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A consolidation of the retail market, an increased competition within the industry and the 

recent financial turmoil, has put pressure on Danish manufacturers of FMCG-products. Thus, 

knowledge is needed about means to improve the manufacturer’s competitiveness.  A 

potential means to improve competitiveness is by increasing customer loyalty. 

 

In order to increase customer loyalty, insight is needed about what drivers will increase 

customer loyalty, and whether a possibility of exploiting the strategic opportunity exists. 

Therefore, in this Master’s thesis it is analyzed and discussed how customer loyalty can 

improve the competitiveness of manufacturers on the Danish FMCG-market. 

 

A conceptual model was developed, and hypotheses were set up for each connection in the 

model. Data was collected from 180 Danish consumers using a self-administered, online 

questionnaire. The survey contained questions regarding shopping habits, and questions 

measuring each latent variable in the model. Data was analyzed using cluster analysis and the 

hypotheses were tested using Partial Least Squares (PLS). 

 

The cluster analysis found four different clusters of consumers: Ambassadors, potential 

loyals, indifferent consumers and disloyals. Building customer loyalty was only possible for 

ambassadors and potential loyals. Furthermore, the PLS analysis found that the ambassadors 

were highly rational in their decision-making. The rational decision-making results in the 

latent variables Perceived quality and Perceived value as being important drivers of loyalty. 

Conversely, the analysis showed that the indifferent consumers (consumer inertia) were more 

emotionally based in their decision-making than the remaining clusters. The largest effects on 

repurchase for indifferent consumers was Perceived quality and Image. 

 

Subsequently, it was discussed how manufacturers in practice influence customer loyalty. 

Furthermore, it was concluded that loyalty has a higher potential of improving 

competitiveness on the FMCG-market than on many other markets. 

Finally, FMCG-manufacturers operate in a highly complex environment. Therefore, the 

impact of their relation with retailers where assessed. This resulted in four strategic options 

for the manufacturers of FMCG-products. 



 



 

 

  



… detaillisterne har fået større magt, konkurrencen mellem 
producenterne er intensiveret, og den økonomiske krise 
reducerer markedsaktiviteten

Introduktion

1



 

Tendensen på FMCG-markedet1 har over en årrække resulteret i en konsolidering af 

detailhandlen resulterende i, at detaillisterne er blevet større og større (Bjerre 2000). Dermed 

er FMCG-producenternes afhængighed af den enkelte detaillist blevet større. I takt med 

konsolideringen begyndte også en gennemgående ændring i detaillisternes position på 

markedet. De var ikke længere blot distributører af produkter, men i højere grad mærker i sig 

selv med en identitet og en målgruppe. Dermed begyndte detaillisterne i at have præferencer 

både i forhold til, hvilke produkter de udbød, hvordan prisen blev fastsat og 

kommunikationen omkring produkterne. Endvidere begyndte de selv at kommunikere til 

forbrugerne, og konkurrerede dermed om forbrugernes opmærksomhed på lige fod med 

producenterne (Bjerre 2000). 

Dermed eksisterer der i dag i højere grad end tidligere et komplekst magtforhold mellem 

FMCG-producenterne og detaillisterne. Dette komplicerer derved forståelsen af selve FMCG-

markedet, og dermed også den problemstilling, som bliver præsenteret senere i afhandlingen. 

En anden faktor som har øget presset på FMCG-producenterne, er den intensiverede, 

indbyrdes konkurrence mellem disse. Med et kontinuerligt stigende antal udbydere af de 

fleste FMCG-produkter, samt en konstant stigende variation i udbuddet inden for en 

produktkategori er konkurrencen blandt FMCG-producenterne blevet intensiveret betydeligt 

gennem de senere år (f.eks. Steenkamp et al. 2007). 

Et tredje forhold med stor påvirkning på FMCG-markedet, såvel som mange andre markeder, 

er den nuværende økonomiske udvikling. Den danske økonomi har siden 2008 været påvirket 

af en verdensomspændende økonomisk krise, som har bremset den tidligere højkonjunktur – 

hvilket fremgår af figur 1 nedenfor. 

 

                                                 



 

 

 

Nedgangen i den danske økonomi har som vist haft en enorm effekt på forbrugernes køb af 

detailvarer, hvorfor FMCG-producenterne og detailvirksomhederne har været, og er stadig, 

tvunget til at tænke nyt i konkurrencen om kunderne. Endvidere har den økonomiske krises 

indtog bidraget til at skærpe virksomhedernes fokus på omkostningsreduktion (f.eks. Supply 

Chain Magasinet & Leahy 2008). I denne henseende mener mange teoretikere, at det er mere 

rentabelt at fastholde eksisterende kunder og stimulere disse til at foretage genkøb, end det er 

at erhverve nye kunder (Leahy 2008, Christopher et al. 2002). Kundeloyalitet som begreb har 

i en periode fået megen opmærksomhed og kan på baggrund af ovenstående argument 

repræsentere en betydelig konkurrencefordel for de virksomheder, der formår at skabe og 

opretholde kundernes loyalitet. 

 

FMCG-producenterne agerer dermed på et marked, hvor detaillisterne har fået større magt, 

konkurrencen mellem producenterne er intensiveret, og den økonomiske krise reducerer 

markedsaktiviteten. Dette har placeret FMCG-producenterne i en presset situation - 

visualiseret ved nedenstående figur 2. 
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Med afsæt i FMCG-producenternes pressede markedsposition vil denne afhandling 

beskæftige sig med kundeloyalitet på FMCG-markedet. 

I en tid hvor detaillisterne har overtaget mere af magten i forsyningskæden, og hvor den 

økonomiske krise har påvirket forbrugernes købsadfærd, kan investering i kundeloyalitet 

potentielt indeholde løsningsmuligheder på de udfordringer, som FMCG-producenterne i 

disse år står overfor, hvilket leder til afhandlingens problemfelt. 

 

Afsnittet her har til formål at uddybe, hvad der problematiserer interesseområdet for 

afhandlingen, mens de problematiserende elementer formuleres i en egentlig 

problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål i det følgende afsnit. 

Som angivet i introduktionen er FMCG-producenterne presset fra mange sider, og står over 

for en forandret markedssituation. Dermed vil øget kundeloyalitet appellere til mange af 

markedets aktører som en måde at skabe konkurrencefordele på.  

Om kundeloyalitet er mulig at skabe for i relation til FMCG-produkter, er et vidt diskuteret 

emne (f.eks. Martensen et al. 2000, Juhl et al. 2002, Leahy 2008). Udviklingen i forbrugernes 

perception og brug af FMCG-produkter har ændret sig betydeligt (Hansen 2008), hvilket 

spiller en afgørende rolle i diskussionen af kundeloyalitet på FMCG-markedet, og derfor er 

med til at problematisere interesseområdet. Denne ændring i forbrugeradfærden er et centralt 

område i afhandlingens problemfelt. 

FCMG-
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FMCG-produkter er traditionelt set produkter, hvortil der knyttes en meget lav risiko for 

forbrugeren (Verhoef 2003). Risikoen er lav, idet ét enkelt køb af et FMCG-produkt isoleret 

set udgør en lille andel af forbrugerens samlede disponible indkomst (Ibid.). Dette har flere 

forskellige konsekvenser, som problematiserer den måde, hvorpå kundeloyalitet tilgås, og 

analyseres i relation til FMCG-produkter. 

Først og fremmest betyder den lave risiko, at forbrugernes købsadfærd for FMCG-produkter 

ofte er præget af inerti (passiv adfærd) og vaner. I en købssituation, hvor forbrugeren 

eksempelvis befinder sig foran hylden med bagepapir i supermarkedet, vil vedkommende 

typisk vælge det samme mærke og den samme type bagepapir, som valget faldt på ved forrige 

køb. (Knox & Walker 2001) 

Forbrugeren vælger dermed efter vane, uden brug af mentale ressourcer og foretager ikke sit 

valg ved at evaluere de alternative bagepapirsprodukter. Hvis valget af bagepapir i en 

pågældende uge ikke er tilfredsstillende, vil langt de fleste forbrugere blot kassere produktet, 

gå tilbage til supermarkedet, stille sig foran hylden med bagepapir og vælge et nyt produkt. 

Konsekvenserne ved forkert valg af et FMCG-produkt er små, og risikoen er ligeledes lav. 

Denne lave risiko betyder, at mange forbrugere vil være lavt involveret i købet (Hansen & 

Thomsen 2006) og som forklaret bruge få mentale ressourcer på at vælge mellem produkterne 

på markedet. 

Traditionelt er købssituationen for FMCG-produkter, dermed blevet anskuet på en måde, hvor 

forbrugerne er lavt involverede i købet, og sjældent vil knytte bånd til produktet. I dette lys er 

tanken om kundeloyalitet i relation til et FMCG-produkt noget abstrakt (Farley 1964). Dog 

afviger forbrugsmønstrene for flere FMCG-produkter i dag mere og mere fra denne 

traditionelle opfattelse af købssituationen (Verhoef 2003), og der bør blive stillet 

spørgsmålstegn ved om kundeloyalitet i relation til FMCG-produkter, er så abstrakt en tanke 

endda. 

 

Det synes altså væsentligt at undersøge, hvorvidt kundeloyalitet kan skabes i relation til 

FMCG-produkter. Endvidere er der betydelig indsigt at opnå ved at undersøge, hvad der 

driver eventuel kundeloyalitet. Dette understreges af blandt andre Leahy, som skriver: ”… 

marketers need to ask what drives loyalty beyond satisfaction” (Leahy 2008, s. 8). Herudover 

vil afhandlingen diskutere, om det er strategisk muligt for en FMCG-producent med den 

nuværende markedssituation at udnytte kundeloyaliteten til at skabe konkurrencefordele. 

 

 



 

Baseret på ovenstående problematisering af kundeloyalitet i relation til køb af FMCG-

produkter, præsenterer dette afsnit en konkret formulering af den problemstilling som 

afhandlingen analyserer og diskuterer. Endvidere indeholder afsnittet tre underspørgsmål, 

som dekomponerer problemformuleringen, og dermed tjener til dennes besvarelse. 

Formuleringen af den overordnede problemstilling, der danner grundlag for afhandlingen er: 

 

 

Denne problemformulering har sin relevans på flere områder. Først og fremmest fordi en 

analyse af drivkræfterne bag kundeloyalitet er en nødvendighed for at kunne investere 

effektfuldt i at skabe eller øge loyaliteten. Samtidig vil en investering i at opbygge 

kundeloyalitet ikke resultere i en varig konkurrencefordel såfremt loyalitet som strategisk 

mulighed ikke er forenelig med FMCG-producenternes strategiske positionering. Dermed 

understreges vigtigheden af en diskussion af det strategiske fit mellem muligheden for 

opbyggelse af kundeloyalitet for FMCG-producenter, og den kontekst de agerer i. Slutteligt 

omfatter FMCG-markedet mange forskellige produkter som alle karakteriseres ved de 

forhold, som er diskuteret tidligere. Dog adskiller de sig fra hinanden på en lang række andre 

områder, hvorfor en diskussion af generaliserbarheden mellem produktkategorierne er 

nødvendig for at klæde beslutningstagere bedre på i forhold til konklusionerne fra 

nærværende afhandling. 

Med udgangspunkt i ovenstående er der opstillet tre underspørgsmål, hvor den kausale 

sammenhæng mellem disse besvarer den overordnede problemformulering. 

Underspørgsmålene er: 

 
 

 

 

 

I sagens natur er det afgørende for progressionen, at afhandlingen finder, at der eksisterer 

kundeloyalitet på FMCG-markedet, i relation til første undersøgelsesspørgsmål. Dette 



 

forventes at være tilfældet baseret på andre undersøgelser af emnet (f.eks. Martensen et al. 

2000, Leahy 2008). 

 

Nærværende afsnit skaber et overblik over strukturen og opbygningen i afhandlingen. Dette 

har formålet at give et indblik i den strukturelle tilgang, hvormed problemformuleringen 

søges diskuteret og løst på. 

 

 

2. Metodisk tilgang 
 

2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 
2.2 Analytisk metodik 
2.3 Empiriindsamling 
2.4 Afgrænsning 
2.5 Begrebsafklaring 

3. Udvikling af konceptuel model 
 

3.1 Teoretisk fundament 
3.2 Kvalitativ empiri 
3.3 Opstilling af konceptuel model 

4. Analyse 
 

4.1 Kobling af målevariable og konceptuel model 
4.2 Forberedelse af data 
4.3 Evaluering af data 
4.4 Deskriptiv statistik 
4.5 Strukturer blandt forbrugerne 
4.6 Drivkræfter for kundeloyalitet 

5. Diskussion 
 

5.1 Tendenser på FMCG-markedet 
5.2 Marketingparametre 
5.3 Strategiske værktøjer – Øget kundeloyalitet 
5.4 Strategisk fit – Relationens indflydelse 
5.5 Konklusionernes generaliserbarhed 
 

 

1. Introduktion 
 

1.1 Problemfelt 
1.2 Problemformulering 
1.3 Afhandlingens struktur 

6. Konklusion 
 

6.1 Underspørgsmål 1 – Kundeloyalitet på FMCG-markedet 
6.2 Underspørgsmål 2 – Drivkræfter for kundeloyalitet 
6.3 Underspørgsmål 3 – Strategiske muligheder 

 

7. Fremtidige perspektiver 
 

7.1 Strategiske implikationer 
7.2 Fremtidige studier 
 

 



 

Som figur 3 illustrerer, fortsætter følgende del 2 af afhandlingen med en gennemgang af 

dennes metodiske tilgang. Herefter følger afhandlingens del 3, som diskuterer baggrunden for 

opbygningen af den konceptuelle model, som analysen baseres på. Udviklingen af den 

konceptuelle model beror på et teoretisk fundament samt indsamlet kvalitativ empiri. Dernæst 

foretages relevante analyser i afhandlingens del 4, som diskuteres i del 5. Del 6 indeholder en 

opsamling på de tilvejebragte konklusioner, og de fremtidige perspektiver, som følge af 

konklusionerne, afslutter afhandlingen i del 7. 

  



… den viden der bliver dannet, dannes med udgangspunkt i 
de adspurgte personers livsverden

Metodisk
tilgang

2



 

 

Afhandlingen søger at afdække en erhvervsøkonomisk problemstilling. Denne problemstilling 

sætter rammerne for det metodiske afsæt i afhandlingen, hvilket har konsekvenser for den 

vidensproduktion der skabes. I dette afsnit følger en diskussion af den videnskabsteoretiske 

ramme, den analytiske metodik, de metodiske overvejelser omkring empiriindsamlingen samt 

afgrænsning og begrebsafklaringer i forhold til afhandlingens problemfelt. 

 

Formålet med dette afsnit er at belyse og motivere det videnskabsteoretiske blik, der anlægges 

på afhandlingen. Årsagen til dette er, at den viden der bliver produceret gennem afhandlingen, 

skal kunne anskues som både valid og reliabel viden. I afhandlingen er vidensproduktionen et 

resultat af samspillet mellem den kvalitative og den kvantitative tilgang. Vigtigheden af 

samspillet understreges af Kvale, der argumenterer for, at den kvalitative tilgang er et: 

”nødvendigt udgangspunkt for at kunne foretage den kvantitative analyse” (Kvale 2006, 76). 

Dette vil blive uddybet i det efterfølgende afsnit vedrørende den analytiske metodik. 

Det anlagte fænomenologiske blik i afhandlingen er inspireret af fænomenologien. Det 

fænomenologiske perspektiv er karakteriseret ved at være genstand for forståelse af individets 

livsverden samt dettes handlinger (Kvale 2006). Dermed er fænomenologien ikke er 

afgrænset til at betragte en verden med universelle sandheder og konklusioner, men at 

tilgangen er baseret på en åben og fordomsfri indstilling til analysegenstanden (Rendtorff, i 

Fuglsang & Olsen 2004). Det er dette væsentlige parameter i fænomenologien, der er styrende 

for analyseblikket i afhandlingen. Derfor dannes den producerede viden med udgangspunkt i 

de adspurgte personers livsverden (Ibid.). Det er naturligvis hensigten ikke at påvirke 

respondenterne i deres svar, mens idealet ligeledes er, ikke at fortolke på de svar der gives. 

Med udgangspunkt i en tilgang inspireret af netop fænomenologien erkender afhandlingen 

dog, at undersøgelsen ikke kan undgå at indeholde en fortolkning af de indsamlede data 

(Ibid.). Med den viden in mente er det dog hensigten at anskue data så objektivt som muligt, 

velvidende at undersøgelsens egen forforståelse kan have en indvirkning på den viden, der 

produceres. 

Dette tankesæt vil gennemsyre hele afhandlingen, og danne grundlag for den følgende 

diskussion af den kvalitative såvel som kvantitative analysemetodik. 

 



 

Formålet med afhandlingen er at producere indsigt om det problematiserede emne, således at 

der kan skabes forslag til løsninger. For at opnå denne indsigt foretages en indledningsvist en 

eksplorativ undersøgelse (Malhotra & Birks 2007), som kan give en grundlæggende forståelse 

af emnet (Ibid.). 

Afhandlingen, og herunder den tilvejebragte undersøgelse, skal betragtes som et synkront snit 

i den erhvervsøkonomiske udvikling. Denne teoretiske erkendelse er inspireret den synkrone 

analyse (Andersen 1995), som bibringer databehandlingen og konklusionerne en vigtig 

forståelse af, at afhandlingen i alle former repræsenterer et øjebliksbillede. Således er tiden 

”fastfrosset” i denne analysetilgang (Ibid.). Det betyder ikke, at tiden står stille, men at der 

anlægges et ”snit på tværs af historien, som så analyseres.” (Andersen 1995: 269). Dermed er 

det ikke muligt at tolke på afhandlingen ude af den samtid, den er produceret i. 

Således er det videnskabsteoretiske perspektiv og det analytiske afsæt for vidensproduktionen 

præsenteret. 

 

Indsamlingen af den empiri der danner grundlag for analysen er delt i to: primær og sekundær 

empiri. Dette afsnit beskæftiger sig med indsamlingen af den primære empiri. Både den 

metodiske fremgangsmåde samt potentialer og begrænsninger ved de metodiske valg vil blive 

belyst. Den primære empiri består af en kvalitativ og en kvantitativ del. Disse vil blive belyst 

hver for sig. 

 

I forbindelse med opstillingen af den konceptuelle model, der danner analyserammen for 

afhandlingen, er kvalitativt data indsamlet. Dette afsnit vil dog fokusere på metodiske 

overvejelser i forbindelse med den kvalitative dataindsamling og bearbejdningen af data. 

 

For at skabe en grundlæggende forståelse af forbrugernes købsproces og kundeloyalitet er fire 

forskningsinterviews blevet foretaget. Alle fire interviews er vedlagt afhandlingen på cd-rom. 

Et interview er ifølge Kvale en samtale om den menneskelige livsverden, hvor den mundtlige 

diskurs omformes til tekster, der fortolkes og analyseres (Kvale 2006). I forbindelse med 

udførelsen af de kvalitative interviews betyder det, at der ikke skal analyseres eller fortolkes 

på de udsagn som fremkommer i interviewsituationen. På denne måde bidrager perspektivet 



 

med objektivitet i fænomenologisk forstand (Ibid.). Inden for fænomenologien søger 

intervieweren at være så objektiv som muligt, men erkender dog, at intervieweren som individ 

altid vil foretage tolkning af de ”fænomener”, som fremkommer i interviewet (Ibid.). Dermed 

optræder fortolkningsprocessen dobbelt – først i selve interviewsituationen, hvor 

fortolkninger af emnet forhandles mellem interviewer og interviewede samt senere i 

fortolkningen af de producerede interviewtekster (Ibid.). Intervieweren bør derfor betragtes 

som medskaber af interviewet. De holdninger der kommer til udtryk i interviewene, kan 

dermed ikke tolkes som en fælles forståelse blandt forbrugere af FMCG-produkter. 

Samtalen er desuden præget af en semi-planlagt struktur med et specifikt formål. Således 

følger intervieweren en på forhånd udarbejdet, semistruktureret spørgeramme (bilag 1). 

Interviewet kan derfor ikke siges at være en spontan udveksling af synspunkter mellem 

ligestillede parter, da intervieweren til en vis grad definerer og kontrollerer situationen. 

(Kvale 2006) Det antages endvidere, at de interviewede er klar over, at der ikke er tale om en 

ligeværdig diskussion eller udveksling af synspunkter, og resultaterne kan derfor også komme 

til at bære præg af på den ene side den interviewedes ønske om at tækkes intervieweren og på 

den anden side den interviewedes ønske om at fremstå på en bestemt måde (Søderberg i 

Czarniawska & Gagliardi 2003). 

Med disse forbehold in mente, forventes det stadig, at det enkelte interview kan tolkes som et 

udtryk for den interviewedes køsbproces og dermed drivkræfter af eventuel loyalitet. Dermed 

bidrager interviewene til en forståelse af sammenhængene i den konceptuelle model. Som det 

fremgår af bilag 1, spørges der ikke direkte til de konceptuelle begreber. I stedet er der 

udformet spørgsmål, som i formuleringen spørger til de delelementer, som modellen 

afdækker. Eksempelvis ønskes den opfattede kvalitets indvirkning på respondenternes valg 

undersøgt. Dertil stilles blandt andre spørgsmålet: ”Synes du, at den kaffe du køber er af høj 

kvalitet?” 

 

I forhold til udvælgelsen af interviewpersonerne har forskellige overvejelser gjort sig 

gældende. For det første er interviewpersonerne udvalgt således, at de repræsenterer 

forskellige demografiske grupper. For det andet blev de enkelte interviewpersoner lovet fuld 

anonymitet således, at de i interviewet ikke bekymrede sig om, hvorvidt deres udtalelser 

kunne få konsekvenser. For det tredje er der søgt opstillet så behagelige rammer for 

interviewet som muligt. Heri ligger at interviewpersonerne er i vante omgivelser, får tilbud 

noget at drikke, og ikke mindst at de indledende spørgsmål er lette at svare på (alder, civil 

status, bopæl etc.). Således får den interviewede mulighed for at ”tale sig varm”. Dette 



 

bidrager til at skabe komfortable rammer og en fortrolig situation, hvor den interviewede i 

højere grad vil åbne sig og bidrage med så meget indhold som muligt (Kvale 2006). 

Efter data er indsamlet vil dette blive bearbejdet, for at kunne anvendes i argumentationen for 

udviklingen af den konceptuelle model. Dog skal det påpeges, at interviewene ikke vil blive 

transskriberet, men at de steder hvor der citeres fra interviewene, vil være angivet tidspunkt 

for citatet, og at interviewene – som før nævnt – er vedlagt afhandlingen i elektronisk form. 

Således er interviewene foretaget, hvilket gerne skulle sikre den højest mulige grad af 

pålidelighed i det indsamlede, kvalitative data. 

 

Den kvantitative dataindsamling foretages via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Heri 

ligger en række muligheder og begrænsninger, som i det følgende vil blive afdækket. 

Afsnittet indeholder dermed de metodiske overvejelser bag tilblivelsen og udførelsen af 

spørgeskemaet.  Disse overvejelser omfatter 1) formål med spørgeskemaet, 2) fordele og 

ulemper ved brug af elektronisk spørgeskema, 3) opbygning af spørgeskemaet, 4) skalering af 

spørgsmålene, 5) spørgeskemaets sproglige indhold, og 6) stikprøvestørrelsen. 

 

Spørgeskemaet er udviklet for at spørge ind til de forskellige målevariable i den konceptuelle 

model. Således er 36 af de 51 spørgsmål som spørgeskemaet består af knyttet til den 

konceptuelle model, mens de resterende er af demografisk karakter. 

De latente konstruktioner der søges testet i den konceptuelle model, er begreber, der ikke kan 

spørges direkte ind til i et spørgeskema. Eksempelvis vil det ikke være hensigtsmæssigt stille 

spørgsmål til, respondenternes vurdering af images indflydelse på rationel evaluering. Derfor 

tjener målevariablene det formål i fælles at definere det latente begreb som de er knyttet til. 

For at sikre, at de målevariable der indgår i spørgeskemaet er konstrueret således, at de er 

hensigtsmæssige i det videre analysearbejde, er der taget udgangspunkt i en række 

målevariable, der har optrådt i tidligere test af lignende konceptuelle modeller. 

Målevariablene er udarbejdet med inspiration fra især Knox & Walker (2001), Johnson et al. 

(2001), Fornell et al. (1996) samt af Martensen & Grønholt (2004a & 2004b). Tabellen i bilag 

2, illustrerer samtlige spørgsmål (målevariable) i det elektroniske spørgeskema. 

For at sikre en ekstern validitet og højere repræsentativitet er der i forbindelse med 

undersøgelsen taget kontakt til ”FDB Analyse”. Interesseområdet for afhandlingen er 

konsistent med ”FDB Analyses” formål, nemlig at måle ”… danskernes holdning til vores 



 

(FDB‟s) mærkesager - forbrug, miljø, sundhed og klima.” (FDB). FDB var meget 

interesserede i at indgå i et samarbejde omkring undersøgelsen, og påbegyndte arbejdet. 

Desværre løb projektet ind i ressourcemæssige problemer hos FDB, hvorfor undersøgelsen 

ikke i skrivende stund er blevet realiseret i FDB-regi. 

 

Spørgeskemaet er opsat i programmet Survey Monkey (surveymonkey.com), der er et 

gennemprøvet program til at designe og distribuere elektroniske spørgeskemaer. Den 

elektroniske distributionsmetodik betyder, at spørgeskemaet kun kan besvares af personer 

med adgang til internettet. Andelen af den danske befolkning uden adgang til internettet udgør 

kun 14 procent (Statistikbanken). Dog er internetvanerne forskellige fra aldersgruppe til 

aldersgruppe, så der er en sandsynlighed for, at den aldersmæssige fordeling ikke bliver 

repræsentativ (Malhotra & Birks 2007). 

En metodisk fordel ved et elektronisk spørgeskema er, at det faciliterer forudsætningerne for 

at iværksætte en synkron analyse. Alle respondenterne har svaret på spørgeskemaet inden for 

38 dage, hvor det vurderes, at der i dette tidsrum ikke er sket revolutionerende tiltag inden for 

kaffemarkedet. Dermed er der tale om et øjebliksbillede, og det antages, at det ikke er 

problematisk, at belyse denne periode som et synkront snit for respondenterne. 

I det elektroniske spørgeskema er spørgsmålene nummereret fra 1-29, mens der reelt er 51 

spørgsmål. Dette skyldes, at en række af spørgsmålene er slået sammen, således at 

eksempelvis spørgsmålene: ”Hvor ofte køber du kaffe via internettet?” og ”Hvor ofte kunne 

du i fremtiden forestille dig at købe kaffe via internettet?”, er slået sammen til et overordnet 

spørgsmål i den elektroniske udgave (sp8)2. Årsagen til dette er, at sammentrækningen af en 

række reducerer det synlige antal spørgsmål væsentligt. Dette skal motivere respondenterne til 

at svare på hele spørgeskemaet. For at øge overskueligheden i de følgende diskussioner af 

spørgsmålene, er de indsat og nummereret i tabellen i bilag 2. Når der i den resterende del af 

afhandlingen bliver refereret til nummeret på et givent spørgsmål, er det således i henhold til 

tabellen. 

 

Spørgeskemaet omhandler FMCG-produktet kaffe. Valget af kaffe skyldes, at der inden for 

denne produktkategori forventeligt findes præferenceforskelle, som vil medføre den 

nødvendige variation blandt forbrugerne. Dermed vurderes kaffe som en hensigtsmæssig 
                                                 



 

repræsentant for de FMCG-produkter, hvor der forventeligt vil eksistere loyalitet. I 

forlængelse heraf skal det nævnes, at der gennem spørgeskemaet differentieres mellem 

kaffetype og kaffemærke. Således dække kategorien kaffetype over, om indholdet er hele 

bønner, pulverkaffe, instant coffee samt om det et økologisk, certificeret kaffe (f.eks. 

fairtrade) etc. Kaffemærke omhandler selve mærket; f.eks. Gevalia eller Merrild. 

Respondenterne bliver gjort opmærksomme på denne skelnen på første side af spørgeskemaet, 

samtidig med at de bedes tage stilling til begge kategorier undervejs i spørgeskemaet. Dette 

bør styrke respondenternes opmærksomhed på denne sondring, og bør derved medføre en 

øget grad af reliabilitet. 

Spørgeskemaet består med enkelte undtagelser af lukkede spørgsmål. Med dette menes, at 

spørgsmålene indeholder foruddefinerede svarkategorier. Undtagelsen er ved demografiske 

spørgsmål som alder, postnummer og lignende, hvor spørgsmålenes svarmuligheder er 

specifikt afgrænsede (Jensen & Knudsen 2006). Der er flere årsager til valget af lukkede 

spørgsmål. Dette betyder, at der sikres en ensartethed i besvarelserne, således at der ikke 

opstår tilfældige fejlkilder, ved at respondenternes svar skal fortolkes og oversættes til en 

svarkategori og derefter indtastes (Ibid.). Ved enkelte spørgsmål er det dog muligt at vælge 

svarmuligheden ”Andet”, hvortil der er knyttet et fritekstfelt. Dette er tilfældet i spørgsmål 6 

og 13, hvor respondenterne kan have andre præferencer for valg af butik og kaffemærke, end 

dem der er præsenteret i spørgeskemaet. Dette er i erkendelse af, at svarmulighederne i netop 

de to spørgsmål ikke er udtømmende, hvilket ville være uhensigtsmæssigt at ignorere (Ibid.). 

Her er besvarelser som ikke findes i spørgeskemaet tilføjet data manuelt. Endvidere ventes 

muligheden for selv at tilføje svarmuligheder på disse spørgsmål at gøre nogle respondenter 

mere positive over for besvarelsen. Samtidig svarer respondenterne dermed ikke på spørgsmål 

de ikke kan stå inden for (Kvale 2006). 

Spørgeskemaet består som nævnt af 51 spørgsmål. De indledende spørgsmål i spørgeskemaet 

er klassifikationsspørgsmål, der vedrører respondenternes demografi. Dette er potentielt 

problematisk, da sp5 vedrører respondentens indkomst, hvilket er et personligt spørgsmål, der 

samtidig er placeret tidligt i undersøgelsen. På dette tidspunkt er der ikke nødvendigvis skabt 

den nødvendige fortrolighed fra respondentens side. Idet der spørgeskemaet er indledt med en 

forklaring af dets anvendelse samt en erklæring af, at respondenterne vil forblive anonyme 

reduceres ulempen ved at lægge det personlige spørgsmål tidligt i undersøgelsen (Malhotra & 

Birks 2007). Derfor vurderes dette ikke som værende kritisk, da spørgeskemaet herudover 

ikke stiller sensitive spørgsmål (Jensen & Knudsen, 2006). Endvidere er de spørgsmål som 



 

kræver mest omtanke placeret sent i spørgeskemaet, idet respondenten i besvarelsesprocessen 

bliver fortrolig med at deltage i undersøgelsen. 

Derudover er der i spørgeskemaet integreret en række forhold, som søger at fastholde 

respondentens engagement i besvarelsen, give respondenten overblik over skemaets 

progression og gøre besvarelsen nemmere at fuldføre. Disse forhold er eksempelvis billeder 

på nogle af siderne, bevidst valg af farvetema, emneoverskrifter på hver side etc. (se PDF af 

det elektroniske spørgeskema i bilag 3). 

 

 

Der findes fire skalaniveauer; nominal, ordinal, interval og ratio. Med nominalskalaen som 

laveste skalaniveau og ratioskalaen som højeste, er det kendetegnende, at et højere 

skalaniveau giver flere analysemuligheder (Jensen & Knudsen, 2006). 

En række af spørgeskemaets spørgsmål er nominalskaleret (f.eks. spørgsmål 1 & 3), andre 

ordinalskaleret (f.eks. spørgsmål 5), mens der også er ratioskalerede spørgsmål (f.eks. 

spørgsmål 2). Undersøgelsen indeholder dog hovedsageligt intervalskalerede multiple-choice 

spørgsmål. Fordelen ved intervalskalerede multiple-choice spørgsmål er, at de giver en bred 

vifte af analysemuligheder (Jensen & Knudsen, 2006). Dog begrænser multiple-choice 

metodikken svarmulighederne, hvilket kan fastlåse respondenterne til nogle holdninger, de 

ikke pr. definition har ønsket at give udtryk for, men hvor et alternativ mangler (Ibid.). 

I den forbindelse skal det nævnes, at for at gennemføre spørgeskemaet, skal respondenterne 

svare på samtlige spørgsmål, dog med en enkelt undtagelse. Dette er sp6 som er et 

stopspørgsmål, der sørger for, at kun respondenter som køber kaffe, inkluderes i 

undersøgelsen. Dermed undgår resultaterne at blive biasede af, at en gruppe respondenter ikke 

kan forholde sig til at købe det analyserede produkt. At respondenterne ikke køber kaffe, 

betyder dog ikke, at de ikke køber andre FMCG-produkter, hvor frasorteringen bevirker, at en 

del data mistes. Dog er det vurderet som værende afgørende, at spørgeskemaet spørger til et 

bestemt FMCG-produkt, der agerer repræsentant for de resterende. Af samme årsag skal 

generaliserbarheden diskuteres i afhandlingen. 

