mærkekøb 

frem for et bilkøb54.  

2.1.4 Forbrugeren som individ 

Selvom det for mange produktkategorier er muligt at generalisere, i forhold til om købet 

hovedsageligt er kognitivt eller affektivt betinget, er tilgangen til købet i sidste ende meget 

individuel. Købsprocessen drives frem af nogle forskellige faktorer hos individet, såsom 

involvering, behov og motivation, perception, attitude og indlæring55. Disse faktorer belyses 

nedenfor, hvor det ydermere er interessant at se nærmere på loyalitetsbegrebet. 

 

Alt efter købets art forholder den individuelle forbruger sig forskelligt til købsbeslutningen, 

og en afgørende faktor er, om forbrugeren er højt eller lavt involveret. Involvering kan 

betegnes som graden af oplevet personlig relevans eller betydning og kan opfattes som 

samspillet mellem individet og produktet/brandet, kommunikationen og/eller situationen56. 

Høj involvering kan betegnes ved, at forbrugeren oplever produktet/mærket eller købet som 

værende af høj personlig eller symbolsk betydning. Endvidere kan produktet/mærket relateres 

til personlige værdier, den økonomiske og psykosociale risiko anses som høj, og produktet 

har en høj pris og lang levetid samt adskiller sig fra andre produkter57. Her er det vigtigt at 

bemærke, at det ikke er de enkelte stimuli men derimod en kombination af dem, der ligger til 

grund for involveringsgraden. Endvidere skal understreges, at det ikke er stimuliene i sig selv, 

der skaber involveringsgraden, men derimod forbrugerens opfattelse af stimulienes 

vigtighed58. 

                                                 
53 Cooper & Pawle (2005) 
54 Kleber (2006) 
55 Kotler et al. (2009) s. 237 
56 Hansen (2006)  
57 Hansen (2006) 
58 Hansen (2006) 
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Alle disse indikatorer for involveringsgraden vil som oftest gøre sig gældende ved køb af en 

luksusbil, og derfor kan involveringen for denne produktkategori betegnes som høj. 

 

Motivation udgør en drivkraft i individet, der fører til handling grundet en opfattet forskel 

mellem ideel og aktuel tilstand59. Dette relateres til problemerkendelsesfasen i 

købsbeslutningsprocessen, og kan blandt meget andet opstå som følge af 

marketingpåvirkning. For at opnå effektiv markedsføring er det vigtigt at identificere de 

stimuli, som kan generere en motivation60. En motivation kan være af enten positiv eller 

negativ karakter, alt efter om forbrugeren vil opnå eller undgå en bestemt situation eller 

tilstand61. Grundlæggende genereres motivation af et bevidst eller ubevidst, uopfyldt behov, 

som kan vækkes af fysiske signaler, følelser eller tanker62. Behovet kan udgøre et decideret 

problem, hvor individet søger at få dækket nødvendige primære behov. Der kan dog også 

være tale om sekundære eller tillærte behov, som omfatter behovet for eksempelvis 

anerkendelse eller selvtilfredshed63. Inden for tillærte behov skelnes ofte mellem rationelle og 

emotionelle behov. Rationelle behov kan betegnes som nyttemaksimerende behov, der 

dækker over funktionelle og praktiske fordele, hvor behov og motivation anses som objektivt. 

Emotionelle behov kan betegnes som symbolske og hedonistiske behov, som involverer 

emotionelle responser, der er baseret på subjektivitet. Hertil skal siges, at emotionelle behov 

ikke er irrationelle, men de er ikke nyttemaksimerende64. De er netop rationelle for den 

enkelte forbruger, men kan forekomme irrationelle for andre forbrugere. 

Behovets art afhænger af flere faktorer, og for eksempel kan en bil være et rationelt behov hos 

familier, som har langt mellem arbejdsplads og hjem samt begrænset mulighed for offentlige 

transportmidler. Den aktuelle kategori luksusbiler går dog ud over de mest basale behov for 

en bil, hvormed der er tale om emotionelle behov, som ligger højere i behovspyramiden. 

Dette er sociale og egoistiske behov samt selvrealisering, hvilke generer en positiv 

motivation. 

 

Forbrugere med specifikke psykologiske behov tenderer til at være mere modtagelige for 

reklamer og produkter/mærker, som er rettet mod disse behov. Dette henleder til, at 

forbrugerens virkelighed er et individuelt fænomen, som netop er baseret på dennes behov, 

                                                 
59 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
60 Kotler et al. (2009) s. 247 
61 Schiffman & Kanuk (2007) s. 88 
62 Schiffman & Kanuk (2007) s. 94 
63 Schiffman & Kanuk (2007) s. 83 
64 Schiffman & Kanuk (2007) s. 88 



 
23 

værdier og personlige oplevelser og erfaringer65. Denne virkelighed tager dermed 

udgangspunkt i forbrugerens perception, som forbrugeren agerer og reagerer ud fra. 

Perception er den interne psykologiske proces, som knytter sig til stadiet, hvor der skal søges 

information i forhold til købsbelutningsprocessen. Perception defineres som “the process by 

which an individual receives, selects, organizes, and interprets information to create a 

meaningful picture of the world”66. Forbrugerens perception er altså et essentielt begreb i 

forsøget på at forstå, hvilke faktorer der påvirker adfærden, og perception består overordnet af 

to input; stimuli og erfaringer67. Opfattelsen af (marketing-) stimuli er meget forskellig, og 

måden hvorpå forbrugeren udvælger, organiserer og fortolker stimuli, som er dynamikken i 

perception, er i høj grad individuel.  

Forbrugerens opfattelse kan relateres til både produkt, mærke, kvaliteten af disse, 

virksomheden samt reklamen, og perception er derfor et vigtigt begreb, uanset hvilken 

produktkategori der er tale om. 

 

Under evalueringsfasen i købsbeslutningsprocessen danner forbrugeren en attitude til 

produktet. Attitude er et tillært begreb baseret på blandt andet erfaringer med produktet, 

andres erfaringer eller eksponering gennem medier68. Attituden kan opdeles i tre 

komponenter69, hvoraf den kognitive omfatter forbrugerens subjektive opfattelse (beliefs) af 

de egentlige produktegenskaber. Den affektive komponent omfatter de følelser, som produktet 

eller brandet vækker hos forbrugeren, og er den egentlige attitude, det vil sige den 

overordnede evaluering70. Den konative komponent berører indstillingen til adfærden, det vil 

sige intentioner på baggrund af attituden. Attitudedannelsen for luksusbilforbrugeren 

formodes at ske på baggrund af nogle funktionelle og psykologiske fordele, og det er derfor 

vigtigt at vide og forstå, hvilke fordele forbrugeren søger, og derved hvilke der er afgørende 

kriterier i relation til beslutningstagningen og herunder markedsføringen. 

 

Marketingstrategier er baseret på kommunikation med forbrugerne, og ønsket er at blive 

bemærket, troet på, husket og genkaldt71. Derfor er forbrugerens indlæring interessant i denne 

sammenhæng. Indlæring kan beskrives som den transformation af information til viden og 

                                                 
65 Schiffman & Kanuk (2007) s. 150 
66 Schiffman & Kanuk (2007) s. 152 
67 Schiffman & Kanuk (2007) s. 158 
68 Schiffman & Kanuk (2007) s. 238 
69 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
70 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
71 Schiffman & Kanuk (2007) s. 198 
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eventuel erfaring, som forbrugeren anvender ved en given handling, og her er involvering 

igen et nøglebegreb. Indlæring kan defineres som “the process by which individuals acquire 

the purchase and consumption knowledge and experience that they apply to future related 

behavior”72. For at indlæring kan opstå er der fire elementer, som må være til stede: 

motivation, stimuli, respons, og reinforcement, hvor motivationen stimulerer indlæringen, 

som medfører en reaktion, som forstærkes, hvorudfra beslutningen om næste køb træffes73. 

Indlæring knytter sig herved til stadiet efter selve købet, hvor forbrugeren har fået erfaring. 

 

Når produktet er købt, betyder det ikke, at producentens indsats kan indstilles. Herfra gælder 

det om at opnå loyalitet. Forbrugerloyalitet kan forklares som en funktion af tre 

grundlæggende drivkræfter; forbrugeren, brandet og det sociale74. Disse drivkræfter kan for 

eksempel være individets grad af risikoundvigelse, lysten til at prøve noget nyt, udvalget af 

konkurrerende brands samt påvirkningen fra referencegrupper. Der findes flere former for 

loyalitet, hvor ægte loyalitet er målet, og her føler forbrugeren sig knyttet til brandet, og vil 

vælge samme mærke igen75. 

Særligt for luksuskategorien kan stærke brands have tilhængere, som er loyale i den forstand, 

at de til hver en tid taler positivt om mærket og anbefaler det til andre, men ikke selv har råd 

til at købe produktet - såkaldt covetous loyalty76. Her er tale om holdningsmæssig frem for 

adfærdsmæssig loyalitet. Ambassadører som disse er ikke en decideret ulempe for brandet, 

men selv generer de ingen omsætning, og markedsføringen er derfor ikke effektiv, hvis det 

kun er denne ”målgruppe”, man påvirker. Dog er den holdningsmæssige loyalitet relevant i 

forhold til, at opinionsdannere gerne skal være fortalere for mærket.  

Den holdningsmæssige loyalitet skal dog ikke kun ses i forhold til ikke-potentielle kunder. 

For netop eksisterende og potentielle luksusbilejere er den holdningsmæssige loyalitet måske 

lige frem mere interessant end den adfærdsmæssige. Her kan man således skelne mellem 

intentioner om en handling for eksempel i form af informationsøgning og køb, commitment, 

attachment og relationer, som er den mentale loyalitet vs. et egentligt køb, prøvekøb, vanekøb 

og genkøb, som er den adfærdsmæssige loyalitet. Sidstnævnte er bestemt relevant men mindre 

hensigtsmæssig at måle på i forhold til luksusbiler. 

 

                                                 
72 Schiffman & Kanuk (2007) s. 198 
73 Schiffman & Kanuk (2007) s. 199 
74 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
75 Schiffman & Kanuk (2007) s. 229 
76 Schiffman & Kanuk (2007) s. 229 
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Ovennævnte mekanismer foregår ikke i et vakuum, men påvirkes også af eksterne faktorer. 

Alle forbrugere opererer i en kulturel og social kontekst, hvor omverdenen og respons fra 

denne i større eller mindre omfang er med til at påvirke vedkommendes attitude og adfærd. 

Eksempler på relevante faktorer i det sociale og kulturelle perspektiv er venner, familie og 

social klasse samt kulturelle og subkulturelle værdier77. Luksusprodukternes symbolske værdi 

omfatter i høj grad, hvilke signaler forbrugeren sender til sin omverden, og hvordan 

forbrugeren opfattes i omgangskredsen og af folk, man ikke kender. Der kan ligeledes være 

stor påvirkning fra forskellige referencegrupper, når en forbruger skal indsamle information 

om et højinvolveringsprodukt, idet der er en høj opfattet risiko. Denne påvirkning kan være i 

både positiv og negativ retning i form af at anbefale eller fraråde køb af mærket78. 

2.1.5 Opsummering på forbrugeradfærd 

Dette afsnit har belyst vigtigheden af at integrere to teoretiske modpoler inden for 

forbrugeradfærdsteorien, som begge har markant indflydelse i forhold til kategorien 

luksusbiler. Endvidere har MEC-teorien bidraget til en forståelse af, hvordan underliggende 

motiver og værdier er forudsætningen for køb af en luksusbil og pågældende mærke. Der er 

dannet overblik over faktorer, som er relevante at tage højde for, når forbrugerens adfærd og 

beslutningstagen skal inkorporeres i modelopstillingen. 

En effektiv reklame skal dermed gerne appellere til de tanker og i særdeleshed følelser, som 

gør sig gældende for luksusforbrugeren, og for at guide den højtinvolverede forbruger hele 

vejen gennem købsbeslutningsprocessen og i sidste ende skabe loyalitet omkring mærket, skal 

reklamen være med til at generere motivation og bidrage til en positiv attitude over for 

mærket. 

Overordnet kan forbrugerens adfærd skitseres, som vist i nedenstående figur, der meget 

simpelt illustrerer de forskellige faktorer og deres indflydelse i et samlet perspektiv. 

 

                                                 
77 Schiffman & Kanuk (2007) s. 313 
78 Schiffman & Kanuk (2007) s. 188 
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Figur 6: Simpel model for forbrugerens adfærd79 

                                                 
79 Forelæsning ved Torben Hansen i faget Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi (efterår 2006) 
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2.2 Brand Equity 

Branding er et begreb, som hjælper udbydere og forbrugere med at differentiere og 

kategorisere produkter med samme funktioner og egenskaber. I branding ligger en erkendelse 

af, at markedspositionen bestemmes af meget andet end de fysiske håndgribelige egenskaber 

ved produkterne. Positionen bestemmes også af egenskaber, der knyttes til forbrugerens 

følelser i forhold til produktet og den relationsværdi, der kan opbygges. Et brand er ikke en 

klart afgrænset enhed men derimod en subjektiv attitude, som den enkelte forbruger danner ud 

fra input og erfaringer med mærket. Således er brandet en sum af, hvad udbyderen forsøger at 

udtrykke, og hvordan den individuelle forbruger opfatter det80.  

 

Hos American Marketing Association er definitionen på et brand81: 

 

”A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the 

goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 

competition.” 

  

I princippet er alle produkter gået hen og blevet brands, og selvom ovenstående definition 

stadig gør sig gældende, er fokus i dag i højere grad på, hvilken værdi et brand har82. Det 

interessante spørgsmål er derfor, om et brand kan betegnes som stærkt eller svagt. Stærke 

brands har netop fordele i form af blandt andet mere positiv opfattelse af produkt-

performance, øget loyalitet, mindre følsomhed for konkurrenters reklame samt større effekt af 

markedsføringen83. Det overordnede formål med branding er at stå så stærkt hos forbrugeren, 

at intet andet mærke kan erstatte det aktuelle, selvom produkterne har samme praktiske 

egenskaber84. 

 

Hvis en reklame skal have en effekt på forbrugeren, skal den gerne påvirke modtagerens 

opfattelse af mærket bag reklamen, så mærket derigennem opnår en ”merværdi”. Denne 

uhåndgribelige merværdi skal dermed gøres målbar, så den kan integreres i en 

reklameeffektmodel. Følgende afsnit belyser den del af branding-teorien, hvorudfra der kan 

identificeres parametre i relation til opbygning af denne mærkeværdi. 

                                                 
80 Keller (2008) s. 2 
81 Keller (2008) s. 2 
82 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 349  
83 Keller (2008) s. 49 
84 Østergaard (2007) 
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Betydningen og værdien af et brand er det, vi i dag kalder for Brand Equity (BE). Der er tale 

om den merværdi, som brandet tilføres ud fra en forbruger- og markedsrespons85. Begrebet 

BE kan opdeles i tre komponenter, som relaterer til henholdsvis forbruger og marked86: 

 

1. Den mentale BE er tilstedeværelsen af brandet i forbrugerens bevidsthed. Mærket bør 

være differentieret i forhold til andre brands, og forbrugeren skal have en klar opfattelse af 

dets funktionelle og emotionelle egenskaber. Kvaliteten bør opleves som høj, og det 

overordnede mål er relativt mange loyale brugere af mærket. 

2. Den adfærdsmæssige BE er selve købsadfærden i forhold til brandet. Merværdien ligger i 

et højt penetrationsniveau, mange genkøbere og lav nettokundeafgang. Forbrugeren skal 

gerne være villig til at betale en relativt høj pris for mærket. 

3. Den finansielle BE omfatter de økonomiske resultater for brandet, som ovenstående 

forbrugerrelaterede komponenter har indflydelse på. Der er her tale om mere konkrete 

faktorer såsom markedsandele, priselasticitet, aktieværdi og virksomhedens salgsværdi. 

 

Mulighederne for måling af BE varierer, alt efter hvilken af de tre komponenter det drejer sig 

om. Den finansielle og adfærdsmæssige BE er relativt tilgængelige, eftersom der er tale om 

henholdsvis håndgribelige parametre og egentlig adfærd. Mental BE er et mere diffust begreb, 

og udfordringen består i at identificere, hvordan denne skal måles. Her er det interessant at 

evaluere ændringer i forbrugerens opfattelse i forhold til brandet. Som regel benyttes begreber 

såsom brandkendskab, brandassociationer, differentiering, forventninger, kvalitet, 

brandattitude samt intentioner om køb eller informationssøgning, som belyses senere i 

afsnittet om reklameeffekt87. For den mentale BE er der derved tale om mere subjektive og 

utilnærmelige faktorer, hvilke er de interessante i denne kontekst. 

 

En stor bidragsyder til BE er reklame og andre informationskilder. Herfra danner forbrugeren 

sin opfattelse af mærket ud fra både de psykologiske og de fysiske egenskaber (jvf. 

nedenstående figur). Reklamen kan påvirke BE på mange måder. Alt efter forbrugerens 

forudgående kendskab til brandet og produktporteføljen kan reklamen blandt andet skabe 

kendskab, associationer, beliefs eller præferencer88. Dog påpeger Cobb-Walgren et al. (1995), 

at reklame skaber mere BE for produkter med lav involvering og risiko, og 

                                                 
85 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 349 
86 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 351 
87 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 354-358 
88 Cobb-Walgren et al. (1995) 
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produktegenskaberne har mindre betydning, idet forbrugerne ikke vurderer på så mange 

parametre som ved høj involvering. 

 

 
Figur 7: Forudsætninger og konsekvenser for brand equity89 

Hvor ovenstående model illustrerer BE som en del af den overordnede beslutningsproces, 

skaber Kellers Customer-Based Brand Equity Pyramid (CBBE-modellen) referencerammen 

for, hvordan et brand opbygges i forbrugerens hukommelse. Kellers definition på 

forbrugerbaseret BE er90: 

 

”Customer-based brand equity occurs when the consumer has a high level of awareness and 

familiarity with the brand and holds some strong, favorable, and unique brand associations in 

memory.” 

 

Kellers CBBE-model er illustreret nedenfor. 

                                                 
89 Cobb-Walgren et al. (1995) 
90 Keller (2008) s. 53 
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Figur 8: Customer-Based Brand Equity Pyramid91 

Hierarkierne på hver side af pyramiden udgør de faser, der ifølge Keller er elementære i 

opbygningen af brands. Til venstre illustreres, hvordan forbrugeren kan forholde sig til 

brandet, fra kendskab til relation, og til højre er der tale om tilsvarende 

markedsføringsstrategiske målsætninger, som bør opstilles for at føre forbrugeren gennem 

disse stadier. Forbrugeren involverer sig således mere i brandet for hvert step. Pointen med 

faserne er, at det ene forudsætter det andet, således at brandet bør have en identitet hos 

forbrugeren, førend der kan skabes associationer. Associationer er en forudsætning for en 

respons eller attitude, som igen er en nødvendighed for en decideret relation til brandet. På 

samme måde opnår et brand ikke ægte loyalitet hos forbrugeren, førend denne har været 

igennem de tre forudgående faser i det højre hierarki92. 

 

Selve BE-pyramiden følger samme proces fra kendskab til loyalitet/resonans som de 

tilhørende hierarkier. Pyramiden er inddelt i seks kategorier, hvor venstre side udgør de mere 

rationelle elementer, og højre side udgør de mere emotionelle. De fleste brands bygger på 

begge elementer93. 

I opbygningen af et stærkt brand er det først og fremmest væsentligt, at forbrugerne har et 

både dybt og bredt kendskab til brandet og kan genkende og genkalde det i relevante 

situationer. Dette er nederste del af pyramiden, som omfatter selve identitetsskabelsen for 

brandet. Der skal altså være klarhed omkring, hvad produktet kan bidrage med i forhold til 

forbrugerens egne behov og ønsker. Anden fase i pyramiden omfatter produktrelaterede og 

                                                 
91 Keller (2008) s. 60 
92 Keller (2008) s. 60 
93 Keller (2008) s. 60 
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ikke-produktrelaterede associationer, som skabes ud fra den opfattede mærkeidentitet. Ifølge 

Keller (2008) er mærkeassociationer ”styrken, favorabelheden, og unikheden af de oplevede 

egenskaber og fordele ved et mærke”. Her dannes en personlighed omkring brandet, som 

adskiller det fra andre brands med lignende identitet. Under performance er der tale om en 

identificering af karakteristika såsom primære og sekundære produktegenskaber, kvalitet, 

design og pris, det vil sige de produktrelaterede brandassociationer. Under imagery er der 

fokus på mere indirekte og uhåndgribelige karakteristika såsom brugerprofiler, 

brugssituationer, personlighed, værdier og historie. Det vil sige, imagery er de ikke-

produktrelaterede brandassociationer, som snarere knytter sig til opfattelsen af virksomheden 

bag brandet og dennes kommunikation samt forventningen til at eje et produkt af dette 

mærke. Når forbrugeren køber en luksusbil er det altså ikke kun et transportmiddel, men også 

et produkt med en personlighed, som skal fremhæve eller måske skabe en illusion om visse 

personlighedstræk hos ejeren. Når forbrugeren har skabt en idé om, hvad brandet er, og hvad 

det står for, begynder denne at evaluere og ”føle” brandet og således skabe en attitude i 

forhold til det. Her kan igen være tale om både en mere rationel tilgang, hvor brandet vurderes 

i forhold til kvalitet, pålidelighed og fortrin i forhold til andre produkter, samt en mere 

affektiv vurdering af brandet, som i forlængelse af imagery er en evaluering af de ikke-

produktrelaterede brandegenskaber. For højinvolveringsprodukter er der generelt fokus på det 

kognitive aspekt, men indenfor luksuskategorien anses den affektive attitudedannelse lige så - 

om ikke mere - relevant. Øverst i pyramiden findes resonansen, hvor tanker, følelser og 

holdninger konverteres til præferencer eller decideret handling. Det er her, den egentlige 

tilknytning til brandet opstår, så forbrugeren føler en relation til brandet, er engageret i det 

eller forbliver loyal trods lignende alternativer fra konkurrerende udbydere. 

2.2.1 Opsummering på Brand Equity 

Ud fra ovenstående teori har vi dannet et overblik over nogle af de faktorer, som er relevante 

at inddrage i den senere undersøgelse. Vigtigst af alt har vi fundet ud af, at den uhåndgribelige 

mentale BE kan dekomponeres til brandkendskab, brandassociationer, brandattituder og 

brandrelation. Her skal tages højde for både produktrelaterede og ikke-produktrelaterede 

associationer samt kognitive og affektive evalueringer. Denne viden kan bruges til opstilling 

af reklameeffektmodellen samt udarbejdelse af et spørgeskema, og CBBE-modellens 

fundament kan således kvantificeres i en årsags-virkningsmodel. 
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2.3 Kommunikationsteori 

Reklamen påvirker forbrugeren både før, under og efter forbruget - ikke i kraft af 

forbrugerens rationelle fornuft, men også via følelser og fornemmelser. Reklamen former 

forbrugerens opmærksomhed og anskuelser, den forstærker oplevelser under forbruget. 

Reklamen hjælper følgende til at føle noget for brandet, og den giver forbrugeren gode grunde 

til, at disse følelser er fornuftige. Og dét i et omfang der er løsrevet fra selve produktet eller 

ydelsen. De følelser, forbrugeren nærer for et brand, er bestemt af reklamen, som til gengæld, 

når den lykkes, sikrer brandet en styrke, der er langt mere positiv end produktets fortrin i 

forhold til de substituerende mærker94.  

 

Udgangspunktet for denne undersøgelse er printreklamer, som hører til under begrebet 

massekommunikation. Det vil sige, at der er tale om upersonlige og indirekte henvendelser, 

der bestemmes og betales af en klart identificerbar afsender95. Denne form for reklame giver 

afsenderen fuld kontrol over indhold og budskab, men ikke over hvordan det opfattes hos 

modtageren. Dette afhænger derimod af modtagerens afkodning og eksponeringsøjeblikket, 

samt faktorer såsom personlighed, interesse, viden og erfaringer, der står uden for selve 

reklamekonteksten96. 

I virksomhedernes marketingaktiviteter suppleres printreklamer af blandt andet promotion, 

sponsorater, PR, relationsmarkedsføring, personligt salg og messer97. Således står 

printreklamerne sjældent alene, men de udgør en vigtig del af den samlede kommunikation til 

eksisterende og potentielle kunder. Det ultimative mål med reklame er at opbygge en 

forbruger-mærkerelation, der gør forbrugeren positivt disponeret for køb98. Formålet med at 

indrykke annoncer i magasiner og dagblade er, især for højinvolveringsprodukter, at skabe 

opmærksomhed og associationer omkring produkterne i håb om, at de eksponerede forbrugere 

efterfølgende vil opsøge yderligere information gennem forhandlere eller internettet. For 

FMCG med lavere involvering vil hensigten i højere grad være at generere et øjeblikkeligt 

behov og efterfølgende køb uden de store overvejelser99. Dermed spiller reklamen ikke den 

samme rolle i markedsføringen af højinvolveringsprodukter, idet reklamer i sig selv 

formentlig aldrig vil medføre et køb. Men det er vigtigt for udbyderne at gøre opmærksom på 

                                                 
94 Hall (2002) 
95 De Pelsmacker et al. (2007) s.192 
96 De Pelsmacker et al. (2007) s.162 
97 De Pelsmacker et al. (2007) s. 5 
98 Forelæsning ved Sverre Riis Christensen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
99 De Pelsmacker et al. (2007) s.163 
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nye produkter og samtidig opretholde brandtilknytningen og -associationerne, så mærket 

bliver i forbrugerens bevidsthed og dermed er med i overvejelserne, når behovet for en ny 

luksusbil opstår. Reklamen kan således bidrage til at skabe en positiv holdning til brandet og 

tillagte værdier ved at eje produktet. 

 

I følgende introduceres indledningsvist egenskaber omkring printreklamer, hvorefter 

virksomhedens kommunikationsmålsætninger og reklamens virkemåde belyses i forhold til 

effekthierarkier og ELAM.  

2.3.1 Printreklamers egenskaber 

Dagblade og magasiner kan karakteriseres som medier, hvor involveringen er høj, idet de er 

styret af læseren. Når interessen og motivationen er stor, er kommunikationens 

gennemslagskraft større end ved medier, som man ikke selv har bedt om at modtage. Dette 

skal ses i sammenhæng med, at læsning af disse medier ofte er en aktiv handling, som man 

har betalt for at få adgang til. Derved har læseren som regel en positiv attitude over for 

mediet, og er mere åben over for annoncer i dette medie. Dog er læsningen ikke altid 

fordybende og koncentreret, og den finder ofte sted sammen med anden medieaktivitet100. 

Omkring dagblade kan siges, at eksponeringen er høj, samtidig med at der knytter sig en vis 

troværdighed og aktualitet. Vedrørende fagblade og magasiner er der bedre mulighed for at 

ramme den specifikke målgruppe, som i højere grad er motiveret for mediet, endda op til flere 

gange. Endvidere skiller magasiner sig ud ved at have en vis kvalitet i form af tryk og 

papir101, hvilket er relevant i forhold til luksusprodukter, hvor kommunikationen netop skal 

signalere værdi og eksklusivitet. Endnu en fordel ved printmedierne er, at de er billigere end 

tv. 

 

Virksomhedens kommunikation via forskellige medietyper er én ting, en anden er 

kommunikationens indhold. Overordnet betyder det, at virksomheden skal forholde sig til, om 

reklame og budskab primært skal appellere til forbrugerens emotioner eller rationale102. I et 

forsøg på at generalisere luksusbilkategorien er reklamer for de tre forskellige mærker 

analyseret med henblik på at finde fællestræk103. Det er vores opfattelse, at luksusbilen ofte 

præsenteres i et futuristisk bybillede eller minimalistisk landskab med fængende slogans og 

                                                 
100 Grønholdt, Hansen og Christensen (2006) s. 75 
101 Grønholdt, Hansen og Christensen (2006) s. 76 
102 Forelæsningsnoter ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007)  
103 Reklamer tilsendt fra importører, som præsenteres i undersøgelsen  (bilag 1) 
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tilhørende tekst, der forklarer lidt om den pågældende model, dens egenskaber og ny 

teknologi. Derved søges at forføre forbrugeren ved at skabe en stemning og følelse omkring 

symbolikken og oplevelsen ved at eje og køre disse biler. Reklamer for luksusbiler kan derfor 

betegnes som værende primært emotionelt betingede, og livsstil og image er vigtige 

parametre i kommunikationen. Dog skal nævnes, at reklamen også kan bestå af en simpel 

hvid baggrund med bilen som eneste element, og herved bliver reklamen muligvis mindre 

emotionel, idet stemningen ikke fremhæves. 

2.3.2 Effekthierarkier 

De første modeller inden for forskning om reklamens virkemåde tager for givet, at 

forbrugeren gennemgår en række stadier, hvor det ene stadie forudsætter det næste. Især indtil 

1980’erne var disse sekventielle kommunikationsmodeller accepterede. Hierarkierne tager 

højde for tre forskellige komponenter og inddrager 1) den kognitive fase, hvor forbrugerne 

tænker over budskabets eller brandets information, 2) den affektive fase, hvor følelser i 

forhold til produkt/brand opstår eller forstærkes samt 3) den konative fase, som er den 

egentlige adfærd104. Alt efter de eksterne faktorers sammenhæng kan disse faser fremkomme i 

forskellig rækkefølge. Ved lav involvering kan det således tænkes, at den konative fase vil 

ligge forud for den kognitive, mens det omvendte kan tænkes at forekomme ved høj 

involvering. 