Interval skalaerne er opstillet som balancerede, semantiske skalaer med fem punkter gående 

fra et til fem, med en vægtning knyttet til hver af svarmulighederne. Det betyder, at 

respondenterne i størstedelen af spørgsmålene kan angive et af følgende fem svar, på de 

udsagn de bliver stiller over for: 1 ”Meget enig”, 2 ”Enig”, 3 ”Hverken/eller”, 4 ”Uenig”, 5 

”Meget uenig”. Dermed giver svarmuligheden ”Hverken/eller” mulighed for at forholde sig 

neutralt. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at intervalskalaerne er forcerede ved ikke at 



 

indeholde svarmuligheden ”Ved ikke”. Dette fremtvinger en stillingstagen fra respondenterne, 

hvorfor der i aflæsningen af resultaterne bør være fokus på, at den midterste svarmulighed 

potentielt kan fungere som ”Ved ikke” i respondenternes optik (Jensen & Knudsen, 2006).  

Eftersom undersøgelsen kun benytter svar fra respondenter, som opfylder kravene i de 

indledende stopspørgsmål, må det forventes, at respondenterne har mulighed for at svare på 

størstedelen af spørgsmålene, uden at besvarelserne bliver arbitrære. Dog bør det nævnes, at 

yderpunkterne er udtrykt med stærke formuleringer, hvilket tænkeligt kan medføre, at flere 

respondenter vælger svar i en af de midterste svarmuligheder (Malhotra & Birks 2007). 

Der er ingen spørgsmål i spørgeskemaet, hvor skaleringen er vendt. Det vil sige, at 

svarmulighederne hele tiden går fra ”Meget enig” til ”Meget uenig”. Teoretisk kan dette 

medføre en reduceret mental aktivitet hos respondenterne (Malhotra & Birks 2007). I 

testversionen af spørgeskemaet blev skaleringen vendt ved enkelte spørgsmål, men de fleste 

testrespondenter fandt dette irriterende. Dette kunne kompromittere undersøgelsens data, og 

derfor er ingen skaleringer vendt. 

Slutteligt skal det nævnes, at visse spørgsmål beskriver de samme forhold, hvilket danner 

basis for en reliabilitetsmåling, idet korrelationen mellem disse spørgsmål bør være høj 

(Jensen & Knudsen, 2006). Nogle af disse spørgsmål er yderligere formuleret negativt, 

hvorfor respondentens besvarelse af det givne kontrolspørgsmål bør være modsæt af 

besvarelsen af det spørgsmål, der tidligere belyste de samme forhold. Eksempelvis hedder 

spørgsmål 39 ”den kaffe jeg oftest køber lever ikke helt op til mine forventninger” mens 

spørgsmål 47 hedder ”Den kaffe jeg oftest køber lever altid helt op til mine forventninger”. 

Reliabilitetsmåling vil blive diskuteret senere i afhandlingen. 

 

Det sproglige indhold i spørgeskemaet er centralt at belyse, da det sikrer, at spørgsmålene i 

undersøgelsen producerer data, om det de rent faktisk er tiltænkt at måle. De skal være 

formuleret således, at respondenterne – med deres forskellige baggrunde in mente – tolker 

spørgsmålene ens. Eksempelvis differentierer spørgeskemaet som anvist mellem kaffetype og 

kaffemærke. Dette bliver beskrevet i starten af spørgeskemaet og igen på sider, hvor 

spørgsmål, der vedrører forskellen optræder. Endvidere er det bevidst valg at anvende ordet 

”mærke” i stedet for eksempelvis ordet ”brand”. Dette skyldes, at flere danskere vurderes at 

vide hvad et mærke er, mens en del tænkeligt vil misfortolke begrebet brand. Spørgeskemaet 

er i den forbindelse præ-testet på fem respondenter inden udrulning. Hensigten med dette var 

at sikre, at ord og begreber tolkes og afkodes så ensartet som muligt af respondenterne, samt 



 

at skemaet er funktionelt. Dette bidrager til øget validitet og reliabilitet, idet muligheden for 

tilfældig variation er reduceret (Malhotra & Birks 2007). Blandt andet var det ikke alle fem 

testrespondenter, der var indforstået med begrebet branding. 

Gennem spørgeskemaet er endvidere en sammensætning af positivt og negativt formulerede 

spørgsmål. Dette bør afholde respondenterne fra at antage en unaturlig positiv eller negativ 

holdning til indholdet i skemaet og dermed reducere biaser i denne henseende. Denne 

sammensætning af positive og negative udsagn bidrager også til at opretholde den mentale 

aktivitet hos respondenterne, hvormed besvarelserne antageligvis ikke bliver arbitrære. 

 

Undersøgelsens validitet afhænger i høj graf af stikprøvestørrelsen. Antallet af respondenter 

har stor indflydelse på risikoen for stikprøvefejl (Jensen & Knudsen, 2006). Udover 

måleproblemer kan spørgeskemaundersøgelsen potentielt indeholde systematiske fejl, der 

måtte indfinde sig i forskellene mellem den søgte information, den konceptuelle model, og 

den indsamlede information. Disse potentielle fejl er søgt reduceret via ovenstående 

beskrivelser af formen og indholdet i spørgeskemaet, men deres potentielle tilstedeværelse 

kan, dette til trods, ikke negligeres. 

 

Den sekundære empiri dækker over information fra lærebøger, artikler fra aviser og 

tidsskrifter, hjemmesider og publikationer. Formålet med anvendelsen af sekundær empiri er 

at opnå en forudgående og uddybende viden om det fokale område, som den primære empiri 

ikke kan levere (Andersen 2005). 

Således er der kun inddraget kilder, som subjektivt vurderes at være valide. Der er i 

litteraturlisten angivet en url til og dato for de hjemmesider, der er anvendt. 

 

I målet om at løse den præsenterede problemstilling vil afhandlingen samtidig afgrænser sig 

fra at behandle en række emner. Dette er i overensstemmelse med det fænomenologiske 

afsæt. 

Afgræsningen udspringer af afhandlingens problemformulering. Denne beskriver, at det 

ønskes undersøgt, hvordan producenter af FMCG-produkter kan bruge kundeloyalitet til at 

øge konkurrenceevnen på det danske FMCG-marked. Dermed vil producenter der ikke 

producerer til FMCG-markedet ikke blive belyst. 



 

 

Der er ligeledes en afgrænsning vedrørende markedets geografiske størrelse inkorporeret i 

problemformuleringen. Således omhandler denne afhandling udelukkende det danske FMCG-

marked. Det er der to årsager til. For det første skyldes det at der, til trods for adskillige 

ligheder ved de forskellige europæiske markeder, stadig er en række gennemgående forskelle 

– eksempelvis markedsformen på detailmarkedet. For det andet bliver problematikken belyst 

via data indsamlet fra danske respondenter. 

 

Yderligere er en række eksternaliteters effekter på kundeloyalitet ikke inkluderet i 

afhandlingen. Der fokuseres dermed på de forhold, som FMCG-producenterne har direkte 

indflydelse på. Derfor belyser afhandlingen ikke variable som butikkens beliggenhed eller 

space management, eftersom FMCG-producenterne sjældent har indflydelse på denne. Der 

kan argumenters for, at FMCG-producenterne har mulighed for at påvirke placeringen af 

produkterne i butikkerne via en forhandling med detaillisterne. Dette forhold udgør en del af 

den kompleksitet, der er i samarbejdet mellem FMCG-producenter og detaillister. Dette 

belyses i diskussionen af analysens resultater, men indgår ikke i målingen af drivkræfter for 

kundeloyalitet i den konceptuelle model. 

 

I forhold til den konceptuelle model indgår effekter fra loyalitetsprogrammer ikke. De bliver 

ej heller brugt som svar på problemformuleringen. Dette skyldes, at de ikke belyser, hvad der 

driver kundeloyalitet, men at loyalitetsprogrammer er et redskab der kan anvendes, når 

drivkræfterne for loyalitet er klarlagt. 

 

Return on Investment (ROI) af aktiviteter omkring opbyggelse af kundeloyalitet har ikke 

været muligt at måle eller fremskaffe data omkring. Derfor vil ROI ikke blive belyst, men 

afhandlingen vil diskutere rentabiliteten ved kundeloyalitet gennem en kvalitativ diskussion. 

 

Som analysen vil klarlægge, er der både loyale og illoyale forbrugere. I denne afhandling vil 

muligheden for og metodikken til at gøre illoyale forbrugere loyale ikke blive diskuteret. 

Dette skyldes, at det ikke er en del af afhandlingens problemformulering, til trods for at også 

illoyale kunder tænkeligt kan være en rentabel forretning. 

 

I den afsluttende del af diskussionen belyses relationen mellem producenter og detaillister. 

Her vil det tænkeligt spille ind, at nogle producenter afsætter produkter til både Business-to-



 

Business (BtB) og Business-to-Consumer (BtC) markedet. Dog er afhandlingens fokus 

udelukkende på BtC markedet. Dette kan antageligt medføre, at synergieffekter eller 

potentielle problematikker for virksomheder der producerer til begge markeder, kan overses. 

 

Den sidste del af afgrænsningen vedrører analyseniveauet. Således opererer afhandlingen på 

det strategiske niveau. Dette medfører, at det taktiske og oprationelle niveau ikke bliver 

belyst. Dermed frembringes der ingen konkrete markedsføringshandleplaner og detaljerede 

løsningsforslag. Yderligere medfører det, at en del af den kompleksitet der findes i BtB-

samhandlen på FMCG-markedet, ikke bliver belyst. Derfor vil dele af FMCG-markedet 

(f.eks. leverandører, komplementære og substituerende produkter etc.) ikke blive analyseret. 

Årsagen til dette er, at fokus i afhandlingen er på forholdet mellem producent og forbruger. 

Dette er dog udvidet med en diskussion af betydningen af producentens relation til 

detaillisten, da denne spiller ind på producentens mulighed for at påvirke forbrugernes 

kundeloyalitet, hvilket netop er en del af afhandlingens fokus. 

 

Afsnittet her vil afklare betydning af en række fokale begreber. Dermed vil følgende 

definitioner afspejle den måde, hvorpå begreber er benyttet i afhandlingen. 
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De følgende underafsnit vil redegøre for opstillingen af den konceptuelle model, som 

analysen er baseret på. Afsnittene diskuterer udgangspunktet for den konceptuelle model samt 

baggrunden for de ændringer, der er foretaget i forhold til udgangspunktet. 

Den konceptuelle model danner ramme for, hvilke sammenhænge der forventes at eksistere i 

forbindelse med analysens interesseområde. Derfor anvendes den konceptuelle model til at 

analysere problemstillingen i afhandlingen og til at teste de opstillede hypoteser. 

Som anvist tidligere er formålet med afhandlingen at analysere og diskutere, hvordan FMCG-

producenter kan bruge kundeloyalitet til at øge konkurrenceevnen. Det afgørende for den 

konceptuelle model er dermed, at give et retvisende billede af, hvad der driver loyalitet for 

FMCG-produkter. Dette bliver dermed udgangspunktet for den nedenstående teoretiske 

diskussion. 

 

Den følgende teoretiske diskussion vil belyse, hvilke teoriområder og teoretikere 

afhandlingen lader sig inspirere af, og arbejder videre ud fra. 

Indledningsvist gennemgås i afsnittet de teoretiske grundpiller, som afhandlingen tager 

udgangspunkt i. Da afhandlingen belyser FMCG-producenters muligheder for at forbedre 

konkurrenceevnen ud fra påvirkning af forbrugernes købsadfærd, vil forbrugeradfærdsteori 

danne grundlag for en stor del af analysen. Inden belysningen af forbrugeradfærdsteorien 

gennemgås de teoretiske koncepter, som knytter sig til loyalitetsbegrebet. 

 

En anerkendt definition af kundeloyalitet er, at begrebet er et mål for hvor sandsynligt det er, 

at en kunde vil skifte til et konkurrerende mærke, især når det mærke som på nuværende 

tidspunkt købes, foretager en ændring i pris eller i produktets egenskaber (Aaker 1991). 

Dermed kan kundeloyalitet tolkes som købsadfærd, hvor forbrugeren gentagne gange vælger 

et mærke til fordel for en række af alternativer. 

Der kan argumenteres for, at denne loyalitet fra kunden kan tilvejebringe en række 

konkurrencefordele for virksomheden, hvis konkurrenceevne i markedet dermed øges. 

Sådanne fordele er eksempelvis forøget salg og indtjening på kunden, en adgangsbarriere over 

for entrerende konkurrenter og lavere prissensitivitet (Delgado-Ballester & Munuera-Aleman 



 

2001, Rowley 2005). Også word-of-mouth-effekter (WOM-effekter), der opstår når kunder 

omtaler og anbefaler produktet til andre, repræsenterer en konkurrencefordel og er samtidig et 

godt udtryk for loyalitet. Dette forhold er blandt andet inkluderet af Johnson et al. (2001). 

Aakers (1991) tilgang til loyalitet vurderes dog, at være for unuanceret som udgangspunkt for 

opstillingen af den konceptuelle model nedenfor. Derfor anlægges et mere komplekst 

perspektiv på det fokale begreb kundeloyalitet, først inspireret af Jacoby & Olson (1970), som 

består af følgende seks komponenter: 

 

 

 

 

Denne definition understreger, at loyalitet ikke blot er genkøb over tid, men ikke-tilfældigt 

genkøb over tid, som skal bunde i en mental evalueringsproces. Således sondrer definitionen 

klart mellem inertiske og loyale forbrugere – en sondring som vil blive uddybet senere i 

afsnittet. Loyalitetsbegrebet opdeles endvidere i andre loyalitetsdefinitioner mellem 

adfærdsmæssig (behavioural) og attitudebaserede (attitudinal) loyalitet. Den adfærdsmæssige 

loyalitet er defineret som sandsynligheden for genkøb, hvilket er konsistent med Aaker 

(1991), og måles derfor som forventet genkøbsgrad (Yi & La 2004). Den attitudebaserede 

loyalitet dækker over præferencer og engagement i et mærke, og måles typisk ved intention 

om genkøb, prissensitivitet og intention om at anbefale produktet/servicen til andre (Ibid.). 

Denne opdeling relaterer sig tæt til opdelingen mellem rationel og emotionel evaluering, som 

bliver belyst nedenfor. Endvidere repræsenterer opdelingen også en underopdeling af punkt 6 

i Jacoby og Chestnuts (1978) loyalitetsdefinition, da den mentale proces derfor kan være både 

adfærdsmæssig (rationel) og attitudebaseret (emotionel). Denne opdeling vil komme til udtryk 

i målingen af kundeloyalitet i undersøgelsen, som både vil omfatte sandsynlighed for genkøb 

og hvorvidt forbrugeren har anbefalet produktet. 

Den præsenterede loyalitetsdefinition vil fungere som udgangspunkt for opstilling og måling 

af kundeloyalitet blandt de adspurgte forbrugere på det danske FMCG-marked. 

Et koncept som beskriver fordelene ved kundeloyalitet er kundelivstidsværdien (customer 

lifetime value, CLV). Denne værdi vurderes traditionelt at vokse i takt med voksende 

kundeloyalitet (Christopher et al. 2002). Kundelivstidsværdien omfatter alle fremtidige 



 

pengestrømme mellem virksomheden og kunden tilbagediskonteret til tidspunkt nul. Derfor 

vil en loyal kunde repræsentere en længere række af positive pengestrømme over tid end en 

illoyal kunde. Disse bør indregne alle de positive effekter, som en loyal kunde bibringer 

virksomheder; alt fra øget salg til WOM-effekter. Dermed er opgørelsen af CLV kompliceret, 

men den skitserede tankegang er afgørende for de virksomheder, som søger at investere i 

loyale kunder. 

De gennemgåede begreber danner en del af det teoretiske fundament for afhandlingen. 

Følgende indblik i forbrugeradfærdsteori er dog et ligeså betydningsfuldt fundament for 

effekterne i den konceptuelle model. 

 

Som diskuteret tidligere er involvering en betydende del af begrebet kundeloyalitet. Den 

foreliggende empiri på området angiver en tydelig, positiv korrelation mellem forbrugerens 

involveringsgrad i købet og dennes loyalitet (f.eks. Knox & Walker 2001). Grundlæggende 

vil involveringsgraden, som anvist tidligere, øges i takt med, at risikoen og dermed 

konsekvenserne ved et dårligt valg af produkt øges. Ved en høj risiko vil forbrugeren dermed 

være mere involveret i at vælge det produkt, som giver den højst opfattede nytte (Wright 

2006). Her vil forbrugeren evaluere så mange af produktets egenskaber, som dennes mentale 

ressourcer tillader det (Ibid.). I andre situationer vil informationsindsamlingen og 

evalueringsprocessen af de alternative produkter ikke være så omfattende; enten fordi risikoen 

ved at vælge forkert er lav, hvorfor det ikke er nødvendigt at bruge mentale ressourcer på 

evalueringen og involveringsgraden derfor ligeledes er lav, eller fordi kompleksiteten i 

produktkategorien er så høj, at en evaluering ikke er mulig (Hansen & Thomsen 2006). Er 

sidstnævnte tilfældet vil forbrugeren typisk basere sit produktvalg på ”vink”, der gives i 

relation til produktet, f.eks. produktets udformning eller emballering, eller 

producentvirksomhedens corporate branding (Ibid.). 

I takt med at dekomponeringen af produktet reduceres, og forbrugeren går fra at evaluere 

produktets attributter til at lade sin opfattede kvalitet og opfattede værdi påvirke af ”vink”, 

reduceres involveringen (Ibid.). I nedenstående figur 4 illustreres købsprocessen ved fem trin, 

som går fra identifikation af det problem eller behov som købet skal løse eller opfylde over 

beslutning og køb til evaluering af produktvalget som kan efterfølge et køb (postadfærd). 



 

 

 

Forbrugerens købsproces vil ved køb af produkter, hvor risikoen og dermed involveringen er 

høj, samt hvor kompleksiteten er lav nok til, at forbrugeren er i stand til at evaluere produktets 

egenskaber, indeholde alle fem trin fra figur 4. Denne købsproces er rationelt baseret, idet 

forbrugeren efter bedste evne indhenter tilgængelig information om produktet, og forsøger at 

evaluere den indsamlede information (Wright 2006). Er en evaluering af den indhentede 

information ikke mulig eller nødvendig vil trin 2 og 3 ikke indgå i købsprocessen. I dette 

tilfælde vil købsprocessen være emotionelt baseret og evalueringen af produktudvalget 

ligeledes (Ibid.). Valget af produkt baseres i dette tilfælde på forhold som markedsføringen af 

produktet eller selve udbyderen i form af corporate branding. Endvidere kan andres holdning 

til produktudvalget påvirke den emotionelle evaluering af produktet, hvor nogle forbrugere vil 

blive påvirkede af en bestemt holdning i de referencegrupper, som forbrugeren har en positiv 

attitude til (Ibid.). 

Den viden som litteraturen tidligere besad omkring rationalitet og emotionalitet, blev udviklet 

betydeligt i 1994, og den unuancerede sondring mellem det rationelle og emotionelle blev 

anfægtet. Således udgav Damasio i det år ”Descarte's Error: Emotion, reason, and the human 

brain” (Damasio 1994), som viste, at det rationelle og emotionelle ikke var hinandens 

modsætninger, men derimod indbyrdes afhængige. Endvidere viste Damasio, at menneskers, 

og i denne sammenhæng forbrugeres, indledende reaktion på stimuli er emotionel og ubevidst 

(Damasio 2000). Således vil den bevidste perceptionsproces hos den involverede forbruger 

altså indledes med en emotionel respons på stimuli. De forbrugere som er højt involverede vil 

dermed typisk gå fra en emotionel, ubevidst respons på stimuli til en bevidst, rationel proces, 

hvor information indsamles, processeres og evalueres. Teorien kaldes the somatic marker 

theory (Ibid.), og den er afgørende for at kunne beskrive, hvad der driver købsadfærd og 

kundeloyalitet. Derfor vil den blive integreret i den senere analyse og diskussion. 

Det skal endvidere bemærkes, at ovenstående diskussion er holdt på et holistisk niveau. I 

relation til involvering og købsproces eksisterer der andre muligheder end de diskuterede 

tilfælde. Eksempelvis er brugssituationen for et køb determinerende for involveringsgraden. 
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3
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Derfor er der også forskel på, hvorvidt et produkt købes til eget brug eller til andre. Den 

holistiske diskussion tjener som anvist formålet, at fastlægge det teoretiske fundament, som 

afhandlingen tager udgangspunkt i og som inspirerer analyse og diskussion. 

 

Den resterende del af den teoretiske diskussion fokuserer på loyalitetsteori. Som tidligere 

anvist er udgangspunktet for denne diskussion den ramme, som den konceptuelle model er 

bygget op omkring. Rammen betegnes European Customer Satisfaction Index model (ECSI 

model). 

 

      
   

 

Nedenfor forklares først ECSI modellen. Herefter forklares de modifikationer som den 

konceptuelle model i denne afhandling har i forhold til ECSI modellen. 

ECSI modellen er en strukturel, lineær model bestående af en række uobserverede, latente 

variable, som beskriver sammenhængen mellem kundetilfredshed og dennes drivkræfter samt 

den afledte konsekvens; kundeloyalitet. De latente drivkræfter for kundeloyalitet er Image, 

Forventning og Opfattet kvalitet fordelt på henholdsvis ”hardware” og ”human ware”. Image 

dækker over produktets eller producentens omdømme, mens Forventning forklarer, hvorvidt 

kundens forventning til det konsumerede produkt eller den eksekverede service bliver opfyldt. 
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De to sidste latente drivkræfter forklarer kundens Opfattede kvalitet af henholdsvis det 

konsumerede produkt/service (hardware), og kvaliteten af de tilknyttede servicerelaterede 

forhold i forbindelse med købet, (human ware) (f.eks. personalets service, atmosfæren hvor 

købet foretages etc.). Det antages i modellen, at Kundetilfredshed påvirkes direkte af 

Forventning og Opfattet kvalitet (hardware), men også påvirkes indirekte af de fire variable 

gennem konstruktionen Opfattet værdi. Pilene i modellen angiver de forventede og empirisk 

efterprøvede sammenhænge mellem de latente konstruktioner i ECSI modellen, men det skal 

bemærkes, at der tænkeligt eksisterer en lang række af sammenhænge mellem 

konstruktionerne, som modellen i sin nuværende form ikke omfatter. (Martensen et al. 2000) 

Følgende forklarer, hvilke dele af ECSI modellen, som er fastholdt i den konceptuelle model, 

som analysen bygges op omkring. Konstruktionerne Image og Opfattet Kvalitet (hardware) 

vil blive fastholdt i den konceptuelle model. Disse forventes at kunne forklare en del af 

variationen i Kundeloyalitet blandt forbrugerne. Forklaringsgraden fra den latente variabel 

Forventning er omdiskuteret i litteraturen, og bl.a. har Martensen et al. (2000) anbefalet, at 

denne latente variabel udelades. Studiet omfatter flere industrier, hvoraf 

supermarkedsindustrien er i blandt. Endvidere beskriver litteraturen (Leahy 2008), at 

konstruktionen Kundetilfredshed forklarer i hvor høj grad kundens forventninger til det købte 

produkt er mødt. Dermed omfatter Kundetilfredshed en del af den forklaring, som 

konstruktionen Forventning kan bidrage med. Forventning vil derfor blive udeladt i den 

følgende konceptuelle model. 

Den sidste drivkræft for Kundeloyalitet i ECSI modellen er Opfattet kvalitet (human ware). 

Det forventes ikke, at denne variabel har en mærkbar påvirkning på forbrugernes valg af 

FMCG-produkt. Derfor er Opfattet kvalitet (human ware) fjernet den konceptuelle model, og i 

stedet er indlagt variablen Klagehåndtering. Producentens håndtering af forbrugeres klager er 

en form for service, som antageligt kan have en effekt på Kundeloyalitet på FMCG-markedet. 

Tilførslen af Klagehåndtering ses også i EPSI modellen, hvilket understøtter brugen af denne 

(EPSI-rating). 

Altså ekskluderes to af de drivkræfter, som ECSI modellen har fundet brugbare til forklaring 

af variation i Kundeloyalitet. Dette foretages for at forbedre modellens forklaringsevne i 

forhold til FMCG-markedet. 

 

I det følgende gennemgås den teoretiske baggrund for de resterende modifikationer, som er 

foretaget i den konceptuelle model i forhold til ECSI modellen. 



 

Konstruktionen Pris ventes også at være en drivkræft for Kundeloyalitet. Denne latente 

konstruktion er også inkluderet i andre studier, som udvikler en lignende konceptuel model 

(Martensen & Grønholt 2004a). Pris ventes at have en effekt på købsadfærden for en del 

forbrugere på FMCG-markedet. Konstruktionen påvirker direkte Rationel evaluering i 

modellen, og vil således beskrive, hvilken effekt forbrugerens opfattede værdi har på 

Kundeloyalitet. Af samme årsag er konstruktionen Opfattet værdi fjernet fra modellen, da 

konstruktionen Pris, grundet dens relation til Rationel Evaluering (denne konstruktion 

forklares nedenfor), dækker den forklaring, som Opfattet værdi bidrog med. 

Dette fremgår også af afhandlingens metodiske diskussion, hvor målevariablene til 

konstruktionen Rationel evaluering netop beskriver forhold som kvalitet for prisen og værdi 

for pengene. Denne forklaring er stadig central at fastholde i modellen, da konceptet opfattet 

værdi omfatter en stor andel af det, som blev diskuteret i afhandlingens problemfelt. Den 

opfattede værdi kan defineres som forholdet mellem opfattet nytte ved at købe 

produktet/servicen, og de investerede ressourcer i forbindelse med købet. Således vil 

konstruktionen Pris forklare variationen i Kundeloyalitet for de forbrugere, som foretager en 

rationel evaluering af forholdet mellem den nytte, som produktet giver dem, og de ressourcer 

– monetære som mentale – der skal lægges i købet samt i købsprocessen. 

 

Den sidste tilførte drivkræft i modellen er Sociale normer. Denne variabel forventes at kunne 

forklare noget af den variation, der vil være i kundeloyaliteten hos forbrugerne, da FMCG-

produkter, som mange andre produkter, for nogle forbrugere er med til at definere den som 

køber produkterne. Derfor kan et valg af et FMCG-produkt tænkeligt delvist forklares af de 

værdier, som produkterne projicerer over på køberen. Det ventes, at det for de fleste FMCG-

produkter i dag gælder, at forbrugere “… buy things not only for what they do, but also for 

what they mean” (Levy 1959). Sammenhængen mellem sociale normer og valg af produkt er 

empirisk efterprøvet mange gange via modellen Theory of Planned Behaviour (Ajzen 1991) 

og lægges altså, baseret på ovenstående forventninger og argumentation, ind i den 

konceptuelle model. 

 

En anden ændring fra ECSI modellen til den konceptuelle model er opdelingen af de effekter, 

som påvirker Kundetilfredshed og Kundeloyalitet gennem en rationel evalueringsproces, og 

de effekter som påvirker gennem emotionel evalueringsproces. Som forklaret tidligere i 

afsnittet er de to processer ikke hinandens modsætninger, men derimod indbyrdes afhængige 

(Damasio 1994). Derfor vil en forbruger for hvem købsadfærden baseres på en emotionel 



 

evaluering foretage et ubevidst valg, mens forbrugeren som baserer sit valg på en rationel 

evaluering, vil foretage en bevidst evaluering af den indsamlede information baseret på den 

indledende emotionelle respons (Ibid.). Den rationelle loyalitet beskrives som værende 

baseret på en kognitiv proces, hvor kunden ved hvert køb er tilfreds med produktet, og derfor 

forbliver loyal (Leahy 2008). Dette ikke at forveksle med inertisk adfærd, hvor kunden uden 

evaluering af oplevelsen med produktet foretager genkøb og dermed passivt accepterer 

produkt (Ibid.). 

Sondringen mellem loyalitet og inerti er afgørende for forståelsen af forbrugernes købsadfærd 

og søges inkorporeret i analysen. Den emotionelle loyalitet defineres som loyalitet baseret på 

forbrugerens attitude over for et produkt (Ibid.). Det er her, at bl.a. produktets identitet og 

værdier antages at have en stor effekt. Der tales i denne forbindelse om, at der kan eksistere 

egentlige relationer mellem forbrugere og produkter og at der dermed også ”knyttes bånd” 

mellem dem – jo stærkere et bånd desto højere grad af loyalitet. (Ibid.). Når disse 

sammenhænge skal modelleres i den konceptuelle model, sættes de to evalueringsruter op, 

som to latente variable, hvor Emotionel evaluering samtidig har en direkte effekt på 

Rationelle evaluering. Denne tilgang til opdelingen af drivkræfternes effekter i rationelle og 

emotionelle effekter er blandt andet foretaget af Leahy (2008) og Martensen & Grønholt 

(2004a). 

 

De foretagne ændringer antages at resultere i en konceptuel model, som er mere effektiv i 

forhold til at forklare variationen i Kundeloyalitet for forbrugere på FMCG-markedet. Dog 

synes det, som diskuteret i afhandlingens metodiske overvejelser, centralt at verificere 

konstruktionerne i den opstillede model via en kvalitativ analyse. 

 

Efter diskussionen af de teoretiske koncepter, som ligger til grund for den konceptuelle 

model, følger her et eksplorativt studie. Dette har til formål at bidrage med en verificering af 

om de identificerede drivkræfter fra den teoretiske gennemgang, afspejles i den empiriske 

undersøgelse. Dette sker gennem fire kvalitative semi-strukturerede interviews. Formen i de 

fire eksplorative interviews er beskrevet i afsnittet, der beskæftiger sig med afhandlingens 

metodiske tilgang. 



 

De kvalitative interviews indikerede, at den latente variabel Klagehåndtering ikke er et 

væsentligt element i forklaringen af variation i forbrugernes Kundeloyalitet. Dette forhold 

reflekteres i alle fire interviews, hvor respondenterne svarede: 

 

  

 

  

  

 

   

   

 

  

 

   

 

Således har ingen af respondenterne prøvet at klage over den kaffe de har købt. Denne 

variabels indflydelse på kundeloyalitet er dog i relation til andre produkttyper særdeles høj 

(Fornell & Wernerfelt 1988). Derfor vurderes fire kvalitative interviews ikke som 

tilstrækkeligt grundlag for at fjerne den latente variabel fra modellen, hvilket medfører at den 

kvantitative test ligeledes vil spørge ind til forhold vedrørende Klagehåndtering. Dog vil 

undersøgelsen have denne variabel for øje i forlængelse af databehandlingen, eftersom 

interviewene har indikeret, at konstruktionen bør bortfalde fra den konceptuelle model. 

Alle respondenterne er endvidere enige om, at den opfattede kvalitet af produktet er et 

særdeles vigtigt element, når de køber kaffe. Til gengæld er de også enige om, at den 

opfattede kvalitet af den service der ydes i forbindelse med købet, f.eks. service i butikken, 

ikke er en forklarende faktor. Eksempelvis fortæller respondent 1: 

 



 

 

 

Respondenternes manglende tiltro til butiksmedarbejdernes kompetencer bør tages til 

efterretning. Der er god ræson i argumenterne om, at det er de færreste medarbejdere i 

butikker, der sælger FMCG-produkter, som er tilstrækkeligt uddannede til at kunne bidrage 

med kompetent vejledning i butikkens produkter. Dette understøtter dermed eksklusionen af 

konstruktionen fra den konceptuelle model. 

I forbindelse med de resterende variable lader det til, at respondenternes besvarelser giver 

anledning til at belyse samtlige af de latente variable, som den teoretiske gennemgang 

identificerede. Eksempelvis vurderer respondent 3, at sociale normer er en relevant del af køb 

af kaffe: 

 

 

 

Efter denne gennemgang af de kvalitative interviews, samt en diskussion af hvordan de har 

bidraget til udviklingen af den konceptuelle model, vil den endelige model blive opstillet, og 

de dertilhørende hypoteser vil ligeledes blive præsenteret. 

 

De foregående underafsnit har gennemgået de teoretiske overvejelser henholdsvis den 

eksplorative undersøgelse, der ligger forud for opstillingen af den konceptuelle model, som 

analysen bygges op omkring. Nærværende underafsnit præsenterer den konceptuelle model, 

som ses nedenfor i figur 6. 

 



 

      
  

 

I den konceptuelle model er enkelte, latente variable blevet omdøbt. Dette gælder Opfattet 

kvalitet (hard ware), som her hedder Opfattet kvalitet, samt Opfattet kvalitet (human ware), 

som her hedder Klagehåndtering, da dette synes at være det eneste servicerelaterede begreb, 

som antageligt kan have en indflydelse, eftersom Opfattet kvalitet – service er udeladt af 

modellen. 

Den konceptuelle model indeholder endvidere en række sammenhænge illustreret ved de 

indsatte pile. Disse repræsenterer de forventede sammenhænge mellem de latente variable. Til 

hver af disse sammenhænge hører en hypotese, og de i alt 12 hypoteser omkring 

sammenhængene mellem Kundeloyalitet og de inkluderede drivkræfter er opstillet i 

nedenstående tabel 1. De forventede sammenhænge er en konsekvens af de kilder, hvorfra 

drivkræfterne er fremkommet, jf. teoridiskussionen tidligere i afsnittet. 
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Hypotese Beskrivelse 

  

H1 Pris har positiv effekt på respondenternes rationelle evaluering 

H2 Image har positiv effekt på respondenternes rationelle evaluering 

H3 Image har positiv effekt på respondenternes emotionelle evaluering 

H4 Opfattet kvalitet har positiv effekt respondenternes emotionelle evaluering 

H5 Sociale normer har positiv effekt på respondenternes rationelle evaluering 

H6 Sociale normer har positiv effekt på respondenternes emotionelle evaluering  

H7 Emotionel evaluering har positiv effekt på respondenternes rationelle evaluering 

H8 Rationel evaluering har positiv effekt på kundetilfredsheden blandt respondenterne 

H9 Emotionel evaluering har positiv effekt på kundetilfredsheden blandt respondenterne 

H10 Kundetilfredshed har positivt effekt på klagehåndtering 

H11 Kundetilfredshed har positiv effekt på kundeloyalitet 

H12 Klagehåndtering har positiv effekt på kundeloyalitet 

 

De ovenstående hypoteser vil alle blive testet i analysen. Dette afslutter udviklingen af den 

konceptuelle model. Dermed er fundamentet for at iværksætte analysen lagt. 
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Ambassadørerne er både interesserede i at fortælle andre om 
de fordele de ser i produktet, og har flere gange gjort det

Analyse



 

 

Den konceptuelle model er sat op, men kan ikke stå alene. Derfor skal den efterprøves for at 

kunne belyse den problemstilling, der er introduceret. Adfærden og de demografiske 

karakteristika for respondenterne som bidrager med data, vil endvidere blive analyseret. 

Formålet med analysen er dermed, at skabe yderligere indsigt i forbrugernes præferencer, og 

at teste om sammenhængene i modellen er som forventet. 

Det første afsnit i analysen kobler målevariable og den konceptuelle model. Herefter 

gennemgås måden, hvorpå forberedelsen af data er håndteret. Efterfølgende vurderes 

undersøgelsens validitet, reliabilitet og repræsentativitet i afsnittet evaluering af data. Derpå 

skabes der et overblik over respondenternes besvarelser i afsnittet deskriptiv statistik. Herefter 

analyseres underliggende strukturer blandt forbrugerne via en klyngeanalyse, og slutteligt 

tester analysen de opstillede hypoteser i den konceptuelle model i analysen af drivkræfter for 

kundeloyalitet. 

 

Dette indledende afsnit har til formål at skabe overblik over den udviklede konceptuelle 

model og dennes sammenhæng med den udfærdigede spørgeskemaundersøgelse. Tabellen 

over spørgeskemaets spørgsmål, der ses i bilag 2, angiver, hvilke latente variable de enkelte 

målevariable i spørgeskemaet vedrører. Dette afsnit visualiserer disse sammenhænge således, 

at denne viden er sikret læseren inden selve analysen af respondenternes besvarelser 

præsenteres. 



 

 
 

Ovenstående figur 7 præsenterer således spørgsmålenes tilknytning til de respektive latente 

variable. De latente variable i den konceptuelle model knytter dermed an til i alt 28 af de 51 

spørgsmål i undersøgelsen. Disse 28 spørgsmål danner grundlaget for den efterfølgende 

måling af drivkræfterne bag kundeloyalitet. Det er disse variable, som den deskriptive statistik 

vil søge at skabe overblik over. 

Inden det indsamlede data kan analyseres skal det forberedes således, at resultatet af analysen 

bliver så retvisende som muligt. Rensningen af data er en afgørende del af den indledende 

proces for at sikre, at potentielle biaser i analysen bliver elimineret. I afsnittet diskuteres 

derfor håndteringen af de forhold, som kan medføre biaser. Forhold som manglende 

svarværdier, manglende variation i besvarelserne samt vendte skalaer. 

 

Distributionen af spørgeskemaet resulterede i 220 besvarelser, hvoraf 32 indledningsvist blev 

frasorteret. Dette skyldes et højt antal manglende svarværdier hos respondenterne. Denne 

potentielle problematik er reduceret allerede ved opsætningen af det elektroniske 

spørgeskema. Det skyldes, at respondenten ikke har mulighed for at fortsætte til næste 

spørgsmål, såfremt denne ikke har svaret på alle spørgsmål på det eksisterende skærmbillede. 

Dog kan respondenterne undlade at færdiggøre spørgeskemaet ved at lukke det. Det medførte 
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et for højt antal manglende besvarelser hos 20 af de 32 frasorterede respondenter, hvilket 

beror på en subjektiv vurdering. Årsagen til at de sidste 12 respondenter blev frasorteret er, at 

disse svarede, at de aldrig køber kaffe, hvorfor deres besvarelser ikke ville bidrage til 

undersøgelsen. 

Ingen respondenter besvarede spørgsmål 31, som omhandler klager. Hvis respondenten 

svarer, at denne aldrig har prøvet at klage til producenten af den kaffe vedkommende har 

købt, springes sp32 og sp33 over, hvilket er tilfældet for samtlige besvarelser. Dette er en 

bevidst systematisk reduktion af datamaterialet, og betragtes derfor ikke som hverken en 

tilfældig eller systematisk fejl, hvorfor respondenter med manglende besvarelser på dette 

spørgsmål ikke ekskluderes fra datamaterialet. 

 

Den følgende del af dataforberedelsen omhandler manglende variation i besvarelserne. 

Besvarelser der er unaturligt uvarierede eller hvor systematiske besvarelser synes tydelige 

forringer reliabiliteten og validiteten, hvorfor disse er ekskluderet (Jensen & Knudsen 2006). 

Vurderingen af manglende variation er ligeledes her foretaget ud fra en subjektiv vurdering, 

og gennemgangen lod ikke noget at bemærke. 

Som nævnt i metodeafsnittet var der indsat to kontrolspørgsmål i spørgeskemaet, der spørger 

til de samme forhold med to forskellige formuleringer (sp25 og sp26). Dette var for at sikre, 

at respondenterne fastholdte en høj mental aktivitet under besvarelsen. Gennemgangen af 

disse kontrolspørgsmål bevidnede, at 8 respondenter afgav meget forskellige besvarelser på 

kontrolspørgsmålene. Derfor blev disse respondenters besvarelser ekskluderet fra 

datamaterialet, hvormed data reduceres til 180 respondenter (𝑛 = 180). 

 

Det sidste punkt i forberedelsen af data omhandler vendte skalaer. Alle skalaerne er gående 

over fem punkter fra ”meget enig” til ”meget uenig”. Derfor er der ingen skalaer, der skal 

vendes af den årsag. Dog er der en række spørgsmål, som er formuleret negativt, således at 

respondenternes mentale aktivitet opretholdes gennem hele spørgeskemaet. For at gøre disse 

spørgsmål sammenlignelige med de positivt formulerede skal skalaen vendes for de negativt 

formulerede spørgsmål. Når en skala vendes, bliver ”Meget enig” til ”Meget uenig” og 

dermed bliver svarværdien 1 til værdien 5, ”Enig” bliver til ”Uenig”, svarværdien 2 bliver til 

værdien 4 etc. Dette bevirker, at der i analysen bliver anvendt vendte skalaer for følgende 

variable: sp17, sp26, sp30 og sp39. 

Således er forberedelsen af data håndteret, og herefter evalueres det tilbageværende data på de 

180 respondenter. 



 

 

Evalueringen af data sker ved en diskussion af validitet og reliabilitet af dataindsamlingen 

samt undersøgelsens repræsentativitet. Det skal understreges, at dette afsnit foretager en 

overordnet vurdering af validitet og reliabilitet, mens en mere detaljeret validitetsvurdering 

pågår senere i analysen. 

 

I undersøgelsen blev respondenterne præsenteret for 51 spørgsmål. Svarene på nogle af disse 

vil i sin natur være sande, hvilket eksempelvis gælder de nominalt skalerede spørgsmål 

(Jensen & Knudsen 2006), jf. afhandlingens metodiske overvejelser. Dette er eksempelvis 

spørgsmål om køn og postnummer. Andre spørgsmål, eksempelvis de intervalskalerede 

holdningsspørgsmål, giver anledning til en mere dybdegående evaluering af respondenternes 

besvarelser (Ibid.). Da afhandlingen anlægger en fænomenologisk inspireret tilgang til 

undersøgelsen, vil denne i udgangspunktet betragte de afgivne svar som værende sande. Til 

trods for dette er det afgørende at være kritisk i forhold til selve undersøgelsens udformning 

og de biaser, som uhensigtsmæssigheder kan være skyld i. 

 

Indledningsvist vil validiteten af stikprøvestørrelsen blive vurderet. Validitet definerer, i hvor 

høj grad undersøgelsen måler det, som er hensigten (Jensen & Knudsen 2006). Derfor 

afhænger validiteten i høj grad af stikprøvestørrelsen, der således har betydende indflydelse 

på risikoen for stikprøvefejl. I alt svarede 220 respondenter på spørgeskemaet, men som 

anvist tidligere blev 40 af disse ekskluderet fra undersøgelsen. Dermed indeholder analysen i 

alt 180 respondenter. Da analysen senere opdeler disse, vil stikprøvestørrelsens påvirkning på 

analysens validitet blive vurderet i afsnittet omkring hypotesetesten. Dog er 180 respondenter 

i udgangspunktet vurderet som værende tilfredsstillende. 

Et forhold i undersøgelsen, som synes at have positiv betydning for validiteten, er, at der til 

hver latent variabel i den konceptuelle model knytter sig flere målevariable. Dette muliggør 

en dybdegående analyse af de ønskede målinger, hvilket øger begrebsvaliditeten (Jensen & 

Knudsen 2006). Begrebsvaliditeten forstås således, at begrebet (den latente variabel) 

udtrykker det, som er hensigten. 

 



 

Mens validitet er en anskuelse af, om undersøgelsen måler det som er hensigten, er reliabilitet 

en vurdering af undersøgelsens pålidelighed. Altså, hvor mange tilfældige målefejl svarene 

indeholder (Jensen & Knudsen 2006). Typiske faktorer som kan forringe reliabiliteten er 

tvetydige eller stærke formuleringer i spørgsmål eller det faktum, at respondenterne til nogle 

spørgsmål ikke kan forventes at genkalde et ”sandt” svar. Det vurderes, at spørgsmålene sp38, 

sp44, sp48 som følge af formuleringerne kan give anledning til forringet reliabilitet, hvilket 

vil blive holdt for øje og yderligere belyst i afsnittet om den deskriptive statistik. 

Endvidere er en hensigtsmæssig måde at undersøge reliabiliteten af det indsamlede data på, at 

gentage undersøgelsen i sin nuværende form flere gange over tid (Jensen & Knudsen 2006). 

Således kan svarene sammenholdes, og hvis reliabiliteten af undersøgelsen er høj, vil svarene 

være relativt ens og testresultaterne de samme. Denne vurdering af reliabiliteten er 

ressourcekrævende og i dette tilfælde ikke praktisk mulig. 

I stedet indeholder spørgeskemaet forskellige spørgsmål vedrørende samme måleobjekt, altså 

spørgsmål hvor respondentens svar ventes at være konsistente (Jensen & Knudsen 2006). 

Som angivet i afsnittet ovenfor var besvarelserne for disse kontrolspørgsmål (sp25 og sp26 

samt sp39 og sp47) gennemgående konsistente for de tilbageværende 180 respondenter. Dette 

indikerer en god reliabilitet. 

 

Som anvist i afsnittet omkring afhandlingens metodiske tilgang blev et samarbejde med FDB 

indgået for at styrke den eksterne validitet samt reliabiliteten af undersøgelsen. Samarbejdet 

med ”FDB analyse” havde desuden til formål at forbedre repræsentativiteten, grundet et større 

antal respondenter. FDB gør brug af et professionelt sammensat panel af respondenter, som er 

repræsentativt udvalgt, og hvor løbende udskiftning pågår (FDB). Af ressourcemæssige 

årsager i FDBs organisation, blev undersøgelsen som anvist tidligere ikke foretaget. 

 

Undersøgelsens repræsentativitet er, som for validiteten, afhængig af de adspurgte 

respondenter. Der fokuseres dog her på sammensætningen og ikke antallet af de adspurgte 

respondenter. Følgende foretager en vurdering af, hvor god stikprøven er som repræsentant 

for hele populationen af forbrugere på det danske FMCG-marked. 

Der tales grundlæggende om to typer af fejlkilder: tilfældige fejl og ikke-tilfældige fejl 

(systematiske fejl). Tilfældige fejl er uundgåelige i et vist omfang, idet undersøgelsen ikke 

inkluderer alle respondenter i populationen. Systematiske fejl skævvrider derimod stikprøven, 

hvorfor repræsentativiteten for populationen bør diskuteres. (Jensen & Knudsen 2006) En 



 

typisk kilde til systematiske fejl i udvælgelsen af respondenter er måden, hvorpå data er 

indsamlet. Respondenterne er udvalgt efter en ikke-sandsynlighedsudvælgelse, idet det 

elektroniske spørgeskema er distribueret gennem diverse forskellige netværk. Selvom hele 

populationen ikke har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, er der gjort en betydelig 

indsats for at rekvirere respondenter fra forskellige dele af landet, i forskellige aldersgrupper 

etc. 

Som diskuteret tidligere i afhandlingen betyder det faktum, at spørgeskemaet distribueres 

elektronisk, at kun brugere af internettet, har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. 

Dette udelukker typisk de ældre aldersgrupper (Danmarks Statistik - A). 

Det fremgår dog af den følgende deskriptive statistik, at sammensætningen af respondenter er 

spredt over forskellige aldersgrupper i en acceptabel grad. Slutteligt er frafaldet af 

respondenter i undersøgelsen relativt lavt, hvilket er positivt for repræsentativiteten af 

undersøgelsen. Det er dog stadig ikke muligt at eliminere det faktum, at indsamlingsmetoden 

har påvirket repræsentativiteten af stikprøven. Derfor bør dette forhold overvejes, når 

analysens resultater aflægges og tolkes (Jensen & Knudsen 2006). 

 

I det ovenstående er validiteten, reliabiliteten samt repræsentativiteten af undersøgelsen 

evalueret. Den interne validitet og reliabilitet vurderes at være på tilfredsstillende niveau, 

mens repræsentativiteten sænkes grundet distributionen af spørgeskemaet gennem netværk. 

Dette skal holdes for øje i den resterende del af afhandlingen. 

 

Dette afsnit beskæftiger sig med den deskriptive statistik. Således vil fokus være på 

frekvenstabulering samt korrelationsmatricer. 

 

Følgende afsnit giver, ved brug af frekvenstabuleringer, et indblik i, hvordan besvarelserne 

for hver af målevariablene i de enkelte spørgsmål er fordelt. Således skabes der overblik over 

antallet af respondenter, der har afgivet valide og gyldige svar. Dette sker ved rapportering af 

variablenes modalværdi, median, gennemsnit, standardafvigelse og varians (Jensen & 

Knudsen 2006). 

Frekvenstabeller stiller ikke krav til variablenes skalaniveau. Dog vil kategorier med mange 

svarmuligheder – som eksempelvis alder – hurtigt blive uoverskuelige. Derfor anbefales det 



 

ofte, at disse værdier reduceres til et mindre antal kategorier (Jensen & Knudsen, 2006). 

Sådanne kategorier er opstillet for variablene vedrørende alder, postnummer og butikstype. 

Bilag 4 præsenterer frekvenstabuleringerne som separate histogrammer for hver af de 51 

målevariable. Besvarelserne for de spørgsmål som ikke er koblet til den konceptuelle model, 

bliver beskrevet inden afsnittet belyser fordelingen af svarene for de målevariable, der er 

koblet til den konceptuelle model. Der vil indledningsvist være fokus på de demografiske 

spørgsmål. 

Som det fremgår af bilag 4, er der en let overvægt af kvinder i forhold til mænd i besvarelsen 

af spørgeskemaet. Dette stemmer tilnærmelsesvis overens med den nationale fordeling 

(Danmarks Statistik - B). Endvidere er middelværdien for aldersfordelingen en smule lavere 

end den nationale fordeling. Gennemsnitsalderen for respondenterne er 37,8 år, mens den 

nationale gennemsnitsalder er 40,2 år. Dette vurderes dog at stemme tilstrækkeligt overens til 

ikke at have en skævvridende effekt på datasættet. (Danmarks Statistik - C)3. 

Der er en klar overvægt af respondenter, som er bosiddende i Københavnsområdet – også 

langt flere end det nationale gennemsnit (Danmarks Statistik - B). Dette kan betragtes som en 

fejlkilde set ud fra ønsket om, at skabe viden på et nationalt niveau. Et forhold som kan 

kritisere datamaterialets repræsentativitet, og dermed analysens konklusioner. 

Både den lidt lavere gennemsnitsalder samt overvægten af respondenter bosiddende i 

Københavnsområdet er et resultat af, at respondenterne er blevet rekvireret gennem eget 

netværk. 

Spørgeskemaets spørgsmål vedrørende indkomst måler husstandsindkomsten, hvorfor den 

giver et udtryk for husstandens købekraft. Husstandens indkomst er interessant at belyse, da 

indkøb af FMCG-produkter antageligt købes ud fra en andel af husstandens samlede 

rådighedsbeløb og ikke ud fra individets rådighedsbeløb. 

Efter denne belysning af de demografiske spørgsmål, følger en gennemgang af besvarelserne 

af de målevariable, der omhandler den konceptuelle model. 

Målevariablene er grupperet og visualiseret nedenfor i tabel 2 således, at de er samlet under 

hver af de latente variable i den konceptuelle model, som de er knyttet til. I det følgende vil 

disse spørgsmål blive evalueret på deskriptivt niveau. 

                                                 



 

     

 

Indledningsvis skal det bemærkes, at den latente variabel Klagehåndtering er ekskluderet fra 

den konceptuelle model. Dette skyldes, at ingen af de 180 respondenter angav, at de har 

klaget over den kaffe, de har købt. Dermed vurderes det, at klagehåndtering ikke har 

signifikant påvirkning på kundeloyalitet på FMCG-markedet. 

 

Denne latente variabel måles af tre målevariable, hvor besvarelserne i gennemsnit har en 

værdi på 2,98, og samlet set indikerer data for Pris at være tilnærmelsesvist normalfordelt. 

n Gennemsnit Median Modal
Standard 

afvigelse

Pris 180 2,98 3 3 1,01

sp20 180 3,77 4 4 ,75

sp21 180 2,89 3 4 1,20

sp22 180 2,29 2 2 1,09

Image 180 3,18 4 3 ,91

sp23 180 2,81 3 3 1,03

sp24 180 3,56 4 3 ,79

Opfattet kvalitet 180 3,69 4 4 ,92

sp28 180 3,54 4 4 ,85

sp29 180 3,92 4 4 ,83

sp30 180 3,61 4 4 1,09

Sociale normer 180 2,86 3 3 ,97

sp34 180 2,70 3 3 1,02

sp35 180 3,08 3 4 ,97

sp36 180 3,32 4 4 1,00

sp37 180 2,96 3 3 ,86

sp38 180 2,24 2 3 ,98

Rationel evaluering 180 3,86 4 4 ,74

sp39 180 3,98 4 4 ,80

sp40 180 3,94 4 4 ,65

sp43 180 3,66 4 4 ,76

Emotionel evaluering 180 2,76 3 2 ,91

sp41 180 2,96 3 3 1,02

sp42 180 3,42 3 3 ,82

sp44 180 1,89 2 1 ,89

Kundetilfredshed 180 3,90 4 4 ,71

sp45 180 4,19 4 4 ,56

sp46 180 4,03 4 4 ,71

sp47 180 4,07 4 4 ,57

sp48 180 3,33 3 4 1,00

Kundeloyalitet 180 3,06 3 3 1,00

sp49 180 3,57 4 4 ,90

sp50 180 2,87 3 3 ,97

sp51 180 2,76 3 2 1,12



 

Dette betyder, at respondenterne som samlet gruppe mener, at Pris – tolket som opfattet værdi 

– hverken har en positiv eller negativ effekt på kundeloyalitet. 

Når besvarelserne brydes ned til de enkelte spørgsmål, der optimalt set skulle være relativt 

ens eftersom de er hensat til at beskrive det samme forhold, viser der sig dog at være store 

forskelligheder. Således har sp20 og sp22 et gennemsnit på henholdsvis 3,77 og 2,29, hvor 

hverken median eller modalværdi er 3, som ellers er tilfældet for den samlede gruppe. De to 

spørgsmål vedrører om respondenten føler, at denne betaler en rimelig pris for den kaffe som 

oftest købes, samt om respondenten vælger kaffen, fordi den er billig. Eftersom det er to 

modsatrettede spørgsmål er det plausibelt, at gennemsnittet for de to spørgsmål ligeledes 

burde være modsatrettet, hvilket lader til at være tilfældet. Sp21 har et gennemsnit på 2,89, 

hvilket mest tydeligt afspejler gennemsnittet for konstruktionen Pris. Dette er der god ræson i, 

eftersom Sp21 er formuleret: Hvis kaffen fra et konkurrerende kaffemærke faldt betydeligt i 

pris, ville jeg stadig købe den kaffe, jeg oftest køber. Dette udsagn afdækker dermed i 

særdeleshed prisens effekt på kundeloyaliteten for den samlede gruppe af respondenter. 

 

Denne latente variabel består af to målevariable, og har et samlet gennemsnit på 3,18 samt 

medianen 4 og modalværdien 3. Dette betyder, at respondenterne tilnærmelsesvist er neutrale, 

dog med en mindre overvægt mod, at mærkets image har en indflydelse på deres loyalitet. 

Derudover er Sp23 i konstruktionen tilnærmelsesvis normalfordelt, mens Sp24 ikke tilnærmer 

sig normalfordelingen i lige så høj grad. Begge spørgsmål ligger relativt tæt på gennemsnittet 

for konstruktionen, og respondenterne er derfor som gruppe relativt homogen i forhold til 

konstruktionen Image. 

 

Denne latente variabel består af tre målevariable, og har en gennemsnitlig svarværdi på 3,69 

samt en median og modalværdi på 4. Dermed lader det til, at respondenterne er overvejende 

enige i, at deres opfattelse af kvaliteten har en indflydelse på deres valg af FMCG-produkt. 

Det bør nævnes, at de gennemsnitlige besvarelser for alle tre målevariable for denne 

konstruktion alle er lig meget hinanden, ligesom både medianen og modalværdien er 4 for alle 

spørgsmålene. Dog er ingen af de fire spørgsmål normalfordelt, da der for dem alle er en 

tendens til, at de er højreskæve. 

 

 



 

Denne latente konstruktion består af fem målevariable, og har et samlet gennemsnit på 2,73 

samt en median og modalværdi på 3. Det er dermed en særdeles homogen latent variabel. Det 

spørgsmål hvis gennemsnit ligger længst fra gruppens er sp38, med et gennemsnit på 2,24, 

hvor formuleringen er: Folk i min omgangskreds har anbefalet mig det kaffemærke, jeg oftest 

køber, og derfor køber jeg dette. Det er ligeledes det spørgsmål, der adskiller sig mest fra de 

resterende spørgsmål, som måler denne latente variabel. Dette vurderes at bunde i, at sp38 er 

et meget specifikt spørgsmål, som henviser til en episode, der er hændt for respondenterne, 

mens de resterende spørgsmål i højere grad repræsenterer en holdning til begrebet sociale 

normer. Det eneste af fem spørgsmål der er normalfordelt, er sp37. 

 

Denne latente variabel består af tre målevariable, og har et gennemsnit på 3,86, mens 

medianen og modalværdien antager værdien 4. Alle tre spørgsmål ligger relativt tæt på 

gennemsnittet for den latente variabel, mens median og modalværdierne for alle tre er 4, som 

det også er tilfældet for den fælles konstruktion. Derudover er alle tre spørgsmål ligeledes 

lettere højredrejet. Respondenterne er – som samlet gruppe – gennemsnitligt overvejende 

enige i undersøgelsens udsagn omkring Rationel evaluering. 

 

Emotionel evaluering består af tre målevariable. Konstruktionen har et gennemsnit på 2,76, en 

median på 3 og en modalværdi på 2. For denne konstruktion er det kun sp41, hvis gennemsnit 

er i nærheden af konstruktionens, mens sp42 og sp44 trækker i hver sin retning. Forskellen i 

sp42 og sp44 er, at mens respondenterne i sp42 skal forholde sig til et parameter, der 

udelukkende vedrører dem selv (Den kaffe jeg oftest køber passer godt til mig som person), 

skal de i sp44 skal forholde sig til og identificere sig med omverdenens vurdering af kaffekøb 

(Jeg føler, at jeg bedre kan identificere mig med andre, fordi de køber den samme kaffe som 

mig). Disse forhold lader umiddelbart til at influere respondenternes besvarelser. 

 

Denne latente variabel består af fire spørgsmål og har et gennemsnit på 3,90 samt medianen 

og modalværdien 4. Dermed er kundetilfredshed et relativt vigtigt element i respondenternes 

kaffeindkøb, for den samlede gruppe af respondenter. Sp48 er det eneste, der trækker 

gennemsnittet en smule ned. Dog er alle tre spørgsmål lettere højreskæve, og dermed ikke 



 

normalfordelte. Ved dette spørgsmål er medianen og modalværdien 3. De tre andre spørgsmål 

i konstruktionen er dog relativt ens for hvad gennemsnit, median og modalværdi angår. 

Årsagen til dette kan være sp48: Jeg synes, at den kaffe jeg oftest køber er ligeså god som den 

perfekte kaffe. Udsagnet ”perfekt” er meget stærkt ladet, og kan være årsagen til, at 

respondenterne har scoret dette spørgsmål lidt lavere end de resterende spørgsmål, der 

omhandler kundetilfredshed. 

 

Den sidste konstruktion, Kundeloyalitet, består af tre målevariable, og har gennemsnittet 3,06 

samt medianen og modalværdien 3. Mens sp50 er lidt lavere scoret end sp51, har begge et 

gennemsnit på knap 3. Dermed er det især sp49 der trækker gennemsnittet op. Dette 

spørgsmål afviger således i fra de resterende to målevariable. Dette kan skyldes 

niveauspringet i de tre spørgsmål. Sp49 spørger ind til, om respondenterne selv vil fortsætte 

med at købe den kaffe de oftest køber, mens sp50 spørger om de har lyst til at fortælle andre 

om den kaffe de køber. Der er god ræson i den lavere scoring på sp50 frem for sp49, og det 

samme gælder for den yderligere lavere score ved sp51, hvor der spørges, om respondenterne 

flere gange har anbefalet andre at købe den kaffe de selv køber. Ingen af de tre spørgsmål er 

normalfordelte. 

I diskussionen af undersøgelsens reliabilitet blev det understreget at spørgsmålene sp38, sp44 

og sp48 potentielt kunne medføre ireliable besvarelser grundet deres stærke formuleringer. 

Ovenstående viste, at dette synes at være tilfældet, da de alle skilte sig ud fra de resterende 

spørgsmål, der målte samme konstruktion. Derfor vil disse være under særlig observation i 

den efterfølgende evaluering af data. 

 

Dermed er det i den deskriptive statistik blevet vist, at der er en række forhold, som skal tages 

højde for fremadrettet i afhandlingen. Dette sammenfatter belysningen af besvarelsernes 

fordeling, og leder videre til en dybere forståelse af samvariationen mellem målevariablene i 

den konceptuelle model. 

 

Dette afsnit vil foretage en korrelationsanalyse på det indsamlede data fra den kvantitative 

undersøgelse. Korrelationsanalysen anvendes her til at teste styrken og retningen af en 

potentiel lineær sammenhæng mellem to intervalskalerede variable (Jensen & Knudsen, 

2006). Således er formålet med korrelationsanalysen at teste, om der er lineær samvariation 



 

mellem to målevariable. I dette tilfælde testes korrelationen mellem de målevariable, der er 

tilknyttet den opstillede konceptuelle model. 

Der er tre alternativer til måling af korrelationen mellem to variable: Pearsons, Spearmans 

eller Kendalls korrelationsanalyse. Pearsons korrelationen forudsætter, at de analyserede 

variable som er minimum intervalskalerede og tilnærmelsesvist normalfordelte (Jensen & 

Knudsen 2006). Som anvist i det foregående afsnit, er de indgående målevariable ikke 

normalfordelte i en grad, så Pearsons korrelation kan benyttes. Spearmans og Kendalls 

korrelation forudsætter ikke en normalfordeling af variablene (Ibid.), hvilket øger muligheden 

for biasede resultater, som følge af, at outliere vil påvirke korrelationen uforholdsmæssigt 

meget. Spearmans korrelation benyttes, da flertallet af svarenes fordelinger spredes over flere 

forskellige svarmuligheder – jf. frekvenstabuleringerne i bilag 4– og derved ikke klumpes 

sammen om en enkelt svarmulighed. 

Afsnittet vil behandle den bivariate korrelation mellem de målevariable, der er koblet til 

latente variable i den konceptuelle model. Slutteligt vil eventuelle korrelationer mellem 

variable, som ikke måler den samme latente variabel bliver analyseret. 

 

Pris har målevariablene sp20, sp21 og sp22 tilknyttet. Denne konstruktion beskriver, hvorvidt 

prisen har en påvirkning på forbrugerens grad af kundeloyalitet. Variablen sp20 korrelere ikke 

med sp21 og sp22, da korrelationskoefficienterne er henholdsvis 0,132 og -0,025. Endvidere 

er sammenhængene ikke signifikante. Sp20 spørger til, i hvilken grad respondenten føler, at 

denne betaler en rimelig pris for den oftest købte kaffe. Sp21 spørger til respondentens 

prissensitivitet. Begge spørgsmål beskriver derved respondentens forhold til den pris, som 

vedkommende betaler for den oftest købte kaffe, men er i natur forskellige, da sp21 tænkeligt 

kan virke abstrakt for nogle respondenter. Sp22 derimod korrelerer med sp21 med en 

korrelationskoefficient på 0,320 og en signifikans på 0,01-niveau. Dette indikerer en positiv 

samvariation mellem de to målevariable. Dette virker logisk, da begge spørgsmål spørger til, 

om prisen er et afgørende parameter for valg af produkt. 

 

Image søger at beskrive i hvilken grad produktets omdømme driver kundeloyaliteten. 

Konstruktionen måles af variablene sp23 og sp24. Disse målevariable har en 

korrelationskoefficient på 0,542 på 0,01-niveau. Dette betyder, at de to variable samvarierer 

positivt og at 29,4 % (svarende til 0,5422) af variationen i den ene variabel, er lig variationen i 



 

den anden. Den positive samvariation vidner om, at de respondenter som er bevidste om, at 

deres valg af produkt påvirkes af produktets omdømme, også typisk vælger produkter med et 

godt omdømme. Det er essentielt at pointere, at korrelationen mellem disse variable ikke 

nødvendigvis er kausal. Det vil sige, at der på baggrund af korrelationsanalysen kan gisnes 

om årsagen til samvariationen, men at denne reelt kan skyldes indflydelse fra en tredje 

variabel – således er der altså tale om fælles varians mellem to variable frem for forklaret 

varians (Jensen & Knudsen, 2006). 

 

Opfattet kvalitet måles ved variablene sp27-sp30. Her ses en relativt stærk korrelation mellem 

variablene sp28 og sp29 på 0,392. Dette viser, at de respondenter der opfatter kvaliteten af 

den kaffe de oftest køber som værende høj sammenlignet med de resterende mærker på 

markedet, er de samme, som ser en stor forskel på produkterne på markedet. Begge disse 

variable korrelerer endvidere positivt med sp30 med koefficienter på 0,594 for sp28 og 0,357 

for sp29. Skalaen for sp30 er vendt, og reflekterer dermed, om respondenter lægger vægt på, 

at kaffen som købes, er af høj kvalitet. Den positive samvariation mellem de tre variable er 

dermed logisk. Sp27 ser ikke ud til at korrelere med de resterende målevariable. 

 

Sociale normer måles af sp34-sp38. Denne konstruktion søger at beskrive, hvorledes de 

sociale aspekter af en forbrugers tilværelse har indflydelse på dennes grad af loyalitet over for 

et FMCG-produkt. Sp34 korrelerer her stærkt med sp35, sp36 og sp37, hvor 

korrelationskoefficienterne er henholdsvis 0,590, 0,401 og 0,402. Dette vidner om, at svarene 

generelt er konsistente. Der tegnes dermed et billede af en gruppe respondenter, for hvem det 

sociale aspekt i kaffekøb er bevidstliggjort og centralt for produktvalget. Dog korrelerer sp38 

ikke med de resterende målevariable. Det skyldes, at spørgsmålet er meget konkret, da det 

spørger ind til, om det kaffemærke som respondenten oftest køber, er blevet anbefalet af 

omgangkredsen. Den bivariate korrelation mellem sp35 og sp36 er ligeledes høj. Dette tyder 

på, at de respondenter som mener, at valg af kaffemærke siger noget om en person, samtidig 

mener, at valg af kaffetype (f.eks. formalet, fairtrade-certificeret og/eller økologisk kaffe) 

siger noget om en person. 

 

 

 



 

Rationel evaluering tjener det formål at beskrive, hvorvidt respondentens købsadfærd, og 

herunder kundeloyalitet, kendetegnes ved en rationel evalueringsproces. Konstruktionen 

måles ved sp39, sp40 og sp43. Disse tre variable er alle positivt korrelerede. De tre 

målevariable spørger til, om den kaffe som respondenten oftest køber, lever op til 

forventningerne, giver god værdi for pengene, og om kvaliteten er høj i forhold til kaffens 

pris. Alle tre variable måler rationelle forhold, som tænkeligt medvirker til øget loyalitet. 