 

En klassisk model inden for effekthierarkierne er den såkaldte DAGMAR-model (Defining 

Advertising Goals for Measured Advertising Results), som overordnet angiver, at et salg 

medfører, at forbrugerne har været gennem følgende fire processer: kendskab, forståelse, 

overtalelse og handling (ACCA)105. Mere specifikt består DAGMAR af ni stadier, og disse er 

kategoribehov, brandkendskab, brandviden/-forståelse, brandattitude, købsintention, 

købsfacilitering, køb, tilfredshed og loyalitet106. Disse ni stadier kan altså både ses som 

målsætninger for kommunikationen, eller som den rækkefølge af steps forbrugerne 

gennemgår, fra de først opdager et behov, til de bliver loyale forbrugere. 

Kommunikationsmodellen skal dermed linkes til forbrugerens købsbeslutningsproces, hvor 

viden om forbrugerens behov og købemotiver er grundlæggende for, hvorvidt 

kommunikationen (og virksomheden) er succesfuld. 

                                                 
104 De Pelsmacker et al. (2007) s. 74 
105 De Pelsmacker et al. (2007) s. 148 
106 De Pelsmacker et al. (2007) s. 148 
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I nedenstående figur ses kommunikationsmålsætningerne sammenholdt med de fire mere 

overordnede processer og de tre tilhørende faser i den mest simple form for at give et overblik 

over deres sammenhæng. 

 

 
Figur 9: DAGMAR med effekter og faser 107 

 

For hver reklame eller kampagne skal virksomheden gerne have et eller flere af disse 

kommunikationsmål i fokus108. Udvælgelsen foregår på baggrund af mærkets og produktets 

historik, og for luksusbilmærker, som må forventes at have et bredt kendskab, vil udvalgte 

mål som oftest ligge herefter. Dog kan der være tale om en ny model, som skal introduceres 

på markedet, hvormed et kendskab skal etableres. Hvis målet med kommunikationen er at 

opbygge mere brandviden og -forståelse, er det således vigtigt at informere om de 

brandkarakteristika samt features og fordele, som produktet tilbyder. Viden kan både baseres 

på objektive informationer, men også på for eksempel brandets image. Her er det vigtigt at 

påpege, at forbrugerens viden om et brand eller produkt er subjektiv, og den kan være baseret 

på erfaringer eller beliefs og opfattelser. Ud fra viden og forståelse om brandet skabes en 

attitude. I forhold til brandattituden er det vigtigt at identificere attitudens ”retning”, så 

kommunikationen kan tilrettelægges efter, om attituden skal forstærkes, ændres eller skabes. 

Begrebet dækker over forbrugerens overordnede evaluering af et brand, hvor der i princippet 

er tre mulige udfald af en attitude. Forbrugeren kan have en positiv eller negativ attitude eller 

                                                 
107 De Pelsmacker et al. (2007) s. 148 
108 De Pelsmacker et al. (2007) s. 149 



 
36 

være indifferent. Når attituden til et brand er skabt, er det femte stadie at generere 

købsintention. For højinvolveringsprodukter er købsintention eller købsrelaterede handlinger, 

som for eksempel yderligere informationssøgning eller forhandlerbesøg, vigtig, og intention 

om køb er et nødvendigt step mellem en positiv attitude og det faktiske køb, idet 

højinvolveringsprodukter er forbundet med høj risiko. Før det faktiske køb består 

kommunikationsmålsætningen i at ”lette” købet for forbrugeren, hvilket er det sjette stadie. 

For potentielle luksusbilkøber kan det tænkes at for eksempel en prøvekørsel vil kunne 

bidrage positivt i købsfaciliteringen. Det ottende stadie er tilfredshed efter køb, hvilket er 

særdeles aktuelt for luksusbilkategorien, idet der er tale om en lang produktlivscyklus. Her 

skal kommunikationen bevare forbrugeren i overbevisningen om, at det rette mærke er valgt, 

så vedkommende bibeholder den positive attitude til brandet. Her kan også drages fordel af 

forbrugerens potentielle videreformidling af sin positive attitude og erfaringer med mærket. 

Når dette stadie er nået, øges chancen for at opbygge loyalitet, der ikke bare bygger på 

tilfredshed men også en varig relation, som sikrer genkøb. 

 

DAGMAR er en udmærket model, fordi den ved de ni stadier fremhæver, hvad 

kommunikationsopgaven går ud på, og endvidere påpeger modellen, at kommunikations-

målsætninger skal være specifikke og målbare. DAGMAR er opbygget efter den gamle tro på 

et hierarkisk system med stadier, som forudsætter hinanden, som forklaring på reklamens 

virkemåde i forbrugernes købsbeslutningsproces. Dog er DAGMAR taget med i denne 

kontekst, da den måske netop i tilfældet med luksusbiler kan tænkes at være en udmærket 

simplificering af den proces, der finder sted. Endeligt kan det diskuteres, hvor langt reklame 

eller kommunikation generelt set kan føre forbrugeren. Der kan argumenteres for, at jo 

længere ned man kommer i målsætningerne/hierarkiet, jo større sandsynlighed er der for, at 

der også skal andre P’er til, førend loyalitet kan opnås. 

 

En nyere model er FCB, som integrerer forskellige sekvenser af kognition, affektion og 

konation ud fra to dimensioner109. Modellen giver et større overblik over mulige 

sammensætninger af faserne i reklamens virkemåde alt efter købets art. Modellens 

dimensioner omfatter involvering i produktet, som er den vertikale akse, samt tænke/føle-

dimensionen, som fortæller, hvorvidt beslutningsprocessen er baseret på den kognitive eller 

den affektive komponent110, hvilket er den horisontale akse. Denne model kan dermed bruges 

                                                 
109 De Pelsmacker et al. (2007) s. 75 
110 De Pelsmacker et al. (2007) s. 75 
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som planlægningsværktøj for kommunikationen via nogle anbefalede redskaber, idet 

forskellige produktkategorier klassificeres og placeres i en af de fire kategorier. Dog er nogle 

produkter eller købsbeslutninger sværere at placere end andre, idet der ikke altid er en klar 

skillelinje mellem, om produktet opfylder praktiske eller livsstilsmæssige behov, samt 

hvordan den enkelte forbruger forholder sig til købet af produktet. Produktkategorien biler er 

et meget godt eksempel herpå. Biler er i de fleste modeller placeret i kategorien med høj 

involvering og kognitiv tilgang til beslutningsprocessen. Herved bliver bilen et redskab til 

transport (big tools). Som nævnt har forbruget og verden ændret sig, og det har forbrugerens 

købsproces og holdning til biler også. Således kan købet af en bil være baseret på både det 

kognitive og det affektive, og forholdet mellem de to faktorer afhænger af køberen og dennes 

behov. Når der ydermere er tale om luksusbiler, er spørgsmålet så, hvor kognitivt betinget 

beslutningen er. I hvert fald må de dyre biler formodes i højere grad at blive købt ud fra 

emotionelle overvejelser, idet mange af de praktiske funktioner også er at finde hos billigere 

mærker. Selvom der betales for en merværdi i form af brandet og emotionelle fordele ved at 

eje en luksusbil, kan der dog også tænkes at være rationelle begrundelser for valget, idet den 

højere pris også kan forbindes med bedre kvalitet. Hermed understreges samspillet mellem 

det kognitive og affektive, og luksusbiler må formodes at være placeret længere mod højre, 

det vil sige det affektive perspektiv, end billigere modeller, som ikke i samme grad 

repræsenterer en merværdi. Billigere brands må dog ikke afskrives som repræsentanter for 

emotionelle værdier, eftersom disse også kan tilgodese køberens behov for iscenesættelse. 

 

Et alternativ eller en tilføjelse til FCB er Rossiter-Percy-modellen111, som ligeledes opstiller 

fire kategorier, der tager højde for produktinvolvering i kombination med dimensionen 

transformationelle vs. informationelle købsmotiver. Her klassificeres købsbeslutningen ud fra 

involveringsgraden, samt om købet er baseret på en positiv motivation såsom 

selvtilfredsstillelse eller social accept eller en eller negativ motivation som for eksempel 

problemløsning eller -undvigelse. Modellen er vist i nedenstående figur, og denne egner sig 

efter vores overbevisning bedre til klassificering af luksusbiler, idet der nemmere kan skelnes 

mellem, om et køb er af positiv eller negativ motivation, hvor både kognition og affektion kan 

være en del af motivationen. Når der er tale om luksusbiler eller luksusprodukter generelt, kan 

det således tydeligere fastlægges, at disse produkter kan placeres i kategorien bestående af 

transformationelle købsmotiver og høj involvering, idet der her er tale om, at forbrugeren i 

                                                 
111 De Pelsmacker et al. (2007) s. 76 
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langt højere grad søger en form for selvrealisering og tilhørsforhold samt ønsker at signalere 

visse holdninger, værdier og betydninger. 

 

 
Figur 10: FCB-modellen med købsmotivation i henhold til Rossiter/Percy112 

Effekthierarki-modeller og andre lignende modeller antager som nævnt, at forbrugeren går 

gennem en række stadier, der forudsætter hinanden. Processen i hierarkierne, som alle følger 

ideen om, at reklamen skaber opmærksomhed, så forbrugerne dernæst kan bearbejde 

informationen, for derefter at evaluere og danne en attitude eller præference, som til sidst skal 

medføre en egentlig adfærd, er baseret på IPP. Denne tankegang er der ikke empirisk belæg 

for, og på trods af observerede sammenhænge mellem reklamekarakteristika og erindring 

samt reklamekarakteristika og attituder og købsintention, er sammenhængen mellem erindring 

og attituder stadig ikke empirisk bevist113. Endvidere tillader effekthierarkierne ingen 

interaktion mellem de forskellige stadier, hvilket er meget usandsynligt. En ting har 

effekthierarkierne dog bidraget med, og det er vigtigheden af kendskab til et brand som en 

forudgående faktor for attitudedannelse. 

2.3.3 ELAM 

Nyere kommunikationsmodeller omfatter mere variable modeller frem for hierarkier, hvor 

processen er sværere at forudsige og identificere114. Modellerne forholder sig til og 

inkorporerer nyere viden omkring emotioner i kommunikationskonteksten, der understøttes af 

de neuro- og emotionspsykologiske gennembrud, der er sket gennem de sidste 10 år115 . Som 

Sørensen (2005) skriver; ”De seneste forskningsresultater inden for neurovidenskaberne 

                                                 
112 De Pelsmacker et al. (2007) s. 78 
113 De Pelsmacker et al. (2007) s. 77 
114 Forelæsningsnoter ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
115 Sørensen (2005)  
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viser, at beslutninger grundlæggende set er irrationelle.... Bevidst og rationel stillingtagen 

har således ikke meget med valg af brand at gøre. Dette skyldes, at ca. 95% af vores 

hjerneaktivitet foregår på et ubevidst plan, hvilket ikke må forveksles med, at det er inaktivt, 

fortrængt eller af mindre vigtig betydning - tværtimod”116. 

ELAM (Elaboration Likelihood Advertising Model) er en nyere model inden for teorien om 

reklamefortolkning, der netop tager højde for følelser og det ubevidste niveau i en 

reklameresponsmodel117. Denne opstilles på baggrund af ELM (The Elaboration Likelihood 

Model), der afhængigt af involveringsgrad identificerer en central og perifer 

informationsbearbejdning i forhold til attitudedannelse eller -ændring118. ELAM, som er 

illustreret i nedenstående figur, indeholder ELM, samtidig med at der opstilles to mulige ruter 

til købsintention i forlængelse af de to niveauer af informationsbearbejdning. 

 

 
Figur 11: ELAM - Reklameresponsmodel 

Selve processen i ELAM ligger dermed i navnet på modellen, nemlig i hvor høj grad 

informationen i reklamen bearbejdes. Høj bearbejdningsgrad foregår ved central bearbejdning 

og er kendetegnet ved produkt- eller mærkerelateret erindring. Central bearbejdning er mere 

vedholdende og modstandsdygtig, og denne proces svarer til den traditionelle 

informationsvej, jvf. effekthierarkimodellerne. Udfra denne informationsbearbejdning 

forventes købsintention at opstå udfra en mærkerelateret rute. Lav bearbejdningsgrad foregår 

via perifer bearbejdning, og er kendetegnet ved reklameindholds- eller udformningsrelateret 

erindring. Her modtages og lagres reklamen mere eller mindre usystematisk, og 

mærkekendskabet og -erindringen ligger mere latent hos forbrugeren. Købsintention forventes 

at opstå i form af ad liking, hvor ruten i højere grad består af emotionelle reaktioner og 

                                                 
116 Sørensen (2005) 
117 Forelæsningsnoter ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
118 De Pelsmacker et al. (2007) s. 80 
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attituder til reklamen - måske endda længe efter eksponeringen, fordi forbrugeren genkalder 

en stemning eller følelse omkring reklamen og dermed produktet119.  En attitude til reklamen 

og brandet kan dermed ske gennem både centrale og perifere mekanismer, og central og 

perifer bearbejdning kan ske samtidig. 

For luksusbiler forventes det, at købsintention overvejende opstår på baggrund af nogle 

produkt- og mærkerelaterede elementer grundet den høje involvering. Men der er ikke tale 

om, at den ene rute udelukker elementer fra den anden, hvilket også fremgår af figuren, der 

viser, at ad liking kan føre til produkt-/mærkepræference, der igen fører til købsintention.  

 

Som illustreret i nedenstående figur kan reklamebearbejdning opstilles ud fra to dimensioner, 

hvoraf den ene er ovennævnte involveringsgrad. 

 

 
Figur 12: Seks typer af attitudedannelse og -ændring120 

 

Til sammenligning med FCB/Rossiter & Percy er involveringsdimensionen udvidet til at 

omfatte tre elementer, som er motivation-ability-opportunity (MAO). Motivation og ability er 

henholdsvis graden af engagement i budskabet og evnen til at bearbejde budskabet. 

Opportunity er relateret til faktorer i eksekveringen af budskabet, som for eksempel 

eksponeringstidspunkt og budskabslængde121. Den anden dimension omfatter, hvorvidt 

attituden dannes kognitivt, affektivt eller konativt. Ud fra de to dimensioner eksisterer således 

seks typer af attitudedannelse og -ændring. 

Den centrale proces synes at være baseret på kognitiv bearbejdning med overvejelser om 

argumenter, der er centrale for det omhandlede brand eller produkt, mens den perifere er 

                                                 
119 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 215 
120 De Pelsmacker et al. (2007) s. 82 
121 Hallahan (2000) 
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baseret på affektive associationer, men her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at kognitiv, 

affektiv eller konativ attitudedannelse kan ske via begge processer, hvilket også ses af 

ovenstående figur. Det er således ikke MAO faktorerne i sig selv, der afgør, hvilken proces 

der gør sig gældende. Det er snarere forbrugerens mål og behov, som bestemmer, hvorvidt 

forbrugeren baserer sin evaluering på substansen i budskabet eller på sin affektive respons122.  

I tilfældet med produkter af høj involvering, som kan sidestilles med høje MAO faktorer, kan 

det således tænkes, at forbrugeren agerer ud fra de såkaldte multi-attributmodeller, 

selvgeneret overtalelse eller bruger sine følelser som information.. Men hvorvidt forbrugeren 

er involveret i reklamen er i høj grad individuelt og afhænger af andre faktorer uden for 

reklamekonteksten. Det er derfor svært at vurdere, hvilken proces der dominerer i den 

konkrete informationsbearbejdning for den enkelte forbruger. 

 

I virkelighedens verden findes sjældent en 100% central eller perifer informations-

bearbejdning. De to fungerer snarere parallelt og med skiftende dominans. Selvom den 

centrale proces er den ultimative vej i tolkningen af en reklame set fra virksomhedens 

synspunkt, er den svær at opnå, idet modtageren sjældent er motiveret over for reklame123. 

Dette ved annoncørerne naturligvis, og derfor slås også mere på den perifere124. Man kan sige, 

at forbrugeren i dag forventer god og ens kvalitet for de fleste mærker og dermed indser, at 

det ikke er umagen værd at forsøge at analysere og sammenligne mærker. Resultatet bliver, at 

mærkevalg derfor ofte styres af følelser og intuition125. Igen må det for luksusbiler forventes 

at mærkevalg styres af flere faktorer end følelser og intuition i forhold til FMCG, og det kan 

hermed tydeligere fastlægges, at luksusbilforbrugeren tager en mærkerelateret rute i forhold 

til købsintention og loyalitet, men hvordan reklamen bearbejdes kan ikke forudsiges lige så 

tydeligt. 

2.3.4 Opsummering på kommunikationsteori 

Formålet med afsnittet var at skabe forståelse for, hvilke målsætninger kommunikationen kan 

have, samt hvorledes reklamen bearbejdes og fortolkes af forbrugeren. Herunder 

identificeredes to ruter i forhold til skabelsen af købsintention og loyalitet, og endvidere blev 

vigtigheden af, hvordan både reklame- og mærkerelaterede elementer påvirker forbrugeren, 

belyst. Denne viden kan dermed bruges i vores modelopstilling for reklamens effekt. 

                                                 
122 De Pelsmacker et al. (2007) s. 82 
123 Forelæsningsnoter ved Ole E. Andersen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
124 De Pelsmacker et al. (2007) s. 103 
125 Sørensen (2005)  
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2.4 Effektmåling 

Reklameeffekten kan måles ved at relatere den til salget. Salgsdata belyser reklamens 

kortsigtede effekt, hvilket for enkelte annoncører såsom detailhandlen er det primære formål. 

For mange annoncører er det imidlertid den mere langsigtede effekt, der er af interesse, hvor 

reklamen desuden skal skabe, udbygge og forstærke relationen mellem forbruger og 

mærke126. Salgsdata kan derfor ikke alene belyse måling af reklameeffekt, og den langsigtede 

effekt skal inddrages. Den langsigtede effekt kommer til udtryk ved mellemliggende 

målinger, der er mellemliggende i den forstand, at de måler forbrugerens mentale effekt, 

kognitivt eller affektivt, som skyldes reklame, og antages at gå forud for en ønsket adfærd 

såsom køb127.  

Mellemliggende målinger som eksempelvis kendskab, image og præference ændrer sig ikke 

på kort sig for et etableret mærke, og de er derfor ikke sensitive målinger. Kendskab kan dog 

give nogle vigtige indikationer om ændringer i forbrugerens opmærksomhed, og kendskab er 

mere sensitiv ved nye mærke end etablerede128. Generelt bliver mellemliggende målinger 

mindre sensitive, jo længere ned i effekthierarkierne man bevæger sig - måske i højere grad 

for etablerede mærker. Samtidig med at det er yderst interessant og relevant for 

virksomhedernes langsigtede strategi at måle de mentale effekter, som ligger tættest derpå, er 

det også de målinger, som er mindre sensitive. Problemet med måling af reklameeffekten er 

derfor, at resultaterne af en kampagne vil vise sig på længere sigt, men at der også på kort sigt 

er brug for indblik i reklameeffekten. 

 

Med udgangspunkt i den langsigtede effekt og relationsopbygningen er der tre processer, som 

gør sig gældende129. Først og fremmest skal reklamen motivere og involvere forbrugeren. 

Dernæst er det reklamens opgave, at produktet rent faktisk brandes, det vil sige, at der i 

forbrugerens bevidsthed eksisterer eller opstår BE. Når reklamen forstås og kobles til det 

pågældende brand, er der mulighed for, at tredje proces opstår. Her overtales forbrugeren, og 

relationen mellem forbruger og mærke kan opbygges eller styrkes. Denne tankegang følger 

idéen bag effekthierarkierne, hvor et salg medfører, at forbrugeren har været gennem de fire 

processer: kendskab, forståelse, overtalelse og handling (ACCA). 

 

                                                 
126 Tranberg (2006) 
127 Fridberg (1998) 
128 Tranberg (2006) 
129 Forelæsning ved Sverre Riis Christensen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
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Følgende afsnit kortlægger, hvad forskellige effekter dækker over, samt hvorledes de kan 

måles i denne kontekst. 

2.4.1 Effekter og processer 

Kendskab er en forudsætning for, at reklamen kan involvere, brande og overtale. Men 

målinger som kendskab, erindring og genkendelse konstaterer blot, at reklamen har skabt 

opmærksomhed og belyser ingen yderligere effekt. Disse effekter kan derfor betegnes som 

målinger for eksponeringseffekt frem for en decideret reklameeffekt130. Når forbrugeren 

kender og samtidig involveres i kommunikationen, er det på baggrund af, hvad der er 

kommunikeret, eller måden hvorpå det er kommunikeret. Det vil sige, at forbrugeren af en 

årsag har fundet reklamen relevant, interessant og værd at se på, og derved engagerer sig i 

reklamen og/eller mærket131. Målinger for disse involveringseffekter, kan betegnes som 

evalueringsmålinger, og dækker dermed over bearbejdning af samt holdning og associationer 

til reklamen og/eller mærket. Sidste proces i opbygningen af en relation er overtalelse, hvor 

målinger relateres til salg. Overtalelsesmålinger kan for eksempel være købsinteresse eller -

intention og foretrukne mærke132.  

 

Figuren nedenfor opsamler hovedtankerne bag de tre effektprocesser. Handling tilføjes som 

en fjerde effekt i henhold til ACCA, og kan måles ved for eksempel køb. 

 

Effekttype Reklameniveau Mærkeniveau
1. Kendskab: 
 Opmærksomhedsmålinger
2. Involvering:
Evalueringsmålinger
3: Overtalelse
Købsrelaterede målinger
4. Handling:
Adfærdsmålinger

Køb, tilfredshed, loyalitet 

Erindring & genkendelse af reklamen Erindring & genkendelse af mærket

Bearbejdning af, holdning og 
associationer (følelser) til reklamen 

Bearbejdning af og holdning til mærket samt
associationer (linking) mellem mærket og reklamen 

Samlet vurdering af reklamen. ”Liking” Samlet vurdering af mærket. Købsintention 

 
Figur 13: Opsamling på effekttyper og målinger133 

Som det ses af figuren, omfatter effekttyperne ikke kun elementer fra de traditionelle 

hierarkier, men også fra ELAM. Det vil sige, at der i figuren er taget højde for, om det er 

målinger relateret til den centrale eller perifere rute. 

 
                                                 
130 Forelæsning ved Sverre Riis Christensen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007)  
131 Forelæsning ved Sverre Riis Christensen i faget Reklamen og dens omverden (efterår 2007) 
132 Grønholdt, Hansen og Christensen (2006) s. 240 
133 Egen tilvirkning med inspiration fra Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 220 
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I forsøg på at skabe et samspil mellem den praktiske og akademiske verden, har Giep Franzen 

(1999) opstillet en reklameresponsmatrix134. Denne omfatter tre elementer; reklameinput, 

output på individuelt niveau og output på markedsniveau. Figuren nedenfor viser det element 

i reklameresponsmatricen, der udgør forbrugerresponsen. Her inddeles effekter (responser) ud 

fra responskategori samt tidsperspektiv. 

 

Direkte effekter Kortsigtede effekter Langsigtede effekter

Primær opmærksomhed Reklamekendskab Kampagnekendskab

Sekundær opmærksomhed Emotionel respons Kampagneattitude

Reklamekendskab Kampagnekendskab

Reklameattitude Kampagneattitude

Reklameinvolvering

Intention om informationssøgning Brandkendskab Brandkendskab

Købsintention Brandassociationer Brandassociationer

Brandfølelser Brandfølelser

Brandpositionering Brandpositionering

Brandattitude Brandattitude

Brandadfærdstendens Brandadfærdstendens

Brandrelation Brandrelation

Brand-salience Brand-salience

Informationssøgning Prøvekøb Forsættelse af genkøb

Prøvekøb Gentagne køb Share of customer

Share of customer Brandloyalitet

Mental reklamerespons

Mental brandrespons

Brandadfærdsrespons

 
Figur 14: Uddrag af The Advertising Response Matrix 

Den mentale reklameeffekt er første kategori, og omhandler forbrugerens mentale reaktion 

overfor reklamen. Dette svarer til den reklamerelaterede rute. Den mentale brandeffekt, der 

kan henføres til Kellers CBBE-model, er forbrugerens mentale reaktion over for brandet. 

Denne effektkategori svarer til den mærkerelaterede rute. Sidste kategori omfatter effekter 

omhandlende adfærd over for brandet. 

 

Uddraget af matricen anvendes som supplement til teori og empiri, så model, variable og 

spørgeskema udformes mest hensigtsmæssigt og ud fra mange studiers resultater - vel at 

mærke ud fra et luksusbilperspektiv. 

                                                 
134 Franzen (1999) s. 42 
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2.4.2 Måling 

I følgende afsnit diskuteres og udvælges målinger af effekttyperne i forhold til, hvilke der er 

essentielle for vores undersøgelse. Dette gøres i henhold til vores opsamling af effekttyper og 

målinger samt uddraget af reklameresponsmatricen. 

2.4.2.1 Mental reklamerespons 

Reklamekendskab kan defineres ved, at der eksisterer viden, tanker og/eller følelser, bevidst 

eller ubevidst, som forbrugeren kan genkalde135. Det vil sige, at reklamekendskabet måler 

opmærksomhed vedrørende selve reklamen, og dette gøres ved erindring eller genkendelse. 

Forskellen på erindring og genkendelse er, at førstnævnte forholder sig til venstre 

hjernehalvdel, hvor informationer bearbejdes og evalueres, mens genkendelse er mere 

holistisk og billedrelateret136. Endvidere kan erindring og genkendelse opdeles i forhold til, 

hvor meget hjælp respondenten får. Ved hjulpen kendskab benyttes ledetråde i forskellige 

grader, og ved uhjulpen kendskab er ingen hjælpemidler tilstede, og forbrugeren skal selv 

hente sin viden frem. 

Kendskab er dog mere kompliceret end som så. Larry Friedman137 pointerer, at der skal 

skelnes mellem to former for kendskab, som opdeles i ad awareness og advertising 

awareness. Ad awareness, her kaldet specifikt reklamekendskab, måler én enkelt reklame, og 

afspejler dermed reklamens ”fodaftryk”. Dette indikerer, hvor knyttet forbrugeren er til 

brandet, alt efter hvor meget der huskes i forhold til den specifikke reklame. Advertising 

awareness, her kaldet for generelt reklamekendskab, måler derimod det samlede 

reklameindtryk, og siger således noget om brandets generelle ”fodaftryk” i forbrugerens 

hukommelse. På denne måde udgør generelt reklamekendskab en slags imagedimension, som 

er påvirket af mange andre forhold end reklame. 

 

I nærværende afhandling er det interessant at måle både det specifikke og generelle 

reklamekendskab. Da hensigten er at opstille en tracking model, er det nærliggende at 

anvende genkendelse som et mål for den konkrete reklame, som forbrugeren præsenteres for. 

Ydermere finder vi det relevant at måle på, hvor meget der huskes i forhold til en tidligere 

reklame, hvor erindring anvendes som mål for det generelle kendskab. 

 

                                                 
135 Franzen (1999) s. 46 
136 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 230 
137 Friedman & Sutherland (2000) 
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En emotionel respons relaterer til den subjektive oplevelse af reklame. Generelt findes to 

typer stimuli, som kan udløse emotionel respons. Dette er en visuel emotion og personer, 

objekter, situationer, handlinger, dyr, lyde eller billeder138. Reklamens indhold og udformning 

fungerer herved som udløseren for emotioner, og emotioner kan have en taktisk funktion ved 

at facilitere bearbejdning af reklamen eller en strategisk funktion, hvor den emotionelle 

respons associeres med brandet. For luksusbiler er den emotionelle respons vigtig, da det 

blandet andet er her igennem symbolske værdier kan komme til udtryk. Der søges at måle på 

de følelser og oplevelser, det vil sige den holistiske affekt, som en reklame for luksusbiler 

forsøger at generere. Denne kan måles ved at belyse den overordnede reklameattitude samt 

præsentationen af reklamen. 

 

Reklameinvolvering omfatter personlig relevans samt den udstrækning hvori reklamen 

forener sig med værdier, som forbrugeren finder vigtige139. Reklameinvolvering opstår 

således på baggrund af for eksempel vigtigheden af produkt/brand, kognitiv involvering, 

affektiv involvering og/eller medieinvolvering. Involveringen kan derfor afspejles i og måles 

gennem forbrugerens oplevelse af reklamen. Denne oplevelse kan være i forhold til reklamens 

kvalitet rent indholds- og udseendemæssigt samt attituden over for reklamen. Her kan måles 

på eksempelvis reklamens evne til at fange forbrugerens opmærksomhed og reklamens 

relevans og troværdighed140.  

 

Ovenstående henleder til reklameattituden, der defineres som en overordnet evaluering af 

reklamen141. Reklameattituden fanger kendskabet, involveringen og følelserne omkring 

reklamen, og er den samlede opfattelse, hvor positive associationer vil medføre en positive 

attitude. Dette måles ofte ved ad liking og herunder forskellige intentions-/involveringsmål142. 