 

Til Emotionel evaluering knyttes målevariablene sp41, sp42 og sp44. Konstruktionen søger, 

modsat ovenstående, at måle hvorvidt respondentens loyalitet baseres på en emotionel 

evalueringsproces. Der ses en positiv samvariation mellem sp41 og sp42 med en koefficient 

på 0,525, så 27,6 % af variationen i sp41 deles altså med sp42. Omvendt er de to variables 

korrelation med den tredje målevariabel for Emotionel evaluering, sp44, relativt lav, men dog 

positiv. Hvor sp41 og sp42 spørger til, hvad det gør for respondenten, når denne tænker på 

den kaffe, der oftest købes, samt hvordan den passer til personen, spørger sp44 til, hvorvidt 

vedkommende bedre kan identificere sig med andre, som køber samme kaffe. Sp44 spørger 

dermed til respondentens emotioner i forhold til andre mennesker, mens sp41 og sp42 spørger 

til respondentens emotioner i forhold til vedkommende selv. Intuitivt kan dette være årsag til 

den lave korrelation. 

 

Kundetilfredshed måles af spørgsmålene sp45-sp48. Konstruktionen søger at måle effekten 

fra de ovenstående latente variable på kundetilfredsheden og samtidig kundetilfredshedens 

effekt på Kundeloyalitet. Den indbyrdes korrelation mellem de fire målevariable er særdeles 

tydelig. For disse bivariate korrelationer er sammenhængene positive, og spænder fra en 

koefficient på 0,353 mellem sp47 og sp48 til en koefficient på 0,729 mellem sp45 og sp46. 

Sidstnævnte svarer til, at 53,1 % af variationen i sp45 deles med variationen i sp46. 

 

Den sidste latente variabel er Kundeloyalitet. Denne variabels formål i den konceptuelle 

model er i sagens natur, at måle respondentens kundeloyalitet over for et mærke. 

Kundeloyaliteten måles ved spørgsmålene sp49-sp51. Også her er en stærk, positiv 

sammenhæng mellem alle målevariablene, hvor koefficienterne går fra 0,465 til 0,763. 



 

Sidstnævnte vidner om, at de som ofte har lyst til at fortælle andre om den kaffe de oftest 

køber, også typisk er dem, som har anbefalet kaffen til andre. 

 

Endvidere vil potentielle årsager til andre bemærkelsesværdige bivariate korrelationer mellem 

målevariable, som ikke måler samme konstruktion i den konceptuelle model, blive belyst. 

Undersøgelsen viser blandt andet at sp22, som måler, hvorvidt respondenten lægger vægt på 

et billigt produkt, korrelerer negativt med sp28 og sp30, der beskriver, hvorvidt respondenten 

vægter kvalitet højt. Altså, reflekterer svarene i undersøgelsen den negative sammenhæng, 

som må forventes mellem prisbevidsthed og ønske om høj opfattet kvalitet i det købte 

produkt. 

Endvidere ses en høj, positiv samvariation mellem målingen af Image i sp24, der spørger til 

hvorvidt den oftest købte kaffe har et godt omdømme, og spørgsmålene sp28, vægtning af høj 

kvalitet samt sp43, der måler respondentens vurdering af, om den oftest købte kaffe giver høj 

kvalitet for pengene. Der synes dermed at være en sammenhæng mellem et godt omdømme 

for et produkt, og respondentens vægtning og opfattelse af produktets kvalitet. 

Der ses ligeledes en sammenhæng i besvarelserne alt efter om respondenten har fokus på de 

værdier, som produkter projicerer over på køberen. Sp23 og sp24 vedrørende betydningen af 

produktets omdømme for købet, korrelerer positivt med sp34 og sp35. Disse spørger til om 

respondenten mener, at valg af produkt bidrager til at udtrykke dennes personlighed, samt om 

andres valg af kaffemærke siger noget om deres personlighed. Samvariationen afspejler, 

hvordan nogle forbrugere har bevidst eller ubevidst fokus på produkters bidrag til den 

udtrykte personlighed. 

Slutteligt ses en negativ samvariation mellem de respondenter, som primært vælger et 

produkt, fordi det er billigt (sp22), og respondenter der har lyst til at fortælle andre, om de 

fordele de ser i produktet, og som har anbefalet andre at købe produktet (sp50 og sp51). Dette 

er der god ræson i, da de respondenter som primært vælger produkt efter pris, typisk ikke vil 

være dem, som involverer sig i produktets andre karakteristika. 

Analysen af målevariablenes indbyrdes korrelationer har sammen med analysen af 

besvarelsernes fordeling, bidraget med et overblik over de relevante dele af datasættet. 

 

Flertallet af de målevariable, som er udvalgt til at måle de otte latente variable korrelerede. 

Derfor kan de ventes at danne brugbare faktorer i den efterfølgende hypotesetest. Dog 



 

korrelerede enkelte målevariable ikke som forventet, hvilket afhandlingen vil forholde sig 

kritisk til i det efterfølgende afsnit, som tester reliabiliteten af de opstillede konstruktioner. 
 

Til trods for at afhandlingen foretager en konfirmativ analyse af den opstillede konceptuelle 

model, vil følgende afsnit analysere reliabiliteten af de latente variable. Såfremt enkelte 

målevariable viser sig at bidrage negativt til reliabiliteten af konstruktionerne, bør det 

vurderes om disse skal ekskluderes fra analysen. Som mål for reliabiliteten af 

konstruktionerne benyttes Cronbachs alpha. Denne måler svarenes stabilitet og dermed de 

latente variables reliabilitet, og forudsætter at de inkluderede målevariable som minimum er 

intervalskalerede og ”ensrettede” (Jensen & Knudsen 2006), hvilket er tilfældet. Værdien af 

Cronbachs alpha-værdien udtrykker andelen af variansen i den sammensatte skala, der er 

fælles for alle de inkluderede målevariable (Ibid.). 

 

Cronbachs alpha
Cronbachs alpha 

if item deleted

Pris 0,343

sp20 0,448

sp21 -0,032

sp22 0,194

Image 0,679

sp23 N/A

sp24 N/A

Opfattet kvalitet 0,705

sp28 0,494

sp29 0,716

sp30 0,610

Sociale normer 0,696

sp34 0,598

sp35 0,590

sp36 0,637

sp37 0,658

sp38 0,735

Rationel evaluering 0,567

sp39 0,580

sp40 0,529

sp43 0,227

Emotionel evaluering 0,553

sp41 0,238

sp42 0,274

sp44 0,744

Kundetilfredshed 0,787

sp45 0,698

sp46 0,692

sp47 0,722

sp48 0,845

Kundeloyalitet 0,650

sp49 0,848

sp50 0,261

sp51 0,256



 

Tabel 3 viser de nuværende værdier af Cronbachs alpha for de latente variable, samt 

Cronbachs alpha-værdierne, såfremt en målevariabel ekskluderes fra modellen. Den anden 

kolonne i tabellen viser en Cronbachs alpha-værdi for konstruktionerne med de viste 

målevariable tilknyttet. En konventionel grænseværdi for denne størrelse er 0,7 (Jensen & 

Knudsen 2006), og værdier over 0,7 er i reglen et udtryk for en høj grad af reliabilitet i 

variablen. Tabellens tredje kolonne viser, hvordan værdien ændres såfremt en af de 

tilknyttede variable ekskluderes fra målingen. Her er det dog en afvejning af om en variabel er 

afgørende for konstruktionens begrebsvaliditet og derfor bør inkluderes selvom den svækker 

validiteten (Ibid.). Denne afvejning skal foretages ud fra en subjektiv vurdering. 

 

Opfattet kvalitet og Kundetilfredshed begge har en Cronbachs alpha-værdi på over 0,7. Derfor 

vil ingen målevariable blive ekskluderet her. Konstruktionerne Image, Sociale normer samt 

Kundeloyalitet er endvidere meget tæt på den konventionelle værdi 0,7, og det vurderes 

dermed, at reliabiliteten er tilfredsstillende for disse latente variable. Samtidig ønskes ingen af 

de tilknyttede målevariable udeladt, da de er for centrale for begrebsvaliditeten. 

 

Omvendt er reliabiliteten for konstruktionen Pris uacceptabel lav. Kun 34 % af variationen i 

det latente begreb (som her reelt måles som opfattet pris, og derfor er latent) forklares af den 

sammensatte skala bestående af sp20, sp21 og sp22. Dette kan forbedres til en værdi på 0,448 

såfremt sp20 ekskluderes fra modellen. Derefter vil den sammensatte skala bestående af sp21 

og sp22 dække godt 45 % af variationen i begrebet Pris. Endvidere er sp20 ikke afgørende for 

begrebets validitet, hvorfor det ekskluderes fra målingen af Pris. Dette er konsistent med 

korrelationsanalysen, som netop viste, at sp20 ikke korrelerede med sp21 og sp22, mens 

analysen af besvarelsernes fordeling også viste, at denne variabel skiller sig ud. 

 

Også konstruktionen Rationel evaluering synes at have en lav reliabilitet. Som det fremgik af 

korrelationsanalysen, ses stærk korrelationer mellem alle de tre målevariable for denne 

konstruktion. Dette stemmer også overens med, at forbedringen af Cronbachs alpha-værdien 

er yderst begrænset, hvis en af målevariablene ekskluderes. Derfor vil reliabiliteten ikke blive 

øget betydeligt, hvorfor de tre variable fastholdes som målevariable for konstruktionen. Det 

medfører dog, at Cronbachs alpha-værdien for denne latente variabel er i underkanten af det 

acceptable. 

 



 

Konstruktionen Emotionel evaluering har også en relativt lav reliabilitet. Denne kan forbedres 

betydeligt, hvis sp44 ekskluderes, og den latente variabel reduceres til to målevariable. Sp44 

er, som korrelationsanalysen påpegede, af en anden karakter end sp41 og sp42 og spørger til 

emotionelle forhold i relation til andre forbrugere. Denne drejning af spørgsmålet ser ud til at 

ændre, hvad spørgsmålet rent faktisk måler, hvorfor reliabiliteten af den sammensatte skala 

forringes. Derfor ekskluderes dette spørgsmål, og Cronbachs alpha er herefter på 0,744. 

 

Slutteligt bør reliabiliteten for konstruktionen Sociale normer belyses. Til trods for, at 

reliabiliteten her er tilfredsstillende, viste analysen af besvarelsernes fordeling samt 

korrelationsanalysen, at sp38 skilte sig ud fra de resterende fire målevariable, sp34-sp37. Det 

fremgår endvidere, at reliabiliteten øges betydeligt fra 0,696 til 0,735 og, at begrebsvaliditeten 

bevares til trods for en reduktion i antallet af målevariable. Sp38 ekskluderes derfor. 

 

Dermed er reliabiliteten analyseret for de latente variable i den konceptuelle model. Enkelte 

målevariable blev fjernet fra modellen. Dette sikrer en gennemgående tilfredsstillende 

reliabilitet af konstruktionerne, hvilket øger pålideligheden af de følgende analyser. Ydermere 

vurderes begrebsvaliditeten at være tilfredsstillende til trods for at enkelte latente variable 

måles af blot to målevariable, hvilket også ses i lignende studier (Hansen 2008). 

 

Således er afsnittet vedrørende deskriptiv statistik tilendebragt. Afsnittet har blandt andet 

bidraget med en positiv besvarelse af det første delspørgsmål, der spurgte, hvorvidt 

kundeloyalitet eksisterer på FMCG-markedet. Dermed er forudsætningen for fortsættelsen af 

analysen grundlagt. 

 

Formålet med denne analyse er at skabe indsigt i de underliggende strukturer blandt 

forbrugerne på baggrund af respondenternes besvarelser. Målet med afsnittet er dermed at 

analysere, hvilke forskellige klynger der eksisterer, inddelt ud fra graden af loyalitet, samt at 

belyse hvad der karakteriserer dem. Den deskriptive statistik kortlagde, at loyalitet eksisterer 

på FMCG-markedet, og den følgende analyse dekomponere denne konklusion, ud fra en 

forventning om, at kundeloyalitet kun er gældende for nogle typer forbrugere. Analysen 

ventes at bidrage med viden om, hvilke typer af forbrugere som er loyale og dermed også, 

hvilke typer forbrugersegmenter FMCG-producenterne skal penetrere, før investeringer i at 



 

øge kundeloyaliteten kan styrke konkurrenceevnen. Klyngeanalysen anvendes, da det netop er 

dennes styrke at identificere og kortlægge markedssegmenter ud fra respondenternes 

valgkriterier og forbrugsmønstre (Jensen & Knudsen 2006). 

Klyngeanalysen tager udgangspunkt i de absolutte forskelle mellem 

sammenligningsvariablene, hvor observationerne søges grupperet. Det særlige ved den valgte 

klyngeanalyse er, at den er eksplorativ, hvorfor den vil være funderet i de naturlige 

sammenhænge mellem grupperne. Dermed vil der ikke på forhånd blive defineret et specifikt 

antal klynger. Dette medfører, at observationerne i hver af klyngerne vil være homogene, og 

omvendt være heterogene i forhold til observationerne i de resterende klynger. 

I forbindelse med udførelsen af denne analyse, er der en række forudsætninger, som skal 

klarlægges. For det første skal de udvalgte sammenligningsvariable være relevante for 

analysen. De bør udvælges med udgangspunkt i analyseproblemets substans. Derfor er der i 

analysen taget udgangspunkt i de tre spørgsmål (sp49-51) der udgør den latente variabel 

Kundeloyalitet fra den konceptuelle model. Disse tre spørgsmål udgør tilsammen 

kundeloyalitet som begrebet er defineret i afhandlingen. 

 

Udførelsen af klyngeanalysen indeholder en række procestrin. 

Indledningsvist skal klyngemetoden vælges. Da analysen er eksplorativ og der dermed ikke på 

forhånd er fastlagt et antal klynger, foretages der her en hierarkisk klyngeanalyse. Med 

udgangspunkt i en agglomerativ klyngedannelse, hvor algoritmen sammenlægger 

respondenterne i klynger trin for trin indtil alle respondenterne er placeret i en klynge, er det 

muligt at aflæse det umiddelbart optimale antal klynger (Jensen & Knudsen 2006). 

 

Dernæst testes den valgte metode og antal klynger vælges. Der testes for de relative forskelle 

mellem antallet af klynger, hvor test af afstande mellem respondenterne i de udvalgte klynger 

lægger grund for det valgte antal klynger. I denne afhandling fokuseres der på, at 

afstandsmålene ikke bliver for store, mens meget små klynger dog ikke accepteres (Jensen & 

Knudsen 2006). Dette sker på baggrund af en subjektiv vurdering. 

 

Slutteligt testes den interne og eksterne reliabilitet og validitet. For at teste klyngernes interne 

reliabilitet vil analysen klynge data ved hjælp af fire metoder: Ward‟s method, Between-group 

linkage, Centroid clustering og Nearest neighbor. Ved at anvende flere metoder testes 

datamaterialet for, hvorvidt klyngerne dannes ved tilfældigheder, eller om klyngerne 

reflekterer reelle underliggende strukturer. Testen som viser de tydeligste klynger vælges. 



 

Efterfølgende testes klyngernes interne validitet ved en Split-half-test. Her opdeles 

datamaterialet i to tilfældige grupper, hvorefter disse grupper klynges enkeltvis, og derefter 

sammenlignes. Graden af lighed mellem de to grupper danner grundlag for klyngedannelsens 

interne validitet. Den eksterne valideringsproces vil ikke finde sted i denne afhandling, da 

samarbejdet med FDB som nævnt ikke blev fuldendt. 

 

Efter de indledende manøvrer kan klyngeanalysen eksekveres. Som nævnt bliver klyngerne 

konstrueret på baggrund af respondenternes besvarelser af loyalitetsspørgsmålene sp49, sp50 

og sp51. I visse tilfælde kan det være uhensigtsmæssigt, hvis der er høj multikollinearitet 

mellem de variable, der klynger respondenterne (Jensen & Knudsen 2006). Men eftersom det 

i dette tilfælde netop er tre spørgsmål, der beskriver det samme begreb (kundeloyalitet), er det 

ikke problematisk i denne sammenhæng. Yderligere bør der indledningsvist tages højde for, 

om middelværdier og varians er meget forskellige. Såfremt dette er tilfældet, vil det være 

hensigtsmæssigt at standardisere variablene forud for klyngeanalysen (Ibid.) Dette er dog ikke 

en problematik i denne undersøgelse, hvorfor klyngeanalysen vil blive foretaget med det 

eksisterende data. 

 

Gennemførelsen af klyngeanalysen viste, at Wards method var den af de fire førnævnte 

metoder til bedømmelse af afstandsmålene, der gav de tydeligste klynger. Dette er ifølge 

blandt andre Morey et al. (1983), ofte den bedst anvendelige metode. 

I outputtet fra analysen viste Aggolmeration schedule-tabellen (bilag 5), at koefficienten fra 

og med trin 177 af de 179 trin, resulterede i den største forøgelse i afstandsmålene. Dette 

betyder, at det vil være mest hensigtsmæssigt at danne fire klynger4. Derpå blev der fortaget 

en konfirmativ klyngeanalyse med præcis fire klynger, således at datasættet blev beriget med 

en kolonne, hvor hver respondent blev inddelt i en af de fire klynger. 

I det næste procestrin er klyngeanalysens opdeling af data i fire klynger blevet valideret via en 

split-half-test. Respondenterne blev tilfældigt fordelt i to halvdele med 90 respondenter i 

hver5. Derpå blev der foretaget en klyngeanalyse med fire klynger i hver af de to halvdele af 

datasættet, som efterfølgende blev sammenlignet indbyrdes og i forhold til klyngerne i det 

oprindelige datasæt. Dette resulterer i visse udsving – eksempelvis i forhold til den 

                                                 



 

procentvise fordeling af respondenter i hver af de fire klynger (bilag 6). Dog viste split-half-

testen, at de samme karakteristika definerer de enkelte klynger både i hver halvdel og i det 

komplette datasæt – eksempelvis udtrykt ved ens niveauer for loyalitetsspørgsmålene. 

Hermed er den interne validering af klyngeanalysen gennemført, med et tilfredsstillende 

resultat. 

Yderligere bør analysen valideres eksternt. I den forbindelse var det – som nævnt ovenfor – 

hensigten, at FDB Analyse, skulle fungere som samarbejdspartner på denne del. Dog blev 

dette samarbejde ikke eksekveret grundet manglende ressourcer i FDB’s organisation. Derfor 

er der ikke foretaget ekstern validitet af de konklusioner, der bliver frembragt i denne 

afhandling. 

 

Efter valideringen af klyngerne vil navngivning af dem finde sted. Som det fremgår af 

nedenstående tabel 4 er der dannet fire klynger. Disse er navngivet på baggrund af de 

gennemsnitlige besvarelser vedrørende kundeloyalitet i hver af klyngerne. 

 

               

 

Den øverste klynge i tabellen er benævnt Ambassadører (3)
6. Denne klynge er karakteriseret 

ved, at respondenter gennemsnitligt har svaret overvejende positivt på alle tre spørgsmål, der 

omhandler loyalitet: 

 
 

 

 

 

                                                 

sp49 sp50 sp51

Gns. Gns. Gns.

Ambassadører (3) 31 17,2 4,52 4,26 4,32

Potentielt loyale (1) 84 46,7 3,49 3,14 3,00

Inertiske forbrugere (2) 33 18,3 4,06 1,88 1,61

Illoyale (4) 32 17,8 2,38 1,81 1,78

Samlet datasæt

Ward 

Method                             

Frekvens Procent



 

Dermed er ambassadørerne ikke blot overbeviste om, at de vil foretage genkøb. De er både 

interesserede i at fortælle andre om de fordele de ser i produktet, og har flere gange gjort det. 

Denne gruppe udgør 31 af de 180 respondenter – eller 17,2 % af det samlede antal. 

 

Den næste klynge er benævnt inertiske forbrugere. Disse respondenter er karakteriseret ved, at 

de er overbeviste om, at de ønsker at købe produktet i fremtiden. Dog har respondenterne i 

denne gruppe ringe ønske om at informere andre om de fordele de ser i produktet. Samtidig er 

det den gruppe, der i lavest grad har anbefalet andre at købe den kaffe, de selv oftest køber. 

Denne gruppe bliver benævnt inertiske forbrugere. Gruppen udgør 33 respondenter, svarende 

til 18,3 % af det samlede antal i datasættet. 

 

Den tredje klynge er de potentielt loyale. Denne gruppe er karakteriseret ved den 

gennemsnitligt set neutrale grad af kundeloyalitet (3,49). Det er således ikke en gruppe der 

kan betragtes som illoyale. Dermed er der potentiale for at skabe loyalitet blandt disse 

respondenter, hvorfor de benævnes potentielt loyale. Denne gruppe er den største med 84 

respondenter, svarende til 46,7 % af datasættets samlede antal. 

 

Den sidste klynge er benævnt de illoyale. Denne gruppe består af de respondenter, der ikke er 

overbevist om, at de i fremtiden ønsker at købe den kaffe, de oftest har købt. Endvidere har de 

ikke har fortalt andre om de fordele de, ser i at købe netop det produkt, og har heller ikke lyst 

til det. Denne gruppe respondenter er altså ikke at betragte som loyale, og benævnes derfor de 

illoyale. Gruppen udgør 32 respondenter, svarende til 17,8 % af respondenterne i datasættet. 

Denne gruppe burde bestå af de samme respondenter, som har svaret, at ”nej” til sp10: 

”Køber du ofte kaffe fra et bestemt mærke?”. Dog er der i alt 53 respondenter, der har svaret 

”nej” til sp10, hvoraf kun 14 af disse er at finde i klyngen med de illoyale respondenter. 

Denne bias skyldes antageligt, at respondenterne har fortolket ordet ”ofte” som om de ofte 

køber kaffe. Altså, kan de have svaret ”nej” ud fra en vurdering af, at de ofte køber den 

samme kaffe, men ikke synes, at de køber kaffe ofte. Dette er afhandlingens fortolkning på 

det bias der er opstået, hvilket fortolkningsmæssigt ligger inden for de fænomenologisk 

inspirerede, videnskabsteoretiske rammer. Dog bør det holdes for øje, at det potentielt kan 

medføre et mindre korrekt resultat af klyngeanalysen. 

 

Efter klyngerne er blevet navngivet, vil analysen efterfølgende belyse de andre karakteristika 

ved de respektive klynger. Således vil klyngerne i det følgende blive beskrevet ved variablene 



 

køn, indkomst, bopæl og internetvaner i forhold til køb af kaffe, samt valg af butikstype i 

relation til kaffekøb. Nedenstående diagrammer visualiserer den procentuelle fordeling af 

disse. Derudover bliver alderen for de fire klynger, samt graden af involvering ligeledes 

belyst. Disse er i bilag 7. 

 

 

 

Ovenstående figur 8 viser, at der er en mindre overvægt af mænd i denne klynge. Omtrent 

halvdelen af gruppen har en årlig husstandsindkomst på mere end 600.000 kr., hvor gruppen 

af respondenter med en årlig indkomst på mere end 900.000 kr. udgør hele 19 %. Som 

tendensen er i hele datasættet, er der en høj koncentration af respondenter bosiddende i 

Region Hovedstaden. 

Denne klynge udskiller sig særligt fra de tre andre ved, at kaffekøb oftest foretages i 

specialbutikker for hele 39 % af klyngens respondenter, mens kun 16 % primært køber kaffe i 

discountbutikker. Samtidig er det ubetinget den klynge, hvor der er den største koncentration 

af respondenter, som køber enten noget eller alt kaffe via internettet. Yderligere mener 

størstedelen af respondenterne i denne gruppe, at de i fremtiden gerne vil købe noget af deres 

kaffe over internettet (bilag 7). Samtidig er butikkens beliggenhed ikke den primære 

begrundelse for respondenternes valg af butik i hele 77 % af tilfældene. 

Der er tale om en gruppe, der har en relativt høj købekraft, og en stor interesse i at foretage 
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kaffekøb i specialbutikker. Dette understøttes af, at involveringen er særdeles høj for denne 

gruppe (bilag 7). Således er klyngens gennemsnit for sp16 og sp177, der begge omhandler 

graden af involvering, henholdsvis 4,13 (0,85) og 3,84 (1,32). Dette er væsentligt højere end i 

de andre grupper, samtidig med at modalværdien for det sidste spørgsmål vedrørende 

involvering (sp18: ”Jeg karakteriserer mit valg af kaffe som”) er 1, hvilket svarer til 

besvarelsen ”Noget jeg grundigt overvejer”. Slutteligt er gennemsnitsalderen for klyngen 

38,81 år, med en standardafvigelse 14,13 år. Såvel gennemsnitsalderen som standardafvigelse 

er relativt identisk for alle fire klynger. 

 

 

 

I klyngen med potentielt loyale er 58 % af klyngens respondenter kvinder. 61 % af klyngens 

respondenter har en årlig husstandsindkomst på mindre end 700.000 kr. 95 % af 

respondenterne køber intet af deres kaffe via internettet, og størstedelen forventer ikke at gøre 

det i fremtiden. I modsætning til klyngen af ambassadører er der her en stor spredning i 

præferencerne for butikstype, hvor kaffekøb foretages. Dog er der for denne klynge blot 21 % 

for hvem butikkens beliggenhed er den primære årsag til deres valg af butik. Respondenterne 

i denne klynge har den højeste grad af involvering næstefter ambassadørerne. Således er 
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gennemsnittet på sp16 og sp17 henholdsvis 3,74 og 3,50, mens standardafvisningerne er 0,93 

og 1,11. Modalværdien for sp18 er 1, hvilket betyder, at der er flest respondenter i klyngen, 

der karakteriserer deres valg af kaffe, som noget de grundigt overvejer. Gennemsnitsalderen 

for klyngen er 37,48 år med en standardafvisning på 14,92 år, hvilket vil sige, at det 

gennemsnitligt er den yngste af de tre loyale grupper. 

 

 

 

De inertiske forbrugere består af 55 % kvinder og 45 % mænd. Omtrent halvdelen af klyngen 

har en indkomst på under 700.000 kr. Dog er 19 % hvis indkomst for bopælen er mellem 

700.000-799.999 kr., mens 15 % har en indkomst mellem 200.000-299.999 kr. Der ses altså 

en stor spredning i indkomsten blandt respondenterne i denne klynge. 

Det særlige ved de inertiske forbrugere er, at ingen af respondenterne køber kaffe via 

internettet samtidig med, at størstedelen ikke forventer at gøre det i fremtiden. Den 

manglende præference for kaffekøb via internettet samt det faktum, at ingen af denne klynges 

respondenter køber kaffe i specialbutikker, er en væsentlig forskel fra klyngen med 

ambassadører. Dog kunne det antages, at butikkens beliggenhed er den primære årsag til køb 

af kaffe, hvilket er tilfældet for 45 % af respondenterne i klyngen. I forlængelse heraf fremgår 

det, at de inertiske forbrugere er den respondentgruppe med den laveste grad af involvering i 

kaffekøb. Således er gennemsnittet for sp16 og sp17 henholdsvis 2,82 og 2,67, med en 
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standardafvigelse på 1,1 og 1,29. Samtidig er modalværdien for sp18 lig 3, hvilket betyder, at 

der er flest der har svaret, at kaffe er et vanekøb. Med en gennemsnitsalder på 40,12 år og en 

standardafvigelse på 14,66 år er dette klyngen med den højeste gennemsnitsalder. 

 

 

 

Den sidste af de fire klynger består af de illoyale respondenter. Her er overvægten af kvinder 

størst – sammenlignet med de resterende klynger. Således er 59 % af respondenterne i 

klyngen kvinder. Gennem de fire klynger har der været en tendens til en stigende overvægt af 

kvinder. 

Den årlige indkomst for bopælen er generelt lavere end de resterende klynger. Eftersom 

indkomsten er kategoriseret, er det ikke muligt at udregne et gennemsnit for denne. Det 

fremgår dog, at 72 % af respondenterne i denne gruppe har en årligt indkomst for husstanden, 

der er lavere end 700.000 kr., hvilket er den højeste procentdel sammenlignet med de 

resterende klynger. Blot 3 % af respondenterne i denne klynge køber en del af deres kaffe via 

internettet. I fremtiden forventer størstedelen af de illoyale stadig ikke at foretage køb af kaffe 

via internettet. Discountbutikker, supermarkeder og varehuse står for 91 % af de primære 

butikstyper. Endvidere betragter 63 % af respondenterne ikke beliggenhed, som den primære 

årsag til, at de oftest foretager deres kaffekøb, hvor de gør. 

Klyngen af illoyale respondenter har en relativ neutral grad af involvering i deres kaffekøb. 
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Klyngens gennemsnit for sp16 og sp17 er 3,16 og 2,75, mens standardafvigelsen er 

henholdsvis 0,92 og 1,08. Dermed er denne klynge mere involveret i kaffekøb end de 

inertiske forbrugere. Gennemsnitsalderen for klyngen er 35,44 år mens standardafvigelsen er 

14,96 år. Dermed er det klyngen med den laveste gennemsnitsalder. 

Således er klyngeanalysen tilvejebragt, og det er blevet belyst, at der er fire klynger af 

forbrugere, selekteret ud fra respondenternes grad af loyalitet. I forbindelse med 

klyngeanalysen blev det også påvist, at ambassadørerne er den klynge, som er mest involveret 

i købsprocessen. I den anden enden af spektret befinder de inertiske forbrugere sig. De er den 

gruppe der er mindst involveret i købsprocessen. Derved lader det til, at der øjensynligt er en 

sammenhæng mellem loyalitet og involvering. 

 

Der er i analysen nu blevet skabt et udvidet overblik over respondenterne. Derudover har 

klyngeanalysen vist et billede af, at der eksisterer en underliggende struktur i data, som 

inddeler respondenterne i fire klynger baseret på deres grad af loyalitet. Klynge 4 der bestod 

af de illoyale forbrugere, holdes ude af dette afsnit. Dette skyldes, at der i følgende afsnit 

foretages en dybdegående analyse af, hvad der driver kundeloyalitet, hvorfor det vil være 

irrelevant at analysere en illoyal klynge. 

Ovenstående formål søges opfyldt ved at oversætte den opstillede konceptuelle model til en 

model i programmet SmartPLS, og testen foregår ved brug af metoden Partial Least Squares 

(PLS). Denne metode består af en konfirmatorisk faktoranalyse og en simultan lineær 

regression. Faktoranalysen tjener det formål, at undersøge dimensionaliteten i modellen, og 

derved validere den opstillede målemodel og den strukturelle model. Efter valideringen testes 

sammenhængene mellem de latente variable i modellen. 

 

PLS er valgt som metode, da det er en yderst stærk metode, når analysen søger at konfirmere 

antagne sammenhænge (Tobias 1997), hvilket er tilfældet her i afhandlingen. Endvidere er 

PLS i stand til at håndtere en lang række uafhængige variable, selv hvis disse præges af en høj 

grad af indbyrdes multikollinearitet (North Carolina State University). Sammenlignet med 

metoden Ordinary Least Squares (OLS) kan PLS endvidere arbejde med flere afhængige 

variable, hvilket er hensigtsmæssigt ved test af den konceptuelle model. Af 

uhensigtsmæssigheder ved PLS bør der nævnes metodens ringe evner som eksplorativ teknik 



 

(Ibid.), samt at det kan være sværere at tilgå signifikansen af sammenhængene i modellen 

(Ibid.). PLS er, baseret på de nævnte fordele, valgt som metode for hypotesetesten. 

Som angivet er der tre klynger, hvori en grad af loyalitet kunne spores. Dette betyder, at PLS 

analysen foretages tre gange – en gang for hvert af de tre klynger. Data konverteres efter 

inddelingen fra den benyttede 1-5 likert scale til en 0-100 skala, således at 100 er ”Meget 

enig”og 0 er ”Meget uenig”. Dette er nødvendigt for at arbejde med det indsamlede data i 

PLS. 

Rent metodisk udføres analysen ved indledningsvist at vælge metoden ”PLS Algorithm” i 

programmet SmartPLS. De indgående målevariable indeholder, som angivet tidligere, ingen 

manglende værdier, men ellers vælges ”case wise replacement” af manglende værdier. De tre 

klynger indeholder henholdsvis 31 (ambassadører), 33 (inertiske forbrugere) og 84 

respondenter (potentielt loyale). Dermed er 𝑛 = 31 for den første PLS analyse, 𝑛 = 33 for 

den anden og 𝑛 = 84 for den tredje PLS analyse. ”Mean” (gennemsnittet) sættes herefter til 0 

og ”Var” (variansen) til 1. Dette betyder, at der om data antages at gælde en standardiseret 

normalfordeling af målevariablene (𝑁(0,1), som det kendes fra normalfordelingen). 

Det maksimale antal iterationer sættes herefter til 300, hvilket medfører, at SmartPLS 

foretager beregningen af modellen 300 gange og returnerer det bedste match. Slutteligt sættes 

funktionen ”abort criterion” til 1.0E-5 og initial weights sættes til 1.0. Disse indstillinger 

producerer de størrelser, som skal bruges til at vurdere validiteten af målemodellen og den 

strukturelle model. Når denne beregning af modellen via standardiserede målevariable er 

foretaget, gentages PLS algoritmen med originale data uden den metodiske standardisering. 

Slutteligt foretages en ”bootstrapping” hvor ”cases” sættes til henholdsvis 31, 33 og 84 

svarende antallet af respondenter i hver klynge. Antal ”samples” sættes endvidere til 1000. 

Det skal bemærkes, at antallet af respondenter for klyngen af ambassadører (31) og inertiske 

forbrugere (33) er i underkanten af, hvad der anbefales. En grundregel i forbindelse med en 

analyse via metoden partial least squares er, at antallet af respondenter minimum skal være lig 

10 gange antallet af den største af 1) den latente variabel i modellen med flest målevariable 

tilknyttet eller 2) den latente variabel med flest endogene latente variable tilknyttet (Chin 

1998). 

Konstruktionen sociale normer har fire målevariable tilknyttet, hvorfor minimum antal 

respondenter i den følgende analyse, jf. grundreglen, er 40. n vurderes dermed at være på et 

acceptabelt niveau for klyngen af potentielt loyale, mens ambassadører og inertiske 

forbrugere befinder sig i underkanten af det anbefalede niveau. Dog skal det pointeres, at 

ovenstående vurdering blot er en grundregel, og den efterfølgende validitetsanalyse bidrager 



 

til forståelsen af, om antallet af respondenter er tilfredsstillende. Eksempelvis kræver små 

koefficienter mellem de latente variable i modellen oftest flere respondenter end store 

koefficienter for at sikre samme signifikansniveau (Marcoulides & Saunders 2006). 

 

Begrebet målemodel beskriver den opstillede konceptuelle model i SmartPLS, hvor de latente 

variable har tilknyttede målevariable. Den indledende validering af målemodellen har til 

formål at analysere, hvorvidt de målevariable som er tilknyttet hver latent variabel, bidrager 

til at forklare den variation og effekt på kundeloyalitet, som den enkelte latente variabel er 

tiltænkt at have (kilde). Dermed søger den første del af den strukturelle modellering at 

konfirmere, at de opstillede latente variable rent faktisk reflekterer de ventede underliggende 

strukturer i undersøgelsen. Dette vurderes at være tilfældet, hvis de følgende udvalgte 

reliabilitets- og validitetsmål er opfyldt. 

 

Det første mål som vurderes er hver enkelt målevariabels loading med den latente variabel 

(factor loading). Denne værdi måler, hvor godt målevariablen beskriver det begreb, som den 

latente variabel søger at beskrive. Såfremt en latent variabel kun har én tilknyttet 

målevariabel, vil denne loade med en værdi på 1, da målevariablen i sig selv danner den 

latente konstruktion. Er der flere end én tilknyttede målevariable vil den loade med en værdi 

mindre end 1. Denne skal helst ligge over 0,7, da 0,72 er lig 0,49, hvorfor variablen minimum 

skal dele 50 % af variationen med den samlede konstruktion. Dog accepteres lavere værdi i 

praksis ofte, såfremt målet AVE (average variance explained) er større end 0,5 (Chin 1998, 

Höck & Ringle 2006, Fornell & Larcker 1981). Dette skyldes, at AVE, som er et samlet mål 

for den latente variabel, beskriver hvor meget af variation, der forklares af summen af 

konstruktionens målevariable, og hvor meget af variationen der kan tilskrives målefejl 

(Fornell & Larcker 1981). Beskriver konstruktionen mindre end 50 % af variationen bliver 

dens validitet typisk vurderet at være for lav. Dermed også sagt, at én målevariabel godt kan 

have en lav loading, blot de resterende har høje nok loadings til, at AVE bliver større end 0,5. 

I praksis vil dette betyde, at en for lav loading for en eller flere målevariable ikke 

nødvendigvis resulterer i en eksklusion fra analysen, ligesom en lav AVE heller ikke vil 

betyde, at den latente variabel skal fjernes. Der vil dog tænkeligt ikke kunne findes nogen 

signifikante sammenhænge for disse pågældende variable, hvilket dermed også kan være en 

brugbar konklusion. 



 

Endvidere ses på målene Cronbachs alpha og composite reliability. Dette er begge 

reliabilitetsmål, da validiteten som bekendt ikke kan være høj, såfremt reliabiliteten ikke er 

det. Cronbachs alpha blev gennemgået i reliabilitetsanalysen, som dog vurderede modellen ud 

fra hele datasættet, mens nedenstående vil vurdere konstruktionernes reliabilitet for data i 

hver af de tre klynger. Cronbachs alpha og koefficienten for composite reliability skal begge 

typisk ligge over 0,7 (Chin 1998, Höck & Ringle 2006). Dog spiller forholdet, at de tre 

modelleringer på de tre forskellige datasæt søger at konfirmere sammenhængene i den 

opstillede model, ind på analysen. 

 

Den opstillede model er blevet analyseret via en reliabilitetstest, hvor alle tre klynger blev 

inkluderet. Dog vil modellens reliabilitet, validitet og sammenhænge være forandrede, når 

datainputtet ændres. Dermed vil der opstå forskellige reliabilitets- og validitetsværdier for 

hver af de tre klynger. De nævnte validitetsmål vil derfor blive evalueret ud fra det faktum, at 

en lav validitet for en latent variabel kan være et udtryk for, at der i det pågældende datasæt – 

den pågældende klynge – ikke findes en struktur, som gør at begrebet kan defineres ud fra 

data. Ligeledes kan det være et udtryk for, at datagrundlaget er for svagt til at kunne vurdere 

konstruktionen. 

 

Inden valideringen af målemodellerne for de tre analyser, skal følgende forhold bemærkes 

vedrørende tilgangen til de inertiske forbrugere og potentielt loyale. 

For klyngen af inertiske forbrugere defineres købsadfærden af, at de har en høj grad af lyst til 

at genkøbe i fremtiden, men ikke taler om eller anbefaler produktet. Når data for denne klynge 

benyttes som input i den konceptuelle model, bliver konstruktionen kundeloyalitet ikke valid. 

Dette skyldes, at konstruktionen ikke passer til klyngen og at begrebet kundeloyalitet, som 

defineret i den konceptuelle model, ikke er validt i henhold til den købsadfærd, som de 

inertiske forbrugere karakteriseres ved. Sp49 beskriver klyngens købsadfærd, nemlig genkøb. 

Omvendt beskriver sp50 og sp51 i meget ringe grad adfærden for de inertiske forbrugere, da 

de ikke er involverede i købet og ikke engagerer sig selv eller andre heri. Derfor bliver disse 

to målevariable i modelleringen formative og ikke reflektive, hvilket påfører modellen 

betydelige bias. Alle variable i den konceptuelle modellering af hver af klyngerne skal gerne 

være reflektive, således at målevariablen vokser, hvis den latente variable vokser og den 

latente variable vokser, hvis målevariablen vokser (smartPLS.de). I forbindelse med de 

inertiske forbrugere er dette ikke tilfældet for sp50 og sp51. Denne bias betyder, at modellen 

ikke måler det begreb, som afhandlingen har fokus på. Undersøgelsen indeholder endvidere 



 

ikke målevariable, som kan forklare variationen i denne klynges loyalitetsbegreb og samtidig 

sikre begrebsvaliditeten. Desuden indeholder Sp49 ikke nok variation til at være eneste 

målevariabel for den latente variabel, kundeloyalitet. Den lave grad af variation skyldes 

naturligvis, at klyngen er sammensat således, at variationen i netop sp49-sp51 blev reduceret 

mest muligt internt i klyngen og mest muligt i forhold til de resterende klynger, jf. 

klyngeanalysen. 

Problemet med de to formative målevariable – sp50 og sp51 – kan omgås ved at vende de to 

skalaer for klyngen. Dette betyder, at begrebet Kundeloyalitet eller Købsadfærd for denne 

klynge, da vil blive defineret ved, at forbrugerne 1) forventer at blive ved med at købe samme 

produkt i fremtiden, 2) ikke har lyst til at fortælle andre om det produkt de foretrækker, og 3) 

aldrig har anbefalet andre at købe det foretrukne produkt. Analysen vil da arbejde med en 

model, som reflekterer sammenhænge mellem dette loyalitetsbegreb og de resterende latente 

variable i den konceptuelle model. Modelleres dette, ses blandt andet en negativ sammenhæng 

mellem Kundetilfredshed og Kundeloyalitet. Denne negative sammenhæng er et resultat af 

den biasede konstruktion af Kundeloyalitet for klyngen af inertiske forbrugere. Altså, vil en 

vækst i Kundetilfredshed betyde et fald i Kundeloyalitet, hvilket igen betyder et fald i lysten 

til 1) genkøb, 2) ikke at fortælle andre om produktet, og 3) ikke at anbefale produktet til 

andre. Dette medfører således, at en vækst i Kundetilfredshed vil betyde en vækst i lysten til 

at omtale produktet og anbefale det til andre, og det er som angivet ikke en del af klyngens 

købsadfærd. En måde, at komme omkring denne bias på, er ved at fjerne Kundeloyalitet som 

begreb i modellen for denne klynge, og dermed benytte Kundetilfredshed som proxy-variabel8 

for Kundeloyalitet, eller købsadfærd som er mere dækkende for de inertiske forbrugere. Det er 

selv sagt ikke optimalt for analysen, at de fokale begreb ekskluderes, men den positive 

sammenhæng mellem Kundetilfredshed og Kundeloyalitet (her genkøb) er blevet efterprøvet 

og påvist i litteraturen adskillelige gange. Dette vurderes at validere tilgangen (f.eks. Grønholt 

et al. 2000, Bloemer & Lemmink 1992). Derfor vil analysen udelade konstruktionen 

Kundeloyalitet under den forudsætning, at effekten fra Kundetilfredshed på Kundeloyalitet, 

eller som her genkøb, er positiv. Dette vil betyde, at modelleringen af, hvad der driver 

Kundeloyaliteten for klyngen af inertiske forbrugere ikke kan vurdere størrelserne af 

effekterne, hvor størrelsen af effekten fra Kundetilfredshed på købsadfærden også ville spille 

ind, men derimod kun vurdere størrelsesforholdene mellem effekterne. 

                                                 



 

Samme problematik vedrørende reflektive og formative målevariable opstår ved brug af data 

for klyngen af potentielt loyale forbrugere. Her synes dog kun sp50 at være formativ og 

korrelere negativt med de resterende målevariable, der måler Kundeloyalitet. Dette er 

tænkeligt et udtryk for en klynge af respondenter, som er samlet i en gruppe da de ikke 

passede ind i de resterende klynger, hvorfor den indbyrdes diversitet vil være stor. Dette giver 

nu udslag i, at konstruktionen Kundeloyalitet som defineret i den konceptuelle model ikke er 

valid. Af samme årsag som den ovenfor diskuterede udelades Kundeloyalitet fra modellen, og 

således betragtes primært størrelsesforholdet mellem de respektive effekter i modellen. 

Med denne modifikation til analysen, fortsættes afsnittet med en validering af de tre 

målemodeller. 

 

 

 

I ovenstående tabel 5 er de nævnte reliabilitets- og validitetsmål præsenteret for hver af de tre 

modelleringer baseret på respondenterne i de tre respektive klynger. 

 

Den første klynge omfatter ambassadørerne. Klyngen er dannet ud fra konstruktionen 

Kundeloyalitet, som den er sammensat i den konceptuelle model. Dermed giver det også 

mening, at den latente variabel Kundeloyalitet har en høj grad af reliabilitet for denne klynge 

Factor 

loading

Cronbach's 

alpha

Composite 

reliability
AVE

Factor 

loading

Cronbach's 

alpha

Composite 

reliability
AVE

Factor 

loading

Cronbach's 

alpha

Composite 

reliability
AVE

Pris 0,0143 0,6237 0,5023 0,5380 0,8113 0,6828 0,3755 0,6866 0,5638

sp21 0,342 0,793 0,397

sp22 0,942 0,858 0,985

Image 0,5745 0,0067 0,2998 0,7209 0,8772 0,7814 0,7694 0,8942 0,8088

sp23 -0,497 0,871 0,865

sp24 0,594 0,897 0,932

Opfattet kvalitet 0,6939 0,8095 0,5908 0,5949 0,7715 0,5463 0,6728 0,8185 0,6042

sp28 0,863 0,904 0,845

sp29 0,805 0,457 0,635

sp30 0,616 0,783 0,834

Sociale normer 0,6581 0,7936 0,5197 0,6687 0,7907 0,4960 0,8079 0,8712 0,6304

sp34 0,850 0,863 0,855

sp35 0,813 0,785 0,854

sp36 0,791 0,605 0,778

sp37 0,264 0,506 0,676

Rationel evaluering 0,7899 0,8750 0,7004 0,3590 0,6931 0,4466 0,4395 0,7144 0,4698

sp39 0,805 0,481 0,724

sp40 0,811 0,57 0,438

sp43 0,892 0,885 0,833

Emotionel evaluering 0,6952 0,8665 0,7646 0,6730 0,8594 0,7535 0,7662 0,8952 0,8103

sp41 0,846 0,874 0,892

sp42 0,902 0,862 0,908

Kundetilfredshed 0,8219 0,8853 0,6653 0,7473 0,8350 0,5641 0,8314 0,8922 0,6793

sp45 0,897 0,841 0,879

sp46 0,881 0,727 0,877

sp47 0,874 0,838 0,904

sp48 0,563 0,564 0,598

Kundeloyalitet 0,7561 0,8565 0,6671 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

sp49 0,761 N/A N/A

sp50 0,912 N/A N/A

sp51 0,767 N/A N/A

Ambassadører Inertiske forbrugerePotentielt loyale



 

med Cronbachs alpha værdi på 0,76 og en composite reliability værdi på 0,86. Endvidere er 

validiteten, målt ved AVE, også god, da målevariablene i gennemsnit forklarer 67 % af 

variationen i konstruktionen. 

Konstruktionerne Rationel evaluering, Kundetilfredshed, Opfattet kvalitet, Sociale normer og 

Emotionel evaluering har ligeledes en god reliabilitet og validitet. De tre sidstnævnte har dog 

en Cronbachs alpha-værdi, som ligger lige under grænsen på 0,7, men da de resterende 

reliabilitets- og validitetsmål er tilfredsstillende synes dette ikke, at være kritisk. Cronbachs 

alpha som mål for reliabiliteten vil til tider have en tendens til at undervurdere reliabiliteten, 

hvorfor Composite reliability ofte bruges i stedet for med samme grænseværdi (Chin 1998, 

Höck & Ringle 2006). Composite reliability viser en god reliabilitet for disse konstruktioner. 

Det skal endvidere bemærkes, at målevariablene sp30 og sp37 har en svag loading med deres 

respektive latente variable. Sp30 er tæt ved grænsen på 0,7, mens AVE for Opfattet kvalitet er 

over 0,5. Variablen spørger til betydningen af produktets kvalitet, hvorfor der heller ikke er 

nogen umiddelbare forhold i spørgsmålet, som kan reducere sammenhængen med begrebet og 

dermed begrebets validitet. 

Sp37 spørger til om folk i respondentens omgangskreds taler godt om det kaffemærke som 

denne oftest køber. Dette spørgsmål loader ringe med konstruktionen, og synes med en 

loading på kun 0,264 ikke at bidrage til forklaringen af Kundeloyalitet. De resterende variable 

der måler Sociale normer spørger til produktets påvirkning på en forbrugers personlighed, 

hvilket er en anden tilgang til Sociale normer, som derfor vurderes, at være årsagen til den 

ringe loading af sp37 i denne klynge. Spørgsmålet havde en god korrelation med de 

resterende spørgsmål i den generelle reliabilitetsanalyse af modellen, hvilket betyder, at 

klyngen af ambassadører tænkeligt vægter sammenhængen mellem produktet og personlighed 

højere end gruppen af respondenter som et hele. 

Slutteligt er reliabiliteten og validiteten for de latente variable Pris og Image ikke helt 

tilfredsstillende. I den generelle reliabilitetsanalyse viste den latente variabel Pris sig at være 

den mindst reliable af de opstillede målt på Cronbachs alpha, mens Image har den laveste 

reliabilitet målt på målet composite reliability. For ambassadører ser reliabiliteten ud til at 

være endnu lavere end for den samlede respondentgruppe, mens validiteten kun lige lægger 

sig over AVE-grænseværdien på 0,5. Variablene sp21 og sp22 synes ikke at loade på 

tilfredsstillende vis med den fælles latente variable, hvilket forringer reliabiliteten. Samtidig 

er sp22’s høje loading med til at sikre et tilfredsstillende niveau af AVE. Dog kan validiteten 

ikke siges at være helt tilfredsstillende, da validitet som bekendt ikke kan være høj såfremt 

reliabiliteten ikke også er det. Konstruktionen bevares dog i modellen som angivet, da 



 

analysen søger at konfirmere eller afkræfte sammenhænge i modellen på tværs af de tre 

klynger. Således forringes konstruktionernes begrebsvaliditet, hvis enkelte variable tages ud, 

og dermed forsvinder sammenligningsgrundlaget. Den lave reliabilitet og validitet vil 

tænkeligt blot gøre den latente variabel insignifikant. 

Konstruktionen Image har en lav AVE, hvilket skyldes, at de to målevariable loader med 

modsatrettede fortegn. De synes altså ikke at samvariere positivt for klyngen af ambassadører, 

som korrelationsanalysen ellers sikrede for den samlede respondentgruppe. Sp23 loader her 

negativt, hvilket vurderes at være et resultat af spørgsmålets udformning. Sp23 spørger til, 

hvorvidt omdømmet for det kaffemærket som respondenten oftest køber, har en indflydelse på 

valg af kaffeprodukt. For ambassadører, som er de mest loyale, vil det tænkeligt ikke være 

positivt at vælge et produkt, fordi det har et godt image eller sat på spidsen, fordi masserne 

synes det er populært. Klyngeanalysen viste, at respondenterne i denne gruppe var dem som 

involverede sig mest i købet. Dette kunne indikere, at de søger at skille sig ud fra masserne, 

hvorfor der er god ræson i, at et godt image ikke vil være hovedårsagen til valg af produkt. 

Omvendt spørger sp24 til om det oftest købte produkt har et godt omdømme. Dette vil 

respondenterne gerne vedkende sig og dermed samvarierer de to variable ikke positivt for 

denne klynge. Da begrebsvaliditeten og sammenligneligheden søges fastholdt bibeholdes 

begge spørgsmål, og skalaen for sp23 recodes ikke af samme årsag. 

 

Den anden analyse måler den konceptuelle model med data fra respondenterne i klyngen af 

potentielt loyale. Her er klyngen dannet ud fra, at respondenterne generelt ikke er sikre på, 

hvorvidt de vil købe det samme produkt i fremtiden og ej heller har en overvægt mod at være 

enige eller uenige i, at de taler om og/eller anbefaler det oftest købte produkt til andre. 

Kundeloyalitet, som defineret i den konceptuelle model, er ikke valid her, og ekskluderes 

derfor fra modellen, under antagelse af den positive sammenhæng mellem tilfredshed og 

loyalitet. 

I forhold til validiteten målt på AVE er de latente variable Pris, Image, Opfattet kvalitet, 

Emotionel evaluering og Kundetilfredshed alle over grænseværdien på 0,5. Af disse er der 

reliabilitetsproblemer for Pris, Opfattet kvalitet og Emotionel evaluering, hvad angår 

størrelsen af Cronbachs alpha, mens composite reliability opfylder reliabilitetskravene. Som 

det viste sig at gælde for de andre datasæt er Pris også ireliabel her, men dog i lavere grad end 

for de to resterende. Endvidere er Pris også her betydelig mere valid, mens sp21 nu også 

loader bedre med konstruktionen. 



 

I datasættet for de potentielt loyale er antallet af respondenter betydeligt større, hvilket kan 

være en årsag til den forbedrede måling af Pris, samtidig med at der i klyngen potentielt kan 

findes strukturer som bedre beskriver Pris, som drivkræft for Kundeloyalitet. Reliabiliteten af 

Opfattet kvalitet er også lavere end værdien på 0,7, hvilket skyldes den lave loading for sp29. 

Denne variabel spørger til om respondenterne i klyngen mener, at der er stor forskel på 

mærkerne på markedet. Dette forhold kan være årsag til, at reliabiliteten er lav, da klyngens 

respondenter tænkeligt ikke har samme opfattelse af et fragmenteret marked, hvor 

produkterne adskiller sig betydeligt fra hinanden. Reliabiliteten for de tre er tilfredsstillende, 

når der ses på composite reliability, men konstruktionen Pris stadig synes, at være noget 

ireliabel. 

Slutteligt har konstruktionerne Sociale normer og Rationel evaluering begge AVE-værdier, 

som er lavere end 0,5. Sociale normer ligger dog, både hvad angår reliabilitet og validitet, 

meget tæt på grænseværdierne, mens reliabiliteten er en smule lav for Rationel evaluering. 

Det skyldes lave loadings for sp39 og sp40, hvor composite reliability næsten når 

grænseværdien på 0,7. 

 

Den tredje klynge, som PLS analysen er lavet for, er de inertiske forbrugere. De er 

kendetegnet ved at være meget overbeviste om at foretage genkøb af produktet, men derimod 

ikke loyale i deres adfærd – set ud fra den anlagte loyalitetsdefinition. Som diskuteret 

tidligere i afsnittet resulterede dette i betydelige biaser for analysen, hvorfor konstruktionen 

Kundeloyalitet blev taget ud fra analysen, under argumentationen om at der eksisterer en 

positiv effekt fra Kundetilfredshed til genkøb. 

De latente variable Pris, Image, Opfattet kvalitet, Sociale normer, Emotionel evaluering og 

Kundetilfredshed befinder sig alle på et tilfredsstillende validitetsniveau målt på AVE. Pris og 

Opfattet kvalitet har en Cronbachs alpha med en lavere værdi end 0,7, men dog med en 

composite reliability værdi på henholdsvis 0,69 og 0,82, mens reliabiliteten opfylder 

grænseværdierne for de resterende nævnte variable. Dog er det kun Pris, hvor værdien af 

Cronbachs alpha er så lav, at det synes utilfredsstillende, mens composite reliability kunne 

indikere at Cronbachs alpha undervurderer konstruktionens reliabilitet. Denne konstruktion 

gav dog også visse udfordringer i valideringen af målemodellen for data på ambassadører. 

Samtidig var konstruktionen ikke lige så reliabel som de resterende ved reliabilitetstesten på 

det samlede datasæt tidligere i analysen. Dette kunne tyde på, at det lave antal respondenter 

blandt ambassadører og de inertiske forbrugere, reducerer reliabiliteten og validiteten af 



 

denne konstruktion i så høj grad, at analysen bør tage forbehold i forbindelse med 

konklusioner omkring sammenhængene i denne konstruktion for de klynger. Enkelte af de 

indgående målevariable har endvidere lave loadings. Dette gælder, ud over sp21 som er blevet 

behandlet, sp29, sp37, sp40 og sp48. Den forringede loading for disse målevariable er for de 

fleste af dem ikke kritisk, da AVE er høj nok. Dog er de udtryk for, at antallet af respondenter 

er i underkanten, hvilket her altså kan medføre reliabilitetsproblemer. Dette skal holdes for 

øje, når analysen fortsætte til effekter og signifikans. 

Som et led i analysen af målemodellens validitet skal også diskriminant validiteten 

analyseres. Denne måles ved at evaluere, hvorvidt kvadratroden af AVE for de latente 

variable antager en højere værdi end den indbyrdes korrelation mellem den pågældende 

latente variable og alle andre latente variable i modellen (Fornell & Larcker 1981). Målingen 

af diskriminant validiteten for de tre klynger ses nedenfor i tabel 6. 
 

 

 

For klyngen af ambassadører ses det, at der er én korrelation, som antager en værdi der er en 

smule højere end kvadratroden af AVE. Dette er koefficienten mellem Image og 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pris 0,7087

2. Image 0,3651 0,5475

3. Opfattet kvalitet 0,5187 0,4497 0,7686

4. Sociale normer 0,1220 0,0344 0,2362 0,7209

5. Rationel evaluering 0,5594 0,3814 0,4455 0,2386 0,8369

6. Emotionel evaluering 0,3568 -0,0178 0,1729 0,6911 0,4418 0,8744

7. Kundetilfredshed 0,5981 0,5676 0,5562 0,0523 0,6138 0,1126 0,8157

8. Kundeloyalitet 0,6431 0,4936 0,6594 0,2637 0,5633 0,2422 0,7508 0,8168

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pris 0,8263

2. Image 0,2553 0,8840

3. Opfattet kvalitet 0,4296 0,2863 0,7391

4. Sociale normer 0,0592 0,1084 0,0921 0,7043

5. Rationel evaluering 0,2333 0,2326 0,3750 0,2548 0,6683

6. Emotionel evaluering 0,0849 0,1562 0,2808 0,3769 0,3796 0,8680

7. Kundetilfredshed 0,1995 -0,0358 0,2436 0,2072 0,4289 0,2151 0,7511

8. Kundeloyalitet N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pris 0,7509

2. Image 0,5452 0,8993

3. Opfattet kvalitet 0,5840 0,5188 0,7773

4. Sociale normer 0,2631 0,6378 0,4126 0,7940

5. Rationel evaluering 0,2022 0,3392 0,5449 0,2174 0,6854

6. Emotionel evaluering 0,1503 0,3376 0,3248 0,5058 0,5439 0,9002

7. Kundetilfredshed 0,3882 0,4547 0,4057 0,0471 0,5707 0,3669 0,8242

8. Kundeloyalitet N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ambassadører

Inertiske forbrugere

Potentielt loyale



 

Kundetilfredshed på 0,5676. Til trods for dette vurderes at diskriminant validiteten at være 

acceptabel for ambassadørerne, og der opstår ingen problemer med denne for de to resterende 

klynger, hvor alle de indbyrdes korrelationskoefficienter er lavere end kvadratroden af de 

respektive latente variables AVE-værdier. 

 

Valideringen af de tre målemodeller er nu foretaget. Den konceptuelle model, hvis reliabilitet 

tidligere i afhandlingen blev testet på den samlede datasæt, viste sig at have en varierende 

grad af reliabilitet og validitet, når de tre datasæt for hver af klyngerne blev brugt som 

grundlag for analysen. Generelt viste der sig et billede af, at målemodellen er mest valid og 

reliabel, når data fra ambassadørerne bruges. Samtidig var den lave validitet og reliabilitet for 

nogle af de latente variable forventet, da analysen anvender én konceptuel model på tre 

forskellige klynger, som netop er forskellige baseret på det fænomen, som den konceptuelle 

model søger at forklare. Derfor vil strukturerne i data ikke passe med alle modellens 

konstruktioner og sammenhænge, og af samme årsag er data for ambassadørerne bedst til at 

levere en god model. Dette faktum var også baggrunden for eksklusionen af analysens 

primære fokusområde, Kundeloyalitet, fra analysen af de potentielt loyale og de inertiske 

forbrugere. Samtidig betyder dette, at resultaterne for disse to analyser kun kan belyse det 

relative forhold mellem effekterne, og ikke effekterne én for én. 

 

Den strukturelle model belyser den konceptuelle model, og dermed alle sammenhængene i 

denne som et hele. Valideringen af den strukturelle model anskuer derfor et samlende mål for, 

hvor god modellen i sin helhed er til at forklare variationen i det undersøgte fænomen, 

Kundeloyalitet. Dette samlende mål for modellens forklaringsgrad er R2. R2 bidrager med 

forståelse af hvor stor en del af den samlede varians i den afhængige variabel, som kan 

forklares af variationen i de uafhængige variable (Jensen & Knudsen 2006). For at validere 

den strukturelle model evalueres niveauet for R2 for hver af de respektive latente variable. 

Dog findes målet kun for de endogene latente variable. Altså, de konstruktioner som forklares 

af andre latente variable. Det vil sige, at kun Rationel evaluering, Emotionel evaluering, 

Kundetilfredshed og Kundeloyalitet evalueres. 

Litteraturen vurderer typisk, at en R2-værdi over 0,67 er en betydelig forklaringsgrad, at en 

værdi over 0,33 indikerer en moderat forklaringsgrad, mens en værdi på over 0,19 er en svag 

forklaringsgrad (Chin 1998, Höck & Ringle 2006). 

 



 

     

 

Den første analyse er jf. tabel 7 i stand til at forklare 56 % af variationen i begrebet 

Kundeloyalitet for ambassadørerne. Denne forklaringsgrad er mellem moderat og betydelig, 

med overvægt mod betydelig. Derfor vurderes det at modellen med data fra ambassadørerne 

forklarer Kundeloyaliteten som begreb i denne klynge på en yderst tilfredsstillende vis. For de 

resterende endogene, latente variable ligger forklaringsgraderne på 46 %, 48 % og 41 %. 

Disse vurderes alle at være tilfredsstillende. 

 

Den anden analyse baseres på data for de potentielt loyale, og her er forklaringsgraden af 

Kundetilfredsheden 19 %. Dette er en svag forklaringsgrad for denne latente variabel, som her 

agerer proxy-variabel for Kundeloyalitet. Klyngen af potentielt loyale har ikke en entydig 

loyalitetsprofil, hvilket giver sig til udtryk i en lav forklaringsgrad. De to resterende, 

endogene latente variable har en forklaringsgrad på 25 % for Rationel evaluering, mens 16 % 

af variationen i Emotionel evaluering forklares af modellen. Da validiteten for de latente 

variable Emotionel evaluering er høj, ligger årsagen til den lave forklaringsgrad ikke i 

datainputtet, men i modellens evne til at forklare variationen i begreberne for netop denne 

klynge. Altså, er designet af den konceptuelle model ikke passende for drivkræfterne af disse 

begreber for klyngen af potentielt loyale, der igen – grundet klyngens sammensætning – vil 

være svær at forklare, da diversiteten blandt klyngens medlemmers præferencer er stor. 

 

Den tredje analyse forklarer 33 % af variationen i begrebet Kundetilfredshed for klyngen af 

inertiske forbrugere. Forklaringsgraden er på niveau med, hvad litteraturen vurderer som en 

moderat forklaringsgrad. Endvidere er der en betydelig forskel i modellens forklaringsgrad af 

Ambassadører Potentielt loyale Inertiske forbrugere

R2 R2 R2

Pris N/A N/A N/A

Image N/A N/A N/A

Opfattet kvalitet N/A N/A N/A

Sociale normer N/A N/A N/A

Rationel evaluering 0,4566 0,2532 0,5221

Emotionel evaluering 0,4794 0,1555 0,2562

Kundetilfredshed 0,4079 0,1871 0,3302

Kundeloyalitet 0,5637 N/A N/A



 

de resterende, endogene latente variable. Her forklarer de indlagte drivkræfter 52 % af 

variationen i konstruktionen Rationel evaluering, mens kun 26 % af variationen i Emotionel 

evaluering forklares. For den ene latente variabel er modellen i stand til at skabe en høj 

forklaringsgrad for denne klynge, mens den anden konstruktion kun netop er tilfredsstillende, 

givet analysens accept af visse uregelmæssigheder. 

 

Generelt er forklaringsgraden og dermed validiteten af den strukturelle model bedst for 

ambassadørerne, hvilket var ventet baseret på konklusionerne fra analysen af 

målemodellernes validitet, som også viste sig at være højest for denne klynge. Da loyalitet, 

som defineret i denne afhandling, bedst passer med ambassadørernes loyalitetsprofil, viser 

analysen, at den konceptuelle model bedst forklarer Kundeloyalitet for denne gruppe. For 

klyngen af potentielt loyale var modellens forklaringsgrad svag, hvad angår Kundetilfredshed, 

og heller ikke god hvad angår de to resterende endogene, latente variable. Målemodellens 

validitet og reliabilitet var svingende, med nogle lave værdier, som udtryk for at klyngen er 

sammensat af en gruppe forbrugere med en vis diversitet. For de inertiske forbrugere forklarer 

den konceptuelle model mindre af variationen i proxy-variablen Kundetilfredshed end 

tilfældet var for ambassadørerne, mens forklaringsgraden for Rationel evaluering er relativt 

høj hos de inertiske forbrugere. Altså, forklarer de eksogene, latente variable Pris og Opfattet 

kvalitet en pæn andel af variationen i Rationel evaluering for denne klynge. Validiteten af 

målemodellen for klyngen var, givet analysens form, tilfredsstillende. 

 

Validiteten af målemodellen og den strukturelle model er nu evalueret for hver af de tre 

klynger. Analysen fortsætter ved at teste de opstillede hypoteser i forbindelse med den 

konceptuelle model. Hypotesetesten baseres på Students t-test. T-testen anvendes 

grundlæggende for at undersøge om en række middelværdier er forskellige fra hinanden 

(Jensen & Knudsen 2006). Den første del af afsnittet beskæftiger sig med en gennemgang af 

de forudsætninger, som ligger til grund for metodikken bag PLS og den følgende t-test i 

SmartPLS. Herefter præsenteres analysens resultater og signifikansen af sammenhængene i de 

tre modelleringer. Slutteligt afrapporteres de samlede effekter fra de eksogene, latente 

variable Pris, Image, Opfattet kvalitet og Sociale normer på Kundetilfredshed og 

Kundeloyalitet.  

Til multipel lineær regression knytter sig ni generelle forudsætninger (Gujarati & Porter 

2009), der i det følgende bliver gennemgået med udgangspunkt i afhandlingens konceptuelle 



 

model. Fem af de ni forudsætninger danner Gauss-Markov teoremet, som ligger til grunds for 

metoden ordinary least squares (OLS) eller klassisk lineær regression (Ibid.). 

 

Den første forudsætning er, at modellens parametre er lineære. Dette er tilfældet, da de 

afhængige variable i modellen alle kan behandles som værende lineære. Som angivet i 

afhandlingens metodiske diskussion er langt størstedelen af de inkluderede målevariable 

intervalskalerede, mens de resterende målevariable er ordinalt skalerede. Disse enkelte 

ordinalt skalerede målevariable accepteres dog i litteraturen som værende metriske og kan 

derfor behandles i hypotesetesten på samme måde som de intervalskalerede variable (Stevens 

2002). 