For luksusbiler vil en reklame formentlig ikke medføre købsintention, men attituden kan give 

en indikation om, hvorvidt der igangsættes tanker. Så alt efter reklamens hensigt kan man 

herved måle om dette opnås, og om modtageren opfatter reklamen som tiltænkt. 

2.4.2.2 Mental brandrespons 

Første måling inden for kategorien af mentale brandresponser er brandkendskab. Her kan 

forbrugeren genkende en mening eller betydning med brandet, og forbrugeren kender til, hvad 

                                                 
138 Franzen (1999) s. 44 
139 Franzen (1999) s. 51 
140 Franzen (1999) s. 78-82 
141 Franzen (1999) s. 49 
142 Franzen (1999) s. 51 
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et brand eller symbol vil udtrykke143. Det er altså brandstyrken, der blandt andet kan evalueres 

ved kendskabseffekten. Undersøgelser viser, at det brand forbrugeren kan komme i tanke om 

(top of mind), er det, forbrugeren selv benytter144. Heraf kan udledes, at jo større association 

der er mellem betydninger og brand, jo bedre. Med hensyn til luksusbiler er situationen dog 

en anden, idet mange kender disse mærker uden at eje dem. Men det er ikke uinteressant, at 

spørge til eksempelvis ”det første bilmærke der kommer frem”, da dette indikerer, hvilket 

mærke der står stærkest og mest fremtrædent hos forbrugeren. Derfor er brand salience 

relevant i denne undersøgelse, og dette måles ved top of mind awareness (toma). 

 

Brandbetydninger er den anden effekt, som Keller (2008) betegner brandassociationer. Her er 

det forbrugerens opfattelse af attributter, fordele og attituder, der bruges som det evaluerende 

kriterium. Brandbetydningen kan komme direkte fra funktionen af produktet, eller den kan 

linkes til en abstrakt eller symbolsk betydning blandt andet ved hjælp af reklamen145. Måling 

af disse associationer er vigtig og kan afspejles ved forbrugerens opfattelse af for eksempel 

brandets personlighed, kvalitet samt værdier. Brandværdi skal ikke forveksles med BE, men 

snarere forstås som de impressive og ekspressive værdier, som brandet associeres med - 

specielt i forhold til luksusbiler. 

 

Brandfølelser er reaktioner, som forbrugeren gennem stimuli oplever som emotioner146. Som 

for den emotionelle respons på reklame relaterer brandfølelser ligeledes til forbrugerens 

subjektive oplevelse. Selvom brandfølelser ikke umiddelbart lader sig identificere, er de ikke 

desto mindre af central betydning for oplevelsen af brands147. Måling af følelser dækker 

således over mange aspekter. Med hensyn til luksusbiler kan følelser relateres til forbrugerens 

attitude over for brandet, specielt i forhold til den symbolske og oplevelsesmæssige værdi af 

brandet. Følelser kan også afspejles ved at spørge ind til brandets image og kvalitet. Det 

vigtige er her, hvilke følelser luksusbilforbrugeren associerer med det eksponerede brand, og 

dermed kan følelser måles gennem flere variable. 

 

Fjerde respons er brandpositionering, hvor forbrugeren inddeler brands i grupper baseret på 

de mest karakteristiske fællestræk og differentierer mellem brands i de enkelte grupper 

                                                 
143 Franzen (1999) s. 53 
144 De Pelsmacker (2007) s. 77 
145 Franzen (1999) s. 57 
146 Franzen (1999) s. 60 
147 Sørensen (2005) 
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baseret på de mest karakteristiske forskelle148. Brandets positionering er en vigtig parameter, 

og ved at opstille de essentielle egenskaber måles igen på forbrugernes opfattelse af brandet i 

forhold til konkurrenterne. Som i tilfældet med brandassociationer og følelser kan der måles 

på flere variable såsom kvalitet, image, værdi og attitude. 

 

Brandattituden er den overordnede evaluering af et brand i forhold til positive og negative 

egenskaber, der medfører implikationer for brandadfærden149. Attituden til mærket baseres på 

blandt andet kendskab, associationer og værdier, men også erfaring og viden er vigtige 

faktorer i attitudedannelse. Brandattituden kan måles ved at undersøge, om mærket er en del 

af forbrugerens consideration set (overvejelser), og om forbrugeren generelt er tilfreds med 

samt har en positiv holdning til og præference for mærket. Attituden kan således tolkes som et 

udtryk for summen af alle underliggende værdier. Attituden kan opstå ud fra eller omvendt gå 

forud for adfærden, og kan udtrykkes kognitivt, affektivt samt konativt. 

 

Brandadfærdstendens er den lærte tendens til gentagende køb af et brand150, hvilket kan 

henføres til den konative komponent af attituden. Dette er ikke en hensigtsmæssig måling for 

luksusbiler, da der ikke ligger vane bag købet. Dog kan der måles på nogle intentioner, 

eksempelvis informationssøgning og consideration set samt intention om køb. 

 

En brandrelation er den sidste effekt af de mentale brandresponser. Her er tale om den 

gensidige relation eller involvering mellem forbrugeren og brandet151. Der er en gensidig 

afhængighed, da relationen omfatter forbrugerens attitude til brandet og brandets opfattede 

attitude til forbrugeren. Dette betegnes resonans i Kellers model og er sidste step mod samt en 

afgørende faktor for opbygning af brandloyalitet. Når en relation skal måles kan det således 

gøres ud fra Kellers fire nøgleord; loyalitet, fællesskab, tilknytning samt engagement. Ved en 

brandrelation behandler Franzen brandinvolvering som en måling i sig selv152. Forbrugerens 

involvering i brandet er afspejlet i værdier og underliggende motiver, og kan således måles 

gennem flere variable såsom behovet for produktet, brandets kvalitet og værdi samt viden om 

og attitude til brandet. 

                                                 
148 Franzen (1999) s. 61 
149 Franzen  & Bouwman (2001) s. 393 
150 Franzen (1999) s. 401 
151 Franzen  & Bouwman (2001) s. 407 
152 Franzen (1999) s. 67 
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2.4.2.3 Brandadfærdsrespons 

Brandadfærdsrespons er den sidste kategori af effekter på forbrugerniveau i henhold til 

reklameresponsmatricen. Kategorien omfatter blandt andet prøvekøb, gentagende køb og 

loyalitet. Denne kategori er mindre aktuel i den forstand, at forbrugeren ikke foretager 

prøvekøb af en luksusbil. Gentagne køb forekommer, dog med flere års mellemrum, og her 

kan eksempelvis undersøges, hvilken bil forbrugeren kan forestille sig at vælge næste gang. 

Loyalitet er et mere interessant mål, og her er det vigtigt at skelne mellem den 

holdningsmæssige og adfærdsmæssige loyalitet. Det er netop den holdningsmæssige loyalitet, 

vi ønsker at måle, altså hvor comittede forbrugerne er. Derved ledes vi tilbage til kategorien af 

mentale brandresponser med målinger af intentioner om en handling samt consideration set, 

hvorfor brandadfærdsrespons kan udelades med hensyn til luksusbiler. 

2.4.3 Opsummering på effektmåling 

Nedenstående figur viser de effekter, der findes relevante at måle i denne undersøgelse. 

Gennem udvælgelsesprocessen erfarede vi, at overlapninger mellem begreberne komplicerer 

valget af målinger, hvorfor flere af effekterne vil være at finde i mere end én variabel. 

 

Effekttype Mental reklamerespons Mental brandrespons 
1. Kendskabmålinger Erindring (hjulpen), generelt kendskab

Genkendelse, specifikt kendskab
2. Involveringsmålinger Involvering Involvering 

Associationer/Følelser Associationer 
Positionering Positionering 
Attitude Følelser 

Attitude 
3. Overtalelsesmålinger Samlet attitude ”liking” Samlet attitude 

-Involvering -Associationer 
-Følelser -Involvering 

-Følelser
-Positionering

4. Handlingsrelaterede målinger  

Erindring - toma 

Intention, loyalitet  
Figur 15: Effektmatrix for luksusbiler på forbrugerniveau 

Effektmatricen er grundlaget for latente variable og tilhørende målevariable, når en model for 

effekten af printreklamer for luksusbiler skal opstilles og efterprøves. 
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2.5 Opsamling på teoretisk referenceramme 

Formålet med kapitel 2 var at opstille en teoretisk referenceramme for at skabe indsigt i 

elementer, der påvirker forbrugerens opfattelse af printreklamer for luksusbiler, og som derfor 

bør indgå i en model til måling af reklameeffekt. Dermed er afhandlingens første 

delspørgsmål besvaret. 

For at skabe en operationel model til måling af reklameeffekt er der identificeret mekanismer 

hos forbrugeren i relation til købsbeslutningsprocessen. Endvidere er Kellers model et 

udmærket redskab til at forstå, hvorledes et mærkes værdi og dermed loyalitet opbygges, og 

således hvad reklamen skal påvirke. Yderligere er det diskuteret, hvilke reklamemodeller der 

bedst fortolker luksusbilkategorien, samt hvorledes processen omkring reklamebearbejdning 

foregår for disse forbrugere. Afslutningsvis er effektmåling diskuteret, og en udvælgelse af 

effekter er foretaget. 

Udvikling af den konceptuelle model tager dermed udgangspunkt i CBBE-modellen samt 

ELAM, og der er således skabt overblik over relevante faktorer for dette studie, som skal 

undersøges nærmere i den følgende sekundære empiri. 
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3 Sekundær empiri 

Den teoretiske referenceramme har identificeret mentale effekter, som skal bruges i 

opstillingen af modellen. Dette afsnit inddrager en række empiriske kilder med henblik på at 

præcisere forbrugernes associationer i forbindelse med luksusbilmærker. Yderligere inddrages 

empiri omkring reklamens effekt og måling af denne. 

Hvert brand har naturligvis sine særpræg, men for at kunne opstille en generisk model er det 

nødvendigt at identificere fællestræk for produktkategorien luksusbiler. Her berøres en række 

associationer, også i forhold til de enkelte mærker, som senere samles til overordnede 

associationer. Dette kapitel supplerer således teorikapitlerne og giver inspiration til 

målemodellen, herunder udarbejdelsen af det endelige spørgeskema. 

 

Helt grundlæggende er spørgsmålet, hvad luksusbegrebet dækker over.  

Objektivt kan luksus betegnes som det, ”der er unødvendigt og overflødigt, og luksus er at 

forbruge mere, end der skal til for at opretholde livet. Luksus er spild. Det er at bortødsle. 

Det er at forbruge uden nogen anden grund end nydelsen ved det luksuriøse forbrug”153. 

 

Anskuet mere subjektivt vil individet formentligt ikke opfatte forbruget af luksusprodukter 

som spild, og som tidligere nævnt er et emotionelt motiv ikke irrationelt. 

Litteraturen præsenterer mange bud på, hvad luksusbegrebet omfatter, og hvad det betyder for 

den enkelte forbruger. Fundamentale principper for luksus er eksklusivitet, unikhed, ægthed, 

skræddersyede produkter samt forbrugerens begær efter at eje noget helt særligt. 

Luksusmærker er spændende, fordi de har en historie og er komplekse. En del af 

luksusoplevelsen er dermed at opdage de skjulte sider af brandet med tiden, og der kan 

samtidig være tale om at forfølge en personlig passion154. Produkterne i sig selv tager ofte 

lang tid at udvikle og producere, og de øgede udviklingsomkostninger kombineret med den 

merpris, forbrugeren betaler for selve mærket, gør produkterne meget dyre, hvormed de er 

forbeholdt de få. Den lille gruppe af klassiske luksusforbrugere er avancerede forbrugere med 

sans for at opfange nye trends155. En gruppe franske forskere opstiller yderligere nøgleord 

som udsøgt kvalitet, knaphed, æstetik og sanselighed156. Luksus er ubetaleligt, subtilt, 

                                                 
153 Østergaard (2005) 
154 Law & Evans (2007) 
155 Østergaard (2005) 
156 Lau (2005) 
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signalerer klasse og kvalitetssans, og det er først og fremmest tydeligt for enhver, at det er 

håndlavet, og at rigtige mennesker står bag produktionen157.  

 

Specifikt i forhold til biler præsenterer Law & Evans (2007) en række eksempler på, hvad 

luksus er. De omtaler blandt andet luksus som en holistisk respons, der består af henholdsvis 

produktkarakteristika og emotionelle responser158. Luksusbegrebet ligger dermed ikke kun i 

selve produktet, og det handler i lige så høj grad om, hvilke følelser det vækker hos 

forbrugeren. Law & Evans (2007) forsøger at adskille begrebet luksus i forhold til 

premiumness: 

 

 “… luxury is concerned with how a product makes the consumer feel, while premiumness 

relates more to product quality, how it is marketed and its influence on how the individual is 

perceived by others”159. 

 

Det er derfor relevant at tage højde for de forskellige elementer, der får forbrugeren til at 

opfatte et produkt som værende ekstraordinært og eksklusivt, hvilket kan relateres til både 

produktet og individet160. 

 

I følge en undersøgelse foretaget i samarbejde med luksusbilforhandlere (Audi, Jaguar, 

Mercedes, Lexus og Volvo) kan forbrugerens attitude over for luksusbiler bestemmes ud fra 

følgende karakteristika161: 1) reliability, 2) quality, 3) durability, 4) safety, 5) security, 6) 

performance, 7) efficiency, 8) technology, 9) handling, 10) value, 11) style, 12) comfort, 13) 

prestige, 14) status, og 15) visual impact. Her er de første ni faktorer relateret til objektive 

egenskaber, mens de seks øvrige er relateret til subjektive egenskaber. Opdelingen af 

egenskaberne kan være baggrund for en segmentering af luksusbilforbrugere, som endvidere 

kan opdeles i forhold til forbrugernes motiver. Herudfra er identificeret fire kategorier baseret 

på segmenteringsværktøjet VALS, hvor der skelnes mellem forbrugere ud fra, om 

købsmotivet er Need-Driven, Outer-Directed, Inner-Directed, eller Integrated. VALS 

opstiller otte typer af livsstile, og undersøgelsen viser, at livsstilstypen achievers, som udgør 

                                                 
157 Lau (2005) 
158 Law & Evans (2007)  
159 Law & Evans (2007) 
160 Law & Evans (2007) 
161 Newman (1998)  
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20% af befolkningen, køber større og luksuriøse biler i henhold til kategorien af outer-

directed forbrugere. 

Undersøgelsen viser endvidere, at selvom mange bilmærker kan betegnes som luksusmærker 

ud fra en industriel opfattelse, er det få store mærker som Audi, BMW, Mercedes-Benz og 

Rolls-Royce, der opfattes som luksusbilmærker af størstedelen af befolkningen. 

 

Bilindustrien er underlagt samme udvikling som i mange andre brancher. Intens konkurrence, 

forventning om høj kvalitet samt øget teknisk homogenitet stiller krav til markedsføringen af 

produkterne, idet produkterne alene gør det svært at opnå konkurrencefordele162. En 

undersøgelse fra Tyskland viser, at netop markedsføring og brand equity hjælper luksusbiler i 

økonomisk nedgang163. Undersøgelsen viser yderligere, at luksusbilerne trods tekniske 

ligheder opfattes meget forskelligt af forbrugerne, hvilket indikerer, at blandt andet 

markedsføring er med til at gøre hvert mærke unikt. Der er dog også fællestræk for 

luksusbilerne, og respondenterne forbinder dem med sjov, godt standardudstyr, tilhørsforhold, 

prestige, succes og sexappeal. 

 

Bilen har en væsentlig rolle i forbrugerens liv - hvad enten det er en luksusbil eller ej. 

Næstefter et hus er bilen det produkt, forbrugeren køber, der koster mest, har den længste 

produktlivscyklus og giver mulighed for at udtrykke personlige værdier164.  Det at købe og eje 

en bil anses som en "social valuta", fordi forbrugeren kan tale med andre om det. Bred viden 

om biler er accepteret, så længe forbrugeren også har andre interesser, og dette er ikke kun 

forbeholdt mænd. Øget økonomisk frihed og et ændret syn på kønsrollerne har gjort kvinder 

mere proaktive i forhold til biler, og det påvirker markedsføringen af produkterne165. Kvinder 

alene køber hovedsageligt mindre biler, men deres holdning skal ikke afskrives ved køb af 

større biler. Manden er sjældent alene om at træffe beslutning om familiens bilkøb, hvilket 

ellers har været udpræget førhen166. Højt på kvindernes prioriteringsliste står miljøbevidsthed 

og individualitet, men sikkerhed er det vigtigste167. Sikkerhed fremstilles af mange bilkøbere 

som en afgørende faktor, men de ser dog helst, at bilerne fremstilles som andet end sikre, så 

imaget ikke bliver som en Volvo for 20 år siden. Sikkerhedsfunktionerne skal gerne 

                                                 
162 Rodepeter & Stein (2004) 
163 Rodepeter & Stein (2004) 
164 Hirsh et al. (2003) 
165 McDonald (2004) 
166 White (2004) 
167 fpn.dk 05.09.2008  
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fremhæves, men helst under avancerede tekniske termer168 såsom ESP, Adaptive Brake og 

Intelligent Light System. 

 

White (2004) fremhæver økonomi- frem for miljøhensyn som afgørende for bilvalget. De 

seneste års debat omkring miljøet har dog ændret fokus, og netop de store luksusbiler 

kritiseres for at belaste miljøet. Stigende benzinpriser er medvirkende til, at der i højere grad 

sælges biler med et lavere brændstofforbrug169, men er køberen parat til at betale mere for 

bilen, kan det også tænkes, at vedkommende bekymrer sig mindre om en høj brændstofudgift. 

Undersøgelser har da også påvist, at købere af luksusbiler går mindre op i omkostningerne og 

i højere grad er interesserede i brand og funktioner170. Til gengæld kan det intense fokus på 

miljøhensyn påvirke salget af de store biler, og producenterne er begyndt at lægge stor vægt 

på miljøet med nye og mere brændstofbesparende teknologier171. 

 

Det er ikke kun funktionelle værdier, men i høj grad også personlige og psykologiske værdier, 

der har indflydelse, når det kommer til valg af bilmærke. Vigtige værdier i forhold til 

luksusmærkerne er identificeret af Timperman et al. (2002). Respondenter, som foretrækker 

de dyre mærker, hælder mod personlige værdier, der kan relateres til magt, ambitioner, 

velstand og materialisme samt nysgerrighed, forandringsvillighed, behov for udfordringer og 

en spændende tilværelse172. De symbolske værdier ved et bilmærke behøver ikke kun afspejle 

ejerens personlighed og værdier. Fokus kan i lige så høj - eller måske højere - grad være på at 

skabe en illusion om personlighed og værdier og opnå anerkendelse i omverdenen. 

  

“Most prestige cars are bought for outer-directed reasons - they are status symbols that gain 

value as more people think highly of them”173. 

 

Dette faktum måtte Audi indse og efterleve for at opnå momentum på det britiske marked fra 

midten af 90’erne. Her rettede Audi markedsføringen mod hele befolkningen for at skabe en 

bredere opfattelse af mærkets eksklusivitet, hvilket skulle gøre Audi mere eftertragtet blandt 

den ellers begrænsede gruppe af potentielle luksusbilkøbere174. 

                                                 
168 White (2004) 
169 dr.dk 12.05.2009 
170 Swinburn (2004) 
171 Importørernes hjemmesider 
172 Timperman et al. (2002) 
173 Parkes et al. (2006) 
174 Parkes et al. (2006) 
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De forskellige mærker appellerer til forskellige målgrupper, og blandt andet har Mercedes-

Benz et ry for at være for den ældre målgruppe, mens Audi og BMW opfattes som værende 

for de yngre175. I forhold til om luksuskøbet baseres på enten funktionalitet, belønning eller 

forkælelse viser en undersøgelse, at de ældre forbrugere har mest fokus på førstnævnte, mens 

de yngre hælder mod at forkæle sig selv176. I øvrigt er særligt styling af bilerne attraktivt for 

de unge177. Her kan tankerne umiddelbart ledes hen på tuning i Opel Manta-stil, men der kan 

også være tale om tilbehør såsom AMG-styling på en Mercedes-Benz. Fremtoning i det hele 

taget har stor relevans for bilkøberne, og en model kan fravælges, hvis designet ikke falder i 

forbrugerens smag178. 

I en tysk undersøgelse, hvor de tre mærker sammenlignes, relateres Audi til ansvarlighed, 

funktionalitet og diskretion. BMW scorer højt på mere ungdommelige faktorer såsom at være 

sporty, attraktiv, sjov og relateret til motorsport. Selvom Mercedes-Benz ligesom BMW 

relateres til motorsport, anses mærket på ingen måde som sporty, men ligger i stedet højst på 

mere statusorienterede associationer såsom velstand og succes samt stabilitet179. Andre 

identificerede associationer fra denne undersøgelse er kreativitet, menneskelighed, åbenhed, 

innovation, vision samt bred produktportefølje, hvilket gælder for luksusbilerne generelt 180. 

 

En norsk undersøgelse har påvist visse sammenhænge mellem job og personlig baggrund 

samt valget af bilmærke. For luksusbiler er opfattelsen, at BMW ikke er en bil for 

akademikere. Derimod er den populær blandt folk med høj indkomst og kortere uddannelse, 

hvilket ifølge undersøgelsen gør den til brandet, som akademikerne elsker at hade: 

 

"BMW står for stor fart, penge, sjov og succes, og den beskrivelse vil en del akademikere tage 

afstand fra. De vil hellere have en rusten cykel og køre efter reglerne."181 

 

Audi anses derimod som et økonomisk alternativ for de velhavende. Forbrugerne i denne 

undersøgelse anser Audi som prestigebiler med kultur, og ejerne mener at signalere æstetisk 

sans. Også Mercedes-Benz er populær blandt de pengestærke forbrugere med en 

                                                 
175 Stein & Ellinghaus (2002) 
176 Law & Evans (2007) 
177 McDonald (2004) 
178 McDonald (2004) 
179 Stein & Ellinghaus (2002) 
180 Stein & Ellinghaus (2002) 
181 fpn.dk 05.05.2008  
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længerevarende uddannelse bag sig182. Brandet associeres i høj grad med status183, men har 

dog en ulempe i Danmark ved at være stemplet som en typisk hyrevogn184. Også for brugte 

biler anses Mercedes og Audi ifølge en dansk undersøgelse som de mest prestigefulde brands, 

hvorimod BMW forbindes med ballade, tuning og andengenerationsindvandrere. Når det 

kommer til tilfredshed hos ejerne, ser det dog noget anderledes ud, og BMW- og Audi-ejerne 

er mere tilfredse end dem med en Mercedes. Som det konkluderes ud fra undersøgelsen, anses 

en Mercedes-Benz åbenbart som mest prestigefyldt, når man ikke selv ejer en185. 

 

Idet et bilkøb omfatter høj involvering, anvender forbrugeren mange ressourcer på at evaluere 

muligheder og alternativer. Både venner, familie, magasiner, tests, brochurer, events og 

prøvekørsel inddrages. Dette medfører, at forbrugerne er velinformerede om de relevante 

brands, og fordomme og rygter om tekniske fejl eller lignende bliver hurtigt be- eller 

afkræftet. Endvidere benyttes reklamer af mange forbrugere som inspirationskilde i 

processen186. Og her er der rig mulighed for at opnå fordele, idet det endelige mærkevalg 

ifølge en australsk undersøgelse først træffes umiddelbart inden købet. Dette gør sig i høj grad 

gældende for købere af mindre biler, men for luksusbiler havde 12% af køberne ikke truffet 

den endelige beslutning om mærke og model to uger før købet. I gennemsnit havde køberne 

syv biler med i deres overvejelser og 50% hentede inspiration og information fra 

printreklamer seks måneder op til købet. Set i relation hertil var det kun 21%, som var ekstra 

opmærksomme på tv-reklamer187. 

 

Som nævnt skal reklamer være med til at skabe opmærksomhed og associationer til et mærke. 

En dansk undersøgelse baseret på reklamer i Berlingske Tidende påpeger dog, at effekten 

også går den anden vej, hvor reklamekendskabet påvirkes af mærkekendskabet, som her 

måles ved graden af mærkekendskab fordelt på fire kategorier188. Undersøgelsens resultater 

for langvarige forbrugsgoder er vist i figuren nedenfor. 

                                                 
182 fpn.dk 05.05.2008 
183 Venables Bell & Partners (2009) 
184 fpn.dk 05.05.2008 
185 fpn.dk 22.08.2008  
186 Hirsh et al. (2003) 
187 Swinburn (2004)  
188 Randrup (2003) 
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Figur 16: Mærkekendskab og eksponeringseffekt 

Undersøgelsen viser, at jo mere brandkendskab forbrugerne har, jo mere erindrer og 

genkender de brandets reklamer. 12% af forbrugerne, som ikke kender mærket, erindrer 

reklamer for mærket generelt, mens 30% genkender en reklame, når de præsenteres for den. 

Respondenter, som kender mærket godt, ligger højere på både generelt og specifikt kendskab 

med henholdsvis 33% og 56%. Undersøgelsen viser, at erindring generelt er lavere end 

genkendelse, og begge er ydermere højere for dagligvarer end for langvarige goder. Ud fra 

disse resultater kritiseres traditionelle effekthierarkier, idet eksponeringseffekten i højere grad 

menes at afhænge af, om forbrugeren har en relation til mærket i forvejen. Reklamen 

fremstilles derfor her som et instrument til genkøb, og mærker med større markedsandele 

forventes at få en større effekt af markedsføringen. Pointen er, at virksomheder ikke bør 

reducere reklameindsatsen, når brandet opnår kommunikationsmålsætningen i forhold til 

kendskab. Det er tværtimod her, en højere eksponeringseffekt opnås189. Reklamen er derfor 

mest effektiv over for forbrugere, som i forvejen er kunder, og således forventes både 

reklamekendskab og mærkekendskab at være højere i afhandlingens undersøgelse, idet 

respondenterne består af ejere af de tre luksusbilmærker. 

 

Som afslutning på empirien er det relevant at gengive en forholdsvis ny overordnet model, 

som er udviklet, dog aldrig testet, ved Forum for Reklameforskning190. Som det ses af 

nedenstående figur, indeholder modellen mange af de elementer, som allerede er nævnt i de 

foregående afsnit. 

 

                                                 
189 Randrup (2003) 
190 Martensen, Grønholdt & Hansen (2001) 
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Figur 17: Strukturel ligningsmodel for reklamens effekt 

Selv skriver forfatterne ikke, hvorvidt denne model er baseret på en FMCG-kontekst. Men 

ved nærmere undersøgelse af de latente variable og deres sammenhæng konkluderes det, at 

denne model heller ikke er direkte kompatibel med luksusbilkategorien. Dog er der mange 

gode elementer og sammenhænge i modellen, der forventes at gælde for luksusbiler, og som 

derved kan benyttes i opstilling af en model. Availability, som er tilgængeligheden af et 

produkt, forklares som en eksogen faktor. Dette fordi, hvis forbrugeren skal have kendskab til 

et mærke, er det en forudsætning, at produktet kan findes på hylderne i butikken, altså er bredt 

distribueret. Denne sammenhæng menes ikke, at kunne overføres til luksusbilperspektivet, 

idet der under alle omstændigheder er lang leveringstid på en bil, hvormed den umiddelbare 

tilgang til produktet ikke menes at have indflydelse. Ydermere ses, at reklamekendskabet har 

indflydelse på mærkekendskabet. Denne sammenhæng synes heller ikke at gælde i 

luksusbilkonteksten, da der er tale om et stærkt etableret mærke, som alle må formodes at 

kende uden hjælp fra reklamer. Der er altså elementer i modellen, som ikke kan inddrages i 

denne kontekst, og opstillingen af vores model skal tilpasses herefter. Slutteligt savnes der i 

ovenstående model et værdiperspektiv. Specielt i forhold til luksusprodukter er den 

symbolske værdi, som tidligere diskuteret, en essentiel faktor, og det forsøges dermed at 

inkorporere en variabel, som belyser dette. 

 



 
59 

3.1 Opsamling på sekundær empiri 

Ovenstående empiri omfatter en række undersøgelser, der har konkretiseret forbrugerens 

attitudedannelse og associationer i relation til luksusbiler. Der er skabt indblik i samspillet 

mellem reklamekendskab og mærkekendskab, og endeligt er præsenteret et eksempel på en 

reklameeffektmodel. 

Overordnet er der skabt indblik i, hvad en måling af reklameeffekten for luksusbiler skal 

baseres på. I henhold til MEC-teorien vil målingen tage udgangspunkt i de identificeret 

konkrete og abstrakte produktegenskaber, som dermed medfører både funktionelle og 

psykologiske fordele, hvorved luksusbilforbrugeren opnår instrumentale og endelige værdier. 

Målingen vil derfor tage udgangspunkt i både objektive og subjektive egenskaber, så 

forbrugerens funktionelle, symbolske, herunder impressive og ekspressive, samt 

oplevelsesmæssige associationer inddrages. 