 

Den anden forudsætning er, at covariansen mellem målevariablene for hver af de latente 

variable i modellen og standardfejlen, u, skal være lig nul. Altså, kan det resulterer i 

misvisende resultater, hvis de inkluderede målevariable har høj samvariation med variable, 

som modellen ikke omfatter, men som ville styrke forklaringsgraden såfremt de blev 

inkluderet. 

Det vurderes imidlertid ikke, at denne forudsætning er brudt, da undersøgelsens latente 

variable måles ved variable som er inspireret af allerede gennemførte studier samt anerkendte 

modeller. Denne viden blev suppleret med fire kvalitative interviews som har givet modellen 

en empirisk dimension, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt for test af hypoteserne. Dog er 

der en række forhold som FMCG-producenternes ikke selv har direkte kontrol over, 

eksempelvis detailbutikkens beliggenhed eller produktets placering i butikken og på hylderne. 

Disse er udeladt af modellen, da analysen har anlagt et fokus på de forhold, som 

producenterne har mere kontrol over end detailbutikkerne.  Disse udeladte faktorer betyder, at 

modellen antageligt vil overvurdere de inkluderede variables forklaring af variationen i 

Kundetilfredshed og -loyalitet, men dette vurderes ikke, at påføre analysens resultater bias i 

en bestemt retning, hvorfor udeladelsen ikke synes at forringe analysens resultater betydeligt. 

 

Den tredje forudsætning er, at den gennemsnitlige standardfejl skal være normalfordelt og 

dermed lig nul, når de indgående variable holdes konstante. Her gælder, at residualerne til de 

indgående variable kan antage alle værdier på normalfordelingen, og dermed opfyldes 

forudsætningen. 

 



 

Den fjerde forudsætning siger, at variansen skal være ens for alle observationer i datasættet. 

Med andre ord skal der eksistere homoskedasticitet i data. I de opstillede residual plots i bilag 

8 kan det ses, at residualerne for de indgående variable ikke følger et bestemt mønster eller 

systematik, men derimod ligger tilfældigt fordelt omkring nul. Dermed opfyldes 

forudsætningen omkring homoskedasticitet. 

 

Den femte forudsætning omhandler autokorrelation. Dette betyder, at den enkelte måling skal 

være uafhængig af resultatet ved en anden måling – ofte baseret på afhængigheder imellem 

respondenternes besvarelser. Dette er tilfældet i undersøgelsen, da hver respondent besvarer 

det elektroniske spørgeskema uafhængigt af hverandre. 

 

Den sjette og syvende forudsætning siger henholdsvis, at antal observationer skal være større 

end antallet af estimerede parametre, her latente variable, og at der skal være variation i 

målevariablene. Første forudsætning er ikke opfyldt af modellen, da antallet af respondenter 

som anvist ikke er højere end antallet af latente variable – estimerede parametre. Dette er dog 

en forudsætning, som programmet SmartPLS godt kan håndtere. Dog skal den manglende 

opfyldelse af denne forudsætning stadig holdes for øje. Forudsætningen vedrørende variation i 

målevariablene er overholdt for de fleste variables vedkommende. Dog viste sp49 for klyngen 

af inertiske forbrugere sig at mangle variation, hvilket den ovenstående del af afsnittet 

håndterede. 

 

Den ottende forudsætning siger, at der ikke må eksistere perfekt kollinearitet, eller 

multikollinearitet, mellem de uafhængige variable. Denne forudsætning gælder dog ikke for 

PLS, da denne statistiske metode, til forskel fra multipel lineær regression, godt kan behandle 

multikollinearitet. 

 

Den niende og sidste forudsætning fra den multiple lineære regression er, at modellen ikke må 

indeholde specifikationsbiaser. Idet den konceptuelle model er baseret på anerkendte modeller 

og teoretiske studier og samtidig evalueret ved brug af en kvalitativ, eksplorativ undersøgelse 

vurderes den konceptuelle model ikke at være misspecificeret på et generelt plan. Idet 

analysen har opdelt respondenterne i fire forskellige klynger, hvoraf tre viste sig at have en 

grad af kundeloyalitet, indeholder de tre modelleringer enkelte misspecifikationer, hvor 

modellens konstruktioner ikke reflekterer de begreber, som modellen søger at beskrive. Dette 



 

er igen blevet håndteret i den foregående del af afsnittet og holdes for øje igennem 

afhandlingen. 

 

Ud over ovenstående ni forudsætninger fra OLS er det afgørende for kvaliteten af den 

følgende hypotesetest, at respondentgruppen er tilfældigt sammensat. Da respondenterne er 

rekvireret gennem eget netværk er udvælgelsen ikke komplet tilfældig. Dette er blevet 

behandlet tidligere i afsnittet om den deskriptive statistik, som viste at respondenterne 

tilnærmelsesvist repræsenterer forbrugere fra hele landet, men dog i overvejende grad er 

bosiddende i Region Hovedstaden. Hvad angår andre demografiske variable er 

heterogeniteten blandt respondenterne tilfredsstillende. 

Gennemgangen af de gældende forudsætninger viser overordnet, at der er belæg for at benytte 

PLS som metode for hypotesetesten, men at der samtidig er forhold som skal holdes for øje. 

Analysens formål er at be- eller afkræfte de opstillede hypoteser omhandlende 

sammenhængene mellem den konceptuelle models latente variable. Denne hypotesetest er 

foretaget i SmartPLS og resultaterne for de tre klynger af henholdsvis ambassadører, inertiske 

forbrugere og potentielt loyale ses i følgende tabel 8. Kolonnen ”Signifikans” viser, hvorvidt 

modellen fandt en signifikant sammenhæng, mens kolonnen ”Hypotese” viser, hvorvidt 

sammenhængen er positiv som ventet. Parenteserne der fremgår om nogle af hypoteserne, 

indikere således en manglende grad af signifikans til at understøtte deres accept eller 

forkastelse. 

 



 

 

 

Det ses, at den varierende validitet af modelleringerne har påvirket resultatet af t-testen, 

hvilket også var ventet, på baggrund af valideringen af målemodellen og den strukturelle 

model. Endvidere er resultaterne fra ovenstående tabel illustreret, som de fremgår i 

modellerne i bilag 9. 

 

For ambassadørerne accepterer testen seks af de ti hypoteser i den konceptuelle model som 

værende signifikante. De mest signifikante sammenhænge er effekten fra Sociale normer på 

Ambassadører Betakoefficient t-værdi Signif ikans Hypotese

H1 Pris → Rationel evaluering 0,19 1,1749 Nej (accepteret)

H2 Image → Rationel evaluering -0,23 1,7093 Ja forkastet

H3 Image → Emotionel evaluering -0,04 0,3119 Nej (forkastet)

H4 Opfattet kvalitet → Rationel evaluering 0,21 1,1671 Nej (accepteret)

H5 Sociale normer → Rationel evaluering -0,08 0,5098 Nej (forkastet)

H6 Sociale normer → Emotionel evaluering 0,66 8,4323 Ja accepteret

H7 Emotionel evaluering → Rationel evaluering 0,43 2,2538 Ja accepteret

H8 Rationel evaluering → Kundetilfredshed 0,72 5,9250 Ja accepteret

H9 Emotionel evaluering → Kundetilfredshed -0,27 1,8711 Ja forkastet

H10 Kundetilfredshed → Kundeloyalitet 0,77 17,0411 Ja accepteret

α = 0,05

Potentielt loyale Betakoefficient t-værdi Signif ikans Hypotese

H1 Pris → Rationel evaluering 0,10 0,8568 Nej (accepteret)

H2 Image → Rationel evaluering 0,09 0,9690 Nej (accepteret)

H3 Image → Emotionel evaluering 0,09 1,2082 Nej (accepteret)

H4 Opfattet kvalitet → Rationel evaluering 0,22 2,0801 Ja accepteret

H5 Sociale normer → Rationel evaluering 0,11 1,3511 Nej (forkastet)

H6 Sociale normer → Emotionel evaluering 0,37 3,1350 Ja accepteret

H7 Emotionel evaluering → Rationel evaluering 0,27 1,9469 Ja accepteret

H8 Rationel evaluering → Kundetilfredshed 0,39 3,3084 Ja accepteret

H9 Emotionel evaluering → Kundetilfredshed 0,03 0,7082 Nej (accepteret)

α = 0,05

Inertiske forbrugere Betakoefficient t-værdi Signif ikans Hypotese

H1 Pris → Rationel evaluering -0,16 1,7022 Ja forkastet

H2 Image → Rationel evaluering 0,23 1,4732 Nej (accepteret)

H3 Image → Emotionel evaluering 0,05 0,1580 Nej (accepteret)

H4 Opfattet kvalitet → Rationel evaluering 0,48 2,6600 Ja accepteret

H5 Sociale normer → Rationel evaluering -0,34 1,8983 Ja forkastet

H6 Sociale normer → Emotionel evaluering 0,46 2,6974 Ja accepteret

H7 Emotionel evaluering → Rationel evaluering 0,51 2,6952 Ja accepteret

H8 Rationel evaluering → Kundetilfredshed 0,51 2,6287 Ja accepteret

H9 Emotionel evaluering → Kundetilfredshed 0,16 0,4240 Nej (accepteret)

α = 0,05



 

Emotionel evaluering, Rationel evaluering på Kundetilfredshed, Emotionel evaluering på 

Rationel evaluering og på Kundetilfredshed samt Kundetilfredshed på Kundeloyalitet. Her 

ligger effekten fra Emotionel evaluering på Kundetilfredshed nær den kritiske værdi på 1,70 

ved 31 respondenter, hvilket også gælder den signifikante sammenhæng mellem Image og 

Rationel evaluering. Især signifikansen af sammenhængen mellem Image og Rationel 

evaluering kan betvivles, da denne er nær den kritiske værdi. Dette grundet det lave antal 

respondenter i klyngen af ambassadører. I forhold til den latente variabel Image viste 

validitetsanalysen samtidig, at sp23 ikke loadede positivt med konstruktionen, hvilket 

vurderes at bunde i en aversion hos ambassadørerne mod, at deres valg af produkt afhænger 

betydeligt af produktets omdømme. Målevariablen beholdtes som diskuteret i modellen for at 

konfirmere eller afkræfte dennes evne til at forklare variationen i Kundeloyaliteten for 

klyngen. Dette forhold bevirker tænkeligt, at konstruktionens signifikans modereres i 

analysen grundet den lave validitet. 

Endvidere ses det, at effekten fra Image på Rationel evaluering er negativ og denne hypotese 

(H2) forkastes for klyngen af ambassadører – igen et udtryk for, at et produkts generelle 

omdømme for klyngen ikke er afgørende, eller ønskes at være afgørende for købsadfærden. 

Også effekten fra Emotionel evaluering til Kundetilfredshed er negativ, hvilket betyder at 

hypotesetesten forkaster H9. Derudover accepterer hypotesetesten H6, H7, H8 og H10, der alle 

har en positiv betakoefficient, som ventet. Især H8 og H10 har en meget stærk signifikans, og 

viser en meget stærk, positiv sammenhæng. Hypoteserne H1, H3, H4 og H5 blev testet til ikke 

at være signifikante. 

 

For de potentielt loyale var fire af de ti hypoteser signifikante, og disse (H4, H6, H7 og H8) 

blev samtidig accepteret af testen. Sammenhængen mellem Opfattet kvalitet og Rationel 

evaluering er positiv og signifikant. Endvidere ses det, at koefficienten fra Rationel 

Evaluering til Kundetilfredshed, der som angivet var proxy-variabel for Kundeloyalitet, 

antager den laveste værdi for denne klynge blandt de tre analyser. Hypoteserne H1, H2, H3, H5 

og H9 viste sig endvidere ikke at være signifikante for denne klynge. 

 

For de inertiske forbrugere fandt testen seks af de ti hypoteser signifikante. Af disse blev 

hypoteserne H1 og H5 forkastet, og modelleringen af hvad der driver købsadfærden – målt ved 

Kundetilfredshed – for de inertiske forbrugere viser dermed, at sammenhængene mellem Pris 



 

og Rationel Evaluering henholdsvis Sociale normer og Rationel evaluering er negative. H1 er 

imidlertid kun lige over den kritiske værdi på 1,70, hvilket medfører, at hypotesen blot er så 

signifikant grundet antallet af respondenter. H4, H6, H7 og H8 er alle signifikante, og for disse 

accepterer modellen hypoteserne, da den positive sammenhæng påvises. Slutteligt ses her en 

stærk positiv og signifikant sammenhæng mellem Opfattet kvalitet og Rationel evaluering, 

mens hypoteserne H2, H3, og H9 viste sig ikke at være signifikante for denne klynge. 

Hermed er signifikansen blevet præsenteret og hypoteserne blevet testet. Baseret på de 

præsenterede betakoefficienter beregnes effekterne fra de eksogene, latente variable 

Kundetilfredshed og Kundeloyalitet (som dog kun beregnes for ambassadørerne). 
 

Følgende figur 12 giver et overblik over effekterne fra de fire eksogene, latente variable på 

Kundetilfredsheden for de tre klynger af forbrugere. En præsentation af effekterne, listet i en 

tabel er vedlagt i bilag 10. Det skal bemærkes, at Kundetilfredshed fungerer som en proxy-

variabel for Kundeloyalitet. Effekterne i figuren er beregnet ved multiplikation af 

sammenhængene mellem alle de indgående variable fra den pågældende eksogene 

konstruktion og Kundetilfredshed henholdsvis Kundeloyalitet. Effekterne medtager alle 

sammenhænge og inkluderer dermed også de ikke-signifikante sammenhænge. Derfor skal 

validitetsanalysen af de tre modelleringer medtages i diskussionen af resultaterne. Effekterne 

skal endvidere forstås således, at en stigning på 1 i en af de eksogene, latente variable 

medfører stigning i Kundetilfredshed eller Kundeloyalitet svarende til effekten. Altså, vil en 

stigning på 1 i Opfattet kvalitet for ambassadørerne medføre en stigning i Kundetilfredsheden 

på 0,15 og en stigning i Kundeloyaliteten på 0,12. Dette på en skala gående fra 0-100. 
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Som det fremgår af figur 12 ovenfor, har den latente variabel Pris den største effekt på 

Kundetilfredshed for klyngen af ambassadører. Dette vurderes at være et udtryk for, at 

ambassadørernes købsadfærd, og dermed loyalitet i høj grad drives af en rationel 

evalueringsproces. Dette ses på den stærke sammenhæng mellem Rationel evaluering og 

Kundetilfredshed på 0,72 fra tabel 8. Denne sammenhæng mellem Pris og Rationel 

evaluering er dog ikke signifikant i analysen, hvorfor den positive effekt udelukkende kan 

bruges som en mulig pejling af sammenhængen, mens yderligere studier er nødvendige for at 

drage konklusioner omkring dette forhold. Det samme gør sig gældende for enkelte andre 

sammenhænge. 

Omvendt fremgår det, at et forbedret Image ikke medfører øget Kundeloyalitet for 

ambassadørerne. Grunden til den negative effekt er, at konstruktionen, bestående af sp23 og 

sp24, ikke bidrager positivt til ambassadørernes Kundeloyalitet i forhold til valg af et FMCG-

produkt som kaffe. Hvad angår klyngen af inertiske forbrugere er Image derimod en 

betydende drivkræft for Kundeloyalitet. Dette kan være et udtryk for, at købsintentionen øges 

for de inertiske forbrugere blandt andet øges som følge af band-wagon effekten. For klyngen 

af inertiske forbrugere er det dog Opfattet kvalitet, som er den mest afgørende drivkræft for 

forbrugernes loyalitet med en effekt på hele 0,24. Det ses endvidere, at Opfattede kvalitet også 

synes, at have en betydelig effekt på ambassadørernes tilfredshed og dermed loyalitet. En 

sammenhæng som dog ikke viste sig at være signifikant i analysen, hvor den igen fungerer 

som pejling. 

Sociale normer har slutteligt en negativ effekt på Kundetilfredsheden og -loyaliteten for 

klyngen af ambassadører. Her viste analysen en stærk, positiv sammenhæng mellem Sociale 

normer og den emotionelle evalueringsproces, som efterfølgende har en positiv effekt på 

Kundetilfredsheden gennem den Rationelle evaluering. Dog er effekten fra Sociale normer på 

Kundetilfredshed direkte gennem Emotionel evaluering negativ, hvilket betyder, at den 

samlede effekt bliver negativ. Sociale normer og Opfattet kvalitet er de mest betydende 

drivkræfter for klyngen af potentielt loyale. Dog er effekterne for denne klynge for de fire 

eksogene, latente variable lavere end for de to resterende klynger, mens signifikansen også 

var lavere og modellens forklaringsgrad ligeså. Dette er et udtryk for en mere heterogen 

klynge af forbrugere, hvorfor effekterne i modellen ikke er ligeså tydelige. 

Det er fravalgt, at bryde resultaterne ned på målevariabel-niveau, eksempelvis ved opstilling 

af figurer over målevariablenes betydning for de eksogene, latente variable. Dette skyldes, at 

en sådan viden ikke ville bidrage yderligere til løsningen af afhandlingens opstillede problem, 

da målet er at skabe strategisk viden omkring, hvordan producenter af FMCG-produkter kan 



 

øge konkurrenceevnen via kundeloyalitet. Dermed er formålet ikke at skabe indsigt i, hvordan 

det målte element for en enkelt målevariabel kan bruges taktisk eller operationelt. Således vil 

de enkelte målevariables vægte og performance ikke bidrage med yderligere, da det er 

drivkræfternes samlede begreb som er analysens og diskussionens interesseområde. 

 

Analysen er hermed tilendebragt, og i det følgende vil en kort opsummering heraf finde sted. 

Indledningsvist gav analysen positivt tilsagn til afhandlingens første underspørgsmål, om 

hvorvidt der eksisterer kundeloyalitet på FMCG-markedet. 

Efterfølgende var analysen inddelt i to, hvis sammenspil skulle besvare andet underspørgsmål 

vedrørende hvad de primære drivkræfter for kundeloyalitet på det danske FMCG-marked er. 

Først blev der fundet, at respondenterne kan inddeles i fire klynger; ambassadører, potentielt 

loyale, inertiske forbrugere og illoyale, på baggrund af deres grad af kundeloyalitet. For hver 

klynge blev der defineret af en række karakteristika. 

Analysen har yderligere vist, at der er forskel på de forskellige klyngers grad af 

kundeloyalitet, samt forskel på hvad der driver loyalitet for dem. Disse forskelle bliver belyst 

i det følgende afsnit. 

 

Slutteligt skal det nævnes, at den videnskabelige viden der er produceret i denne afhandling 

udspringer af en fænomenologisk inspireret videnskabsteoretiske optik. Dette har haft 

indflydelse på de resultater der er fremkommet i analysen. Såfremt der var anlagt en optik, 

inspireret af en anden metodik, eksempelvis positivismen, ville en række elementer ikke 

kunne belyses. I positivismen findes kun én form for videnskabelig erkendelse - den 

naturvidenskabelige (Fuglsang & Olsen 2004). Dette betyder, at paradigmet eksempelvis ikke 

gør det muligt at belyse begrebet Opfattet kvalitet, da der her enten er tale om kvalitet eller ej 

som positivistisk erkendelse – hvilket ikke er op til den enkelte at vurdere. Det samme er 

tilfældet for Opfattet værdi. Dermed bidrager den valgte videnskabsteoretiske optik til en 

nuanceret forståelse af forbrugernes perception. 
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Dog synes der grundlæggende at eksistere et behov for en mere 
nuanceret undersøgelse af kundeloyalitet og konkurrencefordele 
end ’for og imod’-studier

Diskussion



 

 

Følgende del af afhandlingen har til formål at diskutere resultaterne fra den udførte analyse. 

Diskussionen nuancerer resultaterne fra analysen, og diskuterer samtidig disse ud fra 

eksisterende modeller og teori. Hovedformålet med diskussionen er at relatere resultaterne til 

den virkelighed som FMCG-producenter på det danske marked agerer i. 

 

Følgende præsenterer, hvad der karakteriserer kaffemarkedet i Danmark i 2010, og hvilke 

tendenser der eksisterer. Ved udfoldelsen af karakteristikken og tendenserne er fokus 

konsistent med afhandlingens overordnede fokus på FMCG-producenterne henholdsvis 

detaillisterne. Derfor vil følgende give et billede af, hvilken markedssituation resultaterne fra 

analysen og de følgende anbefalinger skal ses i relation til.  

Markedet for kaffeproducenter betragtes som et oligopol, der består af en håndfuld store 

producenter, og en lang række små, som enten konkurrerer på at være yderst lokale, eller på at 

henvende sig til en niche. Følgende tabel giver et billede af størrelsesforholdet mellem de 

største, danske kaffeproducenter på markedet. 

 

FMCG-producent Mærker Nettoomsætning (t.kr.) Dækningsbidrag (t.kr.) 

    

Merrild Kaffe A/S Merrild, Café Noir, Senseo 847.251 282.737 

Kraft Foods Danmark ApS Gevalia, Karat, Ali 720.249 82.306 

BKI Foods A/S BKI, Christgau, Lavazza 396.854 111.535 

I.M. Frellsen K/S Frellsen N/A 102.942 

Baresso Coffee A/S Baresso N/A 76.320 

Peter Larsens Kaffe A/S Peter Larsen N/A 21.714 

 

Målt på nettoomsætning og dækningsbidrag er de viste selskaber langt større end markedets 

andre kaffeproducenter, som ligeledes har kaffemærker i detailhandlen. Til sammenligning 

har KONTRA coffee, et andet mærke i fremgang, (Børsens liste over Gazelle-virksomheder i 

2010), et dækningsbidrag på 4.150 t.kr. – svarende til 1,5 % af den virksomhed med det 



 

største dækningsbidrag på tabel 99. Der er endvidere en række private labels – detaillisternes 

egne mærker – på kaffemarkedet, eksempelvis Coops og Irmas (Coop Danmark - B og Irma). 

Disse udgjorde i 2006 ca. 15 % af det danske detailmarked10 målt på nettoomsætningen 

(Kumar & Steenkamp 2007). Samtidig skaber detaillisternes egne mærker en øget 

konkurrence for de resterende producenter – en tendens som også beskrives i Integrals 

nyhedsbrev (april 2006). Regnskabstallene i tabellen omfatter aktiviteter fra hele den 

pågældende virksomhed, eksempelvis salg af både kaffe, the, chokolade etc. Derfor adskiller 

markedets største producenter sig betydeligt fra de mindre producenter ved, at de har flere 

forretningsområder og derved flere potentielle indtægtskilder. Dette diversificerer risici for de 

enkelte aktiviteter, og reducerer endvidere potentielt producentens afhængighed af 

detaillisterne. Afhængighedsforholdet kan have betydning for producenternes mulighed for at 

påvirke forbrugernes kundeloyalitet, hvilket diskuteres senere. 

 

Endvidere ses det i tabel 9, at de store producenter har samlet flere kaffemærker i den enkelte 

virksomhed. Dette giver producenten mulighed for at målrette hvert mærke mod bestemte 

forbrugere og derved henvende sig til flere forskellige segmenter. Dette kan samtidig tolkes 

som et udtryk for, at forbrugerne på FMCG-markedet har heterogene præferencer og behov i 

forhold til kaffe som produkt, hvilket netop er den tendens, som analysen har fundet. I relation 

til dette ses også en betydende kommunikation fra producenterne på markedet til forbrugerne. 

Dette foregår i mange medier lige fra TV over internettet til magasiner. Mærket Café Noir 

(Café Noir) blev eksempelvis i 2009 kåret som den 10. mest modige og visionære danske 

annoncør – på tværs af brancher – i en undersøgelse foretaget af Bureaubiz (Bureaubiz). 

Samtidig vidner mærket Gevalias økologiske satsning om et betydeligt marketingbudget 

(Gevalia). Begge cases er et udtryk for producenternes forsøg på at positionere sig i forhold til 

de forbrugere, som har en positiv attitude til og præferencer for netop det, deres produkt kan 

tilbyde. Disse forskelle mellem forbrugerne vil blive yderligere belyst i diskussionen. 

 

Den anden part i salgsprocessen til forbrugerne på FMCG-markedet er detaillisterne. Her er 

markedet ligeledes domineret af en række store og en række små aktører. Mange af 

detailbutikkerne er samlet under større selskaber – en lignende tendens som den for 

                                                 



 

producenterne, men dog langt mere udtalt. De tre dominerende detaillister er Coop 

Danmark11, Danske Supermarked12 og Dagrofa13. Disse har tilsammen en markedsandel for 

detailmarkedet i Danmark på ca. 72 % (Economist Intelligence Unit). Derfor er det afgørende 

for de producenter, som ønsker at nå den brede gruppe af forbrugere, at indgå en aftale om 

distribution af deres mærker gennem en eller flere af disse store detaillister. Konsolideringens 

betydning for producenterne vil blive yderligere diskuteret senere i afhandlingen. 

 

Det billede som er vist af kaffemarkedet afspejles i en række mere generelle tendenser på 

FMCG-markedet. Disse diskuteres i det følgende. 

 

FMCG-markedet har som anvist været præget af en tendens, som har sikret detaillisterne mere 

og mere magt i relationen til FMCG-producenterne. 

Grundlæggende nåede detailhandlen til et punkt, hvor virksomhederne ikke kunne vokse ved 

at distribuere til større dele af markedet. Derfor lå der en mulighed for detaillisterne i at 

opbygge kundeloyalitet i relation til detaillisten og dennes butikker (store loyalty). Dette 

gøres blandt andet ved at opbygge butikkens mærke, udbyde egne mærkevarer (private 

labels) eller lignende. Omkring private labels søger detaillisterne at få én producent til at 

hellige sig produktionen af det pågældende private label, og dermed blive yderst afhængig af 

relationen til detaillisten (Kumar & Steenkamp 2007). En udvikling som har fået en del 

producenter til at understrege og markedsføre sig ved, at de aldrig vil foretage private label-

produktion. F.eks. ses dette eksplicit på Proctor & Gambles vaskemiddel Dreft i Holland, 

hvorpå der står: ”Dreft does not produce for private labels og imitation products” (Kumar & 

Steenkamp 2007, 19). Hele denne udvikling betyder blandt andet, at grænsen mellem at være 

detaillist og producent er udflydende – en forandring som er afgørende for afhængigheds- og 

magtforholdet mellem detaillist og producent. 

 

Der diskuteres flere typer af magt i relationen, men den mest essentielle for FMCG-markedet, 

er den magt en indehaver af ekspertviden omkring markedsføring og logistik besidder (Fernie 

& Sparks 2004). Denne ekspertviden medfører en række afgørende kompetencer i forhold til 

de udbudte FMCG-produkter. Hvor det tidligere primært var producenterne, som besad 
                                                 



 

ekspertviden om marketingmæssige udfordringer og afsætningen af produkterne til 

forbrugerne, har de senere års udvikling medført, at også detaillisterne i høj grad nu besidder 

denne viden. Dette er en væsentlig udvikling i relationstankesættet for FMCG-markedet. 

(Ibid.) At detaillisterne over de senere årtier har oparbejdet betydelige marketingsmæssige 

kompetencer, er et udtryk for den professionalisering, som FMCG-markedet har gennemgået 

(Bjerre 2000). Endvidere har bevægelsen medført en omfattende konsolidering af 

detailhandlen. Denne konsolidering har som anvist i foregående afsnit resulteret i, at det 

danske FMCG-marked domineres af tre afgørende detaillister. Vil en FMCG-producent nå en 

bred forbrugergruppe, er distribution gennem de butikker som ejes af de tre detaillister 

afgørende. Denne konsoliderings- og professionaliseringsbevægelse har resulteret i, at flere 

producenter har en øget afhængighed af detaillisterne, hvilket har influeret magtforholdet i 

relationen. 

Dette magtforhold, og den dertil knyttede afhængighed, der over en årrække har favoriseret 

detaillisterne, har en stor påvirkning på konkurrencevilkårene i FMCG-markedet. Dette blandt 

andet grundet den komplekse samhandel, som finder sted mellem producent og detaillist. 

Samhandlens kompleksitet består i de kontraktindgåelser, som finder sted i forbindelse med 

opbygningen af relationen. Således vil en aftale om distribution af en producents produkter 

via en detaillist oftest indeholde flere forhold end blot levering af produkter. Forhold som 

produktets placering på hylderne (space management), markedsføringskampagner i 

butikkerne (in-store marketing), koordinerede reklamekampagner mellem detaillist og 

producent (f.eks. gennem detailkædens tilbudsavis, TV-spot eller koordinerede in-store 

kampagner) og den fastsatte detailpris, kan alle være integrerede i de forhandlinger, som 

foregår i relationen (Bjerre 2000). 

Magten i relationen, som følge af afhængighedsforholdet, har betydning for kontrollen over 

forhold som de nævnte. I forbindelse med relationen, vil afhandlingen ikke gå ned i den 

komplekse forhandling som finder sted, men – som nævnt i afgrænsningen – derimod holde 

sig på et overordnet niveau, og blandt andet diskutere, hvordan relationsopbygning spiller ind 

i forhold til analysens konklusioner. 

 

Dog har tendensen de senere år modereret denne skævvridning af afhængigheden, og givet 

producenterne en række muligheder for at genvinde og udligne noget af den afhængighed, 

som har favoriseret detaillisterne. Internettets udbredelse har eksempelvis faciliteret 

muligheden for at distribuere FMCG-produkterne uden om detaillisterne, hvilket detaillisterne 

ligeledes gør brug af (Weitz & Jap 1995). Endvidere kan forbrugernes øgede præferencer 



 

overfor flere og flere mærkevarer (Diller 2000) resultere i en forøget magt til producenterne, 

da detaillisterne bliver afhængige af at kunne udbyde de produkter, som efterspørges. Dette er 

netop en af grundpillerne i formålet med for afhandlingen her; at undersøge hvordan 

kundeloyalitet kan skabes, og hvordan det kan omsættes til en konkurrencefordel. 

I de to ovenstående afsnit er de tendenser på kaffemarkedet og FMCG-markedet, som er 

centrale for afhandlingen blevet præsenteret. Dette danner den fornødne viden for den 

følgende del af diskussionen. 

 

Dette afsnit søger at identificere, hvilke parametre som FMCG-producenterne kan arbejde 

med, hvis forbrugernes købsadfærd, og herunder loyalitet, skal påvirkes. Denne indsigt er 

hensigtsmæssig for den videre diskussion af analysens resultater. 

Arbejdet med de parametre som identificeres nedenfor, repræsenterer en strategisk mulighed 

for de konkurrerende virksomheder på FMCG-markedet, og en mulighed kan tillægge 

produktet værdi (Aaker 1991), og dermed danne grundlag for en øget konkurrenceevne. 

Dermed udgør parametrene en sammenhæng mellem den viden, som analysen har skabt og 

den øgede konkurrenceevne som potentielt kan skabes på baggrund af den nye viden. 

Diskussionen af hvilke FMCG-producenter der har en sådan mulighed vender afhandlingen 

tilbage til. Afsnittet her vil efter identifikationen af parametre, kort beskrive hvorfor disse kan 

udgøre et potentielt værdiskabende element for FMCG-producenterne. 

Beskrivelsen af de potentielt værdiskabende elementer i relation til markedsføringen tager 

udgangspunkt i Michael Porters Værdikæde. 

 

 

  
 

Det ses fra figur 13 ovenfor, at værdien ved udnyttelse af de den måde virksomheden tilgår 

forbrugerne, skal findes i værdikædens led ”Marketing”. De udvalgte parametre er forhold, 

som alle påvirker forbrugernes perception af produkterne, og dermed deres købsadfærd. 
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Samtidig adskiller parametrene også produkterne inden for én FMCG-kategori, hvorfor en 

diskussion af disse giver indsigt i, hvordan virksomhederne kan påvirke forbrugernes valg, og 

dermed hvad der kan differentierer produkterne og skaber præferenceforskelle.  

Det er fundet, at det koncept der bedst beskriver, de parametre som producenterne kan arbejde 

med, for at påvirke forbrugernes købsadfærd, er konceptet ”De 4P’er”: Pris, Produkt, 

Placering (Distribution) og Promotion (McCarthy 1975). Modellen opsætter de fire parametre 

så tilpas bredt at de danner en brugbar ramme for diskussionen. ”De 4P’er” har været 

kritiseret for ikke at afdække alle aspekter vedrørende forbrugeres beslutningstagen omkring 

de service forhold, som knyttes til købet af et produkt (Rafiq & Ahmed 1995). Dog synes 

serviceforhold sjældent at være afgørende for køb FMCG-produkter, jf. tidligere i 

afhandlingen, hvorfor denne kritik ikke synes problematisk for brugen her. 

 

Flere FMCG-produkters heterogenitet øges i dag under en eller anden form, og 

differentieringen kan findes i produktets kvalitet. Produkt beskriver de forskelle, der kan være 

imellem produkternes kvalitet inden for en produktkategori. Nogle produkter vil være high-

end produkter, hvis egenskaber typisk er de ypperste i kategorien, mens andre produkter kun 

indeholder det mest basale, og omvendt er lavt prissat. 

 

En anden parameter som producenter til FMCG-markedet kan arbejde med, er prisen. Således 

kan producenterne via prisfastsættelsen positionere deres produkt i forhold til konkurrerende 

produkter. Som tilfældet var med parameteret omhandlende produktets kvalitet, kan det for 

nogle producenter her være hensigtsmæssigt at positionere et produkt som et high-end 

produkt, mens det for andre handler om at holde prisen nede. Dog er det særdeles væsentligt 

at gøre opmærksom på, at lige netop på denne parameter har detailleddet en stor indflydelse. 

Således er produktets prisfastsættelse ofte udtryk for en forhandling mellem producenten og 

detaillisten, hvor sidstnævnte i mange tilfælde har en stor magt i relationen (Bjerre 2000). 

Dermed kan det være hensigtsmæssigt for producenten at fokusere på samarbejdet med 

detailleddet i forbindelse med parameteret pris. Mere om dette senere i diskussionen. 

 

 

 

 



 

Det næste af de fire parametre som producenter til FMCG-markedet kan påvirke, er 

placering, også benævnt distribution. Denne parameter er særdeles relevant, da den netop 

omhandler forholdet til detaillisten. Her er producentens muligheder for at påvirke 

forbrugerne i høj grad afhængig af samarbejdet med distributionsleddet, detaillisten. Derfor 

vil denne parameter blive tildelt særlig opmærksomhed senere i diskussion af den 

relationsbaserede B2B-samhandel. 

 

Parameteret promotion omhandler reklamer og kommunikation til kunden med henblik på at 

afsætte produktet, og opnå hensigtsmæssige associationer hos forbrugeren. Her skal FMCG-

producenter både kommunikere til forbrugerne og detailleddet – samtidig med at detailleddet 

kan anvende produkterne i deres egen kommunikation. Overordnet er der tre tilgange til 

promotion for FMCG-producenter. Den første del omhandler den direkte promotion til 

forbrugerne, hvor disse er den direkte målgruppe. De to andre tilgange går gennem 

detailleddet, hvor den ene er selve promoveringen over for detailleddet. Heri ligger 

eksempelvis relationsdannelse med detailleddet ved f.eks. at tilbyde rabatter på et produkt til 

detailleddet (Lehmann & Winer 2005). Den sidste tilgang til promotion på FMCG-markedet 

er detaillistens egen promotion til forbrugerne, hvor producentens produkt anvendes som en 

del af denne promotion. Forhandlingsstyrken i relationen mellem producent og detaillist er 

særdeles væsentlig for relationen, og vil blive diskuteret yderligere senere. Denne diskussion 

vil blandt andet omfatte påvirkningen på relationen, såfremt ”pull-effekter” hersker grundet 

forbrugernes massive efterspørgsel efter et produkt. 

De diskuterede parametre for FMCG-produkter vil i den resterende del af afhandlingen tjene 

det formål, at bidrage til forståelsen af, hvordan FMCG-producenterne kan bruge resultaterne 

fra analysen til påvirkning af forbrugernes købsadfærd. Købsprocessen er i analysen blevet 

dekomponeret og det følgende vil relatere de fire identificerede parametre, set som værktøjer, 

til analysens resultater. Dermed vil afhandlingen komme nærmere en række egentlig 

strategiske anbefalinger til, hvordan producenterne kan bruge kundeloyalitet til at øge 

konkurrenceevnen. 

 

 

 

 



 

For at skabe en mere detaljeret indsigt vedrørende forbrugernes købsproces og købsadfærd er 

det centralt at diskutere de resultater som analysen fandt. Diskussionen af disse omfatter en 

berigelse af analysens resultater med udvalgt viden fra eksisterende studier. Til trods for at 

dele af analysen havde en lav validitet, arbejder nedenstående afsnit ud fra den samlede pulje 

af resultater. 

Figur 14 nedenfor opsummerer analysens resultater gående fra den mindst loyale klynge til 

den mest loyale klynge. 

 

 
 

 

Klyngen af illoyale er som vist ikke loyale over for et bestemt mærke. En stor gruppe af disse 

vil tænkeligt falde ind under det teoretiske begreb variety seekers, hvor forbrugeren bevidst 

søger variation i indkøbene. Dette baseres blandt andet på, at involveringsgraden for de 

illoyale er højere end involveringen for de inertiske forbrugere. Andre studier har fundet, at 

variationssøgende potentielt er lige så involverede i købet som de mere loyale kunder (Knox 

& Walker 2001). Samtidig viste analysen, at de illoyale forbrugere i højere grad end de 

resterende bosiddende uden for Sjælland, og en relativt stor del af klyngens forbrugere vælger 

detailbutik baseret på dennes beliggenhed, som primær beslutningsparameter. Dette vurderes, 

at være et udtryk for, at klyngen ikke kun består af højt involverede variationssøgende, men 
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• Karakteristika

• Moderat grad af 
involvering i købet

• Andelen af forbrugere 
bosidende i Jylland er 
størst i denne klynge

• Kun 6 % køber kaffe i 
specialbutikker, mens 
discountbutikker og 
varehuse er mest benyttet

• Beliggenhed er primær 
årsag til valg af detailist 
for 2/3 af forbrugerne

• Husstandsindkomsten 
ligger her lavere end i de 
resterende klynger

Inertiske forbrugere

• Evalueringsproces

• Oftere emotionel proces 
end de resterende klynger

• Karakteristika

• Lav grad af involvering

• Købet foretages oftest i 
discountbutikker eller 
supermarkeder , mens 
ingen i denne klynge 
køber over internettet

• Beliggenhed er oftere for 
denne klynge en primær 
årsag for valg af detailist

• Husstandsindkomsten er 
lidt lavere end for 
ambassadører

Potentielt loyale

• Evalueringsproces
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i de resterende

Øget loyalitet 



 

også forbrugere, der ganske enkelt vælger et produkt, som findes i den nærmeste detailbutik, 

og der synes at opfylde det behov, som danner baggrund for købet. Keiningham et al. (2006) 

siger om de variationssøgende forbrugere, at det oftest ikke vil være rentabelt at investere i at 

gøre disse forbrugere loyale. Derfor vil det tænkeligt sjældent være anbefalelsesværdigt at 

søge at penetrere denne klynge, hvis man som FMCG-producent ønsker at skabe 

konkurrencefordele gennem en længere levetid for kundeporteføljen. Af samme årsag vil 

klyngens forbrugere ikke fylde meget i diskussionen. Betragtes PLC-kurven, som beskriver et 

produkts livsfaser fra introduktion på markedet til modning (Anderson & Zeithaml 1984), vil 

klyngens forbrugere tænkeligt købe produkter i alle faser af produktets levetid. Dette baseres 

på en slutning om, at de lavt involverede illoyale i klyngen ofte vil købe, som følge af band-

wagon effekten, mens de netop introducerede produkter vil henvende sig til en del af de 

variationssøgendes. 

 

Klyngen af inertiske forbrugere viser sig ikke overraskende at have en meget lav 

involveringsgrad. Til trods for den lave involvering er forbrugerne entydige omkring, at de 

forventer at købe det nuværende oftest købte mærke i fremtiden. Dette er et udtryk for den 

inerti, som karakteriserer klyngens købsadfærd. Forbrugerne tager ikke stilling til det 

produktudbud, som de præsenteres for, hvorfor loyalitet ikke kan opstå med klyngens 

nuværende tilgang til køb (Leahy 2008). Endvidere vælger forbrugerne i denne klynge oftere 

end de resterende klynger detailbutik ud fra beliggenhed, hvilket repræsenterer en præference 

for bekvemmelighed, mens de oftest frekventere discountbutikker eller supermarkeder. Både 

discountbutikker og supermarkeder vurderes traditionelt at føre et bredt varesortiment med 

mange etablerede produkter, hvilket vil appellere til de inertiske forbrugere. 

Analysen viste endvidere, at den konceptuelle models emotionelle evalueringsside bedst 

forklarer variation i kundetilfredsheden, og dermed forventningen om genkøb, for klyngen af 

inertiske forbrugere. Som angivet tidligere er emotioner menneskets indledende reaktion på 

eksterne stimuli, som senere kan bevidstliggøres, og danne grundlag for en rationel 

evalueringsproces, såfremt involveringen er tilpas høj (Damasio 2000). Involveringen for 

klyngen her er lav, hvilket stemmer godt overens med, at den emotionelle evalueringsproces 

forklarer en relativt større del af variationen i Kundetilfredsheden for denne klynge end for de 

resterende klynger. Det vurderes endvidere, at denne klynge oftest foretager køb af produkter, 

som er nået modenhedsfasen, jf. terminologien i PLC-kurven (Anderson & Zeithaml 1984). 

Her vil der tænkeligt være tale om køb af etablerede produkter, med et fasttømret image, der 



 

appellerer til klyngen. Klyngen vil derfor ofte købe produkter som følge af band-wagon 

effekten, fordi produktet bliver populært i den samlede forbrugergruppe. 

 

Klyngen af potentielt loyale er den mest heterogene af klyngerne. Klyngen omfatter 

forskellige forbrugertyper, hvis fællestræk er, at de ikke passer ind i de resterende klynger. 

Dette betyder samtidig, at resultaterne vedrørende denne klynge af forbrugere er sværere at 

anvende operationelt. Den gennemsnitlige grad af loyalitet i klyngen var for hvert af de tre 

loyalitetsspørgsmål nær ved eller lidt større end værdien 3. Dette indikerer, at den 

gennemsnitlige forbruger hælder til også fremover at købe det samme mærke, som denne 

oftest køber på tidspunktet for undersøgelsen, men samtidig at forventningen om genkøb ikke 

er entydig. Evalueringsprocessen for denne klynge er endvidere både karakteriseret ved at 

være drevet af rationelle og emotionelle evalueringsprocesser. Dermed vil denne klynge både 

omfatte forbrugere for hvem en kunde-brand relation eksisterer og forbrugere, som er loyale 

grundet en generel tilfredshed med produktet. Endvidere vil en del af klyngen være 

forbrugere, som ikke finder det oftest købte produkt tilfredsstillende. 

 

Klyngen af ambassadører, den sidste klynge, omfatter de mest loyale forbrugere. Disse 

forbrugere viste sig i høj grad, at forvente genkøb samtidig med en stor lyst til at tale med 

andre om det oftest købte produkt og anbefale dette. Forbrugerne her er højt involverede i 

købet, og købet foretages ofte i specialbutikker. Samtidig er købet i overvejende grad drevet 

af en rationel købsproces. Traditionelt har litteraturen primært beskæftiget sig med loyalitet, 

og herunder kunde-brand relationer, skabt som følge af emotionelle forhold (f.eks. Leahy 

2008). Kunde-brand relationen er en nødvendighed for mærkeloyalitet, da forbrugeren skal 

skabe et bånd til mærket for at være loyal (Ibid.). Analysen her indikerer dog, at det for de 

mest mærkeloyale forbrugere på FMCG-markedet (her målt ved kaffeprodukter) er en rationel 

evalueringsproces, som ligger til grund for loyaliteten. Endvidere viste analysen, at 

ambassadørerne de forbrugere, hvor drivkræften Sociale normer havde den stærkeste effekt på 

Emotionel evaluering. Dog blev den stærke, positive effekt, som Sociale normer havde på 

Kundeloyalitet gennem Emotionel evaluerings sammenhæng med Rationel evaluering, 

modereret af den negative sammenhæng mellem Emotionel evaluering og Kundetilfredshed. 

Dette antyder, at de Sociale normer er en stærk drivkraft for ambassadørernes købsadfærd, 

men udelukkende gennem den rationelle evalueringsproces, og modereres af den emotionelle 



 

del af modellen for ambassadørerne. Konstruktionen Sociale normer forklarer netop, som 

angivet tidligere i afhandlingen, om de værdier som produktet kan projicere over på køberen, 

har en effekt på forbrugerens købsadfærd. Denne projicering af værdier er med til at skabe et 

bånd mellem kunden og mærket. 

Dermed indikerer analysen altså, at den rationelle evalueringsproces er afgørende for 

ambassadørernes kundeloyalitet. Denne konklusion støttes af især nyere dele af litteraturen, 

hvor eksempelvis Dabholkar (1998) og Dowling (2002) finder en lignende sammenhæng og 

derfor understreger, hvordan den rationelt baserede mærkeloyalitet synes mere applicérbar i 

forhold til FMCG-markedet. Forbrugerne i denne klynge vil tænkeligt købe produkter i alle 

stadier på PLC-kurven, men vil ikke, som tilfældet er for de inertiske forbrugere, blive 

stimuleret til køb som følge af, at masserne køber produktet (band-wagon effekten). 

Slutteligt er ambassadørerne de forbrugere, der hyppigst handler via internettet, og hvor der 

også er flest, der forventer at gøre det i fremtiden. Dette bidrager væsentligt til afhandlingens 

problemstilling, da det netop vedrører de loyale forbrugere. Dermed er brugen af online- 

indkøb potentielt en mulighed for anvendelse af kundeloyalitet til at styrke konkurrenceevnen. 

Samtidig reduceres afhængigheden af detaillisterne antageligt også, eftersom den form for 

afsætning af produkterne medfører et alternativt til detailhandel. 

 

Afsnittet har nu opsummeret analysens resultater og, via bidrag fra eksisterende litteratur, søgt 

at skabe en forståelse af forbrugerne i de fire klynger. Denne forståelse synes brugbar i 

relation til FMCG-producenternes målretning af deres markedsaktiviteter, hvilket diskuteres 

nedenfor. 

 

Følgende opstiller anbefalinger for hver marketingsparameter fordelt på hver klynge. Således 

vil afsnittet kortlægge, hvordan FMCG-producenterne optimalt bør håndtere 

marketingparametrene for at skabe kundeloyalitet, og dermed øge konkurrenceevnen. 

Analysen har i sig selv bidraget med viden om tre af fire marketingparametre; pris, produkt 

og placering. Det fjerde parameter, promotion, tilgås ved brug af den gennemtestede model 

FCB-griddet (Ratchford 1987). Modellens formål er at inddele forbrugere alt efter, hvad der 

karakteriserer deres købsadfærd. Endvidere har studier blandt andet resulteret i en viden om, 

hvilke kommunikative virkemidler (udgjort af parameteret promotion), som er 

anbefalelsesværdig for hver arketype i FCB-griddet. Forbrugerne inddeles efter, om de er højt 

eller lavt involverede i købet, samt om de er drevet af en rationel eller emotionel 



 

evalueringsproces. Disse to dimensioner er blevet afdækket i analysen, hvorfor modellen, 

baseret på analysens resultater, kan medvirke til en diskussion af den optimale planlægning de 

fire marketingparametre. 
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Klyngen af ambassadører omfatter en gruppe forbrugere for hvem den opfattede værdi, har 

betydning for kundeloyalitet. Som analysen indikerede, til trods for en lav signifikans, havde 

konstruktionen Pris en relativt høj effekt på Kundeloyalitet – et udtryk for væsentligheden af 

en høj opfattet værdi. Effekten af en høj opfattet værdi opstår, da ambassadørerne er 

overvejende rationelle i deres evaluering af produkterne. Derfor synes det centralt, at de 

FMCG-producenter, som søger at øge og vedligeholde gruppen af ambassadører i 

kundeporteføljen, formår at skabe en høj opfattet værdi hos disse. 

Parameteret produkt, målt ved Opfattet kvalitet i analysen, så også ud til at have en mærkbar 

effekt på Kundeloyaliteten. Derfor er producentens løbende monitorering af udviklingen i 

målgruppens behov afgørende for opbyggelse og fastholdelse af kundeloyalitet gennem en 

fastholdt, høj opfattet kvalitet.  

Slutteligt understregede analysen angående parameteret placering, at der typisk skal 

distribueres til ambassadørerne gennem specialbutikker, mens også supermarkeder når store 

dele af klyngen. 



 

I forhold til den sidste handlingsparameter, promotion, viser figur 15, at ambassadørerne har 

en rationel evaluering, og deres involvering i købet er relativt høj. De traditionelle 

anbefalinger til måden, hvorpå der bør blive kommunikeret til disse forbrugere, er ved at 

kommunikere argumenterne for valg af et bestemt produkt, at informere om fordelene og 

eventuelt at bruge eksperter. Ambassadørerne involverer sig meget i købet, og interesserer sig 

for deres valg af kaffe. Samtidig har klyngen fundet et foretrukket mærke. I sådan et tilfælde 

bør kommunikationen dermed understøtte, hvilke fordele der er ved mærket (og dets 

produkter), og hvorfor ”eksperter på området” køber netop dette produkt. 

Ovenstående anbefalinger omkring de fire parametre synes at være optimale for 

planlægningen af marketingindsatsen. Således øges muligheden for at skabe en kunde-brand 

relation mellem mærket og de forbrugere, som er – eller har potentiale til at blive – 

ambassadører. 

Ambassadørerne vil tænkeligt oftest være målgruppe for en premium kaffeproducent, hvorfor 

anbefalingerne omkring planlægningen af marketingparametrene primært vil være aktuelle for 

sådanne producenter. Dette kunne eksempelvis være premium mærket Café Noir. 

 

Klyngen af de potentielt loyale vægtede ikke den latente variabel Pris, forstået som opfattet 

værdi, som en afgørende parameter for kundeloyalitet. Det bør dog i denne forbindelse 

understreges, at prisniveauet i sagens natur er afgørende for valg af produkt, men blot at den 

opfattede værdi ikke er afgørende for kundeloyaliteten. 

Den anden parameter, produkt, har en klar effekt på købsadfærden, og herunder loyaliteten, 

for klyngen, og igen er monitorering og forståelse af forbrugerne i den enkelte producents 

målgruppe afgørende. Det gælder for parameteret placering, at en yderligere segmentering 

skal bidrage med en kortlægning af dette, da heterogeniteten i klyngen betyder, at der er stor 

diversitet i forhold til foretrukken detaillisttype. Dog vil discountbutikker tænkeligt appellere 

mest til de forbrugere i klyngen, som foretager en rationel evaluering, grundet deres 

forventede prisbevidsthed. 

En yderligere segmentering af klyngens forbrugere, synes at være en afgørende opgave for de 

FMCG-producenter, som ønsker at øge kundeloyaliteten for de potentielt loyale. I forhold til 

den sidste parameter, promotion, er klyngen mere heterogen i sin natur end ambassadørerne 

og klyngen af inertiske forbrugere. Derfor vurderes det, at forbrugere i denne klynge, kan 

placeres i enten kvadranten med høj involvering og emotionel evaluering eller lav involvering 

og rationel evaluering. Igen bør vigtigheden af segmenteringsopgaven understreges. For den 



 

ene arketype af forbrugere i klyngen bør kommunikationen, og dermed håndteringen af 

parameteret promotion, være anlagt således, at forbrugerne bliver ”forført” emotionelt, og 

køber produktet og mærket grundet de værdier, som projiceres over på køberen. Dette gælder 

for forbrugeren, som er højt involveret og evaluerer produkterne ud fra en emotionel 

evaluering. 

For de forbrugere i klyngen af potentielt loyale som er lavt involveret, og foretager en bevidst, 

rationel evaluering handler kommunikationen om at give demonstrationer af mærkets 

produkter. Samtidig skal budskabet forenkles således, at kompleksiteten reduceres, idet den 

lave involvering ikke tillader en omfattende perceptionsproces. 

De potentielt loyale som målgruppe vil tænkeligt primært henvende sig til premium eller 

mainstream mærker, mens det dog også kan tænkes, at visse high-end private label-mærker 

vil henvende sig til målgruppen. Billedet er ikke entydigt, da homogeniteten i klyngen ikke er 

så høj som i de andre klynger. Sådanne kaffeproducenter kan være Café Noir (premium), 

Peter Larsen kaffe (mainstream) og Cirkelkaffe (private label). 

 

Klyngen af inertiske forbrugere foretager i høj grad genkøb, men viste sig ikke at være loyale, 

da alle karakteristika pegede på en høj grad af inerti i deres købsadfærd. Derfor kan 

håndteringen af parametrene ikke bruges til at ændre købsadfærden for at skabe loyalitet. 

Dette er vist i analysen, og støttes af litteraturen (Leahy 2008, Keiningham et al. 2006), som 

netop understreger vigtigheden af, at skelne mellem loyale og inertiske kunder. I forhold til 

den første parameter, pris, er værdien af købet, målt ved konstruktionen pris i den 

konceptuelle model, ikke afgørende for klyngens købsadfærd. Dermed ikke sagt at 

parameteret pris ikke spiller en rolle. Dog betyder det forhold at evalueringsprocessen er 

emotionel, at den opfattede værdi ikke evalueres, da denne skal dannes via en 

perceptionsproces, som finder sted i forbindelse med forbrugerens evaluering af de alternative 

produkter. En perceptionsproces som den lave involvering altså ikke fremkalder. Derfor kan 

prisen være en direkte barriere for køb og afskrække en forbruger, mens den opfattede værdi 

derudover ikke vil påvirke købsadfærden, og dermed ikke kan bruges som instrument. 

Parameteret produkt, målt ved den opfattede kvalitet, er omvendt et effektfuldt redskab til 

påvirkning af forbrugernes købsadfærd. Igen er producentens forståelse af, hvad de skaber en 

høj opfattet kvalitet hos de inertiske forbrugere afgørende for succes. I forhold til parameteret 

placering foretages købene oftest i discountbutikker eller supermarkeder, som har det til 

fælles, at de har brede varesortimenter. Dette er samtidig et udtryk for, at de inertiske 



 

forbrugere ikke søger nicheprodukter, men derimod typisk produkter som rammer en bredere 

gruppe forbrugere. 

Angående kommunikationen, og dermed den sidste handlingsparameter promotion, viser 

figuren ovenfor, at forbrugerne i klyngen er meget lavt involverede, mens 

evalueringsprocessen er emotionelt funderet. Den emotionelle evalueringsproces er her et 

udtryk for, at evalueringen af produktalternativerne udebliver, som anvist ovenfor. Kastes 

blikket på modellen over forbrugernes købsadfærd fra afhandlingens teoriafsnit, vil denne 

forbrugertype med udgangspunkt i et opstået problem eller behov løse problemet eller opfylde 

behovet ved at købe ”det første og bedste” produkt. Produktet udvælges gennem en kort, 

emotionel proces, hvor de stimuli forbrugeren møder i købssituationen evalueres underbevidst 

uden at processen bliver rationel og bevidst, jf. Damasio’s beskrivelse af semantic marker 

theory (Damasio 2000). Da produktvalget foretages ud fra de stimuli, som møder forbrugeren 

i købssituationen, er verbale og visuelle stimuli i købssituationen vigtige, kommunikative 

virkemidler, for at fastholde forbrugeren i at foretage genkøb. Samtidig skal 

kommunikationen skabe en positiv attitude hos forbrugeren (ad liking). Analysen viste 

samtidig, at konstruktionen Image i den konceptuelle model havde en betydelig påvirkning på 

Kundetilfredsheden, og kan dermed bruges til at påvirke købsadfærden. Derfor er det centralt, 

for påvirkning af klyngen købsadfærd, at FMCG-producenten søger, at forbedre mærkets 

image, hvilket er konsistent med det anbefalede virkemiddel, som understregede 

nødvendigheden af ad liking. For producenter som søger at vinde andele qua forbrugere i 

denne klynge, vil opbygning af kundeloyalitet tænkeligt være en svær disciplin. Denne klynge 

vil være attraktiv for de virksomheder, som ikke satser på loyale kunde, og som formår at 

skabe et image der skaber en positiv attitude hos forbrugeren over for produktet. 

Klyngen af inertiske forbrugere vil tænkeligt være relevant for private label-mærker, men 

antageligt også nogle mainstream mærker. Dermed vil anbefalingerne omkring disse 

forbrugere primært være relevante for disse producenter, f.eks. Peter Larsen kaffe 

(mainstream) og Coop kaffe (private label). 

 

I det ovenstående er det blevet diskuteret, hvorledes FMCG-producenterne, baseret på 

analysen suppleret med eksisterende litteratur, mest effektivt påvirker de tre klyngers 

købsadfærd for at skabe kundeloyalitet (for de inertiske forbrugere skabes kundetilfredshed 

og genkøb). Klyngen af illoyale forbrugere er ikke blevet diskuteret, da en egentligt 

købsadfærd ikke er blevet analyseret. Kundetilfredsheden og kundeloyaliteten skulle gerne 

repræsentere en konkurrencefordel, da håndteringen af parametrene i sagens natur kræver 



 

allokerede ressourcer. Spørgsmålet er dog, om den positive korrelation mellem kundeloyalitet 

og konkurrencefordele er entydig og altid gældende, eller om billedet er mere nuanceret end 

dette. 

Følgende vil diskutere dette forhold for yderligere at undersøge sammenhængen mellem 

kundeloyalitet og konkurrencefordele for de FMCG-producenter, som søger at udnytte denne 

potentielle strategiske mulighed. 

 

Sammenhængen mellem kundeloyalitet og rentabilitet er blevet undersøgt utallige gange i 

litteraturen (f.eks. Reinartz & Kumar 2002 og Hallowell 1996). Det er en afgørende 

sammenhæng at have klarlagt, da investeringerne i at påvirke forbrugernes købsadfærd, med 

det mål at øge kundeloyaliteten, skal øge kundens rentabilitet på langt sigt for at udgøre en 

konkurrencefordel. Altså, skal investeringerne resultere i en tilfredsstillende ROI for den 

strategiske disposition. 

 

Reinartz og Kumar (2002) undersøgte sammenhængen mellem netop kundeloyalitet og øget 

rentabilitet på tværs af fire forskellige brancher. Kunderne blev opdelt i kunder med en kort 

levetid hos virksomheden og kunder med en lang levetid. Studiet viste, at 36 % af kunderne 

inden for detailhandlen lå i gruppen, som havde en lang levetid og høj rentabilitet, mens 

yderligere 34 % lå i gruppen med kort levetid og lav rentabilitet (Reinartz & Kumar 2002). 

Dermed fandt undersøgelsen ikke nogen signifikant korrelation mellem lang levetid og øget 

rentabilitet målt ved virksomhedernes profitabilitet. Et kritikpunkt af Reinartz’ og Kumars 

undersøgelse er, at de empiriske data er indsamlet på ét bestemt tidspunkt. Dermed formår 

studiet ikke at omfatte de effekter, der opstår over tid som følge af kundeloyaliteten.  Så at 

sige, vil rentabilitetsforøgelsen for en kunde som er loyal i dag tænkeligt først kunne måles i 

morgen. Pointen omkring at foretage målinger over tid støttes af Andersen (1995). En anden 

væsentlig pointe som studiet ikke omfatter, er endvidere, at virksomhedernes profitabilitet, 

som udtryk for de loyale kunders rentabilitet, ikke tager højde for værdien af de word-of-

mouth (WOM) effekter, som blandt andet klyngen af ambassadører vil igangsætte. Nogle 

teoretikere, som f.eks. Keiningham et al. (2006), mener ikke, at denne effekt er så udbredt 

som mange antager, men analysen viste, at der for FMCG-produkter kan findes 

ambassadøreffekter. 

 

 



 

Til trods for ovenstående kritikpunkter af Reinartz’ og Kumars undersøgelse, støttes deres 

konklusioner af hele den del af litteraturen, som repræsenterer kritikkerne (f.eks. Hallowell 

1996) af de såkaldte ”loyalitetsapostle”, mens en anden del af litteraturen netop tilhører denne 

apostel-gruppe (f.eks. Christopher et al. 2002 og Anderson et al. 1994). Der er blevet 

foretaget en lang række studier af området, og som beskrevet indledningsvist har 

kundeloyalitetsområdet tiltrukket sig megen opmærksomhed. Dog synes der grundlæggende 

at eksistere et behov for en mere nuanceret undersøgelse af kundeloyalitet og 

konkurrencefordele end ”for og imod”-studier. Denne afhandling forsøger netop at betragte 

forskellene mellem klynger af forbrugere i kundeloyalitet inden for én branche, FMCG, og 

derved øge og nuancere den viden, der eksisterer på området. 

Kritikkerne af loyalitet som en forøgelse af konkurrenceevnen accepterer typisk, at 

kundeloyaliteten, betragtet som genkøb over tid, isoleret set vil øge rentabiliteten af kunden. 

Argumenterne imod loyalitet som en reliabilitetsforøgende og ROI-optimerende faktor ligger 

nu i en række forhold, der knyttes til købet (aftersales-service, øgede krav, høje udgifter til 

vedligeholdelse af loyaliteten og lignende), og som vil reducere livstidsværdien af kunden 

(CLV). Carsten Beck, Chefforsker i Instituttet for Fremtidsforskning, har i artiklen 

”Kundeloyalitet - et levn fra fortiden?” opridset de typiske kritikpunkter, som reducerer 

kundelivstidsværdien: 

 

 

 

 

 

 

Disse typiske kritikpunkter, der anvendes som argumenter for en reduktion af 

kundelivstidsværdien for loyale kunder, er interessante i relation til diskussionen af, om øget 

loyalitet gennem påvirkning af købsadfærden for forbrugerne på FMCG-markedet kan 

resultere i konkurrencefordele. 



 

Det første kritikpunkt peger på, at den loyale kunde vil være i stand til at gennemskue 

virksomhedens priser bedre end illoyale forbrugere. Da den loyale kunde typisk vil være 

relativt højt involveret i købet sammenlignet med illoyale forbrugere, giver kritikken intuitiv 

mening. Dog synes dette forhold primært at reducere rentabiliteten for markedet, hvor 

kompleksiteten omkring prissætninger er høj. Sådanne markeder kunne til eksempel være 

markedet for mobiltelefoni eller banklån. Omvendt er FMCG-markedet præget af en relativt 

lav grad af kompleksitet, hvad angår prissætning, hvorfor kritikpunktet ikke synes at reducere 

kundelivstidsværdien for loyale kunder på dette marked. 

 

Det andet kritikpunkt hævder, at loyale kunder vil kræve særordninger, som f.eks. leverancer 

uden for normal åbningstid, rabatter, ret til at vælge først etc. Dette støttes af resultater fra 

Reinartz og Kumars undersøgelse, som også peger på, at kunder med en lang levetid ofte er 

dyrere at servicere end illoyale kunder (Reinartz & Kumar 2002). Som diskuteret i 

afhandlingens teoriafsnit synes serviceforhold ikke at have den store indflydelse på 

forbrugeres købsadfærd på FMCG-markedet. Derfor synes der ej heller at være belæg for at 

hævde, at rentabiliteten og dermed de potentielle konkurrencefordele, som kan skabes for 

FMCG-producenter med loyale kunder, svækkes grundet kritikpunktet. I eksempelvis BTB 

markeder synes kritikken at være langt mere applicérbar, ud fra en antagelse af, at der oftere 

vil være tale om specialiserede løsninger og tættere relationer mellem en account manager og 

en kunde på disse markeder. 

 

Det tredje kritikpunkt omhandler det faktum, at loyale kunder ikke per definition forbliver 

loyale for altid. Derfor skal der kommunikeres til disse, som diskussionen her også har belyst. 

Dette kritikpunkt peger på et forhold, som FMCG-producenter heller ikke kan komme uden 

om. Dog kan omkostningerne til kommunikation reduceres ved at være målrettet som følge af 

en klar segmentering af, hvilke kunder der skal kommunikeres til og herunder, hvilke kunder 

der ønskes at gøres eller fastholdes som loyale. 

 

Det fjerde kritikpunkt hævder, at der i de færreste tilfælde vil opstå WOM-effekter fra 

ambassadører, som omtaler og anbefaler produkter til andre forbrugere. Afhandlingens 

analyse identificerede netop en klynge af forbrugere, der agerede som ambassadører for det 

mærke de oftest købte. De havde både omtalt og anbefalet produktet til andre forbrugere. 

Dermed synes denne kritik ikke at være plausibel for FMCG-markedet, hvor strukturer i det 

behandlede data altså klart tydede på, at ”ambassadør-argumentet” kan være med til at øge 



 

rentabiliteten af den loyale kunde på langt sigt og derved repræsentere en konkurrencefordel i 

forhold til konkurrerende FMCG-producenter. 

 

Dermed synes tre ud af fire af de kritikpunkter som typisk fremsættes af modstanderne mod, 

at kundeloyalitet øger kundelivstidsværdien, dermed ikke at være plausible, hvad angår 

FMCG-markedet. Samtidig viste analysen tidligere, at enkelte klynger af forbrugerne havde 

en større eller mindre grad af kundeloyalitet. Disse to forhold peger på, at der netop for 

FMCG-markedet er belæg for at hævde, at øget kundeloyalitet kan skabe de 

konkurrencefordele, som gør at en producent kan overleve i et marked, der presses af en svag 

samfundsøkonomi, øget konkurrence og magtfulde detaillister 

 

Dog er også denne konklusion nødsaget til at nuanceres på linje med den generelle 

vidensdannelse omkring kundeloyalitet. Ligesom analysen viste, at der eksisterer stor forskel 

på hvilke kunder, der er loyale, er der også forskelle på, hvilke produkter der kan skabes 

kundeloyalitet for. Det forholder sig tænkeligt sådan, at investering i påvirkning af 

købsadfærd for skabelse af kundeloyalitet kun er rentabelt for de FMCG-produkter, hvor 

nogle forbrugere har mærkbare forbrugspræferencer. For produkter hvor forbrugerne har 

minimale præferencer, vil loyaliteten tænkeligt ikke være udbredt, hvorfor investering i dette 

sandsynligvis ikke virker rentabelt. Her vil det tænkeligt være mere rentabelt, at påvirke 

købsadfærden for de inertiske forbrugere, da denne gruppe vil være dominerende. Dette 

diskuteres yderligere i afhandlingens belysning af resultaternes generaliserbarhed. 

 

Det er nu diskuteret, for hvilke forbrugere kundeloyalitet synes eksisterende, samt hvordan en 

forøgelse af kundeloyaliteten (eller genkøb for de inertiske forbrugere) kan skabes for hver af 

klyngerne. Der er givet anbefalinger til, hvordan en producent som har forbrugere i en af de 

identificerede klynger som målgrupper, kan planlægge sine marketingparametre, således at 

kundeloyalitet potentielt kan forøges. 