 

Nedenstående figur er en opsamling på udvalgte begreber og tilhørende specifikke elementer, 

der er fremkommet på baggrund af viden genereret gennem de foregående kapitler. 
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Effekttype Reklamerelaterede variable Brandrelaterede variable 
1. Kendskabsmålinger Kendskab Kendskab 

-erindring (hjulpen), generelt kendskab -toma
-genkendelse, specifikt kendskab

2. Involveringsmålinger Kvalitet Behov for produkt 
-budskab -mere end et transportmiddel
-præsentation/luksus Virksomhedsimage
-unikhed -miljøhensyn

-kundehensyn
-kommunikation
Viden
-opsøgning af information
Værdi

-social accept

-succesfølelse
-unikhed i form af merværdi
Kvalitet
- produktegenskaber i form af sikkerhed, 
køreegenskaber, design
-deraf afledte abstrakte egenskaber i form 
af eksklusivitet, innovation og overordnet 
kvalitetsindtryk

3. Overtalelsesmålinger Attitude Attitude
-relevans -relevans/fordele
-liking -value for money 
-intention i form af informationssøgning -køreoplevelse

-præference

4. Handlingsrelaterede målinger  Intention, loyalitet
-overvejelser
-anbefalinger

-fremtidigt valg af bil  
Figur 18: Udvalgte variable og tilhørende associationer og målinger 

Opsamlingsfiguren er dermed udgangspunkt for opstilling af modellens latente variable og 

målevariable. 



 
61 

4 Hypoteser og model 

Foregående kapitler har ledt til en række faktorer, der skal udgøre modellen til måling af 

reklameeffekt. Kapitel 4 vil derudfra opstille afhandlingens hypoteser, der skal definere 

modellens sammenhænge, og det forsøges yderligere at understøtte disse hypoteser gennem et 

forstudie. Forstudiet beskrives herunder, hvorefter hypoteser og model opstilles. 

4.1 Forstudie 

Som supplement til teorien har samarbejdet med Loyalty Group givet mulighed for at teste en 

begrænset mængde spørgsmål på en større respondentgruppe i Interessebank Danmark191. 

Antallet af spørgsmål er ikke tilstrækkeligt i forhold til at teste den strukturelle ligningsmodel. 

I stedet anses det som en oplagt mulighed for indledningsvist at se nærmere på sammenhænge 

i en repræsentativ stikprøve bestående af en væsentlig større og anden respondentgruppe. 

Denne såkaldte Light-udgave af spørgeskemaet kommer derfor til at fungere som et forstudie, 

som dels prætester formodede sammenhænge og dels identificerer eventuelle forskelle 

mellem de tre mærker. 

Respondenterne blev kun præsenteret for spørgsmål vedrørende denne undersøgelse, såfremt 

de svarede ja til at eje en Audi, BMW eller Mercedes-Benz (MB). 

 

Den ideelle fremgangsmåde ville have været at foretage denne undersøgelse førend 

hovedundersøgelsen. Af tidsmæssige årsager var det nødvendigt at udsende begge 

spørgeskemaer samtidigt, og vi har således ikke kunne drage nytte af erfaringer fra 

Interessebank Danmark-indsamlingen i forhold til eventuelle forbedringer eller ændringer. 

 

Selve spørgeskemastrukturen gennemgås i kapitel 5, idet strukturen er den samme som for det 

endelige spørgeskema. Spørgeskemaet for forstudiet findes i bilag 3. Bilag 1 viser 

reklamerne, som respondenterne er blevet præsenteret for. 

 

Ud af 8.000 respondenter i undersøgelsen var 477 luksusbilejere, hvoraf 433 svar var 

brugbare for analysen. Tabellen herunder giver et overblik over respondentgruppen. 

 

                                                 
191 Bilag 2 (forstudie) 
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Mænd 66,9 Folkeskole el.lign 7,7 Audi 48,7
Kvinder 33,1 Studentereksamen el.lign. 9,5 BMW 17,8

Erhvervs-/håndværkerudd. 15,8 MB 33,5
Kort videregående 17,7
Mellemlang videregående 31,6
Lang videregående 17,7

< 20 år 0 < 200.000 1,2 < 300.000 46,6
20-29 2,3 200.000-299.999 2,6 300.000-499.999 29,2
30-39 19,5 300.000-399.000 9,7 500.000-699.999 14,5
40-49 31,6 400.000-499.000 10,9 700.000-899.999 5,8
50-65 37,6 500.000-599.000 15,9 > 900.000 3,9
> 65 9 600.000-699.000 12,6

700.000-799.000 15,4
800.000-899.000 10,4 Ny 26,8

900.000-999.000 5,5 Brugt 73,2
> 1.000.000 15,8

Ny eller brugt (% )

Køn (% ) Uddannelsesniveau (% ) Bilmærke (% )

Alder (% ) Husstandsindkomst (% ) Bilens pris (% )

 
Tabel 1: Frekvenser - Baggrundsvariable 

Det viser sig, at næsten halvdelen har givet mindre end 300.000 kr. for deres bil. Dette er en 

forholdsvis lav pris, og kan forventes at hænge sammen med, at hele 73,2% af ejerne har købt 

bilen brugt. Dermed kan respondentgruppen ikke siges at udgøre den typiske målgruppe for 

luksusbilimportørerne. Halvdelen af respondenterne har en mellemlang-lang uddannelse, 

hvilket stemmer overens med empirien, idet BMW-ejerne udgør en relativt lille del af 

respondenterne. Endvidere ses af kønsfordelingen, at empirien underbygges i forhold til 

kvinder og deres indtog på bilmarkedet. Selvom denne respondentgruppe ikke ligner den 

typiske målgruppe, anses forstudiet fortsat som brugbart i forhold til at underbygge de 

opstillede hypoteser. 

 

Indledende ses på relationer mellem respondenternes bilmærke og brandkendskab, generelt 

reklamekendskab og fortrukne mærke192. Der er sammenhæng mellem, hvilken bil 

respondenten ejer, og det mærke, vedkommende først tænker på. Det samme gælder for det 

ejede bilmærke, og det at mene at have set reklamer for et af de tre mærker. Sammenhængen 

består i, at Audi-ejerne har Audi top of mind, og mener at have set flest Audi-reklamer. Det 

samme gælder for BMW. Eneste afvigelse er, at MB-ejerne mener at have set flest reklamer 

for Audi. Det kan dog ikke herudfra konkluderes, at MB-reklamer har haft en ringere 

eksponeringseffekt, idet den aktuelle share of voice også må formodes at påvirke. Endvidere 
                                                 
192 Bilag 4 
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er der sammenhæng mellem bilmærke og det at kunne huske reklamer for de tre mærker, 

hvilken består i, at ejere i højere grad husker reklamer for deres eget bilmærke. I forhold til 

foretrukne bilmærke er der også klar sammenhæng. Undersøgelsen viser, at mellem ca. 75% 

og 90% af ejerne vil vælge samme bilmærke igen. Dette vurderes umiddelbart som en høj 

grad af loyalitet over for de tre brands. 

4.2 Hypotesegenerering 

De identificerede latente variable er opsamlet nedenfor:  

 

1. Reklamekendskab 

2. Reklamekvalitet 

3. Attitude til reklame 

4. Attitude til produktkategorien 

5. Virksomhedens image 

6. Brandkendskab 

7. Brandkvalitet 

8. Brandværdi 

9. Brandviden 

10. Attitude til brand 

11. Købsintention/loyalitet 

 

Herunder følger hypoteserne, hvor resultaterne fra forstudiet kan give et initialt indblik i, 

hvorvidt hypoteserne kan bekræftes193. 

 

I henhold til de første teorier om marketingkommunikation er udgangspunktet eksponering. 

Der skal en reklameeksponering til, førend forbrugeren kan danne en holdning til reklamen. 

Gentagelse af eksponering påvirker også attitudedannelse i henhold til Mere Exposure 

Theory194. Derfor må respondenter med forudgående reklamekendskab til den præsenterede 

reklame formodes at have en stærkere attitude til reklamen, hvilket leder til første hypotese: 

 

H1: Der er en positiv sammenhæng mellem reklamekendskab og reklameattitude 

 

                                                 
193 Bilag 4  
194 du Plessis (1998)  
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Reklamekendskabet er afdækket ved, om respondenten kan genkende den præsenterede 

reklame. Reklameattituden berører, om reklamen skaber drømmerier, motiverer til yderligere 

informationssøgning, samt om man generelt godt kan lide reklamen. Idet reklameattituden 

berører den præsenterede reklame, er det generelle reklamekendskab ikke inddraget her. 

Sammenhængen mellem reklamekendskab og reklameattitude bekræftes ved de tre tilhørende 

hypoteser. Der kontrolleres for en tredje variables indflydelse med en formodning om, at 

denne variabel kan være det ejede bilmærke. Denne type sammenhæng kaldes for spuriøs 

sammenhæng195, hvilket betyder, at to variable ikke har den formodede relation, men er 

bestemt af den tredje. Dette kontrolleres for samtlige hypoteser. 

Testen for hypotese 1 viser dog ikke noget entydigt resultat i forhold til spuriøsitet, og 

analysen på mærkeniveau, hvilket giver ni underhypoteser, viser, at kun tre sammenhænge 

bekræftes. Der er to signifikante sammenhænge for Audi-ejerne, én for BMW og ingen for 

MB. Det betyder, at seks sammenhænge er influeret af variablen bilmærke. Kendskab har 

således kun indflydelse på attituden i tre tilfælde, og hypotese 1 kan derfor overordnet ikke 

bekræftes ved forstudiet. 

 

Gentagelse virker, men reklamens kvalitet er også væsentlig196. Opfattelsen af en reklame 

forventes i høj grad at afhænge af opfattelsen af reklamens indhold og udformning. I relation 

til luksusbilerne anses det særligt vigtigt, at reklamen afspejler samme høje kvalitet som det 

produkt, der reklameres for. Reklamen skal således signalere, at der er tale om et 

luksusprodukt, og den skal samtidig differentiere sig fra konkurrerende mærkers reklamer197. 

Ud fra dette genereres hypotese 2: 

 

H2: Der er en positiv sammenhæng mellem reklamekvalitet og reklameattitude 

 

Reklamekvalitet er i forstudiet målt ved reklamens evne til at skille sig ud. Forstudiet 

bekræfter de tre overordnede hypoteser samt ni tilhørende hypoteser for alle tre mærker. 

 

Indsigt i forbrugerens involvering belyses ud fra attituden til produktkategorien, der i henhold 

til DAGMAR er en forudgående faktor, som kan påvirke såvel reklameattituden som attituden 

til brandet. Dette leder til følgende to hypoteser: 

                                                 
195 Malhotra & Birks (2006) s. 460 
196 Fridberg (1998)  
197 Fridberg (1998) 
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H3: Der er en positiv sammenhæng mellem attitude til produktkategori og reklameattitude 

H4: Der er en positiv sammenhæng mellem attitude til produktkategori og brandattitude 

 

Attitude til produktkategori afspejles ved, om respondenterne mener, at det er vigtigt for dem, 

at deres bil siger noget om, hvem de er. Den overordnede hypotese bekræftes, men ved test 

for spuriøsitet ses, at der ikke er sammenhæng for BMW-ejerne samt i ét tilfælde for Audi. 

Sammenhængen mellem attitude til produktkategori og brandattitude, som er målt ved, om 

respondenten generelt godt kan lige mærket, er signifikant på overordnet niveau. MB viser 

dog ikke sammenhæng ved test på mærkeniveau. Samlet bekræftes både hypotese 3 og 4. 

 

Corporate Social Responsibility, der dækker over hensyn til blandt andet miljø, samfund og 

medarbejdervelvære198, er ikke umiddelbart et begreb, som forbindes med reklame, men 

forbrugeren er blevet mere fokuseret på virksomhedens værdier og opførsel, hvilket er med til 

at påvirke forbrugerens attitudedannelse199. I henhold til Keller, hvor virksomheden bag 

mærket og dennes markedsføring relateres til elementet imagery, henledes til hypotese 5 og 6: 

  

H5: Der er en positiv sammenhæng mellem image og reklameattitude 

H6: Der er en positiv sammenhæng mellem image og brandattitude 

  

I forstudiet, hvor miljø, kundeorientering og virksomhedens evne til at markedsføre sig 

repræsenterer imagevariablen, påvises signifikant sammenhæng i forhold til både reklame- og 

brandattitude på overordnet niveau. Når der testes på mærkeniveau viser BMW ingen 

sammenhæng i forhold til brandattituden. Samlet understreges dog vigtigheden af 

virksomhedens image også i forhold til reklamen, og hypotese 5 og 6 understøttes ved 

forstudiet. 

 

I henhold til CBBE-modellen er attituden til brandet baseret på både produktrelaterede og 

ikke-produktrelaterede associationer. Variablen brandkvalitet refererer til det 

produktrelaterede aspekt. De ikke-produktrelaterede associationer ligger i brandværdi, som 

refererer til de mere emotionelle elementer og den merværdi, som mærket menes at 

                                                 
198 Asscher (2005) 
199 Fridberg (1998) 
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repræsentere. Ud fra disse to variables formodede påvirkning på brandattituden fremkommer 

hypotese 7 og 8: 

 

H7: Der er en positiv sammenhæng mellem brandkvalitet og brandattitude 

H8: Der er en positiv sammenhæng mellem brandværdi og brandattitude 

 

I forstudiet, hvor brandkvalitet måles ved, om mærket adskiller sig positivt på funktionelle 

egenskaber og design, er sammenhængen bekræftet på både overordnet og mærkeniveau. For 

brandværdi, som måles ved, om det at eje mærket giver merværdi og følelse af succes, 

bekræftes sammenhængen på overordnet niveau. På mærkeniveau bekræftes sammenhængen 

for Audi og MB, men BMW er influeret af variablen bilmærke i ét tilfælde. Samlet bekræftes 

begge hypoteser. 

 

I henhold til DAGMAR har både brandkendskab og brandviden indflydelse på brandattitude. 

Brandkendskabet for de tre mærker formodes at være højt, men der forventes alligevel at være 

sammenhæng mellem det mærke forbrugeren nævner først, og dermed har præference for, og 

attituden til brandet. Brandviden går lidt dybere og afspejler forbrugerens egentlige interesse 

for mærket. I henhold til den tidligere involveringsdiskussion omkring forbrugerens adfærd 

formodes entusiaster at have mere viden om mærket og interesse i at tilegne sig mere viden. 

Dette fører til hypotese 9 og 10: 

 

H9: Der er en positiv sammenhæng mellem brandviden og brandattitude 

H10: Der er en positiv sammenhæng mellem brandkendskab og brandattitude 

 

Brandviden er i forstudiet baseret på, om respondenten mener at have overblik over 

modellerne fra mærket. Dette har for både Audi, BMW og MB en signifikant påvirkning på 

brandattituden. Der ingen sammenhæng mellem brandkendskab og attituden til brandet, 

hvilket meget nærliggende kan skyldes variablen bilmærke. Dette kontrolleres, og testen 

bekræfter, at bilmærke har indflydelse. Den manglende sammenhæng mellem brandkendskab 

og brandattitude skal derved ses som en sammenhæng mellem bilmærke og kendskab samt 

bilmærke og attitude. Relationen mellem bilmærke og brandkendskab sås netop ved de 

indledende test ovenfor. 
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I henhold til ELAM ligger ad liking forud for købsintention. Dog kan hensigten om køb ikke 

uden videre tilskrives reklamer, og et køb kan også gennemføres på trods af en negativ 

attitude til reklame200. Dog er det i flere undersøgelser påvist, at de mest populære reklamer 

også er de mest effektive201. Er forbrugeren positiv over for reklamen, skaber det sympati for 

brandet202. Dette leder til følgende hypotese:  

 

H11: Der er en positiv sammenhæng mellem reklameattitude og købsintention/loyalitet 

 

For at teste denne hypotese er ni overordnede hypoteser opstillet. IK/L måles ved, om 

respondenten vil overveje mærket ved næste bilkøb, anbefale mærket til andre samt 

foretrække mærket ud fra de tre mærker. Her bekræftes otte hypoteser. Når der testes på 

mærkeniveau fås 27 tilhørende hypoteser, hvoraf der er signifikant sammenhæng for de 22. 

De fem, som ikke bekræftes, er fordelt mellem de tre mærker. I fire tilfælde kan den 

manglende sammenhæng henføres til foretrukne mærke, som også viste sig at være influeret 

af variablen bilmærke, som forklaret ovenfor. Overordnet kan hypotesen bekræftes. 

 

I ELAM linkes den mærkerelaterede og reklameorienterede rute fra ad liking til 

brandpræference. Den positive effekt af reklamen overføres til brandet, uden forbrugeren 

nødvendigvis er klar over det203. Ud fra denne sammenhæng genereres hypotese 12: 

 

H12: Der er en positiv sammenhæng mellem reklameattitude og brandattitude 

 

Forstudiet giver tre overordnet bekræftede sammenhænge. På mærkeniveau er der 

sammenhæng i syv ud ni tilfælde, hvormed hypotesen kan bekræftes ud fra forstudiet. 

 

Øverst i Kellers CBBE-model ligger resonans, som udgør den stærke mærkeværdi, det vil 

sige loyalitet. Denne er baseret på en positiv attitude til brandet, som dermed også følger 

processen fra ELAM. På baggrund heraf opstilles den sidste hypotese: 

 

H13: Der er en positiv sammenhæng mellem brandattitude og købsintention/loyalitet 

 

                                                 
200 Fridberg (1998) 
201 Fridberg (1998)  
202 Fridberg (1998) 
203 Biel (1990) 
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I forstudiet er der signifikant sammenhæng, hvilket gælder på overordnet niveau samt 

mærkeniveau. 

 

De 13 hypoteser er samlet herunder: 

 
Figur 19: Afhandlingens hypoteser 

Det skal afslutningsvis nævnes, at selvom forstudiet bekræfter størstedelen af opstillede 

hypoteser, er de statistiske beregningerne usikre (jvf. afsnit 5.5 om vurdering af indsamlede 

data). 

4.3 Opsamling og endelig model til måling af reklameeffekt 

Formålet med kapitel 4 var at opstille afhandlingens hypoteser i form af sammenhænge, der 

skal udgøre modellen. Med teoretisk velbegrundede hypoteser, som sammenkobler relevante 

årsags-effektsammenhænge, samt et forstudie, som i mange tilfælde bekræfter de opstillede 

sammenhænge, har vi hermed grundlag for at opstille og teste vores strukturelle 

ligningsmodel. Der er således anskueliggjort, hvilke reklame- og brandparametre der direkte 

og indirekte påvirker købsintention og loyalitet, hvilket er visualiseret i nedenstående model. 

Modellen består således af otte eksogene variable samt tre endogene. 
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Figur 20: Årsags-virkningsmodel for reklamens effekt for luksusbiler 

Det er værd at nævne, at en model som ovenstående kun repræsenterer en begrænset del af 

virkeligheden. Når noget skal gøres overskueligt og målbart sker det ofte på bekostning af de 

komplekse sammenhænge, som de fleste problemstillinger består af. Her er eksempelvis 

udeladt faktorer såsom kultur, medievaner og sociale normer, der også kunne tænkes at være 

relevante at inddrage. Da formålet er at skabe et tracking-instrument til måling af 

printkommunikation, anses det dog primært som værende relevant at måle på de faktorer, 

virksomheden reelt kan påvirke indefra. 
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5 Kvantitativ analyse 

Foregående kapitel har ledt til 13 hypoteser, som er opstillet i en model til måling af 

reklameeffekt for luksusbiler. Derved er der skabt grundlag for at operationalisere disse 

hypoteser og begreber204. I følgende afsnit forklares og begrundes analysens opsætning, 

herunder indsamlingsmetode og udformning af spørgeskema samt indledende analyse af 

indsamlet data. Endeligt følger SEM-analysens resultater og diskussion heraf. 

5.1 Surveyteknik 

Som tidligere nævnt afgrænses der fra at foretage en stikprøve blandt alle luksusbilmærker, 

idet Audi, BMW og Mercedes-Benz er tre luksusmærker, som er godt repræsenteret i 

Danmark. Dermed består stikprøven af eksisterende luksusbilejere, som dog stadig må siges 

at være en relativt lille målgruppe. Respondenterne besvare et spørgeskema omhandlende eget 

bilmærke. 

 

Den egentlige dataindsamling er gennemført i samarbejde med Loyalty Group, der har 

interesse i at udvide deres database fra AutoIndex med flere luksusbilejere. Deres praktiske 

erfaring inden for dataindsamling er desuden nyttig for undersøgelsen. 

Der er taget kontakt til importørerne på det danske marked for at få tilgang til deres databaser. 

Alle tre udsendte link til spørgeskema via magasiner og/eller nyhedsmails. Som for Loyalty 

Group, er importørernes interesse i denne løsning resultatet af selve undersøgelsen samt at få 

flere luksusbilrespondenter med i AutoIndex. Desuden er spørgeskemaet sendt ud i private 

netværk, som menes at udgøre målgruppen for luksusbiler. 

 

For respondenterne i både forstudie og hovedstudie bestod incitamentsbelønningen af 

deltagelse i lodtrækning om gavekort til Bianco Sko, LegoLand og Lalandia. 

5.2 Kritik af dataindsamling 

Data er indsamlet elektronisk gennem Loyalty Group. En fordel ved denne 

indsamlingsmetode er muligheden for at nå ud til en stor respondentgruppe på kort tid205. Det 

må formodes, at størstedelen af befolkningen i dag er brugere af internettet, hvorfor det ikke 

anses som et problem, at respondenterne er webbrugere. En anden fordel ved elektronisk 
                                                 
204 Bilag 2 (hovedstudie) 
205 Malhotra & Birks (2006) s. 232 
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dataindsamling er muligheden for at benytte et intelligent spørgeskema, hvor det undgås at 

præsentere den enkelte respondent for irrelevante spørgsmål. Ydermere kan manglende svar 

undgås ved at integrere en funktion, hvorved respondenten ikke kan komme videre til næste 

spørgsmål, før et svar er afgivet. Dette var dog ikke en mulighed i samarbejdet med Loyalty 

Group. 

 

Indsamlingen er foregået via importørerne, hvilket giver en ensartet respondentgruppe. 

Respondenterne udgør her luksusbilejere, der modtager og læser nyhedsmails og/eller 

magasiner, og derfor har et større engagement i mærket. 

 

Fremgangsmåden med at udlodde en belønning for at deltage kan både være en fordel og en 

ulempe. At der er en chance for at vinde en præmie kan være en motivation for at deltage, 

hvilket øger muligheden for tilstrækkelig data. Omvendt kan det også reducere pålideligheden 

af undersøgelsen, hvis nogle respondenter svarer uovervejet, fordi de udelukkende deltager 

med henblik på at vinde en præmie. En vis grad af motivation må dog forventes, idet 

respondenterne formentlig tager højde for den begrænsede chance for at vinde en lodtrækning 

som denne. Desuden kan det føromtalte engagement i mærket også tænkes at føre til en mere 

pålidelig besvarelse. 

5.3 Overordnet spørgeskemastruktur 

Spørgeskemaet206 er opbygget med udgangspunkt i den opstillede model bestående af 11 

latente variable. Spørgeskemaet kan overordnet inddeles i fire dele, hvor første del af skemaet 

udgør baggrundsvariable såsom køn, alder, indkomst og bilmærke samt en 

frasorteringsproces, hvis et af de nævnte bilmærker ikke ejes. Spørgsmålene til denne del er 

hovedsageligt baseret på en nominalskala og fire åbne spørgsmål i forhold til navn, tlf.nr., e-

mail samt en rubrik til yderligere kommentarer. Anden del handler om respondentens 

overordnede attitude til produktkategorien, som indledningsvist giver et indblik i, hvor 

involveret respondenten er i sin bil. Dette besvares på en 7-punkts Likert-skala. Derefter 

spørges i tredje del ind til brandkendskabet, hvor tanken er, at respondenten endnu ikke er 

påvirket af de resterende spørgsmål og derved har fået input til forskellige luksusbilmærker. 

Dette spørgsmål er et åbent spørgsmål. Den sidste del indledes med en præsentation af 

printreklamen for mærket. Herefter følger strukturen i spørgeskemaet målevariablene for hver 

                                                 
206 Bilag 5 
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enkelt latent variabel i modellen med eksogene variable først. Først kommer 

reklameelementet, dernæst brandelementet og slutteligt købsintention/loyalitet. Tanken er, at 

respondenten først skal eksponeres for reklamen, for derefter at besvare henholdsvis reklame- 

og brandrelaterede spørgsmål. Der er dermed forsøgt at skabe samme struktur som i 

reklameresponsmodellen ELAM. Samtlige spørgsmål i denne del besvares på en 7-punkts 

Likert-skala, på nær spørgsmål omhandlende reklamekendskab. Her er brugt en nominal 

skala. 

 

En intelligent spørgeskemaløsning er benyttet, så respondenterne automatisk ledes videre til 

relevante spørgsmål i forhold til forudgående svar. Såfremt respondenten sætter kryds ved, at 

der huskes reklamer for alle tre mærker, præsenteres spørgsmål omhandlende disse reklamers 

indhold for både Audi, BMW og MB. 

 

Spørgeskemaet til forstudiet er opbygget på samme måde, dog med væsentligt færre 

spørgsmål. 

5.4 Validering af spørgeskema 

For at sikre validiteten af indholdet i spørgeskemaet er der foretaget en række kontroltests 

inden for privat netværk. Dette er gjort for at se, om spørgeskemaet virker efter hensigten og 

for at minimere mulige systematiske fejl i form af formuleringer og tvivlspørgsmål. 

For at sikre reliabiliteten i undersøgelsen, er der så vidt muligt taget udgangspunkt i 

målevariable, der er udformet på baggrund af tidligere akademiske undersøgelser207.  

 

Som nævnt er der hovedsageligt anvendt en 7-punkts Likert-skala, der spænder fra 1 = ”meget 

uenig” til 7 = ”meget enig”. En skala med ulige antal punkter har et neutralt midtpunkt, 

hvorved respondenten ikke tvinges til at vælge side208. En sådan skala kan kritiseres for, at 

respondenten kan afgive svar uden at have taget stilling til udsagnet. Vi finder det dog muligt, 

at respondenten kan have en neutral holdning, hvorfor en skala med ulige antal punkter er 

valgt. Der er valgt 7 punkter for at gøre antal svarmuligheder mere overskueligt for 

respondenten, og omvendt er et færre antal ikke valgt, da variansen øges, jo flere punkter 

respondenten kan vælge i mellem209. 

                                                 
207 Malhotra & Birks (2006) s. 313-316 
208 Malhotra & Birks (2006) s. 308 
209 Malhotra & Birks (2006) s. 307 
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En diskuteret problemstilling ved spørgeskemaudarbejdelse er, om der bør være et ”ved 

ikke”-felt210. Svarmuligheden ”ved ikke” giver mulighed for at svare uden at have taget 

stilling. I kombination med det neutrale midtpunkt fås derved en fordel, da der så kan skelnes 

mellem respondenterne med neutral holdning og ingen holdning.  

5.5 Vurdering af indsamlet data 

Førend data vurderes i forhold til deskriptiv statistik, renses datasættet. Der kontrolleres for 

uhensigtsmæssige besvarelser og ”ved ikke” omkodes til missing values.  Dette reducerer 

antallet af besvarelser, men det vurderes, at denne handling ikke gør materialet mindre 

repræsentativt211. Variablene vurderes mht. skalering, og der foretages justering, hvor 

indlæsning af data ikke er foregået korrekt. Endvidere dannes nye variable, hvor det giver en 

bedre analytisk tilgang at kombinere to eller flere af variablene. En egentlig 

skalatransformation foretages ikke, men omkodning af værdier sker flere steder, hvor det er 

hensigtsmæssigt i forhold til fortolkningen af data. 

Ved nærmere undersøgelse af data ses dog, at et spørgsmål om reklameindhold i forhold til 

det generelle reklamekendskab er blevet misforstået af mange respondenter. Det er forsøgt at 

danne nye variable for at udtrække den relevante information, men dette er ikke lykkedes, og 

spørgsmålet er fjernet fra datasættet212. 

 

Ved første analyse vedrørende fordeling af de tre mærker ses, at BMW er stærkt 

overrepræsenteret. Herudfra er der truffet beslutning om, at den efterfølgende SEM-analyse 

kun foretages på BMW-data, så resultaterne ikke er påvirket af den skæve fordeling. Dette 

betyder dog, at undersøgelse af forskelle mellem de tre mærker ikke kan foretages. Efter 

rensning (136 stk.) og fjernelse af Audi- og MB-data (51 stk.) er datasættet reduceret til 437 

BMW-respondenter. Umiddelbart virker 136 ubrugbare besvarelser af meget, men her skal 

nævnes, at 78 af besvarelserne fra BMW-importøren er fra ejere af et andet mærket end 

BMW. På baggrund af den intelligente spørgeskemaløsning er disse respondenter ikke 

præsenteret for en reklame og tilhørende spørgsmål, og er dermed ikke relevante for 

undersøgelsen. 

 

                                                 
210 Malhotra & Birks (2006) s. 308 
211 Malhotra & Birks (2006) s. 431 
212 Spørgsmål 35, 36, 37 ( bilag 2, variabelliste) 
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Vurdering af data omfatter frekvensfordeling og krydstabulering, som kan benyttes til at 

skabe et initialt indblik i data. Frekvensanalyse kan benyttes ved alle former for skalaer, hvor 

antallet af udfald optælles for hver variabel. Krydstabulering bruges til beskrivelse af simple 

multivariate sammenhænge, hvor det interessante er at bestemme en eventuel relation mellem 

to eller flere frekvenser. Hvorvidt en relation er signifikant testes her ved hjælp af χ2-

fordelingen. Der testes for uafhængighed på et 95% signifikansniveau , og forudsætninger for 

χ2-testen er: 

 

 Ingen krav til skalering213 

 Forventede antal observationer i hver celle > 5, og dette skal gælde for mindst 80% af 

cellerne, da de statistiske beregninger ellers er for usikre214 

 

Det er muligt at kontrollere for skjulte sammenhænge, og dette er således gjort, hvor det 

formodes, at en tredje variabel kan have indflydelse.  

 

Til forstudiet benyttes både frekvens- og krydstabeller, hvor sidstnævnte er med til at 

understøtte vores hypoteser. Ved hovedstudiet ses primært på frekvenser. Sammenhængene 

vurderes senere i form af den strukturelle ligningsmodel, og det vurderes således, at 

krydstabulering ikke er relevant for dette datasæt. Dog vælges det at lave nogle få 

krydstabeller, hvor variablene KendskabA og KendskabB indgår, da de ikke inkorporeres i 

selve SEM-modellen. Disse variable er snarere baggrunden for, at data splittes op, idet 

analysen er reduceret til kun at omfatte et mærke. Ud fra denne opdeling opstilles og 

analyseres forskellige modeller og dermed eventuelle forskelle. 

5.5.1 Frekvenser  

I nedenstående tabel er opstillet frekvenser for baggrundsvariablene i hovedstudiet.  

 

                                                 
213 Forelæsningsnote ved Torben Hansen i faget Markedsanalyse efterår (2006) 
214

 Malhotra & Birks (2006) s. 465 
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Mænd 92,4 Folkeskole el.lign 5,5 Audi 0
Kvinder 7,6 Studentereksamen el.lign. 6,9 BMW 100

Erhvervs-/håndværkerudd. 17,1 MB 0
Kort videregående 14,1
Mellemlang videregående 29,1
Lang videregående 27,3

< 20 år 0,2 < 200.000 1 < 300.000 9,6
20-29 2,5 200.000-299.999 1,4 300.000-499.999 42,4
30-39 17,6 300.000-399.000 3,9 500.000-699.999 28,7
40-49 25,5 400.000-499.000 12,3 700.000-899.999 11,5
50-65 43,8 500.000-599.000 8,7 > 900.000 7,8
> 65 10,4 600.000-699.000 16,4

700.000-799.000 10,6
800.000-899.000 9,6 Ny 61,2
900.000-999.000 10,1 Brugt 38,8
> 1.000.000 26

Bilmærke (% )

Alder (% ) Husstandsindkomst (% ) Bilens pris (% )

Ny eller brugt (% )

Køn (% ) Uddannelsesniveau (% )

 
Tabel 2: Frekvenser - Baggrundsvariable 

Det ses, at mænd er stærkt overrepræsenteret i denne respondentgruppe. Ved sammenligning 

med forstudiet, hvor ca. en tredjedel af respondenterne er kvinder, indikerer dette, at 

frekvensen ikke kun afspejler kønsfordelingen af ejere, men også engagement i mærket. 

Størstedelen af respondenterne har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvilket 

ikke stemmer overens med empirien. Som det ses, har over halvdelen købt deres bil fra ny, 

hvilket også afspejles i det højere prisleje for denne respondentgruppe. Respondenterne udgør 

mænd i alderen 50-65 år, hvor indkomstniveauet ligger højere end den gennemsnitlige 

husstandsindkomst i Danmark215.  

 

I nedenstående tabel vises frekvenserne for reklame- og brandkendskab samt respondenternes 

fortrukne mærke. 

 

Audi 85,4 Audi 25,8 Ja 36,4 Audi 6,4 Audi 4,6
BMW 92,7 BMW 52,4 Nej 63,6 BMW 76,9 BMW 89,9
MB 73,9 MB 7,7 MB 10,1 MB 5,5
Ingen 2,3 Lige mange 14,1 Andre/ingen 6,6

Kan huske reklamer 
for (%)

Mener at have set flest 
reklamer for (%)

Set denne reklame 
(%)

Toma (%) Foretrukne mærke 
(%)

BMW-ejere BMW-ejere BMW-ejere BMW-ejere BMW-ejere

 
Tabel 3: Frekvenser - Reklame- og brandkendskab samt valg af mærke 

                                                 
215 Danmarks Statistik 
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Generelt reklamekendskab (kan huske reklamer for) er højt, og som forventet højst for eget 

mærke. Kendskab til reklamer for de andre mærker også er højt, hvilket giver mening, idet 

Audi og MB er de nærmeste konkurrenter. Omkring halvdelen af respondenterne mener at 

have set flest reklamer for BMW inden for den sidste måned. Disse målinger fortæller noget 

om brandets ”fodaftryk” i forbrugerens hukommelse og kan tolkes som, at mærket generelt 

står stærkt i forbrugerens bevidsthed. I henhold til empirien viste en undersøgelse, at det 

generelle kendskab varierer mellem 12-33% afhængigt af graden af mærkekendskab. 

Herudfra vurderes, at BMW-ejere har forholdsvis høj reklamekendskabsgrad. Ved specifikt 

kendskab genkender ca. en tredjedel den præsenterede reklame. Da BMW’s mediastrategi og 

-plan ikke kendes, er det svært at vurdere, hvorvidt det specifikke reklamekendskab er højt 

eller lavt. I henhold til empirien varierer det specifikke kendskab mellem 30-56% afhængigt 

af graden af mærkekendskab, og det kan derudfra konkluderes, at BMW-ejernes specifikke 

kendskabsgrad er forholdsvis lav. I forhold til empirien, hvor erindring var lavere en 

genkendelse, er det her, det omvendte scenarie, der gør sig gældende. Dette skyldes 

formentlig, at tallene her kun er baseret på forbrugere, som ejer mærket, og ikke forbrugere 

generelt. Dermed skal ovenstående sammenligning også tages med forbehold. 

Ved kendskab til brandet viser frekvensfordelingen, at mange har BMW top of mind. Det er 

ikke overraskende, at toma for resterende ejere er nærmeste konkurrenter, og dette indikerer, 

at mærket ikke står så stærkt i disse forbrugeres bevidsthed, på trods af at det er eksisterende 

ejere. At mærket står stærkt hos mange forbrugere afspejles ved, at hele 90% vil vælge en 

BMW igen. 

5.5.2 Krydstabeller 

Ved krydstabulering testes for sammenhæng mellem kendskabs- og attitudevariablene216. 

KendskabA måles ved tre spørgsmål, KendskabB måles ved ét, og attituderne måles ved fire 

og fem variable for henholdsvis AA og AB. Nedenstående hypoteser er bekræftet ved 

krydstabulering. 

 
Hypoteser

H1 Der er en positiv sammenhæng mellem KendskabA og AA Set denne reklame Søge information

Passer til mig som person
Værd at betale ekstra for
Positiv køreoplevelse
Kan generelt godt lide mærket
Bedre end konkurrerende mærker

Målevariable

Der er en positiv sammenhæng mellem KendskabB og ABH10 Toma

 
Figur 21: Oversigt for signifikante sammenhænge 

                                                 
216 Bilag 6 
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I alt er kun en af fire hypoteser for H1 bekræftet, og det kan derfor ikke konkluderes, at der 

overordnet er sammenhæng mellem reklamekendskab og reklameattitude. H10 bekræftes, da 

brandkendskab korrelerer med samtlige attitudevariable. 

 

Afslutningsvis skal nævnes, at ud af seks ovenstående bekræftede sammenhænge er 

forudsætningerne kun opfyldt i et tilfælde.  

5.6 Strukturel ligningsmodel 

Følgende afsnit har til formål at begrunde valget af metode, og herunder den anvendte teknik 

til analyse af den opstillede årsags-virkningsmodel. 

5.6.1 Valg af metode 

Som navnet antyder, består SEM af et strukturelt system af ligninger. SEM er en statistisk 

metode til at teste og estimere kausale sammenhænge. SEM anvendes oftest som konfirmativ 

modellering, og derfor er denne metode passende til at teste og ikke udvikle teori217. SEM 

benyttes i denne afhandling til at teste, om den opstillede model er valid, frem for at finde en 

model som passer på data. Dog er der stadig et eksplorerende element i SEM, da det forsøges 

at udvikle en model, der kan beskrive effekten af reklame, men der opstilles ikke flere 

modeller, som skal afprøves. 

  

SEM-modellen kan ses som en hybrid af ældre teoretiske modeller, hvor de traditionelle er 

regressions-, path-/struktur- og faktor-modeller218. Multiple lineære regressionsmodeller tester 

sammenhæng mellem én afhængig og et antal uafhængige observerede variable. 

Strukturmodeller findes i forlængelse heraf, da de udgør analyse af flere multiple 

regressionsligninger. Til forskel fra regressionsmodeller, betyder de mange ligninger samt 

afhængige og uafhængige observerede variable, at der her kan testes for både direkte og 

indirekte sammenhænge. Regressions- og strukturmodeller antager, at observerede variable er 

pålidelige og valide. Ved at anvende observerede variable i kombination med latente variable 

tager faktormodeller således højde for eventuelle målefejl.  Faktormodeller kan være 

konfirmative eller eksplorative. Den eksplorerende model undersøger, hvilke variable der 

                                                 
217 Haenlein & Kaplan (2004) 
218 Haenlein & Kaplan (2004) 
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relaterer til hvilke faktorer, mens den konfirmative model søger at bekræfte, at opstillede 

målevariable definerer faktorerne219. 

Strukturelle ligningsmodeller kombinerer regressions- og strukturmodeller med konfirmative 

faktormodeller. Herved testes og estimeres kausale sammenhænge mellem latente variable 

(strukturel model) samt mellem latente variable og målevariable (målemodel)220. Modellens 

latente variable tilknyttes derved et antal målevariable, hvorved den enkelte variabel kan 

tildeles en performance-score, og scorerne for effekterne kan bestemmes. Da det her antages, 

at målevariablene reflekterer variationen i den latente variabel, er målemodellen reflektiv, og 

retningen af kausalitet går fra latente variable til målevariable221. 

SEM er valgt til at belyse reklameeffekten, da de traditionelle statistiske metoder ikke er 

tilstrækkelige i forhold til problemstillingen. 

5.6.2 PLStilgangen 

Teknikken, der benyttes til at estimere modellen, er partial least square (PLS). PLS er en 

iterativ teknik, hvor parameterestimation foregår ved at maksimere variansen i de afhængige 

variable, i modsætning til LISREL, hvor estimation foregår ved at reproducere en empirisk 

covarians-matrix222. Man skelner således mellem covariansbaserede og komponentbaserede 

teknikker.  

PLS anvendes ofte på grund af validiteten og reliabiliteten, og teknikken er god til at behandle 

mange variable i forhold til datamængden. Desuden er PLS fordelingsfri, brugbar ved små 

stikprøver samt god til prediktive formål223. Med hensyn til antallet af respondenter er den 

generelle holdning, at stikprøven bør være ti gange større end antallet af målevariable 

tilhørende den latente variabel, som har flest. Denne restriktion henfører til den ydre model. 

Andre mener, at antallet i stikprøven bør være ti gange større end antallet af strukturelle 

sammenhænge til den latente variabel, som har flest sammenhænge. Denne restriktion 

henviser dermed til den indre model224. I denne undersøgelse haves syv målevariable og syv 

strukturelle sammenhæng som højeste antal, hvorved stikprøven er acceptabel i begge 

tilfælde. Den komponentbaserede teknik er valgt ud fra ovenstående fordele. 

                                                 
219 Haenlein & Kaplan (2004) 
220 Henseler et al. (2009) 
221 Henseler et al. (2009) 
222 Henseler et al. (2009) 
223 Henseler et al. (2009) 
224 Henseler et al. (2009) 
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5.7 Test af model 

For at kontrollere modellens overordnede struktur er det oplagt indledningsvis at køre 

faktoranalyser på de uafhængige og afhængige variable hver for sig. Men da SEM-modellen 

netop integrerer faktoranalyse og multipel regressionsanalyse, er dette fravalgt, da de 

nødvendige reliabilitets- og validitesmål indgår i vurderingen af modellen. 

 

SmartPLS er programmet, som benyttes til at validere og estimere modellen. Idet stikprøven 

er relativt lille, når data splittes, kan en mulighed være at erstatte missing values med 

middelværdien. Dette har vi undladt at gøre, idet PLS-proceduren netop er baseret på en 

minimering af fejl, det vil sige maksimering af forklaret varians. Ved at erstatte missing 

values reduceres variansen i datasættet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når denne metode er 

valgt. 

 

Modellens egnethed skal valideres, og modellen skal estimeres, hvorved eventuelle ændringer 

foretages, førend der kan tolkes på data. Proceduren foregår i to trin, hvor det første er 

vurdering af reliabilitet og validitet i forhold til målemodellen og det efterfølgende er 

validering og test af den strukturelle model. Følgende reliabilitets- og validitetskriterier er 

baseret på Jörg Henseler et al. (2009), medmindre andet er angivet. 

Målemodellen kontrolleres for item reliability, internal consistency/composite reliability, 

convergent validity samt discriminant validity, og dette gøres ud fra standardiseret data. Ved 

item reliability undersøges fællesvarians i forhold til fejlvarians, og der testes for, om 

målevariablenes loadings er større end 0,7. Da loadings er korrelationer, betyder det, at mere 

end 50% (0,7^2=0,49) af variansen i den observerede målevariabel skyldes den latente 

variabel. Denne forudsætning er sjældent opfyldt i praksis, og en værdi på 0,6 kan accepteres. 

Internal consistency bruges til at teste, om det er ”de rigtige” målevariable, der måler den 

latente. Til dette kan bruges to mål, der begge skal være større end 0,7. Første mål er 

Cronbach’s alpha, der giver et estimat baseret på målevariablenes interkorrelationer med 

antagelsen om, at alle målevariable er lige pålidelige. Det andet mål er Composite reliability, 

som prioriterer målevariablene i forhold til deres pålidelighed. Der fokuseres primært på 

sidstnævnte, da Cronbach’s alpha har en tendens til at underestimere den interne konsistens. 

Til vurdering af validitet benyttes convergent validity og discriminant validity. Convergent 

validity, som måles ved Average Varians Extracted (AVE) > 0,5, indikerer, at den latente 

variabel i gennemsnit forklarer mere end halvdelen af variansen i målevariablene. Er denne 

forudsætning ikke opfyldt, kan det betyde, der er opstillet en dårlig definition af den latente 
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variabel, og/eller der eksisterer multidimensionalitet.225. Det er vigtigt, at der måles på det 

rigtige begreb, og hvis målevariablene endvidere måler mere end et begreb, bør dette opdeles 

i to latente variable, så unidimensionaliteten opnås. Begge problemstillinger skal undgås, 

hvilket for lave mål vil give en indikation om. Discriminant validity kontrollerer i hvilken 

grad, målevariable i én latent variabel adskiller sig fra målevariable i de øvrige. 

Forudsætningen er opfyldt, når den kvadrerede AVE for en latent variabel er større end 

korrelationen mellem den og de andre latente variable. Findes derimod, at AVE0,5 < 

korrelationen kan den latente variabel og tilhørende målevariable ikke diskrimineres 

tilstrækkeligt, og det er derfor ikke hensynsmæssigt at se de (korrelerende) latente variable 

som forskellige og separate teoretiske størrelser226. Diskriminering kan også undersøges ved 

cross-loadings, der måler direkte på målevariablene. Her skal loadingen være højere på den 

tilhørende latente variable end på de øvrige. 

Herefter valideres og testes den strukturelle model ud fra originale data. Til validering af 

modellen benyttes goodness of fit-målet R2 (forklaringsgrad), hvor den forklarede varians i de 

afhængige variable udtrykker, hvorvidt modellen er god. En forklaringsgrad større end 0,33 

anses her som værende moderat og acceptabel i forhold til modellens formål og kontekst. 

Den strukturelle model testes ved T-testen, der vurderer signifikansen af alle begrundede 

sammenhænge mellem de latente variable. SmartPLS anvender metoden Bootstrapping, 

hvorved T-værdien for hver sammenhæng skal være større end 1,645 svarende til et 

signifikansniveau på 95%. Hvis en sammenhæng er insignifikant fjernes den, og analysen 

køres igen. Hvis flere er insignifikante fjernes de efter det hierarkiske princip med laveste T-

værdi først. 

 

Modellen kan nu estimeres og fortolkes, og hypoteserne fra kapitel 4 kan be- eller afkræftes. 

Til fortolkning af modellen laves et prioriteringsplot, der kan danne baggrund for supplerende 

analyser til diagnose og handlingsorienterede anbefalinger. Her bruges performanceværdierne 

(indeksværdierne) samt effekterne (path-koefficienterne) for de latente variable, hvor 

effekternes størrelse karakteriseres som små, medium og store ved værdier på henholdsvis 

0,02, 0,15, og 0,35. For at simplificere fortolkningen af plottet konverteres 7-punktsskalaen til 

en 0-100 punktsskala, og der ses således, hvilken effekt det har på performance af en latent 

                                                 
225 Hulland (1999) 
226 Hulland (1999) 
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variabel, når performance af en anden stiger et procentpoint227. Skalatransformationen sker 

ved lineær interpolation, som på en 7-punktsskala er givet ved: 

 

7‐punktsskala 1 2 3 4 5 6 7

Transformeret skala 0 16,67 33,33 50 66,67 83,33 100  
Tabel 4: Skaltransformation givet ved: -16,667+16,667 * gl. værdi = ny værdi 

Den endelige model for reklameeffekten ses i nedenstående figur228. 

 

 
Figur 22: Model for reklameeffekt 

Der henvises til bilag 8 for en beskrivelse af tilfælde, hvor ovennævnte forudsætninger ikke er 

opfyldt. Nogle målevariable fjernes, men ingen kritiske forudsætninger overtrædes. 

5.7.1 Overordnede resultater 

Kvaliteten af den strukturelle model måles som den forklarede varians R2 for de afhængige 

variable. Den generelle models evne til at forklare variationen i performanceparameteren 

købsintention/loyalitet (IK/L) er 49,5%, og R2 for reklame- (AA) og brandattitude (AB) er 

                                                 
227 Grønholdt, Hansen & Christensen (2006) s. 367 
228 Bilag 7 (test af generel model) 
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henholdsvis 38,6% og 69,6%. Værdier på 0,67, 0,33 og 0,16 på endogene latente variable 

karakteriserer en henholdsvis stærk, moderat eller svag model229. Vores generelle model er 

dermed moderat til stærk, når det gælder forklaringsevne, og særligt AB forklares godt. 

 

Den generelle model er baseret på alle respondenter i undersøgelsen. Efter datareduktion er 

modellen kun baseret på et enkelt luksusbilmærke, hvorfor det er interessant at skelne mellem 

respondenterne i forhold til deres kendskabsgrad i relation til reklame og brand. Modellen er 

således testet ud fra denne opdeling230. Her vil reklamekendskab indikere, hvorvidt 

variationen i data kan forklares af BMW-ejere med (ja-ejere) eller uden (nej-ejere) kendskab 

til den specifikke reklame, og brandkendskab hvorvidt variationen skyldes ”højt” eller ”lavt” 

brandkendskab (BMW-toma og Audi/MB-toma). Analysen er således baseret på i alt fem 

modeller, alle med samme initialmodel. 

 

For ja-modellen er R2 for IK/L 48,2%, og for AA og AB er R2 henholdsvis 32,8% og 63,6%. 

Ja-modellen forklarer altså mindre varians af samtlige endogene variable. Nej-modellen viser, 

at R2 for IK/L er 53,5%, og AA og AB er henholdsvis 42% og 71,2%. Samtlige variables 

forklaringsevne er dermed større end i den generelle model, hvilket muligvis kan skyldes, at 

respondenter, som ikke har set reklamen, er overrepræsenteret. 

 

Forklaringsgraden for IK/L, AA og AB er for BMW-toma henholdsvis 50,9%, 35,8% og 

69,4%, og for Audi/MB-toma henholdsvis 52,8%, 41,4% og 72,3%. Størstedelen af 

variationen i den generelle model stammer dermed fra respondenter, som ikke har BMW top 

of mind. I dette tilfælde kan det dog ikke skyldes en overrepræsentation, da kun 72 ud af 408 

respondenter har Audi/MB top of mind. En forklaring kan være, at de to modeller for toma er 

noget forskellige i forhold til sammenhænge og latente variable. Dette undersøges nærmere i 

efterfølgende afsnit, hvor hver af de fem modeller analyseres separat. 

I alle ovenstående tilfælde er forklaringsgraderne acceptable. 

 

I kapitel 4 er opstillet en række hypoteser, som ved PLS-analysen kan be- eller afkræftes for 

de fem modeller. Nedenstående figur viser resultaterne, hvor grøn indikerer sammenhæng, og 

rød accepterer nulhypotesen. Hypoteserne H1 og H10 er diskuteret ovenfor, og er testet for den 

generelle model. 

                                                 
229 Henseler et al. (2009) 
230 Se bilag 9, 10, 11 og 12 (test af modeller samt endelige modeller) 
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Hypoteser Generel Ja Nej BMW toma Audi/MB toma

H1 Der er en positiv sammenhæng mellem 
reklamekendskab og reklameattitude

H2 Der er en positiv sammenhæng mellem 
reklamekvalitet og reklameattitude

H3 Der er en positiv sammenhæng mellem attitude 
til produktkategori og reklameattitude

H4 Der er en positiv sammenhæng mellem attitude 
til produktkategori og brandattitude

H5 Der er en positiv sammenhæng mellem image 
og reklameattitude

H6 Der er en positiv sammenhæng mellem image 
og brandattitude

H7 Der er en positiv sammenhæng mellem 
brandkvalitet og brandattitude

H8 Der er en positiv sammenhæng mellem 
brandværdi og brandattitude

H9 Der er en positiv sammenhæng mellem 
brandviden og brandattitude

H10 Der er en positiv sammenhæng mellem 
brandkendskab og brandattitude

H11 Der er en positiv sammenhæng mellem 
reklameattitude og købsintention/loyalitet

H12 Der er en positiv sammenhæng mellem 
reklameattitude og brandattitude

H13 Der er en positiv sammenhæng mellem 
brandattitude og købsintention/loyalitet  

Figur 23:  Test af hypotetiske sammenhænge 

Der er forskellige udfald for hver af modellerne, men overordnet er der ikke store afvigelser. 

De forskellige udfald betyder dog, at det er forskellige effekter, der driver IK/L hos BMW-

ejerne. Effekten af AA og AB på IK/L er signifikant i alle fem modeller, og det samme gælder 

for reklamekvalitet (KvalitetA), brandkvalitet (KvalitetB), brandværdi (VærdiB) og brandviden 

(VidenB). I alle modellerne er effekten af virksomhedens image (Image) og attitude til 

produktkategori (AProduktkategori) insignifikant i relation til enten AA eller AB, og for begge i 

Audi/MB toma. Dette indikerer, at disse variable er mindre vigtige i opstilling af en 

reklameeffektmodel for luksusbiler. Kun i ét tilfælde har Image indflydelse på AA, og 

AProduktkategori har ingen indflydelsen på AB i nogen af modellerne. Sammenhængen mellem AA 

og AB er insignifikant i fire tilfælde, hvilket ikke var ventet. Denne sammenhæng tager 

udgangspunkt i nyere kommunikationsmodeller såsom ELAM, der netop pointerer 

vigtigheden af at forstå, hvordan forbrugeren kan tage den reklameorienterede rute, for 

derefter at linke den til en mærkepræference og -attitude. 

Overordnet må hypoteserne H1, H4, H5 og H12 forkastes ud fra test af den generelle model. 
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I følgende analyseres resultaterne i forhold til reklamekendskabs- og 

brandkendskabsmodellerne. 

Reklamekendskabsmodellerne har tilfælles, at der ikke er sammenhæng mellem AProduktkategori 

og AB. For nej-modellen er der heller ingen sammenhæng mellem Image og AA samt AA og 

AB - ligesom ved de andre modeller. Nej-modellen er dermed strukturelt identisk med den 

generelle model. Ja-modellen ser anderledes ud, idet der her er sammenhæng mellem AA og 

AB. ELAM kommer her til sin ret, idet ad liking, det vil sige reklameattituden, har indflydelse 

på attituden til brandet, for dem som har set reklamen før. Forventningen var, at 

reklameattituden generelt påvirker attituden til brandet, men her har reklamekendskabsgraden 

betydning for denne sammenhæng. Tankerne ledes hen på hypotese 1, som omfatter 

sammenhæng mellem reklamekendskab og reklameattitude. I henhold til Mere Exposure 

Theory bliver attituden mere stærk efter flere eksponeringer. Denne sammenhæng kunne ikke 

påvises, og i stedet viser det sig, at forudgående kendskab til reklamen har indflydelse på, om 

der er sammenhæng mellem reklame- og brandattituden. Virksomhedens image har også 

indflydelse på reklameattituden, når der er forudgående reklamekendskab, og sammenhængen 

ses kun i dette tilfælde. AProduktkategori har ingen indflydelse, og denne variabel er derfor fjernet 

fra modellen. 

 

Ved brandkendskabsmodellerne er fællestrækkene, at der ikke er nogen sammenhæng mellem 

Image og AA, AProduktkategori og AB samt AA og AB. Modellen for BMW toma er således også 

strukturelt identisk med den generelle model. Audi/MB toma afviger ved heller ikke at vise 

sammenhæng mellem Image og AB samt AProduktkategori og AA ligesom i ja-modellen. Det vil 

sige, at to latente variable fjernes, og dermed er denne model den mest reducerede - med den 

næsthøjeste forklaringsevne. Igen bekræftes, at Image og AProduktkategori ikke er vigtige 

variable. 

 

Ud fra ovenstående indikationer undersøges Image og AProduktkategori nærmere i det følgende. 

Nedenstående tabel opstiller sammenhænge, der er signifikante (+) og insignifikante (-) i 

relation til Image- og AProduktkategori-parametrene. Parenteserne indikerer, i hvilken rækkefølge 

insignifikante sammenhænge er fjernet fra modellen. Det interessante i denne tabel er rækken 

”mindste effekt”. Her ses det, at det i modellerne med signifikante sammenhænge mellem 

Image og AB samt Aproduktkategori og AA netop er disse sammenhænge, som har den mindste 

effekt. På baggrund af overstående resultater henledes til at efterprøve den generelle model 
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uden de ofte insignifikante variable Image og AProduktkategori. Dette resulterer dog ikke i en 

bedre generel model, da de nye forklaringsgrader alle er lavere231. 

 

Image - AA

Image - AB

AProduktkategori - AA

AProduktkategori - AB

AA - AB

AProduktkategori - AA 0,07 AA - AB 0,08 Image - AB 0,97 AA - IK/L 0,093 VidenB - AB 0,29

Image - AB 0,07 0,07 Image - AB 0,097
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- (3)
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Figur 24: Oversigt for udvalgte sammenhænge samt mindste effekter 

Som nævnt er der overordnet ikke store afvigelser mellem, hvilke effekter der gør sig 

gældende i de fem modeller. Det kan tænkes, at modelstrukturen ville se anderledes ud, hvis 

respondentgruppen også havde udgjort Audi- og MB-ejere, og modellen således var testet på 

et mere repræsentativt grundlag. Omvendt forventes det ikke at medføre alt for store 

variationer, da det derudfra ikke vil være muligt at generere en konceptuel 

reklameeffektmodel. Store forskelle vil medføre, at modellen skal anvendes på mærkeniveau, 

hvilket ikke er hensigten. 

5.7.2 Totale effekter 

For at vurdere modellens totale effekter på overskuelig vis er følgende afsnit opdelt i forhold 

til de fem modeller. Der opstilles tabeller med totale effekter beregnet ved den direkte effekt + 

de multiplicerede indirekte effekter232. For hver af de eksogene variable er effekten på 

attituderne således direkte med undtagelse af Image i ja-model, og effekterne på IK/L er både 

direkte og indirekte. For at visualisere og forenkle analysen opstilles på baggrund af 

tabellerne en figur for hver af kendskabsmodellernes effekter. 

5.7.2.1 Generel model 

Tabellen nedenfor angiver den generelle models totale effekter. Kolonne AA og AB angiver de 

direkte effekter på attituderne, og kolonne IK/L angiver totale effekter på IK/L. For at 

overskueliggøre analysen af effekterne er den relative effekt på IK/L vist. 

 

                                                 
231 R2 = 48,3% for IK/L , R2 = 38,2% for AA, og 68,3% for AB 
232 Kristensen et al. (2000) 
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Det ses, at 41,35% af den totale effekt på IK/L forklares ved BMW-ejernes brandattitude. 

Dette betyder, at luksusbilejernes holdning til brandet er den mest afgørende 

loyalitetsskabende faktor. Dette stemmer overens med tidligere diskussioner, specielt omkring 

ELAM, hvor der forventes, at en mere mærkerelaterede rute til loyalitet tages. 

 

AA AB IK/L Relativ effekt (% )

AProduktkategori 0,07 0 0,01 0,68

AB 0 0,64 41,35

KvalitetB 0 0,37 0,24 15,47

VidenB 0 0,22 0,14 9,1

VærdiB 0 0,37 0,24 15,26

AA 0 0,15 9,42

KvalitetA 0,61 0 0,09 5,74

Image 0 0,07 0,05 2,98  
Tabel 5: Totale og relative effekter for generel model 

Kvaliteten og værdien af brandet forklarer hver ca. 15% af total-effekten på IK/L. 

Luksusbilejere er styret af transformationelle købsmotiver, og det er derfor en vigtig faktor for 

den positive motivation såsom selvrealisering og -tilfredsstillelse, at kvalitet og værdi i 

relation til brandet appellerer til ejernes behov.  

Viden om brandet og attituden til reklamen udgør hver ca. 10% af den samlede effekt på IK/L. 

Viden er i denne sammenhæng en indikation for graden af involvering i brandet, der her er 

moderat. Attituden til reklamen indikerer, at reklame for luksusbiler har en moderat 

loyalitetsskabende effekt. Det er vigtigt, at også reklamen signalerer betydninger og værdier, 

som gennem en emotionel og holistisk reaktion appellerer til ejernes livsstilsmæssige behov, 

grundet den transformationelle købsmotivation. 

Kvaliteten af reklamen med ca. 6% og Image med ca. 3% har en svag til medium effekt, og 

disse variable bidrager ikke så meget til skabelsen af loyalitet. Attitude til produktkategori har 

en effekt på kun 0,68%, og bidrager ikke med noget. De direkte effekter viser, at KvalitetB og 

VærdiB har den samme og største effekt på AB. For AA er det KvalitetA, der har betydning. 

 

I nedenstående, hvor kendskabsmodellerne analyseres, følger samme forklaringer for 

effekterne som ovenfor, medmindre andet er angivet, hvor disse modeller adskiller sig. 
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5.7.2.2 Reklamekendskabsmodel 

Nedenstående figur viser loyalitetsskabende effekter ud fra, om respondenterne genkender 

den specifikke reklame233. Også her har attituden til brandet den største effekt med ca. 38% 

og 42% for henholdsvis ja- og nej-ejere. For nej-ejerne er rækkefølgen af loyalitetsskabende 

effekter den samme som i den generelle model, på nær effekterne for AA og VidenB, som er 

byttet rundt. 
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Figur 25: Relative effekter for generel model samt reklamekendskabsmodeller 

For ja-ejere er den næststørste effekt brandværdi med over 17%, og derefter følger attituden 

til reklamen med ca. 16%. Brandværdien har dermed en lidt større effekt for ja-ejere end for 

nej-ejere med ca. 15%. I forhold til den generelle model er effekten af AA næsten dobbelt så 

stor for ja-ejere, hvilket understøtter, at kendskabet gør en forskel. Her skal pointeres, at 

sammenhængen mellem AA og AB kun er signifikant for respondenter, der genkender 

reklamen. Selvom sammenhængen svag til moderat, er den samlede effekt fra AB, dermed 

også influeret af AA i dette tilfælde. For nej-ejerne er AA kun den femte største effekt med 

knap 8%, og er således halv så stor som for ja-ejere. Konklusionen er, at jo højere 

reklamekendskab, jo større effekt har reklameattituden på loyalitet.  

Hvor KvalitetB er den andenstørste effekt for nej-modellen med ca. 16%, er denne effekt den 

fjerdestørste for ja med en effekt på ca. 10%. Til gengæld er KvalitetA, som dog kun er den 

sjettestørste effekt for begge segmenter, næsten dobbelt så stor for ja med knap 8% som for 

                                                 
233 Opstillet på baggrund af tabel 6 
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nej med knap 5%. Dette indikerer, at ejere, som allerede har været eksponeret for den viste 

reklame, i højere grad har reklamens kvalitet som loyalitetsskabende faktor, hvorimod 

respondenter uden kendskab i højere grad har kvaliteten af brandet som loyalitetsskabende 

faktor. Igen har hverken Image eller AProduktkategori nogen nævneværdig effekt. 

Nedenfor vises tabellen for totale effekter for ja- og nej-modellen, hvor direkte og indirekte 

effekter på attituderne også ses. 

 

                            AA AB IK/L Relativ effekt (% )

AProduktkategori -/0,13 -/0 -/0,02 -/0,98

AB 0/0 0,58/0,69 38,8/42,2

KvalitetB 0/0 0,25/0,38 0,15/0,26 9,68/16,15

VidenB 0/0 0,21/0,23 0,12/0,16 8,01/9,52

VærdiB 0/0 0,45/0,35 0,26/0,24 17,37/14,74

AA 0,08/0 0,25/0,12 16,14/7,62

KvalitetA 0,49/0,62 0,04/0 0,12/0,08 7,68/4,67

Image 0,16/0 0,01/0,1 0,04/0,07 2,66/4,12

Ja/Nej

 
Tabel 6: Totale og relative effekter for reklamekendskabsmodeller 

Med hensyn til direkte effekter er AB for ja-ejere mest påvirket af VærdiB, hvor det for nej-

ejere er KvalitetB. Til gengæld har KvalitetA en større effekt på AA for nej-ejere. Forklaringen 

herpå er, at respondenter uden kendskab til den specifikke reklame kun kan basere deres 

reklameattitude på kvaliteten som en bagvedliggende faktor og ikke et forudgående kendskab. 

Endvidere ses, at effekten af AA på AB, som kun eksisterer for ja-ejere, er svag til moderat, 

samt at den indirekte effekt af Image på AB er svag (ja-model). 

5.7.2.3 Brandkendskabsmodeller 

Figuren nedenfor viser loyalitetsskabende faktorer for ejere, der BMW top of mind, og Audi 

eller MB top of mind234. Igen har attituden til brandet den største effekt med ca. 44% for 

BMW toma og 33% for Audi/MB toma. For BMW toma er rækkefølgen af loyalitetsskabende 

effekter ikke meget anderledes end i den generelle model, hvor de største effekter næstefter 

AB ligeledes er VærdiB, KvalitetB, AA og VidenB. 

                                                 
234 Opstillet på baggrund af tabel 7 
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Figur 26: Relative effekter for generel model samt brandkendskabsmodeller 

For Audi/MB toma er effekten af AB væsentligt mindre end for BMW toma og den generelle 

model. Dette indikerer, at større brandkendskab medfører større effekt af brandattituden på 

loyaliteten. Til gengæld har både AA og KvalitetA en relativt stor effekt for Audi/MB toma.  

AA er andenstørste effekt i denne model, og største effekt af AA i forhold til alle fem modeller. 

Dette indikerer, at graden af brandkendskab har indvirkning på reklameparametrenes effekt i 

modellen. Selvom reklamen ikke decideret kompenserer for det ”lave” brandkendskab bliver 

respondenterne med Audi/MB top of mind muligvis mindet om fordelene ved eget mærke via 

reklamen, hvorved reklamen får en større effekt på loyaliteten end for respondenter med 

BMW top of mind. Dette understreger vigtigheden af at påminde eksisterende ejere om, at de 

har truffet det rette valg 

 

I tabellen nedenfor ses direkte og indirekte effekter for de to modeller. Ved de direkte effekter 

ses, at VærdiB har den største effekt på AB for begge respondentgrupper efterfulgt af 

KvalitetB. AA består igen stort set kun af effekten fra KvalitetA. 
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                            AA AB IK/L Relativ effekt (% )

AProduktkategori 0,1/- 0/- 0,01/- 0,59/-

AB 0/0 0,68/0,59 44,35/33,33

KvalitetB 0/0 0,35/0,39 0,24/0,23 15,64/12,96

VidenB 0/0 0,22/0,29 0,15/0,17 9,79/9,6

VærdiB 0/0 0,36/0,47 0,24/0,28 15,7/15,6

AA 0/0 0,09/0,31 6,11/17,34

KvalitetA 0,58/0,64 0/0 0,05/0,2 3,55/11,17

Image 0/- 0,1/- 0,07/- 4,27/-

BMW/Audi & MB toma

 
Tabel 7: Totale og relative effekter for brandkendskabsmodeller 

Nedenstående figur opsamler samtlige modeller og tilhørende totale effekter (relative). 
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Figur 27: Relative effekter for alle modeller 

I et samlet perspektiv er der således syv overordnede resultater, som fremhæves herunder: 

 

 Attituden til brandet har en forholdsvis stor effekt for ejere med høj 

brandkendskabsgrad og forholdsvis lille effekt for ejere med lav brandkendskabsgrad. 

 Kvaliteten af brandet har en relativt lille effekt for ejere med høj 

reklamekendskabsgrad. 

 Brandviden og Brandværdi har en forholdsvis ensartet effekt uanset graden af 

reklame- og brandkendskab. 
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 Attituden til reklamen har en forholdsvis stor effekt for ejere med høj 

reklamekendskabsgrad samt for ejere med lav brandkendskabsgrad. 

 Kvaliteten af reklamen har en forholdsvis stor effekt for ejere lav brandkendskabsgrad. 

 Brandattituden er den største loyalitetsskabende faktor, hvorimod Image og Attitude 

til produktkategori har begrænset eller ingen effekt. 

 Brandkvalitet og Brandværdi er overordnet de næststørste loyalitetsskabende effekter 

5.7.3 Variablenes performance 

Efter at have analyseret modellens overordnede resultater samt totale effekter sammenholdes i 

følgende afsnit de latente variables performance. Generelt performer samtlige modellers 

variable forholdsvist højt, dog med nogle forskelle. Nedenstående tabel viser performance-

scorerne for alle modeller. Her skal nævnes, at performancescoren for den generelle model 

ikke er lig med den gennemsnitlige score for hver af kendskabsmodellerne, eftersom antallet 

af respondenter varierer. 

 

Generel Ja Nej BMW toma Audi/MB toma

n=437 n=158 n=276 n=336 n=72

IK/L 82 82 82 83 78

AB 87 89 86 88 81

AA 71 75 68 72 68

KvalitetA 78 79 77 79 72

AProduktkategori 73 - 72 73 -

Image 83 85 82 83 -

KvalitetB 90 91 89 91 89

VærdiB 78 81 77 80 71

VidenB 83 86 82 85 78  
Tabel 8: Indekseret performance for latente variable 

For alle modeller performer AA lavest og dernæst Aproduktkategori, mens KvalitetB og herefter AB 

performer højst. 

Tabellen viser, at ja-ejernes performance er højere end nej-ejernes på alle variable med 

undtagelse af IK/L, hvor performance er ens. Dette understreger, at reklamekendskab bidrager 

til, at der skabes en mere positiv attitude til reklame og de andre variable. At loyaliteten ikke 

performer højere for ja-ejere er noget overraskende, da dette indikerer, at reklamen ikke virker 

efter hensigten i form af at skabe større tilknytning til mærket. De, der ikke er påvirket af en 

tidligere eksponering, har samme grad af loyalitet, og herved kan sættes spørgsmålstegn ved 

reklamekendskabet som loyalitetsskabende faktor. 
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For BMW toma er performance højere på samtlige variable. Et højere brandkendskab 

indikerer, at ejerne er mere positivt stemt generelt, og brandkendskabet bidrager derved til en 

større loyalitet. Loyalitet er det ypperste mål i BE, og det giver mening, at der er en større 

tilknytning til mærket, når BMW som mærke fylder mere i forbrugerens bevidsthed. 

 

Afslutningsvis ses på performance for købsintentions- og loyalitetsparameteren, der som 

nævnt er baseret på den mentale effekt. Nedenstående figur viser de tre målevariable og deres 

tilhørende performance for den generelle model. 
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Figur 28: Performance for loyalitetsmålinger 

Respondenterne er meget positive ved spørgsmålene om, hvorvidt de vil overveje mærke, 

næste gang de skal købe en bil, samt om de vil anbefale mærket. I forhold til om de er villige 

til at tilsidesætte andre større køb for at få råd til en BMW viser performance sig at være 

noget lavere. Dette er interessant, idet tilsidesættelse af andre ting muligvis kan opfattes som 

af en lidt mere handlingsorienteret karakter, hvor overvejelser og anbefalinger er mere 

holdningsorienteret. I følge Fournier (1994)235 kan sacrifies ses som et mål for forbrugerens 

commitment, hvilket i denne sammenhæng betyder, at BMW-ejerne er mindre knyttede til 

mærket, end det umiddelbart kunne forventes. 

5.8 Indsatsområder 

Modellen for reklameeffekt blev i forrige afsnit analyseret i forhold til loyalitetsskabende 

effekter og deres performance. I dette afsnit bruges resultaterne til at udforme et 

prioriteringskort, der giver et mere overskueligt indblik i strategiske indsatsområder i relation 

til forbedring af reklameeffekten. 
                                                 
235 Franzen (1999) s. 94 



 
93 

 

Prioriteringskortet dannes ud fra de latente variables gennemsnitsværdier af performance og 

effekt, hvorved kortet opdeles i fire kategorier: styrker, muligheder, svagheder og trusler. 

Under styrker har variablene både høj performance og høj effekt, og i denne kategori skal 

styrkeområderne derfor opretholdes. Parametre med høj performance og lav effekt 

kategoriseres under muligheder, hvor variablene er af mindre betydning, men ejernes 

vurdering er forholdsvis positiv. Her skal ressourcerne tilpasses, så der bliver 

overensstemmelse mellem performance og effekt. Under svagheder findes variable, der har 

lav performance samt lav effekt. Variablene i denne kategori bør blot observeres, da det ikke 

vil medfører den store effekt at øge performance. Kategorien trusler omfatter parametre med 

lav performance og høj effekt. Her findes de primære indsatsområder, og det er vigtig at 

analysere de underliggende dimensioner, så performance kan øges. 

 

Nedenfor ses prioriteringskortet over loyalitetsskabende faktorer for BMW. 

Performanceindekset udgør værdier mellem 71 og 90, hvormed samtlige parametre er 

vurderet positivt. Dette er værd at have i tankerne, når kortet analyseres i det følgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproduktkategori AB KvalitetB VidenB VærdiB AA KvalitetA Image Mean

Effekt 0,01 0,64 0,24 0,14 0,24 0,15 0,09 0,05 0,19
Performance 73 87 90 83 78 71 78 83 80  
Figur 29: Prioriteringskort 

Af prioriteringskortet ses, at styrkerne for BMW er brandkvalitet og brandattitude. Her skal 

gode arbejde fortsættes, hvor det for brandkvalitet gælder både funktionelle og mere abstrakte 

egenskaber omkring brandet, mens det for brandattitude gælder brandpersonlighed, value for 
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money, oplevelser, distancering fra andre luksusmærker samt en generel positiv holdning til 

mærket. Ejernes vurdering af disse variable er meget positiv samtidig med, at variablene har 

stor effekt på købsintention og loyalitet. 

 

I kategorien med muligheder findes image, der er baseret på, om virksomheden anses som 

miljøbevidst, kundeorienteret og god til at markedsføre sig selv. Her ligger image nær 

grænsen til svagheder og har en lav effekt, hvorfor det bør overvejes at reducere eventuelle 

ressourcer og derved opnå overensstemmelse mellem performance og effekt. Brandviden, der 

også ligger i mulighedsområdet, omfatter engagement i relation til at læse om mærket samt 

have indblik i modellerne fra mærket. Her skal nævnes, at det for brandviden var forventet at 

finde større effekt, da parameteren i denne sammenhæng skulle afspejle en vis grad af 

forbrugerens involvering. Også her skal ressourcerne tilpasses, hvor det muligvis kan forsøges 

at forstærke ejernes opfattelse af vigtigheden af at kende til og have viden om mærket. Herved 

kan denne variabel blive til en styrke. Vurderes brandviden ud fra de tidligere nævnte 

effektstørrelser baseret på Henseler et al. (2009) kan brandviden betegnes som en moderat 

effekt. 

 

Under svagheder findes attitude til produktkategori, reklamekvalitet samt reklameattitude, og 

disse parametre bør observeres, idet de har en relativ lille effekt og lav performance. Da 

prioriteringskortet netop viser det relative perspektiv, skal igen nævnes, at samtlige parametre 

er vurderet positivt. I forhold til attitude til produktkategori afspejler performance derfor, at 

ejerne generelt opfatter biler som mere end transportmiddel samt foretrækker, at deres bil 

siger noget om, hvem de er. I denne parameter findes også et vist involveringsaspekt, der dog 

igen viser sig ikke at have så stor indflydelse på loyaliteten. Reklamekvalitet måler, hvorvidt 

reklamen afspejler, at der er tale om et luksusprodukt, om den skiller sig positivt ud, og om 

den har et klart og forståeligt budskab. Med en indeksværdi på 78 er ejerne således 

forholdsvis positive over for kvaliteten af reklamen, men samlet ligger variablen under den 

gennemsnitlige performanceværdi på 80. Reklameattituden viser, hvorvidt produktet har 

interessante fordele, om reklamen sætter gang i drømmerier samt informationssøgning, samt 

den generelle holdning til reklamen. Denne parameter performer lavest, men har den fjerde 

største effekt på loyaliteten, og reklameattituden kan i følge Henseler et al. (2009) også 

karakteriseres som moderat. Sammenholdt med den relativt lave performance indikerer den 

moderate effekt, at reklameattituden kan udgøre et potentielt indsatsområde. Det er derfor 
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vigtigt for BMW, at reklamen genererer interesse og opfattet personlig relevans hos 

forbrugeren samt initierer intention om handling. 

 

De primære indsatsområder skal findes under kategorien trusler, hvor brandværdi ligger som 

eneste parameter. Brandværdi afspejler, om mærket giver anerkendelse, mere sjov i 

tilværelsen, følelse af succes samt en merværdi der adskiller sig positivt. Effekten på loyalitet 

er stor, men respondenterne vurderer variablen mindre positivt. Det er derfor vigtigt for BMW 

at sætte ind på dette område og forsøge at skabe en klar og unik position i ejernes bevidsthed, 

der stemmer overens med ejernes værdiopfattelse. Brandværdi repræsenterer blandt andet den 

symbolske værdi, der reelt betales ekstra for, og da der er tale om eksisterende ejere, er det 

derfor vigtigt, at mærket performer højt på denne parameter. Her kan spekuleres i, at ejernes 

associationer primært er baseret på reelle erfaringer frem for forventninger, og udsagn som 

succesfølelse og mere sjov i tilværelsen relaterer muligvis mere til en drømmeverden, som 

mærket kan have svært ved at leve op til i praksis. 

 

Da brandværdi er identificeret som primært indsatsområder, analyseres variablen nærmere 

ved at opstille et mere detaljeret prioriteringskort, der undersøger målevariablene. 

Målevariablene er i denne kontekst generiske, og der kan derfor ikke direkte handles på 

udsagnene. I stedet fungerer prioriteringskortet som et værktøj til at indkredse problemet. 

Nedenstående kort er fremkommet ved middelværdierne for hver målevariabel samt vægtene 

fra modellen. 

 

For brandværdi ser prioriteringskortet ud som vist i figuren nedenfor, og målevariablene 

omfatter: 

Det er min opfattelse, at det at eje en BMW giver… 

Q73 … anerkendelse 

Q74 … mere ”sjov” i tilværelsen 

Q75 … følelse af succes 

Q76 … en merværdi, som adskiller BMW fra konkurrerende luksusbilmærker 
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Q73 Q74 Q75 Q76 Mean
Effekt 0,24 0,24 0,26 0,27 0,25

Performance 76 82 74 76 77  
Figur 30: Prioriteringskort for brandværdi 

Kortet viser, at det konkret er følelse af succes og merværdi, der er de afgørende og kritiske 

elementer. Når et af motiverne for at købe en luksusbil, hvor mærket medfører en masse 

signaler og betydninger, er, at forbrugeren føler sig succesfuld og oplever en merværdi, er det 

essentielt, at BMW formår at positionere sig således. Dette er åbenbart ikke tilfældet her, og 

bør dermed være et fokusområde for BMW.  

 

Som nævnt ligger reklameattitude i kategorien svagheder i forhold til prioriteringskortet 

baseret på modellens gennemsnitsværdier. Alligevel er der grund til at se nærmere på denne 

variabel, da effekten er moderat, og placeres i det primære indsatsområde, hvis 

prioriteringskortet udarbejdes på baggrund af grænseværdierne fra Henseler et al. (2009). 

 

Prioriteringskortet ses nedenfor, og de specifikke målevariable er: 

Q51 Reklamen viser, at produktet har nogle fordele, som er interessante for mig 

Q52 Reklamen sætter gang i ”drømmerier”. 

Q53 Reklamen giver mig lyst til at søge mere information om mærket eller modellen 

Q54 Generelt kan jeg godt lide reklamen 
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Q51 Q52 Q53 Q54 Mean
Effekt 0,23 0,25 0,27 0,25 0,25
Performance 62 78 61 73 69  

Figur 31: Prioriteringskort for reklameattitude 

Her er det udsagnet om, hvorvidt reklamen giver lyst til at søge mere information om mærket 

eller modellen, der er det kritiske element. Denne viden er meget relevant, og det er essentielt, 

at BMW formår at tilpasse reklamen og dens indhold, så den kan være med til at skabe 

intentioner, der i sidste ende kan medføre en større tilknytning til mærket. Igen kan det her 

diskuteres, hvad reklamen kan og ikke kan, men uanset hvad, skal forbrugeren gerne være af 

den opfattelse, at reklamen kan initiere en form for handling - selv for luksusbilkategorien. 

 

Ved den årsagsforklarende analysemodel og det opstillede prioriteringskort er det muligt, at 

belyse hvor meget hvert enkelt variabel bidrager med til den samlede købsintention og 

loyalitet. Endvidere ses effekten af forskellige forbedringstiltag samt inden for hvilke områder 

de begrænsede ressourcer skal allokeres. Generelt vil prioriteringskort af denne type være 

udgangspunkt for yderligere og mere dybdegående analyser, som skal afklare identificerede 

indsatsområder. I denne afhandling er der tale om generiske målinger, som derved kan gøres 

specifikke for de enkelte mærker i forbindelse med yderligere analyse. 
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5.9 Opsamling på kvantitativ analyse 

Kapitel 5 har bidraget til at kvantificere samt konkludere på reklameeffekten for en specifik 

BMW-printreklame, hvormed afhandlingens delspørgsmål 2 og 3 er besvaret. 

 

Første del skabte fundament for analysens reliabilitet og validitet. Her blev først argumenteret 

for opstilling af spørgeskema, distribution samt behandling af indsamlet af data. Via 

deskriptiv statistik blev dernæst gennemgået en generel indsigt i ejernes profil. 

 

Efter validering af samtlige variable til målemodellen blev den strukturelle ligningsmodel 

testet og estimeret, hvor hypoteserne relateret til sammenhænge blev afprøvet. Der blev 

således opstillet én overordnet model, to modeller for graden af reklamekendskab samt to 

modeller for graden af brandkendskab. Resultaterne viste, at der er få afvigelser i de latente 

variables årsags-virkningssammenhæng i forhold til at skabe loyalitet til mærket. 

 

Ved modellerne blev fundet, at det hovedsageligt er attituden til brandet, brandets værdi samt 

brandets kvalitet, der er afgørende for skabelsen af købsintention og loyalitet. 

Reklameattitude og brandviden er moderate effekter, og reklamens kvalitet har en effekt, men 

er overordnet ikke så afgørende for loyaliteten. Image og attitude til produktkategori viste sig 

ikke at være vigtige parametre i opstilling af en reklameeffektmodel for luksusbiler. 

For tidligere eksponerede ejere og ejere med lavt brandkendskab er kvaliteten af brandet 

mindre vigtig, og attituden til reklamen har større betydning. Dette betyder, at disse 

forbrugere er mere ”irrationelt” knyttede til BMW i forhold til, at den reklameorienterede rute 

i højere grad benyttes. Desuden har reklameattitude indirekte effekt på loyalitet gennem 

brandattitude for de irrationelt tilknyttede reklamekendere. En anden forskel skal imidlertid 

ses ved, at ejere med reklame- og brandkendskab generelt synes, at reklamen og brandet 

performer bedre end dem uden kendskab. 

Overordnet må hypoteserne H1, H4, H5 og H12 forkastes ud fra test af den generelle model. 

 

På baggrund af modellens totale effekter og performance blev udarbejdet et prioriteringskort 

for at gøre fortolkningen af modellen mere overskuelig. Her blev fundet, at brandværdi er det 

primære indsatsområde, hvor succesfølelse og merværdi er de kritiske elementer. Dette 

indikerer, at BMW ikke har formået at positionere sig efter hensigten. 
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Ved analysen blev det overordnet fundet, at ejerne generelt evaluerer de loyalitetsskabende 

faktorer meget positivt, og dermed indikerer analysen også, at loyaliteten eller mærkeværdien 

til det overordnede mærke BMW i en reklamekontekst er stor. 

 

Afslutningsvis er det vigtigt at bemærke, at analysen giver et øjebliksbillede af 

reklameeffekten for BMW. Det er derfor vigtigt for analysens værdi, at der løbende foretages 

målinger, da dette er den eneste måde hvorpå, der kan påvises en reel udvikling på baggrund 

af strategiske tiltag. 
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6 Afslutning 

Afhandlingen, som havde til formål at udvikle og teste en konceptuel model til måling af 

reklameeffekten for luksusbiler, opsummeres herunder i forhold til frembragte konklusioner. 

Konklusionen bygger dermed på viden, som er skabt på baggrund af den teoretiske 

referenceramme (Kapitel 2), sekundær empiri (Kapitel 3), forstudie, hypoteser og opstilling af 

model (Kapitel 4), samt analyser og resultater (Kapitel 5). Kapitel 6 afsluttes med 

implikationer og perspektivering. 

6.1 Konklusion 

På baggrund af teori og sekundær empiri blev relevante reklame- og brandparametre 

identificeret. Disse udgør de loyalitetsskabende elementer, som skal måles i en 

reklameeffektmodel for printreklamer for luksusbiler. De identificerede parametre, der i en 

reklamekontekst antages at danne grundlag for luksusbilejernes oplevelse af et 

luksusbilmærke er: Reklamekendskab, Reklamekvalitet, Attitude til produktkategori, Image, 

Brandkvalitet, Brandværdi, Brandviden og Brandkendskab. Disse parametre skaber 

tilsammen forbrugerens attitude over for reklame og brand, der danner grundlag for 

forbrugerens købsintention og loyalitet. De identificerede sammenhænge mellem 

loyalitetsskabende parametre er understøttet ved et forstudie i langt de fleste tilfælde, hvilket 

sammenholdt har givet solidt grundlag for opstilling af reklameeffektmodellen. 

 

Den kvantitative undersøgelse af vores konceptuelle model viste, at det generelt er ejernes 

opfattelse af brandet, herunder brandets kvalitet samt brandets værdi, der gennem 

brandattituden, skaber købsintention og loyalitet. Reklameattitude og brandviden er effekter 

af mellemstor betydning, hvor reklamens kvalitet er af mindre betydning. Image og attitude til 

produktkategori viste sig ikke at have nogen betydning i en reklameeffektmodel for 

luksusbiler. Testen af opstillede hypotetiske sammenhænge indikerede, at reklameeffekten i 

forhold til loyalitet til mærket overordnet skabes på baggrund af de samme parametre uanset 

graden af reklame- og brandkendskab. Dog har opfattelsen af reklamen større indflydelse på 

skabelse af købsintention og loyalitet for ejere, der genkender den specifikke reklame og 

ejere, som har andre mærker top of mind. Her understreges reklamens rolle, som i førstnævnte 

tilfælde netop beror på tidligere eksponering. 



 
101 

Overordnet vurderes, at det er de mærkerelaterede elementer frem for reklame, der har 

indflydelse på købsintention og loyalitet for et luksusbilmærke. Dette gælder både 

funktionelle og symbolske faktorer, der i samme høje grad skaber mærkeværdi for et 

luksusbilmærke i en reklamekontekst. 

 

Til fortolkning af modellen blev udarbejdet et prioriteringskort for at skabe overblik over 

strategiske indsatsområder i forhold til at forbedre reklameeffekten. For BMW viste det sig, at 

ejerne vurderer brandets værdi relativt lavt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, idet den 

symbolske værdi har stor effekt på købsintention og loyalitet for BMW. Endvidere er ejernes 

attitude over for reklamen mindre positiv, hvilket derfor også kan vurderes som værende et 

indsatsområde for BMW, da reklameattitude har en effekt af mellemstor betydning. 

I forhold til at tilpasse reklamen er det vigtigt, at den blandt andet indeholder de 

brandelementer, der er afgørende for forbrugerne, så reklamen derved kan blive et bedre 

redskab til at skabe tilknytning til mærket. 

6.2 Implikationer 

Afhandlingen har draget konklusioner, og spørgsmålet er derfor, hvad de betyder for 

bilimportørerne - specielt BMW - og Loyalty Group A/S. Dette diskuteres i følgende afsnit. 

 

Først og fremmest er der tolkningsmæssige overvejelser af resultaterne. Konklusionerne 

betyder en nødvendig afvejning af ressourcer, men tager ikke højde for økonomiske 

overvejelser om rentabiliteten af at øge eller mindske indsatsen. Reklameattituden og brandets 

værdi er begge faktorer, der kan bidrage til at øge reklameeffekten målt ved købsintention og 

loyalitet. Det betyder dog ikke, at den økonomiske effekt af de to nødvendigvis kan 

sidestilles. 

 

De fordelsmæssige og praktiske implikationer for undersøgelse består for det enkelte 

luksusbilmærke af tre elementer. Modellen kan bruges til prioritering og strategiudvikling, 

benchmarking samt tracking af reklamens effekt 236. 

Prioritering og strategiudvikling kræver, at identificerede indsatsområderne analyseres 

yderligere for at blive operationaliserbare. At en variabel som brandværdi placeres i 

indsatsområder, indikerer i sig selv ikke, hvilke handlinger der bør udføres. Det er snarere en 

                                                 
236 Martensen, Grønholdt & Hansen (2001) 
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konstatering af, at der på området bør foretages yderligere research. Muligheden for 

overhovedet at specificere, hvor indsatsområderne skal ligge, tager udgangspunkt i, at 

spørgeskemaet netop indeholder spørgsmål, der identificerer de rigtige indsatsområder. Det 

anbefales således at operationalisere konklusionerne omkring indsatsområderne ved at 

gennemføre kvalitative eller kvantitative analyser, der specifikt retter sig mod disse. 

Modellen kan benyttes til vurdering og sammenligning af egne reklamer og kampagner. 

Yderligere kan der sammenlignes med andre bilmærkers og/eller andre industriers reklamer, 

og den konceptuelle model bliver dermed et redskab til benchmarking. 

Modellens formål er at tracke performance for en reklame/kampagne over tid. 

Trackingmodellen kan belyse eventuelle ændringer i forbrugernes opfattelse af de 

identificerede faktorer, og dette skal måles kontinuerligt. Herved kan virksomheden blandt 

andet få indblik i, hvorvidt der er en kommunikationseffekt, om brandingen er optimal, og om 

målgruppen rammes. Ydermere kan modellen give indsigt i, hvorvidt kommunikationen øger 

commitment, om mærket løbende styrkes, og reklamens wear out. 

Ved at fokusere på relationen mellem forbruger og mærke, adfærd samt effekten af reklame i 

de løbende trackingundersøgelser fås indsigt i mærket samt forbrugerens forankring til 

mærket, hvilket er langt mere interessant frem for kun at måle på reklamen. 

6.3 Perspektivering 

Besvarelsen af problemformuleringen i denne afhandling har ledt til nye spørgsmål, hvilket 

lægger op til yderligere research inden for området. 

 

Indledningsvis vil den mest oplagte og indlysende mulighed for yderligere research bestå i at 

teste den opstillede model på et mere repræsentativt grundlag rent mærkemæssigt. Derved fås 

et mere validt grundlag for at anvende modellen. Potentielle luksusbilejere kan også tænkes at 

inddrages. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaet blev der gennemtænkt og analyseret på, 

hvilke relevante aspekter der kunne afdække måling af reklamens effekt. Disse blev 

identificeret ved teori og sekundær empiri, og dermed vil en mulighed for at undersøge disse 

aspekter nærmere være at foretage mere dybdegående research blandt luksusbilejere, der 

eventuelt kan lede til andre relevante aspekter i forhold til opfattelsen af mærket og reklamen. 
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Undersøgelsen har ledt til erkendelser i forhold til, at nogle variable viste sig ikke at have 

indflydelse. Derfor vil det være oplagt at revurdere og tilpasse variable på baggrund af 

undersøgelsens resultater. 

Endvidere er der reflekteret over variablene reklame- og brandkendskab. Som diskuteret er 

sidstnævnte mindre relevant for kendte mærker, og brandkendskab måles ofte, fordi det er 

nemt. Denne variabel kan dermed også revurderes, selvom den giver en indikation i forhold til 

forbrugerens mærkebevidsthed. Reklamekendskab er i denne undersøgelse målt ved erindring 

og genkendelse. Førstnævnte medtages ikke i modellen, da generelt reklamekendskab 

(erindring) ikke er det samme som ad awareness. Ved nærmere eftertanke er det ikke en 

særligt hjælpsom måling, idet forbrugerne har tendens til at overhuske reklamer for brands, de 

godt kan lide, hvilket er påvirket af mange andre forhold end reklame. Dette kan dog i sig selv 

være tilfredsstillende for det enkelte mærke, men i en reklameeffektmodel som denne, er 

målingen ikke hensigtsmæssig, og det anbefales at benytte specifikt reklamekendskab. Dette 

skal sammenholdes med, at det netop er forbrugerens associationer, der er det interessante, og 

ikke hvad forbrugerne mener at kunne huske. 

 

Hensigten var oprindeligt, at den gennemførte undersøgelse skulle have mere fokus på selve 

reklamebearbejdningen. Ud fra vores måde at forsøge at måle det på, var det dog ikke muligt 

at inddrage dette element. For fremtidige undersøgelser baseret på den opstillede model anses 

det som interessant at inkorporere variable omkring informationsbearbejdning, så dette 

inddrages i måling af reklamens effekt for bedre at forstå den. Hertil skal siges, at det er 

vigtigt, at modellen ikke forsøger at dække ”alle interessante” aspekter omkring 

informationsbearbejdning, idet fokus bør derfor bevares. Derfor kunne indsigt i 

informationsbearbejdning meget vel tage udgangspunkt i kvalitative metoder. 

 

Afhandlingen er udarbejdet med udgangspunkt i den mentale mærkeværdi. Dette perspektiv 

er relevant i forhold til, at reklamen i sig selv ikke forventes at kunne generere et egentligt 

køb. I sidste ende er hensigten med reklame dog at påvirke forbrugeren og generere salg og 

markedsandele, hvorfor en undersøgelse foretaget i praksis bør relateres til den finansielle 

mærkeværdi.  Ideelt er målinger af salgseffekt og forbrugerens mentale effekt komplementære 

metoder. Derfor skal salgsmåling kombineres med undersøgelser af forbrugerens adfærd og 

attituder, der skal søge at give en forklaring på, hvordan reklamen har påvirket målgruppen og 

derigennem øvet indflydelse på salget. 
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Hvis Loyalty Group A/S og luksusbilimportørerne finder undersøgelsens resultater 

interessante, bør opsætningen danne grundlag for fremtidig anvendelse i forbindelse med 

tracking på fremtidige aktiviteter. Kun ved at indføre tracking kan det fulde udbytte af 

undersøgelsen opnås. Det er ved at gennemføre tiltag på baggrund af målinger samt registrere 

effekterne som følge af tiltag, at der for alvor skabes indsigt i og læring af 

reklameeffektmålingerne. Et tracking setup som dette har sine omkostninger, men med 

muligheden for at supplere AutoIndex, vurderes det som værende en investering, hvormed 

Loyalty Group A/S kan tilbyde luksusbilimportørerne undersøgelser, der i højere grad har 

fokus på mærkeværdi i en kommunikationskontekst. 

 

Slutteligt skal nævnes, at denne undersøgelse er fokuseret på luksusbiler, idet vi fandt 

kategorien interessant i forhold til det ekstra værdiaspekt, som gælder for de dyrere biler. 

Dermed ikke sagt, at modellen ikke kan anvendes til måling af reklameeffekten for billigere 

biler, der ligeledes omfatter personlighed og værdi. Dette udvider anvendelsesmuligheder 

væsentligt, hvormed målevariable skal tilpasses. 
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Bilag 1: Præsenterede reklamer for Audi, BMW og MercedesBenz 
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Bilag 2: Variabeloversigt 
 
Forstudie

Attitude til produktkategori
Jeg kan godt lide, hvis min bil siger noget om, hvem jeg er.
Brandkendskab - toma
Hvad er det første luksusbilmærke, du tænker på, når det drejer sig om biler, som man typisk ser på de danske veje?
Reklamekendskab - generelt
Hvilke/t af følgende mærker kan du huske at have set reklamer for i aviser, blade eller magasiner?
Reklamekendskab - generelt
Du har sat kryds ved en <mærke>-reklame. Marker de udsagn om reklamen, som du er enig i.

Reklamen var for en ny model fra <mærke>
Reklamen var om mærket <mærke> generelt
Reklamen var om leasing
Reklamen var om reservedele eller andet tilbehør
Jeg kan huske, hvordan reklamen så ud, f.eks. billede og farver
Jeg kan huske tekst/slogan fra reklamen
Jeg kan huske, hvilken model der blev reklameret for

Reklamekendskab - generelt
Hvilket af følgende mærker mener du at have set flest reklamer for i aviser, blade eller magasiner inden for den sidste måned?

Audi
BMW
Mercedes-Benz
Ingen mere end andre

Reklamekendskab - specifikt
Kan du huske at have set denne reklame for <mærke>?
Reklamekvalitet
Reklamen skiller sig positivt ud i forhold til andre luksusbilreklamer.
Reklameattitude
Reklamen sætter gang i ”drømmerier”.
Reklamen giver mig lyst til at søge mere information om mærket eller modellen.
Generelt kan jeg godt lide reklamen.
Image
Audi som virksomhed har et godt image på baggrund af f.eks. miljøhensyn, kundeorientering og evne til at markedsføre sig selv
Brandkvalitet
<Mærke> adskiller sig positivt på funktionelle egenskaber såsom sikkerhed, køregenskaber, komfort etc.
<Mærke> adskiller sig positivt inden for design.
Brandværdi
Det at eje en <mærke> giver en følelse af succes.
Det at eje en <mærke> giver en merværdi, som adskiller mærket fra andre luksusbilmærker.
Brandattitude
Generelt kan jeg godt lide <mærke>.
Brandviden
Jeg har overblik over de forskellige modeller fra <mærke>.
Købsintention/loyalitet
Jeg vil have <mærke> med i mine overvejelser, næste gang jeg skal købe en bil.
Jeg vil anbefale <mærke> til venner eller familie, hvis de beder om min mening.
Hvis jeg skulle vælge et af de tre nedenstående mærker, ville jeg helst have en:

Audi
BMW
Mercedes-Benz
Ingen af dem  
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Hovedstudie

Attitude til produktkategori
For mig er en bil mere end blot et transportmiddel. 
Jeg kan godt lide, hvis min bil siger noget om, hvem jeg er.
Brandkendskab - toma
Hvad er det første luksusbilmærke, du tænker på, når det drejer sig om biler, som man typisk ser på de danske veje?
Hvilke andre luksusbilmærker kan du komme i tanke om?
Reklamekendskab - generelt
Hvilke/t af følgende mærker kan du huske at have set reklamer for i aviser, blade eller magasiner?
Reklamekendskab - generelt
Du har sat kryds ved en <mærke>-reklame. Marker de udsagn om reklamen, som du er enig i.

Reklamen var for en ny model fra <mærke>
Reklamen var om mærket <mærke> generelt
Reklamen var om leasing
Reklamen var om reservedele eller andet tilbehør
Jeg kan huske, hvordan reklamen så ud, f.eks. billede og farver
Jeg kan huske tekst/slogan fra reklamen
Jeg kan huske, hvilken model der blev reklameret for

Reklamekendskab - generelt
Hvilket af følgende mærker mener du at have set flest reklamer for i aviser, blade eller magasiner inden for den sidste måned?

Audi
BMW
Mercedes-Benz
Ingen mere end andre

Reklamekendskab - specifikt
Kan du huske at have set denne reklame for <mærke>?
Reklamekvalitet
Reklamens kvalitet afspejler, at der er tale om et luksusprodukt.
Reklamen skiller sig positivt ud i forhold til andre luksusbilreklamer.
Reklamen har et klart og forståeligt budskab.
Reklameattitude
Reklamen viser, at produktet har nogle fordele, som er interessante for mig.
Reklamen sætter gang i ”drømmerier”.
Reklamen giver mig lyst til at søge mere information om mærket eller modellen.
Generelt kan jeg godt lide reklamen.
Image
Det er min opfattelse, at <mærke> som virksomhed er:
Miljøbevidst
Kundeorienteret
God til at markedsføre sig selv
Brandkvalitet
Det er min opfattelse, at mærket <mærke> skiller sig positivt ud inden for områderne:
Sikkerhed
Køreegenskaber
Omfanget af standardudstyr
Design
For mig fremstår mærket <mærke>  som:
Nytænkende
Eksklusivt
Biler af god kvalitet
Brandværdi
Det er min opfattelse, at det at eje en <mærke>  giver:
Anerkendelse
Mere ”sjov” i tilværelsen
Følelse af succes
En merværdi, som adskiller <mærke> fra konkurrerende luksusbilmærker
Brandattitude
<mærke> passer til mig som person.
<mærke> er værd at betale ekstra for.
Det giver en positiv oplevelse at køre i biler fra <mærke>.
Generelt kan jeg godt lide <mærke>.
Generelt anser jeg <mærke> som bedre end konkurrerende luksusbilmærker.
Brandviden
Jeg læser gerne om <mærke> i f.eks. magasiner, aviser og på hjemmesider.
Jeg har overblik over de forskellige modeller fra <mærke>.
Købsintention/loyalitet
Jeg vil have <mærke> med i mine overvejelser, næste gang jeg skal købe en bil.
Jeg vil anbefale <mærke> til venner eller familie, hvis de beder om min mening.
Jeg er villig til at tilsidesætte andre større køb for at få råd til en <mærke>.
Hvis jeg skulle vælge et af de tre nedenstående mærker, ville jeg helst have en:

Audi
BMW
Mercedes-Benz
Ingen af dem  
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Bilag 3: Spørgeskema  forstudie 
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Bilag 4: Krydstabulering  forstudie 
 
Tabellerne herunder viser krydstabulering på både overordnet niveau og mærkeniveau.  

Er p-værdien  0,05, forkastes H0 (ingen sammenhæng), og H1 accepteres, hvilket indikeres af 

den grønne farve. Omvendt, når p-værdien  0,05, er der ikke sammenhæng, hvilket indikeres 

af den røde farve. 

 
Målevariablene er indsat med de i SPSS genererede labels. 
 
Forkortelserne for de latente variable er: 
 

12. Reklamekendskab: KendskabA 

13. Reklamekvalitet: KvalitetA 

14. Attitude til reklame: AA 

15. Attitude til produktkategorien: AProduktkategori 

16. Virksomhedens image: Image 

17. Brandkendskab: KendskabB 

18. Brandkvalitet: KvalitetB 

19. Brandværdi: VærdiB 

20. Brandviden: VidenB 

21. Attitude til brand: AB 

22. Købsintention/loyalitet: IK/L 

 
 
H1: KendskabA - AA       

Set denne reklame * Reklamen - drømmerier   

Set denne reklame * Reklamen - søge info       

Set denne reklame * Kan generelt godt lide reklamen       

  Audi BMW MB 

Set denne reklame for Audi * Reklamen - drømmerier Audi       

Set denne reklame for Audi * Reklamen - søge info Audi       

Set denne reklame for Audi * Kan generelt godt lide reklamen Audi       

Set denne reklame for BMW * Reklamen - drømmerier BMW       

Set denne reklame for BMW * Reklamen - søge info BMW       

Set denne reklame for BMW * Kan generelt godt lide reklamen BMW       

Set denne reklame for MB * Reklamen - drømmerier MB       

Set denne reklame for MB * Reklamen - søge info MB       

Set denne reklame for MB * Kan generelt godt lide reklamen MB       

 
 



 
128 

H2: KvalitetA - AA       

Reklamen skiller sig ud * Reklamen - drømmerier   

Reklamen skiller sig ud * Reklamen - søge info       

Reklamen skiller sig ud * Kan generelt godt lide reklamen       

  Audi BMW MB 

Reklamen skiller sig ud * Reklamen - drømmerier       

Reklamen skiller sig ud * Reklamen - søge info       

Reklamen skiller sig ud * Kan generelt godt lide reklamen       

 
H3: AProduktkategori - AA          

Bil siger noget om, hvem jeg er * Reklamen - drømmerier   

Bil siger noget om, hvem jeg er * Reklamen - søge info       

Bil siger noget om, hvem jeg er * Kan generelt godt lide reklamen       

  Audi BMW MB 

Bil siger noget om, hvem jeg er * Reklamen - drømmerier       

Bil siger noget om, hvem jeg er * Reklamen - søge info       

Bil siger noget om, hvem jeg er * Kan generelt godt lide reklamen       

 
H4: AProduktkategori - AB         

Bil siger noget om, hvem jeg er * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Bil siger noget om, hvem jeg er * Generelt godt lide       

 
H5: Image - AA          

Set denne reklame * Reklamen - drømmerier   

Set denne reklame * Reklamen - søge info       

Set denne reklame * Kan generelt godt lide reklamen       

  Audi BMW MB 

Image * Reklamen - drømmerier Audi       

Image * Reklamen - søge info Audi       

Image * Kan generelt godt lide reklamen Audi       

Image * Reklamen - drømmerier BMW       

Image * Reklamen - søge info BMW       

Image * Kan generelt godt lide reklamen BMW       

Image * Reklamen - drømmerier MB       

Image * Reklamen - søge info MB       

Image * Kan generelt godt lide reklamen MB       

 
H6: Image - AB         

Image * Generelt godt lide        

  Audi BMW MB 

Image * Generelt godt lide        
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H7: KvalitetB - AB         

Adskiller sig positivt på funktionelle egenskaber * Generelt godt lide       

Adskiller sig positivt inden for design * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Adskiller sig positivt på funktionelle egenskaber * Generelt godt lide       

Adskiller sig positivt inden for design * Generelt godt lide       

 
H8: VærdiB - AB         

Følelse af succes * Generelt godt lide       

En merværdi * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Følelse af succes * Generelt godt lide       

En merværdi * Generelt godt lide       

 
H9: VidenB - AB         

Overblik over modeller * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Overblik over modeller * Generelt godt lide       

 
H10: KendskabB - AB         

Første luksusbil man tænker på * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Første luksusbil man tænker på * Generelt godt lide       
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H11: AA - IK/L         

Reklamen - drømmerier * Overvejelser       

Reklamen - drømmerier * Anbefale       

Reklamen - drømmerier * Foretrukne mærke       

Reklamen - søge info * Overvejelser       

Reklamen - søge info * Anbefale       

Reklamen - søge info * Foretrukne mærke       

Kan generelt godt lide reklamen * Overvejelser       

Kan generelt godt lide reklamen * Anbefale       

Kan generelt godt lide reklamen * Foretrukne mærke       

  Audi BMW MB 

Reklamen - drømmerier Audi * Overvejelser       

Reklamen - drømmerier Audi * Anbefale       

Reklamen - drømmerier Audi * Foretrukne mærke       

Reklamen - søge info Audi * Overvejelser       

Reklamen - søge info Audi * Anbefale       

Reklamen - søge info Audi * Foretrukne mærke       

Kan generelt godt lide reklamen Audi * Overvejelser       

Kan generelt godt lide reklamen Audi * Anbefale       

Kan generelt godt lide reklamen Audi * Foretrukne mærke       

Reklamen - drømmerier BMW * Overvejelser       

Reklamen - drømmerier BMW * Anbefale       

Reklamen - drømmerier BMW * Foretrukne mærke       

Reklamen - søge info BMW * Overvejelser       

Reklamen - søge info BMW * Anbefale       

Reklamen - søge info BMW * Foretrukne mærke       

Kan generelt godt lide reklamen BMW * Overvejelser       

Kan generelt godt lide reklamen BMW * Anbefale       

Kan generelt godt lide reklamen BMW * Foretrukne mærke       

Reklamen - drømmerier MB * Overvejelser       

Reklamen - drømmerier MB * Anbefale       

Reklamen - drømmerier MB * Foretrukne mærke       

Reklamen - søge info MB * Overvejelser       

Reklamen - søge info MB * Anbefale       

Reklamen - søge info MB * Foretrukne mærke       

Kan generelt godt lide reklamen MB * Overvejelser       

Kan generelt godt lide reklamen MB * Anbefale       

Kan generelt godt lide reklamen MB * Foretrukne mærke       
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H12: AA - AB         

Reklamen - drømmerier * Generelt godt lide       

Reklamen - søge info * Generelt godt lide       

Kan generelt godt lide reklamen * Generelt godt lide       

  Audi BMW MB 

Reklamen - drømmerier Audi * Generelt godt lide       

Reklamen - søge info Audi * Generelt godt lide       

Kan generelt godt lide reklamen Audi * Generelt godt lide       

Reklamen - drømmerier BMW * Generelt godt lide       

Reklamen - søge info BMW * Generelt godt lide       

Kan generelt godt lide reklamen BMW * Generelt godt lide       

Reklamen - drømmerier MB * Generelt godt lide       

Reklamen - søge info MB * Generelt godt lide       

Kan generelt godt lide reklamen MB * Generelt godt lide       

 
H13: AB - IK/L         

Generelt godt lide * Overvejelser       

Generelt godt lide * Anbefale       

Generelt godt lide * Foretrukne mærke       

  Audi BMW MB 

Generelt godt lide * Overvejelser       

Generelt godt lide * Anbefale       

Generelt godt lide * Foretrukne mærke       
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I nedenstående output ses krydstabeller, som præsenteres indledende i kapitel 4, omkring eget 
bilmærke i forhold til henholdsvis brandkendskab, generelt reklamekendskab samt foretrukne 
mærke. 
 
Bilmærkerne er: 2 = Audi, 3 = BMW, 20 = Mercedes-Benz 
 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Bilmærke * Første luksusbil 

man tænker på 

361 83,4% 72 16,6% 433 100,0%

Bilmærke * Kan huske 

reklame for Audi 

433 100,0% 0 ,0% 433 100,0%

Bilmærke * Kan huske 

reklame for BMW 

433 100,0% 0 ,0% 433 100,0%

Bilmærke * Kan huske 

reklame for MB 

433 100,0% 0 ,0% 433 100,0%

Bilmærke * Hvilket mærke 

man har set flest reklamer for 

inden for den sidste måned 

280 64,7% 153 35,3% 433 100,0%

Bilmærke * Tvungen valg 433 100,0% 0 ,0% 433 100,0%

 
 
Første luksusbilmærke man tænker på:  
1 = Audi, 2 = BMW, 3 = Mercedes-Benz 
 

   Første luksusbil man tænker på 

Total    1 2 3 

Bilmærke 2 Count 135 12 29 176

% within Bilmærke 76,7% 6,8% 16,5% 100,0%

3 Count 11 44 13 68

% within Bilmærke 16,2% 64,7% 19,1% 100,0%

20 Count 13 5 99 117

% within Bilmærke 11,1% 4,3% 84,6% 100,0%

Total Count 159 61 141 361

% within Bilmærke 44,0% 16,9% 39,1% 100,0%
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 289,093a 4 ,000

Likelihood Ratio 259,002 4 ,000

Linear-by-Linear Association 133,028 1 ,000

N of Valid Cases 361   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,49 

 
Kan huske reklame for <mærke>:  
0 = Nej, 1 = Ja 
 

   Kan huske reklame for Audi 

Total    0 1 

Bilmærke 2 Count 54 157 211 

% within Bilmærke 25,6% 74,4% 100,0% 

3 Count 26 51 77 

% within Bilmærke 33,8% 66,2% 100,0% 

20 Count 57 88 145 

% within Bilmærke 39,3% 60,7% 100,0% 

Total Count 137 296 433 

% within Bilmærke 31,6% 68,4% 100,0% 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,673a 2 ,022 

Likelihood Ratio 7,666 2 ,022 

Linear-by-Linear Association 6,185 1 ,013 

N of Valid Cases 433   
. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,36 
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   Kan huske reklame for BMW 

Total    0 1 

Bilmærke 2 Count 84 127 211

% within Bilmærke 39,8% 60,2% 100,0%

3 Count 18 59 77

% within Bilmærke 23,4% 76,6% 100,0%

20 Count 67 78 145

% within Bilmærke 46,2% 53,8% 100,0%

Total Count 169 264 433

% within Bilmærke 39,0% 61,0% 100,0%

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,121a 2 ,004

Likelihood Ratio 11,648 2 ,003

Linear-by-Linear Association 4,239 1 ,040

N of Valid Cases 433   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,05 

 

   Kan huske reklame for MB 

Total    0 1 

Bilmærke 2 Count 113 98 211

% within Bilmærke 53,6% 46,4% 100,0%

3 Count 34 43 77

% within Bilmærke 44,2% 55,8% 100,0%

20 Count 50 95 145

% within Bilmærke 34,5% 65,5% 100,0%

Total Count 197 236 433

% within Bilmærke 45,5% 54,5% 100,0%

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,674a 2 ,002

Likelihood Ratio 12,803 2 ,002

Linear-by-Linear Association 11,021 1 ,001

N of Valid Cases 433   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,03 
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Hvilket mærke man har set flest reklamer for inden for den sidste måned:  
1 = Audi, 2 = BMW, 3 = Mercedes-Benz, 4 = Ingen mere end andre 
 

   Hvilket mærke man har set flest reklamer for 

inden for den sidste måned 

Total    1 2 3 4 

Bilmærke 2 Count 59 24 15 28 126

% within Bilmærke 46,8% 19,0% 11,9% 22,2% 100,0%

3 Count 17 26 4 14 61

% within Bilmærke 27,9% 42,6% 6,6% 23,0% 100,0%

20 Count 31 12 29 21 93

% within Bilmærke 33,3% 12,9% 31,2% 22,6% 100,0%

Total Count 107 62 48 63 280

% within Bilmærke 38,2% 22,1% 17,1% 22,5% 100,0%

 
 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,46 
 

Foretrukne mærke:  
1 = Audi, 2 = BMW, 3 = Mercedes-Benz, 4 = Ingen af dem 
 

   Foretrukne mærke 

Total    1 2 3 4 

Bilmærke 2 Count 189 7 12 3 211

% within Bilmærke 89,6% 3,3% 5,7% 1,4% 100,0%

3 Count 10 59 7 1 77

% within Bilmærke 13,0% 76,6% 9,1% 1,3% 100,0%

20 Count 11 4 126 4 145

% within Bilmærke 7,6% 2,8% 86,9% 2,8% 100,0%

Total Count 210 70 145 8 433

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,126a 6 ,000

Likelihood Ratio 34,722 6 ,000

Linear-by-Linear Association 3,755 1 ,053

N of Valid Cases 280   
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 542,109a 6 ,000

Likelihood Ratio 492,451 6 ,000

Linear-by-Linear Association 236,159 1 ,000

N of Valid Cases 433   
a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,42 
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Bilag 5: Spørgeskema  hovedstudie 
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Bilag 6: Krydstabulering  hovedstudie 
 
 

  BMW 

H1: KendskabA - AA   

Set denne reklame * Reklamen viser fordele  

Set denne reklame * Reklamen drømmerier  

Set denne reklame * Reklamen søge information   

Set denne reklame * Kan generelt godt lide reklamen  

   

  BMW 

H10: KendskabB - AB   

Første luksusbil man tænker på * Passer til mig som person   

Første luksusbil man tænker på * Værd at betale ekstra for   

Første luksusbil man tænker på * Positiv køreoplevelse   

Første luksusbil man tænker på * Kan generelt godt lide mærket   

Første luksusbil man tænker på * Bedre end konkurrerende mærker  
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Bilag 7: Test af model 
 
Loadings

     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,85 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,79 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,74 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,82 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,85 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,83 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,78

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

QId66 0 0 0,66 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,77 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,81 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,74 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,79 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

QId77 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,87 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,76 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,94 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,91 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,91 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,68 0 0 0  
 
Overview

                              AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 0,6264 0,7639 0 0,4481 0,6264 0

Brandattitude 0,6879 0,9166 0,7107 0,8857 0,6879 0,3231

Brandkvalitet 0,56 0,8836 0 0,8414 0,56 0

Brandviden 0,8512 0,9196 0 0,8265 0,8512 0

Brandværdi 0,6 0,857 0 0,7816 0,6 0

Købsintention/loyalitet 0,7008 0,8737 0,553 0,78 0,7008 0,379

Reklameattitude 0,6584 0,8849 0,3884 0,8273 0,6584 0,0106

Reklamekvalitet 0,6688 0,8582 0 0,7532 0,6688 0

Virksomhedsimage 0,6229 0,832 0 0,6997 0,6229 0  
 

Attitude til Købsintention/

produktkategori loyalitet

Attitude til produktkategori 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,791454

Brandattitude 0,2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0,829397

Brandkvalitet 0,1391 0,7618 1 0 0 0 0 0 0 0,748331

Brandviden 0,1662 0,5734 0,4957 1 0 0 0 0 0 0,922605

Brandværdi 0,2993 0,6893 0,5715 0,3933 1 0 0 0 0 0,774597

Købsintention/loyalitet 0,2052 0,7367 0,6198 0,6567 0,5581 1 0 0 0 0,837138

Reklameattitude 0,148 0,339 0,3061 0,2394 0,4065 0,3448 1 0 0 0,811419

Reklamekvalitet 0,129 0,3534 0,3606 0,2335 0,321 0,3025 0,6194 1 0 0,817802

Virksomhedsimage 0,1049 0,5248 0,6051 0,3868 0,3694 0,4471 0,3348 0,4376 1 0,78924

Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage AVE^0,5

Korrelationer og AVE 0̂,5

                            Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi
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     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 1,544 0,2428 0,1846 0,1505 0,1919 0,2103 0,1431 0,1289 0,2763

QId21 1,2189 0,2642 0,1836 0,2477 0,4721 0,3638 0,2235 0,1741 0,0976

QId48 0,1372 0,2404 0,2908 0,2125 0,1545 0,2261 0,4293 0,7256 0,3357

QId49 0,1206 0,4336 0,406 0,2427 0,4442 0,3829 0,7388 1,1478 0,434

QId50 0,1042 0,3876 0,4328 0,2309 0,3719 0,3194 0,6402 1,074 0,4869

QId51 0,1018 0,3991 0,3372 0,2652 0,4615 0,3021 1,0683 0,6838 0,3249

QId52 0,2058 0,3809 0,3918 0,2068 0,4746 0,4139 1,2403 0,7221 0,4071

QId53 0,2532 0,4478 0,405 0,4135 0,6685 0,5846 1,3769 0,7004 0,4068

QId54 0,1241 0,427 0,392 0,27 0,4163 0,4413 1,1457 0,8667 0,4069

QId63 0,0664 0,5068 0,5404 0,4317 0,3409 0,4106 0,2896 0,3601 0,8131

QId64 0,1545 0,5292 0,6309 0,3748 0,3802 0,4015 0,2533 0,338 1,0948

QId65 0,1237 0,3833 0,5326 0,2211 0,2631 0,259 0,3638 0,4931 0,8294

QId66 0,0447 0,4556 0,668 0,2642 0,35 0,3174 0,2236 0,3136 0,4875

QId67 0,0693 0,3143 0,3917 0,26 0,2053 0,2499 0,1077 0,1195 0,2067

QId69 0,1253 0,5205 0,7556 0,2289 0,4467 0,3908 0,2525 0,3128 0,4152

QId70 0,0783 0,5343 0,7018 0,4641 0,4324 0,4354 0,1898 0,2294 0,4503

QId71 0,1225 0,4415 0,5703 0,2827 0,3604 0,3171 0,2389 0,2277 0,343

QId72 0,0489 0,3715 0,464 0,2137 0,2517 0,2591 0,1031 0,1322 0,294

QId73 0,3632 0,4909 0,4816 0,2652 0,8271 0,3902 0,3241 0,2616 0,2968

QId74 0,1397 0,6736 0,5591 0,4322 0,8235 0,5688 0,2752 0,2428 0,4033

QId75 0,3657 0,5396 0,465 0,2413 0,9802 0,501 0,4514 0,3295 0,2381

QId76 0,1747 0,7559 0,5714 0,4113 0,9832 0,631 0,4557 0,3902 0,3491

QId77 0,1906 0,7133 0,5274 0,4548 0,5301 0,4914 0,2494 0,2736 0,3419

QId78 0,232 0,8568 0,5908 0,4725 0,5715 0,5619 0,296 0,2747 0,4937

QId79 0,1276 0,6377 0,5244 0,3814 0,4275 0,4607 0,2245 0,2066 0,3549

QId80 0,1068 0,6055 0,5042 0,3444 0,4072 0,4148 0,1917 0,237 0,3308

QId81 0,0955 1,0074 0,7057 0,5371 0,7207 0,7071 0,3444 0,3925 0,487

QId82 0,1644 0,7021 0,5892 1,1421 0,4911 0,7947 0,3228 0,27 0,4198

QId83 0,2015 0,6199 0,52 1,1937 0,4044 0,6576 0,2319 0,2575 0,4779

QId84 0,106 0,5904 0,4974 0,5304 0,3954 0,6871 0,2406 0,2217 0,3466

QId85 0,1739 0,6473 0,5753 0,5706 0,4491 0,7713 0,294 0,2446 0,4556

QId86 0,3547 0,8077 0,5865 0,7504 0,8531 1,4177 0,5146 0,4451 0,3959

Crossloadings

 
 

                                AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 2,0138 1,3514 0 0,4481 0,9422 0

Brandattitude 0,6062 0,8811 0,6963 0,8857 0,9386 0

Brandkvalitet 0,3673 0,7687 0 0,8414 0,9306 0

Brandviden 1,3647 1,1543 0 0,8265 0,9925 0

Brandværdi 0,8225 0,9484 0 0,7816 0,9727 0

Købsintention/loyalitet 1,0256 1,0094 0,4945 0,78 0,8115 0,0121

Reklameattitude 1,4726 1,0881 0,3887 0,8273 0,9599 0,0007

Reklamekvalitet 0,9991 0,9997 0 0,7532 0,9115 0

Virksomhedsimage 0,8496 0,9434 0 0,6997 0,9666 0

Forklaringsgrad (før test af sammenhænge)

 
 
 
Boot 

                                               Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

Attitude til produktkategori -> Reklameattitude 0,072 0,0783 0,038 0,038 1,8938

Brandattitude -> Købsintention/loyalitet 0,6399 0,641 0,0361 0,0361 17,7052

Brandkvalitet -> Brandattitude 0,3741 0,3688 0,051 0,051 7,333

Brandviden -> Brandattitude 0,2201 0,2221 0,035 0,035 6,2836

Brandværdi -> Brandattitude 0,3691 0,3695 0,0425 0,0425 8,6762

Reklameattitude -> Købsintention/loyalitet 0,1458 0,1447 0,0369 0,0369 3,9489

Reklamekvalitet -> Reklameattitude 0,6088 0,6136 0,0312 0,0312 19,504

Virksomhedsimage -> Brandattitude 0,072 0,0754 0,0372 0,0372 1,9339  
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                               AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 1,935 1,324 0 0,448 0,955 0

Brandattitude 0,606 0,881 0,696 0,886 0,939 0,006

Brandkvalitet 0,367 0,769 0 0,841 0,931 0

Brandviden 1,365 1,154 0 0,826 0,992 0

Brandværdi 0,822 0,948 0 0,782 0,973 0

Købsintention/loyalitet 1,026 1,009 0,495 0,78 0,811 0,012

Reklameattitude 1,472 1,088 0,386 0,827 0,96 0,001

Reklamekvalitet 0,999 1 0 0,753 0,912 0

Virksomhedsimage 0,849 0,943 0 0,7 0,963 0

Forklaringsgrad (af den estimerede model)

 
 

                            LV Index Values Transformation

Attitude til produktkategori 5,39 73,09

Brandattitude 6,21 86,88

Brandkvalitet 6,4 89,93

Brandviden 6,01 83,43

Brandværdi 5,69 78,2

Købsintention/loyalitet 5,92 82,04

Reklameattitude 5,24 70,6

Reklamekvalitet 5,68 78,05

Virksomhedsimage 5,96 82,66

Index-værdier

 
 
 
Vægte

     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 0,4814 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,5186 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,3059 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,3586 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,3355 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,2284 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,2538 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,2685 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,2493 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3201

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3614

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3184

QId66 0 0 0,1607 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,1551 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,1701 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,1756 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,1746 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,164 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,2353 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,2385 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,2605 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,2657 0 0 0 0

QId77 0 0,1962 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,2004 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,1979 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,2003 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,2051 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,503 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,497 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,3197 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,3164 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,3638 0 0 0  
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Bilag 8: Forudsætningsopfyldelse 
 
 

Generel model: 

q68 ud, og mindste loading er 0,66  0,7 ved q66 

c = 0,45 for AProduktkategori, men Composite reliability er okay 

Korrelation mellem KvalitetB og AB > AVE^0,5 for KvalitetB, Men cross-loadings er okay 

 

Ja-model: 

q19, q68 og q69 ud, og mindste loading er 0,68  0,7 ved q48 

c = 0,61 for KvalitetA, c = 0,63 for Image, men Composite reliability er okay 

 

Nej-model: 

q68 ud, og mindste loading er 0,61  0,6 ved q86 

c = 0,38 for AProduktkategori, men Composite reliability er okay 

 

BMW toma-model: 

q68 ud, og mindste loading er 0,66  0,7 ved q66 

c = 0,45 for Attitude til produktkategori, men Composite reliability er okay 

 

Audi/MB toma-model: 

q66, q68, q19, q51, q69, q63 ud, og mindste loading er 0,66  0, ved q73 
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Bilag 9: Test og endelig model for reklamekendskab Ja 
 
Loadings 
     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,684 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,814 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,747 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,709 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,843 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,854 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,81 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,753

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,724

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

QId66 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,72 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,706 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,723 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,737 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,706 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,77 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,797 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,797 0 0 0 0

QId77 0 0,808 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,765 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,834 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,856 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,753 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,943 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,848 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,886 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,883 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,802 0 0 0  
 
Overview

                              AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 1 1 0 1 1 0

Brandattitude 0,65 0,9 0,64 0,86 0,65 0

Brandkvalitet 0,51 0,84 0 0,76 0,51 0

Brandviden 0,8 0,89 0 0,77 0,8 0

Brandværdi 0,59 0,85 0 0,78 0,59 0

Købsintention/loyalitet 0,74 0,89 0,52 0,82 0,74 0,35

Reklameattitude 0,65 0,88 0,35 0,82 0,65 0

Reklamekvalitet 0,56 0,79 0 0,61 0,56 0

Virksomhedsimage 0,58 0,8 0 0,63 0,58 0  
 
Korrelationer

Attitude til Købsintention/

produktkategori loyalitet

Attitude til produktkategori 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Brandattitude 0,19 1 0 0 0 0 0 0 0 0,806226

Brandkvalitet 0,14 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0,714143

Brandviden 0,08 0,54 0,56 1 0 0 0 0 0 0,894427

Brandværdi 0,31 0,69 0,6 0,34 1 0 0 0 0 0,768115

Købsintention/loyalitet 0,03 0,7 0,65 0,68 0,53 1 0 0 0 0,860233

Reklameattitude 0 0,43 0,41 0,32 0,44 0,45 1 0 0 0,806226

Reklamekvalitet 0,09 0,42 0,35 0,18 0,33 0,33 0,58 1 0 0,748331

Virksomhedsimage 0,04 0,47 0,58 0,4 0,35 0,49 0,36 0,45 1 0,761577

Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage AVE 0̂,5                            Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi
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Overview før t-test

                              AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 2,21 2,21 0 1 1 0

Brandattitude 0,45 0,79 0,64 0,86 0,89 0

Brandkvalitet 0,25 0,59 0 0,76 0,83 0

Brandviden 0,99 1 0 0,77 0,99 0

Brandværdi 0,75 0,92 0 0,78 0,98 0

Købsintention/loyalitet 1,12 1,04 0,48 0,82 0,76 0,01

Reklameattitude 1,25 1,05 0,33 0,82 0,96 0

Reklamekvalitet 0,69 0,85 0 0,61 0,74 0

Virksomhedsimage 0,63 0,84 0 0,63 0,96 0  
 
Boot  
                                          Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

Brandattitude -> Købsintention/loyalitet 0,582 0,585 0,054 0,054 10,675

Brandkvalitet -> Brandattitude 0,253 0,254 0,074 0,074 3,417

Brandviden -> Brandattitude 0,209 0,206 0,05 0,05 4,216

Brandværdi -> Brandattitude 0,454 0,462 0,081 0,081 5,63

Reklameattitude -> Brandattitude 0,084 0,084 0,047 0,047 1,781

Reklameattitude -> Købsintention/loyalitet 0,197 0,195 0,062 0,062 3,187

Reklamekvalitet -> Reklameattitude 0,487 0,485 0,062 0,062 7,827

Virksomhedsimage -> Reklameattitude 0,165 0,172 0,073 0,073 2,255  
 

                          AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Brandattitude 0,451 0,791 0,636 0,863 0,889 0,003

Brandkvalitet 0,249 0,589 0 0,762 0,83 0

Brandviden 0,991 0,996 0 0,768 0,992 0

Brandværdi 0,753 0,924 0 0,776 0,98 0

Købsintention/loyalitet 1,118 1,043 0,482 0,819 0,758 0,013

Reklameattitude 1,254 1,054 0,328 0,821 0,964 0,011

Reklamekvalitet 0,693 0,848 0 0,613 0,74 0

Virksomhedsimage 0,631 0,834 0 0,633 0,966 0

Forklaringsgrader for estimeret model

 
 
Performance

                       

Brandattitude 6,31 88,50177

Brandkvalitet 6,458 90,96849

Brandviden 6,176 86,26839

Brandværdi 5,847 80,78495

Købsintention/loyalitet 5,913 81,88497

Reklameattitude 5,514 75,23484

Reklamekvalitet 5,729 78,81824

Virksomhedsimage 6,077 84,61836

LV Index Values
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Vægte

     Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId48 0 0 0 0 0 0 0,22 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0,39 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0,39 0

QId51 0 0 0 0 0 0,22 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0,26 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0,27 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0,25 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0,3

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0,34

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0,36

QId66 0 0,23 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0,17 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0,23 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0,19 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0,18 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0,23 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0,24 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0,26 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0,26 0 0 0 0

QId77 0,19 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0,19 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0,22 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0,53 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0,47 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0,3 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0,31 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0,39 0 0 0  
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Endelig model 
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Bilag: 10 Test og endelig model for reklamekendskab Nej  
 
Loadings 
     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,88 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,84 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,86 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,74 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,81 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,85 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,83 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,82

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79

QId66 0 0 0,65 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,81 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,73 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,77 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,84 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,83 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,75 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,76 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,78 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0

QId77 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,82 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,77 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,94 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,92 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,93 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,91 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,61 0 0 0  
 
Overview

                              AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 0,61 0,76 0 0,38 0,61 0

Brandattitude 0,7 0,92 0,73 0,89 0,7 0

Brandkvalitet 0,6 0,9 0 0,86 0,6 0

Brandviden 0,87 0,93 0 0,85 0,87 0

Brandværdi 0,6 0,86 0 0,78 0,6 0

Købsintention/loyalitet 0,68 0,86 0,6 0,76 0,68 0,4

Reklameattitude 0,66 0,88 0,42 0,82 0,66 0,03

Reklamekvalitet 0,7 0,88 0 0,79 0,7 0

Virksomhedsimage 0,64 0,84 0 0,72 0,64 0  
 
korrelationer

Attitude til Købsintention/

produktkategori loyalitet

Attitude til produktkategori 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,781025

Brandattitude 0,22 1 0 0 0 0 0 0 0 0,83666

Brandkvalitet 0,15 0,77 1 0 0 0 0 0 0 0,774597

Brandviden 0,19 0,58 0,48 1 0 0 0 0 0 0,932738

Brandværdi 0,31 0,69 0,56 0,42 1 0 0 0 0 0,774597

Købsintention/loyalitet 0,29 0,77 0,62 0,65 0,58 1 0 0 0 0,824621

Reklameattitude 0,22 0,28 0,25 0,19 0,38 0,29 1 0 0 0,812404

Reklamekvalitet 0,15 0,33 0,35 0,24 0,32 0,3 0,64 1 0 0,83666

Virksomhedsimage 0,12 0,53 0,6 0,37 0,36 0,42 0,32 0,44 1 0,8

Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage AVE 0̂,5                            Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi
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                                AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 1,9815 1,3516 0 0,3807 0,9232 0

Brandattitude 0,6931 0,9167 0,7129 0,8934 0,9513 0

Brandkvalitet 0,4289 0,8145 0 0,8636 0,9547 0

Brandviden 1,5609 1,2195 0 0,8466 0,9904 0

Brandværdi 0,8412 0,9544 0 0,7793 0,9672 0

Købsintention/loyalitet 0,9663 0,9876 0,5346 0,757 0,8519 0,0123

Reklameattitude 1,5295 1,0955 0,4199 0,8246 0,9589 0,0019

Reklamekvalitet 1,1993 1,0595 0 0,7914 0,9424 0

Virksomhedsimage 0,9692 0,9894 0 0,7228 0,9675 0

Overview før t-test

 
 
Boot 
                                               Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

Attitude til produktkategori -> Reklameattitude 0,131 0,139 0,047 0,047 2,766

Brandattitude -> Købsintention/loyalitet 0,687 0,689 0,054 0,054 12,842

Brandkvalitet -> Brandattitude 0,382 0,375 0,063 0,063 6,023

Brandviden -> Brandattitude 0,225 0,226 0,042 0,042 5,398

Brandværdi -> Brandattitude 0,35 0,352 0,048 0,048 7,259

Reklameattitude -> Købsintention/loyalitet 0,124 0,123 0,049 0,049 2,504

Reklamekvalitet -> Reklameattitude 0,617 0,62 0,036 0,036 17,185

Virksomhedsimage -> Brandattitude 0,097 0,101 0,048 0,048 2,034  
 
Forklaringsgrader af estimeret model
                                AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 1,8828 1,3144 0 0,3807 0,9451 0

Brandattitude 0,6931 0,9167 0,7123 0,8934 0,9513 0,0076

Brandkvalitet 0,4289 0,8145 0 0,8636 0,9547 0

Brandviden 1,5609 1,2195 0 0,8466 0,9904 0

Brandværdi 0,8412 0,9544 0 0,7793 0,9672 0

Købsintention/loyalitet 0,9663 0,9876 0,5348 0,757 0,8519 0,0123

Reklameattitude 1,5297 1,0956 0,4203 0,8246 0,9587 0,0022

Reklamekvalitet 1,1994 1,0595 0 0,7914 0,9424 0

Virksomhedsimage 0,9685 0,9891 0 0,7228 0,9641 0  
 
                            

Attitude til produktkategori 5,315 71,91811

Brandattitude 6,149 85,81838

Brandkvalitet 6,369 89,48512

Brandviden 5,902 81,70163

Brandværdi 5,598 76,63487

Købsintention/loyalitet 5,936 82,26831

Reklameattitude 5,07 67,83469

Reklamekvalitet 5,609 76,8182

Virksomhedsimage 5,89 81,50163

LV Index Values
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Vægte

     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet

QId19 0,489 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,511 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,323 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,351 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,326 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,228 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,254 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,267 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,251 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,324

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,363

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,313

QId66 0 0 0,153 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,162 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,166 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,173 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,178 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,168 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,237 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,236 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,258 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,269 0 0 0 0

QId77 0 0,197 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,201 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,201 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,201 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,497 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,503 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,336 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,321 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,344 0 0 0

Virksomhedsimage
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Endelig model 

 
Bilag 10: Test og endelig model for brandkendskab BMW toma 
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Bilag 11: Test og endelig model for brandkendskab BMW 
 
Loadings

     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,81 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,77 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,83 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,81 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,81 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,85 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,79 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,81

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76

QId66 0 0 0,68 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,79 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,73 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,76 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,79 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,82 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,74 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,78 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,78 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,81 0 0 0 0

QId77 0 0,83 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,77 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,88 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,87 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,74 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,93 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,91 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,91 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,91 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,64 0 0 0  
 
Overview

                              AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 0,63 0,77 0 0,4 0,63 0

Brandattitude 0,67 0,91 0,71 0,88 0,67 0

Brandkvalitet 0,58 0,89 0 0,86 0,58 0

Brandviden 0,85 0,92 0 0,83 0,85 0

Brandværdi 0,61 0,86 0 0,79 0,61 0

Købsintention/loyalitet 0,69 0,87 0,6 0,77 0,69 0,41

Reklameattitude 0,64 0,88 0,36 0,81 0,64 0,01

Reklamekvalitet 0,64 0,84 0 0,72 0,64 0

Virksomhedsimage 0,63 0,84 0 0,71 0,63 0  
 
 
Korrelationer og AVE^0,5

                            Attitude til produBrandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loReklameattitude Reklamekvalitet VirksomhAVE^0,5

Attitude til produktkategori 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,793725

Brandattitude 0,23 1 0 0 0 0 0 0 0 0,818535

Brandkvalitet 0,18 0,76 1 0 0 0 0 0 0 0,761577

Brandviden 0,18 0,61 0,53 1 0 0 0 0 0 0,921954

Brandværdi 0,31 0,69 0,57 0,45 1 0 0 0 0 0,781025

Købsintention/loyalitet 0,21 0,78 0,64 0,69 0,59 1 0 0 0 0,830662

Reklameattitude 0,16 0,36 0,3 0,23 0,46 0,31 1 0 0 0,8

Reklamekvalitet 0,11 0,41 0,46 0,26 0,38 0,31 0,59 1 0 0,8

Virksomhedsimage 0,14 0,56 0,63 0,36 0,44 0,44 0,33 0,46 1 0,793725  
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Overview før t-test

                                AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 2,1166 1,425 0 0,4042 0,8687 0

Brandattitude 0,5384 0,8506 0,6943 0,8778 0,9569 0,0001

Brandkvalitet 0,3531 0,76 0 0,8555 0,9472 0

Brandviden 1,155 1,0721 0 0,8256 0,9913 0

Brandværdi 0,7897 0,9373 0 0,7877 0,9806 0

Købsintention/loyalitet 0,9439 0,9783 0,5085 0,7665 0,8061 0,0111

Reklameattitude 1,31 1,0639 0,3576 0,8134 0,9501 0,0008

Reklamekvalitet 0,8351 0,9328 0 0,721 0,8504 0

Virksomhedsimage 0,8153 0,9273 0 0,7052 0,9441 0  
 
Boot 
                                               Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

Attitude til produktkategori -> Reklameattitude 0,099 0,112 0,047 0,047 2,122

Brandattitude -> Købsintention/loyalitet 0,675 0,674 0,051 0,051 13,283

Brandkvalitet -> Brandattitude 0,353 0,345 0,075 0,075 4,691

Brandviden -> Brandattitude 0,221 0,222 0,043 0,043 5,161

Brandværdi -> Brandattitude 0,355 0,357 0,054 0,054 6,539

Reklameattitude -> Købsintention/loyalitet 0,093 0,094 0,041 0,041 2,28

Reklamekvalitet -> Reklameattitude 0,581 0,583 0,04 0,04 14,684

Virksomhedsimage -> Brandattitude 0,097 0,1 0,05 0,05 1,935  
 
R^2 for estimeret model

                                AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 2,0541 1,3869 0 0,4042 0,8966 0

Brandattitude 0,5384 0,8506 0,694 0,8778 0,9568 0,0052

Brandkvalitet 0,3531 0,76 0 0,8555 0,9472 0

Brandviden 1,155 1,0721 0 0,8256 0,9913 0

Brandværdi 0,7897 0,9373 0 0,7877 0,9806 0

Købsintention/loyalitet 0,9439 0,9783 0,5086 0,7665 0,8061 0,0111

Reklameattitude 1,3088 1,0637 0,3577 0,8134 0,9504 0,0009

Reklamekvalitet 0,8351 0,9328 0 0,721 0,8503 0

Virksomhedsimage 0,814 0,9265 0 0,7052 0,9418 0  
 
Performance

                            LV Index Values Transformation

Attitude til produktkategori 5,4 73,3348

Brandattitude 6,3 88,3351

Brandkvalitet 6,44 90,66848

Brandviden 6,09 84,83503

Brandværdi 5,77 79,50159

Købsintention/loyalitet 6 83,335

Reklameattitude 5,34 72,33478

Reklamekvalitet 5,76 79,33492

Virksomhedsimage 6,01 83,50167  
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Vægte

     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId19 0,56 0 0 0 0 0 0 0 0

QId21 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,28 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,37 0

QId51 0 0 0 0 0 0 0,24 0 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,24 0 0

QId63 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

QId66 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

QId67 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0

QId69 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0

QId77 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,32 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,36 0 0 0  
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Endelig model 

 
Bilag 11: Test og endelig model for brandkendskab Audi/MB toma 
 
Loadings 
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Bilag 12: Test og endelig model for brandkendskab Audi/MB 
 
     Attitude til produktkategori Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet Virksomhedsimage

QId21 1 0 0 0 0 0 0 0 0

QId48 0 0 0 0 0 0 0 0,869 0

QId49 0 0 0 0 0 0 0 0,867 0

QId50 0 0 0 0 0 0 0 0,802 0

QId52 0 0 0 0 0 0 0,841 0 0

QId53 0 0 0 0 0 0 0,819 0 0

QId54 0 0 0 0 0 0 0,945 0 0

QId64 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

QId65 0 0 0 0 0 0 0 0 0,935

QId67 0 0 0,723 0 0 0 0 0 0

QId70 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0

QId71 0 0 0,862 0 0 0 0 0 0

QId72 0 0 0,785 0 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0 0,656 0 0 0 0

QId74 0 0 0 0 0,724 0 0 0 0

QId75 0 0 0 0 0,837 0 0 0 0

QId76 0 0 0 0 0,758 0 0 0 0

QId77 0 0,847 0 0 0 0 0 0 0

QId78 0 0,904 0 0 0 0 0 0 0

QId79 0 0,841 0 0 0 0 0 0 0

QId80 0 0,897 0 0 0 0 0 0 0

QId81 0 0,74 0 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0 0,923 0 0 0 0 0

QId83 0 0 0 0,872 0 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0 0,931 0 0 0

QId85 0 0 0 0 0 0,906 0 0 0

QId86 0 0 0 0 0 0,812 0 0 0  
 
Overview

                               AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 1 1 0 1 1 0

Brandattitude 0,719 0,927 0,743 0,901 0,719 -0,005

Brandkvalitet 0,63 0,872 0 0,805 0,63 0

Brandviden 0,806 0,893 0 0,763 0,806 0

Brandværdi 0,557 0,833 0 0,739 0,557 0

Købsintention/loyalitet 0,782 0,915 0,486 0,859 0,782 0,275

Reklameattitude 0,757 0,903 0,408 0,838 0,757 0,016

Reklamekvalitet 0,717 0,884 0 0,806 0,717 0

Virksomhedsimage 0,758 0,861 0 0,698 0,758 0  
 
Korrelationer og AVE 0̂,5

Attitude til Købsintention/

produktkategori loyalitet

Attitude til produktkategori 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Brandattitude 0,182 1 0 0 0 0 0 0 0 0,847939

Brandkvalitet 0,11 0,712 1 0 0 0 0 0 0 0,793725

Brandviden 0,179 0,474 0,364 1 0 0 0 0 0 0,897775

Brandværdi 0,221 0,688 0,43 0,171 1 0 0 0 0 0,746324

Købsintention/loyalitet 0,136 0,605 0,411 0,493 0,395 1 0 0 0 0,884308

Reklameattitude 0,181 0,26 0,193 0,115 0,159 0,492 1 0 0 0,870057

Reklamekvalitet 0,191 0,039 -0,101 0,092 -0,051 0,213 0,631 1 0 0,846759

Virksomhedsimage -0,041 0,256 0,437 0,129 -0,024 0,139 0,343 0,448 1 0,870632

Reklameattitude Reklamekvalitet VirksomhedsAVE 0̂,5                            Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi
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Forklaringsgrader før t-test

                               AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Attitude til produktkategori 2,507 2,507 0 1 1 0

Brandattitude 0,774 0,941 0,733 0,901 0,886 0

Brandkvalitet 0,369 0,678 0 0,805 0,869 0

Brandviden 1,819 1,292 0 0,763 0,984 0

Brandværdi 0,878 0,964 0 0,739 0,883 0

Købsintention/loyalitet 1,309 1,099 0,545 0,859 0,788 0,016

Reklameattitude 1,868 1,185 0,413 0,838 0,978 0,001

Reklamekvalitet 1,577 1,141 0 0,806 0,955 0

Virksomhedsimage 1,334 1,153 0 0,698 0,935 0  
 
Boot 
                                          Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|)

  Brandattitude -> Købsintention/loyalitet 0,594 0,597 0,065 0,065 9,2

            Brandkvalitet -> Brandattitude 0,39 0,379 0,093 0,093 4,194

               Brandviden -> Brandattitude 0,288 0,292 0,056 0,056 5,176

               Brandværdi -> Brandattitude 0,469 0,474 0,087 0,087 5,381

Reklameattitude -> Købsintention/loyalitet 0,309 0,307 0,082 0,082 3,753

        Reklamekvalitet -> Reklameattitude 0,644 0,654 0,062 0,062 10,381  
 

                          AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy

Brandattitude 0,744 0,931 0,723 0,897 0,886 0,008

Brandkvalitet 0,356 0,667 0 0,803 0,87 0

Brandviden 1,774 1,281 0 0,761 0,984 0

Brandværdi 0,867 0,961 0 0,744 0,882 0

Købsintention/loyalitet 1,255 1,085 0,528 0,854 0,786 0,016

Reklameattitude 1,952 1,195 0,414 0,85 0,979 0,029

Reklamekvalitet 1,554 1,136 0 0,808 0,958 0

Forklaringsgrader efter test

 
 
                       LV Index Values transformation

Brandattitude 5,86 81,00162

Brandkvalitet 6,34 89,00178

Brandviden 5,67 77,83489

Brandværdi 5,24 70,66808

Købsintention/loyalitet 5,65 77,50155

Reklameattitude 5,06 67,66802

Reklamekvalitet 5,34 72,33478  
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Vægte

     Brandattitude Brandkvalitet Brandviden Brandværdi Købsintention/loyalitet Reklameattitude Reklamekvalitet

QId48 0 0 0 0 0 0 0,34

QId49 0 0 0 0 0 0 0,35

QId50 0 0 0 0 0 0 0,31

QId52 0 0 0 0 0 0,33 0

QId53 0 0 0 0 0 0,31 0

QId54 0 0 0 0 0 0,36 0

QId67 0 0,2 0 0 0 0 0

QId70 0 0,29 0 0 0 0 0

QId71 0 0,27 0 0 0 0 0

QId72 0 0,24 0 0 0 0 0

QId73 0 0 0 0,23 0 0 0

QId74 0 0 0 0,2 0 0 0

QId75 0 0 0 0,29 0 0 0

QId76 0 0 0 0,28 0 0 0

QId77 0,19 0 0 0 0 0 0

QId78 0,22 0 0 0 0 0 0

QId79 0,19 0 0 0 0 0 0

QId80 0,2 0 0 0 0 0 0

QId81 0,2 0 0 0 0 0 0

QId82 0 0 0,52 0 0 0 0

QId83 0 0 0,48 0 0 0 0

QId84 0 0 0 0 0,32 0 0

QId85 0 0 0 0 0,3 0 0

QId86 0 0 0 0 0,38 0 0  
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Endelig model 

 
 