 

Som angivet har forholdet og afgrænsningerne mellem FMCG-producenten og detaillisten 

ændret sig meget. Dette betyder, at de anbefalinger som er diskuteret ovenfor ikke vil være 

mulige at implementere i praksis, grundet den forøgede magt detaillisten i nogle relationer vil 

have. Derfor vil diskussionen i det følgende belyse, hvordan relationen til detaillisten kan 



 

influere producentens mulighed for at forøge målgruppens kundeloyalitet og dermed øge sin 

konkurrenceevne. 

 

Hensigten med følgende er at klarlægge de mulige relationsformer, der kan eksistere mellem 

en producent af FMCG-produkter og en detaillist, som distribuerer produkterne til 

forbrugerne. Forudsætningen for diskussionen er, at samhandlen mellem disse organisationer 

kan betragtes som en relation. 

Den enkelte transaktion har i mange år har været omdrejningspunkt i det dominerende 

paradigme i forhold til, hvordan samhandel betragtes. Den transaktionsbaserede samhandel 

har ikke længere samme validitet i forhold til samhandlen mellem virksomheder, og 

paradigmet omkring relationsbaseret samhandel har overtaget som mest anvendte måde at 

anskue samhandlen på (Christopher et al. 2002). På FMCG-markedet skyldes dette skiftende 

fokus i høj grad udviklingen i logistikken og i ledelsesinformationssystemer – herunder den 

ændrede lagerkontrol som følge af teknologiens udvikling (Weitz & Jap 1995). Denne 

udvikling er konsistent med det forøgede fokus på af værdien af den langvarige relation og 

kundelivstidsværdi (Ibid.). 

Ovenstående understreger, at sammenspillet mellem producenterne af FMCG-produkter og 

detaillister kan og bør anskues som relationer. Med rationalet for at anskue samhandlen som 

en relation på plads, vil det følgende beskrive relationens bestanddele på FMCG-markedet. 

Der findes for alle relationer en række parametre, som kan beskrive relationen, og dermed 

også de forhold som adskiller relationer fra hinanden. De forhold som på et overordnet niveau 

kan beskrive en relation, er: Magt og afhængighed, tillid og engagement samt samarbejde og 

”sam-kurrence”
14 (Weitz & Jap 1995). 

 

Magt og afhængighed er de først to essentielle parametre for forståelse af relationer. Den part 

i relationen som besidder magten, har dermed også den højeste grad af kontrol. Det er også 

denne part, der vil have størst kontrol over marketingparametrene. Som forklaret 

indledningsvist i diskussionen har detaillisterne på det danske FMCG-marked oplevet en 

betydelig konsolidering. Således består detailhandlen af tre dominerende aktører i Dansk 

Supermarked, Coop Danmark og Dagrofa. Dette resulterer i, at en stor del af producenterne er 

yderst afhængige af disse tre detaillister, hvilket øger detaillisternes magt. Andre forhold 
                                                 



 

påvirker ligeledes afhængighed, magt og dermed potentiel kontrol over 

handlingsparametrene. Kan en producent få skabt stor en efterspørgsel i forbrugersegmenter, 

vil "pull-effekter" opstå, hvilket betyder, at de detaillister som har de pågældende 

forbrugersegmenter som målgrupper, er afhængige af at forhandle det efterspurgte produkt. 

Dermed øges detaillistens afhængighed af producenten, og producentens magt i relationen. 

Således kan forskellige markedsforhold påvirke afhængigheden og magten i relationen. 

Graden af afhængighed af den anden part i relationen kan altså betragtes enten som høj eller 

lav, og dermed kan det interne afhængighedsforhold diskuteres ud fra fire scenarier. Disse vil 

blive diskuteret indgående i den følgende del af diskussionen, hvor kombinationen af 

marketingsparametrene og relationen belyses. 

 

Begreberne tillid og engagement bliver ofte betragtet, som de der binder relationer sammen. 

Uden tillid til modparten og engagement i relationen, er forudsætningerne for et bæredygtigt 

samarbejde ikke til stede. Det er således også disse parametre, der driver samarbejdet og sam-

kurrencen. Især tillid kommer til udtryk, når en relation udvikler sig, og institutionaliseringen 

af samarbejdet pågår. (Weitz & Jap 1995) Det kan være uhensigtsmæssigt for begge parter i 

en relation, hvis en producent indgår i relationer med flere konkurrerende detaillister. Disse 

vil intet ønske have om at dele sensitive informationer med producenter, der også indgår i 

relationer med konkurrenter, da dette vil forskyde balancen i relationen (Fernie & Sparks 

2004). Hvis magtbalancen i en relation ikke er relativt balanceret, vil systemet ikke kunne 

fungere i længere tid ad gangen, da den ene part ikke vil finde det profitabelt at indgå i 

relationen sammenlignet med alternativerne (Ibid.). Dog ses der i praksis på FMCG-markedet, 

at producenter har aftaler med flere konkurrerende detaillister. Dette kan antageligt kun 

fungere, såfremt der holdes en vis kontraktuel kontrol med informationsstrømmen, således at 

sensitiv information ikke lækkes mellem konkurrenterne. 

Et forhold som yderligere påvirker tilliden mellem producent og detaillist knytter sig til 

diskussionen af magt og afhængighed i relationen. For FMCG-producenten er detaillisten 

hovedkanalen til at nå forbrugerne og derved øge markedsandele og indtjening. Dette foregår 

gennem distribution, men også gennem bedre placering i butikken og andet. Dog vil 

detaillisterne ikke havde incitament til pr. automatik at understøtte producentens 

vækststrategi, da en succesfuld strategi vil øge producentens størrelse og efterspørgslen efter 

producentens mærker. Dermed vil en succesfuld strategi også øge detaillistens afhængighed af 

producenten, hvilket reducerer tilliden i relationen.  Dette komplicerer det arbejde, der skal til 



 

fra producentens side for at få detaillisten engageret i at følge dennes marketingstrategi – 

eksempelvis en strategi for at øge kundeloyaliteten. 

 

De sidste forhold der kendetegner relationer på FMCG-markedet er samarbejde og sam-

kurrence. Store dele af litteraturen har fokuseret på de synergieffekter, der opnås gennem 

samarbejde mellem forskellige led i leverandørkæden (f.eks. Christopher & Peck 2003). 

Årsagen til at det – især på FMCG-markedet – har været samarbejde og ikke sam-kurrence, 

der har været genstand for debat, er, at der kontinuerligt har været en stabil efterspørgsel på 

denne type produkter (Fernie & Sparks 2004). Dette bakkes op af figur 1 fra introduktionen, 

der dog viser en mindre nedgang fra 2008 til 2009, hvor finanskrisen satte ind. Imidlertid 

vurderer prognosen, at udviklingen allerede fra 2011 vil være positiv. Dermed vil det være 

mere passende for aktører på FMCG-markedet at skabe relationer på baggrund af samarbejde, 

kombineret med de ovenstående karakteristika samt marketingparametrene, som er belyst 

tidligere i diskussionen (Fernie & Sparks 2004). 

 

Ovenstående sammenfatter de væsentligste fællestræk for relationer på FMCG-markedet. Dog 

er der et enkelt forhold som bør diskuteres, da det repræsenterer en potentiel kritik af 

ovenstående. Teksterne som beskæftiger sig med relationer, er af international karakter. Dette 

kan være problematisk, da der til trods for at en stigende grad af lighed mellem FMCG-

markeder i forskellige europæiske lande, stadig er en lang række forskelle (Fernie & Staines 

2001). Det vurderes dog, at der er grund til at antage, at de ovenstående parametre er 

dækkende for relationer på det danske FMCG-marked. 

 

På baggrund af argumentationen for at anskue FMCG-markedet ud fra et relationsperspektiv, 

samt den efterfølgende belysning af de karakteristika FMCG-relationer besår af, vil det 

følgende afsnit belyse de handlingsmuligheder FMCG-producenterne har i lyset af den 

indgåede relation. Med andre ord, belyse det strategiske fit mellem produktion til FMCG-

markedet og producentens arbejde med at øge kundeloyaliteten. 

 

Positioneringen i relationen har stor indflydelse på de strategiske handlemuligheder, som 

producenter af FMCG-produkter besidder. Følgende vil diskutere forskellige typer af 

relationer og deres betydning for, hvordan FMCG-producenten kan bruge til opstillede 



 

anbefalinger omkring planlægning af de fire marketingparametre. Det forhold som er vurderet 

at være bedst til at facilitere en nuanceret diskussion af typer af relationer er afhængighed. 

Eftersom detailmarkedet generelt er blevet konsolideret, og detaillisterne dermed har opnået 

en større magt, er FMCG-producenterne stadig afhængige af detaillisternes 

positioneringsstrategier. Dette medfører, at FMCG-producenterne bliver nødsaget til at 

fastlægge en Key Account Management-strategi, som danner ramme for måden, hvorpå 

detaillisterne tilgås (Bjerre 2000). 

Nedenstående figur 16 illustrerer handlingsanbefalingerne for FMCG-producenter baseret på 

den interne afhængighed i relationen til detaillisterne. Figuren indeholder endvidere 

anbefalinger omkring brugen af Key Account Management for producenterne. Dette med 

afsæt i Bjerre (2000). I den forbindelse skal det bemærkes, at de fire key account 

management-anbefalinger er arketyper og, at der antageligt eksisterer forskellige key account 

management-strategier for hver relationstype. Key account management-strategiens vigtighed 

medfører, at det tænkeligt ofte vil være relevant for FMCG-producenterne at opdele 

marketingfunktionen i en del der håndterer detaillisterne, og en del som håndterer forbrugerne 

(Ibid.). 
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Den første arketype omfatter en relation mellem to parter, hvor afhængigheden af relationen 

er lav for begge. Når afhængigheden i relationen er lav for både producenten og detaillisten, 

som er parterne i dette tilfælde, vil det være afgørende for producenten at fokusere på at 

styrke relationen, for at sikre engagement fra detaillisten. Dette kan gøres ved at eksplicitere 

de fordele, der ligger i et relationelt samarbejde. Dette skal dog stadig sættes i forhold til de 

fire identificerede handlingsparametre, der vil være relevante for den/de klynger, som FMCG-

producenten henvender sig til. Det synes altså afgørende i denne situation, at producenten har 

fokus på at opbygge relationen, og i den proces få indarbejdet, og på sigt institutionaliseret 

marketingparametrene. Relationer gennemgår traditionelt fem stadier (Ford 1993). Det andet 

stadie ligger i relationens tidlige forløb, hvor den sociale distance mellem parterne er lav og 

uden personlige forbindelser (Ibid.). Der er dermed tale om et stadie, hvor relationen stadig er 

ung, og endnu ikke institutionaliseret. Derfor er fokus på relationens fortsatte opbyggelse 

vigtig for at opbygge tillid og institutionalisere samarbejdet. 

Indgår en producent i en relation som denne, er det anbefalelsesværdigt at føre en key account 

management-strategi svarende til det Bjerre kalder Pro-aktiv Koordinering. Denne strategi 

omfatter, at ledelsen hos FMCG-producenten fastlægger en kundestrategi for hver detaillist. 

Strategien bør så vidt muligt blive tilpasset detaillisten og dermed den enkelte relation, baseret 

på den kundeviden og -indsigt, som producenten råder over (Bjerre 2000). Dermed er det 

afgørende, at producenten har et vist markedskendskab, som faciliterer relationsopbyggelsen i 

relationens tidlige faser. 

Denne type relation vil ikke eksistere mellem en FMCG-producent og en af de store 

detaillister (Coop Danmark, Dansk Supermarked eller Dagrofa). Disse er netop 

institutionaliserede og konsoliderede aktører med faste retningslinjer for, hvordan deres 

relationer skal struktureres. Derfor vil det kun være hensigtsmæssigt for en producent at 

vælge at opbygge en relation med disse, såfremt der er et behov for at distribuere produkter 

via deres butikker. Dermed vil producentens afhængighed af detaillisten antageligvis ofte 

være høj i relationens første stadier. Undtagelsen i dette tilfælde er, hvis der er tale om et 

produkt, hvor der fra forbrugernes side er en så stor efterspørgsel, at der opstår en ”pull-

effekt”. Er dette tilfældet, vil detaillisternes afhængighed af producenten ikke længere være 

lav, hvorfor relationen vil kategoriseres som en af de andre arketyper. Dermed vil relationer 

med indbyrdes lav afhængighed ofte opstå, når nye produkter skal distribueres gennem 

specialbutikker. 



 

Dermed vil producenter som indgår i denne type unge relationer ofte henvende sig til klyngen 

af ambassadører, som netop ofte handler deres produkter i specialbutikker. 

 

Et eksempel på en kaffeproducent, som antageligt omfattes af denne relationstype, er 

KONTRA coffee (KONTRA coffee). Denne lille, men hurtigt voksende premium producent 

udbyder primært sine produkter gennem specialbutikker, men også gennem egen detailbutik. 

Dette eksemplificerer den nævnte sammensmeltning af producent- og detaillistrollen. 

I denne markedsstrategi antages det, at den enkelte specialbutik ikke er afhængig af at udbyde 

lige netop dette kaffemærke for at tiltrække sine kunder. Samtidig er det heller ikke en 

afgørende nødvendighed for kaffeproducenten at være til stede i netop denne specifikke butik, 

hvorfor der er lav afhængighed for begge parter i relationen. 

For denne type af relation, bør producenten have fokus på at få inkorporeret 

marketingparametrene som del af forudsætningerne for opstart og opbyggelse af relationen. 

Dermed skal det forsøges sikret, at prisen er fastsat til et hensigtsmæssigt niveau, at 

produkterne præsenteres, som producenten ønsker det etc. Producentens argumentation over 

for detaillisten bør være den synergieffekt, der vil opstå gennem et frugtbart samarbejde. 

 

I relationer hvor producentens afhængighed er lav, mens detaillistens er høj, bør tilgangen til 

arbejdet med påvirkning af købsadfærd og kundeloyalitet være anderledes. Denne type 

relation kan opstå, når forbrugerne efterspørger et produkt i en sådan grad, at detaillisterne 

bliver nødsaget til at udbyde produktet grundet disse ”pull-effekter”. I sådanne tilfælde bør 

producenten gennemtvinge de krav denne måtte have. Dog er det væsentligt at holde for øje, 

at det bliver gjort på en måde, så detaillisten stadig har tillid til og engagement i relationen – 

jf. ovenstående diskussion om relationer med ujævn magtfordeling. Key account 

management-strategien vil her svare til det Bjerre benævner Kontakt. I denne tilgang, er Key 

Account Managerens funktion identisk for alle Key Accounts, og der laves således ikke 

specifikke kundetilpasninger (Bjerre 2000). Dette er et udtryk for den overlegne 

afhængigheds- og magtposition, som producenten indtager. 

 

Eksempelvis har kaffeproducent Merrild en række produkter, der er stærkt positioneret på 

FMCG-markedet. Et eksempel er Café Noir, som er yderst populært (Superbrands). Disse 



 

produkter vurderes i meget høj grad at blive efterspurgt af de danske forbrugere. Derfor er 

produkterne vigtige for detaillisterne. Af denne årsag findes Merrilds produkter i langt de 

fleste større, danske detailbutikker (som forhandler fødevarer). Dette til trods for, at en part i 

en relation – her detaillisten – i henhold til litteraturen ikke ønsker at indgå i en relation, hvor 

modparten indgår i relationer med konkurrerende virksomheder, altså andre detaillister. 

Grunden til at dette i praksis foregår skyldes blandt andet Merrild-produkternes væsentlighed 

for forbrugerne, hvorfor produkterne både findes i Dansk Supermarkeds, Coop Danmarks og 

Dagrofas butikker (Coop Danmark, Dansk Supermarked, Dagrofa). I den forbindelse antages 

det, at den enkelte detaillist er mere afhængig af Merrild end omvendt, blandt andet fordi 

Merrilds salg også foregår i horeca-sektoren15. Dermed bør en virksomhed som Merrild søge 

at gennemtrumfe overfor detaillisterne, at deres produkter prissættes på et hensigtsmæssigt 

niveau, at kommunikationen omkring er dem er konsistent med Merrilds ønske etc. 

Et andet eksempel er mejeristen Øllingegård, som i 1995 entrerede det danske marked med 

deres økologiske mælk. I starten af 1995 berettede de danske medier om, at der var 

pesticidrester i drikkevandet, og i løbet af en måned fordobledes salget af økologisk mælk, 

hvorfor efterspørgslen efter Øllingegårds produkter voksede eksponentielt. Detaillisten ISO 

vurderede, at mejeriets produkter var nødvendige at forhandle, og dermed resulterede en 

”pull-effekt” fra forbrugerne i, at detaillisterne var nødsaget til at indgå en relation. (kost.dk) 

 

Den tredje relationstype karakteriseres ved, at producenten er overvejende afhængig af 

detaillisten. Opstår der en situation, hvor en producent er nødsaget til at distribuere sine 

produkter gennem specifikke distributionskanaler, vil afhængigheden af relationen være høj 

for producenten, mens den ikke nødvendigvis vil være det for detaillisten. 

Her bør producenten afdække risici i forhold til øgede krav fra detaillisten om kontrol over 

marketingparametrene. Såfremt disse skal integreres i relationen på en hensigtsmæssigmåde 

for producenten, bør denne gøre op, om den værdi der opnås i relationen opvejer det tab af 

kontrol, som vil indtræffe. Det er endvidere centralt, at producenten i sin marketingstrategi 

ikke blot tænker på, hvordan kundernes loyalitet over for dennes mærker øges. Det er ligeså 

afgørende at vurdere, hvordan detaillisten kan få øget salg gennem strategien, ved at øge 

forbrugernes efterspørgsel efter selve produktkategorien. Dette er afgørende for at få 

producentens engagement i strategien. Først når dette engagement er sikret kan forhold, som 

                                                 



 

f.eks. hvordan produktet præsenteres i butikken eller, hvordan det markedsføres i 

tilbudsaviser blive påvirket af FMCG-producenten. 

I henhold til key account management-strategien bør producenten føre hvad der i Bjerres 

(2000) terminologi benævnes en integrationsstrategi. Der findes ingen standardløsninger, og 

de kundetilpasninger der foretages, har til formål at støtte kundens strategi (Bjerre 2000). 

Denne understøttelse fokuserer altså primært på at få produktkategorien til at vokse. Således 

faciliteres hver relation på forskellige måde, hvilket er ressourcekrævende, men giver 

producenten den nødvendige mulighed for at afdække risici for relationen med hver enkelt 

detaillist. 

Hvis producenten under de givne forudsætninger ikke finder relationen hensigtsmæssig, bør 

en analyse af mulige exit-strategier foretages. Såfremt det fortsat vurderes at være 

hensigtsmæssigt at indgå i relationen, eller hvis exit-strategierne ikke repræsenterer en bedre 

strategisk mulighed, bør der fokuseres på at øge detaillistens grad af afhængighed i relationen. 

Er der ikke høj grad af afhængighed fra detaillistens side, vil muligheden for at kontrollere 

marketingparametrene være ringe, og ligeledes vil producentens muligheder for at øge 

kundeloyaliteten og konkurrenceevnen. 

 

Et eksempel på en kaffeproducent i denne type af relationer, er en producent som producerer 

private label-produkter for en af de store detaillister. Dette kunne eksempelvis være BKI, som 

dog også har egne mærker (BKI). En sådan producent vil være mere afhængig af detaillisten 

end omvendt. Producentens forhandlingskraft er lav i relationen. 

Andre eksempler på denne type FMCG-producenter er producenter af private label-bagepapir, 

-stanniol og lignende produkter, hvor forbrugerens involvering antageligt oftest vil være lav. 

 

Den sidste kombination af afhængighedsgrad af relationen fra producentens og detaillistens 

side, som figur 16 præsenterer, er når denne er høj for begge parter. Denne type relation 

opstår ofte i forbindelse med relationer mellem markedets store aktører. Her er det essentielt, 

at parterne er indstillet på, at de fire parametre håndteres på baggrund af en forhandling, som 

kommer begge parter til gode. Det er disse relationer, der ofte er mest institutionaliserede 

(Ford 1993), og dermed disse hvor samarbejdet går mest gnidningsfrit, og 

transaktionsomkostningerne er lavest. Ud over forhandlingen er det essentielle for 

producenterne i denne type relationer at fasteholde detaillisterne i relationen, således at 



 

afhængighedsbalancen ikke forskydes til fordel for detaillisterne. Igen skal producenten 

tænker detaillisten ind i marketingstrategien og planlægningen af de fire marketingparametre 

ved at sikre, at strategien får selve produktkategorien til at vokse. Er dette muligt kan 

strategien blive et fælles projekt for producent og detaillist, hvorved producenten sikres 

indflydelse på planlægningen af marketingparametrene. 

Derfor er omdrejningspunktet i den anbefalede key account management-strategi i denne 

relationstype også koordination. Bjerre betegner denne strategi Passiv koordinering (Bjerre 

2000). Eftersom relationerne ofte er institutionaliserede, er der her fokus på at 

omkostningsminimere. Omkostningsminimeringen kommer til udtryk ved den fortsatte 

rutinisering af samarbejdet, hvilket reducerer transaktionsomkostningerne. Derfor 

forekommer der kun nogen kundetilpasning, som typisk baseres på genbrug af tidligere 

løsninger (Bjerre 2000). 

 

Eksempelvis producerer Nestlé adskillige produkter til det danske marked (pg.com), hvoraf 

kaffemærket Nescafé er et af dem. Således har virksomheden produkter i både Coop Danmark 

(eksempelvis Kvickly) og Dansk Supermarked (eksempelvis Føtex). Det er vigtigt for 

producenten at komme ud til hele det danske marked gennem flere distributionskanaler, før 

den danske del af forretningen er interessant for en international virksomhed af denne 

størrelse – omsætningen ca. 600 mia.kr. i 2009 (Nestlés årsrapport 2009). Derfor er 

afhængigheden fra producenten høj. På den anden side kan detaillisterne ikke undvære de 

mange forskellige produkter, der produceres af Nestlé, hvorfor begge parter skal være villige 

til at institutionalisere samarbejdet – herunder vilkårene for marketingparametrene på det 

enkelte produkt. 

 

Hermed er det diskuteret, hvilke potentialer og problematikker producenter kan møde i 

arbejdet med at påvirke kundeloyalitet, når produkterne skal distribueres gennem detailleddet. 

Det blev belyst, at der er fire forskellige arketyper af relationer. I diskussionen af disse blev 

det understreget hvor essentielt det er at udarbejde en passende og konsekvent Key Account 

Management-strategi, der forholder sig til relationen til detaillisterne. Efter denne diskussion 

følger en belysning af generaliserbarheden for afhandlingens konklusioner på tværs af 

forskellige FMCG-produktkategorier. 

 

 



 

Resultater fra de udførte analyser af kundeloyalitet på FMCG-markedet, er nu diskuteret. 

Analyserne blev foretaget med udgangspunkt i FMCG-produktet kaffe, da udvælgelsen af ét 

enkelt produkt var afgørende for spørgeskemaundersøgelsens dybde. Den 

problemformulering som søges diskuteret og løst i afhandlingen er som bekendt ”Hvordan 

kan FMCG-producenter på det danske marked bruge kundeloyalitet til at øge 

konkurrenceevnen?”. Da produktet kaffe i undersøgelsen er repræsentant for den samlede 

gruppe af FMCG-produkter er følgende diskussion af resultaternes generaliserbarhed helt 

central for brugen af konklusionerne i afhandlingen. 

Generaliserbarheden tilgås gennem en identifikation af, hvad der gør, at forbrugere har en 

heterogen eller homogen købsadfærd. Baseret på dette vil diskussionen af 

generaliserbarheden forholde sig til, hvilke andre FMCG-producenter end de som udbyder 

kaffe, der bruge konklusionerne fra afhandlingen. 

 

I analysen blev det vist, at der er store forskelle på, hvordan forbrugerne tilgår købet af 

FMCG-produktet kaffe. Forskellene i købsadfærden kan blandt andet forklares gennem 

modellen over forbrugernes købsadfærd (figur 4 i afsnittet vedrørende udviklingen af den 

konceptuelle model). I denne model gælder det, at de inertiske forbrugere ikke foretager 

informationsindsamling eller evaluering af informationen (evaluering af de alternative 

produkter). Omvendt gælder det for de resterende klynger, at hovedparten af disse forbrugere 

vil gennemgå begge disse stadier i deres købsadfærd. Dette vil de gøre, fordi de er 

involverede i købet i højere grad. Dette fremgik ligeledes af analysen, og dermed opfatter 

disse forbrugere produkterne forskelligt grundet hver forbrugers individuelle 

perceptionsproces. For nogle produkter, vil så få forbrugere være involverede i købet, at disse 

forskelle i perceptionsprocessen ikke vil være udbredt. Eksempelvis vil køb af bagepapir 

tænkeligt være et inertisk køb for langt de fleste forbrugere. Omvendt vil køb af kaffe, som 

vist i analysen, omfatte en gruppe forbrugere, hvor der er store forskelle i 

perceptionsprocessen, hvilket resulterer i forskellige opfattelser af produkterne og forskellig 

købsadfærd, herunder grad af loyalitet. For den samlede gruppe af forbrugere eksisterer der 

heterogene præferencer i forbindelse med køb af kaffe, mens forbrugerne ved køb af 

bagepapir har meget homogene præferencer. Konklusionerne fra denne afhandling er derfor 

kun valide for de FMCG-produkter, hvor disse heterogene præferencer eksisterer mellem 

forbrugerne. 



 

Baseret på dette ræsonnement omkring generaliserbarheden af afhandlingens konklusioner, 

præsenterer nedenstående figur eksempler på, hvilke FMCG-produkter som konklusionerne 

kan generaliseres til. Dermed også hvilke typer af producenter, der kan bruge konklusionerne 

om kundeloyalitet som middel til at øge konkurrenceevnen. 

 

 

                  
 

Figuren ovenfor viser, hvordan produkter som sodavand, vin og shampoo ligesom kaffe er 

produkter, hvor forbrugerne har heterogene præferencer. Producenter af disse produkter kan 

tænkeligt drage gavn af tankerne og konklusionerne fra afhandlingen. Omvendt gælder det for 

produkter som bagepapir og dåsetomater, at langt de fleste forbrugere vil være inertiske i 

deres adfærd, hvorfor præferencerne ikke adskiller sig betydeligt fra hinanden. En gruppe af 

produkter befinder sig tænkeligt i midten af spektret. En generel tendens er, som beskrevet 

indledningsvist i afhandlingen, at de fleste af disse produkter, er udtryk for en generel tendens 

som går imod, at forskellene i forbrugernes præferencer bliver større og større. Derfor vil 

konklusionerne fra afhandlingen i fremtiden være generaliserbare i forhold til flere produkter 

end det er tilfældet i dag. 

 

Som afsluttende kommentar til generaliserbarheden på tværs af brancher, er der visse forhold, 

der kort bør diskuteres. Til trods for, at den konceptuelle model vurderes at være applicérbar 

for forskellige brancher, er der antageligt stadig forskel på individets adfærd afhængig af 

produktet. Selvom en person har meget tydelige præferencer for kaffe, og betragtes som 

ambassadør for dette produkt, er det ikke givet, at det samme individ er ambassadør for 

produktkategorien the. Dermed er det ikke givet, at der er de samme demografiske 
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karakteristika for klyngerne, og at størrelsen af klyngerne ikke nødvendigvis er de samme for 

andre FMCG-produkter. Dog forventes det, at strukturerne i klyngerne er de samme. Dette 

kræver dog yderligere studier for at øge generaliserbarheden heraf. Dette vil blive belyst 

yderligere i afsnittet om fremtidige perspektiver. 

 

  



6

… afhandlingens konklusioner kan bidrage til 
markedsføringsstrategierne

Afslutning



 

 

Formålet med denne afhandling var at analysere og diskutere, hvad kundeloyalitet på det 

danske FMCG-marked er, og hvordan begrebet kan bruges som strategisk værktøj for FMCG-

producenterne. Dette problemfelt er belyst med udgangspunkt i følgende problemformulering: 

 

 

For at kunne præsentere et fyldestgørende svar på denne problemstilling var det nødvendigt at 

nedbryde problemformuleringen i tre underspørgsmål, hvor sammenspillet mellem disse ville 

besvare problemformuleringen. De tre underspørgsmål var: 

 
 

 

 

 

Det videnskabsteoretiske ståsted har været fænomenologien, hvilket har haft indflydelse på 

den vidensproduktion, som er blevet skabt i afhandlingen, og dermed også på afhandlingens 

konklusioner. Dette forhold har betydning for hele analysen, da det har skabt det metodiske 

fundament for indsamlingen af kvalitativ empiri til opstilling af den konceptuelle model, 

designet og eksekveringen af spørgeskemaundersøgelsen etc. 

 

I den udviklede konceptuelle model, der benyttedes til måling af kundeloyalitet, var 

udgangspunktet ECSI-modellen, hvor der viste sig et behov for modifikationer, fordi 

afhandlingen koncentrerede sig om FMCG-markedet. Forudsætningerne for kundeloyalitet 

forandredes på dette marked, sammenlignet med mange andre markeder, da share-of-wallet, 

og dermed risikoen, er lav. Dertil skal lægges, at servicebehovet oftest er fraværende for 

forbrugerne, og at købsprocessen er kort. Derudover sondrede modellen ikke mellem rationelt 

og emotionelt baseret købsadfærd – en sondring som viste sig at bidrage positivt til 



 

forståelsen af forskellene på, hvad der driver kundeloyalitet på FMCG-markedet for de 

identificerede klynger af forbrugere. 

 

For at skabe et datagrundlag, som kunne bruges til at besvare problemformuleringen, blev en 

spørgeskemaundersøgelse initieret. Denne gav et positivt svar på første delspørgsmål, om 

hvorvidt der eksisterer kundeloyalitet på FMCG-markedet. Dette viste sig at være tilfældet. 

 

Analysen blev efterfølgende inddelt i to, hvis sammenspil skulle besvare andet 

underspørgsmål vedrørende, hvad de primære drivkræfter for kundeloyalitet på det danske 

FMCG-marked er. 

Rent metodisk betød dette, at respondenterne indledningsvist blev inddelt i klynger på 

baggrund af deres grad af kundeloyalitet. Dette resulterede i fire forskellige klynger, der hver 

blev defineret af en række karakteristika. På baggrund af deres grad af kundeloyalitet blev 

klyngerne navngivet ambassadører, potentielt loyale, inertiske forbrugere og illoyale. 

Analysen viste, at klyngen af ambassadører var langt højere involverede i købet end resten af 

klyngerne. Samtidig havde de inertiske forbrugere den laveste involveringsgrad, som udtryk 

for deres passive accept af det oftest købte produkt. Ambassadørerne handlede endvidere 

oftere i specialbutikker end de resterende klynger, mens de mindre loyale forbrugere oftere 

handlede i supermarkeder og discountbutikker. Internettet blev i praksis kun brugt til at 

foretage indkøb af FMCG-produkter af ambassadørerne. 

Den efterfølgende analyse tog afsæt i den tilvejebragte viden omkring de fire klynger, og 

undersøgte, hvilke drivkræfter der primært driver kundeloyalitet i de tre klynger hvor dette 

blev sporet. 

Hovedkonklusionerne omkring, hvad der driver loyalitet og genkøb for klyngerne var blandt 

andet, at ambassadørerne i overvejende grad havde en rationelt baseret købsproces. Derfor 

vægtede den opfattede værdi højt forstået således, at værdien af købet for de meget loyale 

blev evalueret grundet den rationelle købsproces. Dog vurderedes det, at de meget loyale 

forbrugere vil være villige til at acceptere prisstigninger på produktet grundet deres loyalitet, 

og således vil der være rum for en reduktion i den opfattede værdi grundet den øgede pris. 

Samtidig var den opfattede kvalitet af afgørende betydning for ambassadørernes 

kundeloyalitet. De potentielt loyale var en mere heterogen klynge end de resterende, og dette 



 

gav udslag i mere moderate effekter fra drivkræfterne i modellen. Endvidere vurderedes det, 

at købsprocessen både kunne være rationelt og emotionelt baseret for klyngen. 

Opfattet kvalitet var en betydende drivkraft, mens også de sociale normer syntes at have en 

effekt. Slutteligt viste analysen, at de inertiske forbrugeres intention om genkøb blev drevet af 

Opfattede kvalitet og konstruktionen Image. Købsprocessen for denne klynge var endvidere 

emotionelt drevet, hvilket er et udtryk for den lave involvering og, at beslutningsprocessen 

ikke bliver bevidst og rationel for forbrugerne i klyngen. Beslutningen foretages på baggrund 

af den indledende, emotionelle respons. Denne klynge er tænkeligt de, der oftest vil købe 

produkter som følge af band-wagon effekter i produkternes modenhedsfase, jf. terminologien 

i PLC-kurven. Validiteten af de tre analyser varierede i styrke, og ligeledes er analysens 

resultater varierende i deres signifikans. Af denne årsag bør fremtidige studier søge at validere 

afhandlingens konklusioner. 

 

Det tredje og sidste underspørgsmål omhandlede, hvilke strategiske muligheder der findes for 

FMCG-producenterne på det danske marked, for at opbygge kundeloyalitet. 

Dette spørgsmål blev belyst i diskussionen, der relaterede resultaterne til litteraturen for at øge 

indsigten i, hvad der driver kundeloyalitet i klyngerne. Disse konklusioner blev diskuteret ud 

fra de fire parametre (pris, produkt, placering og promotion), som vurderedes at være 

afgørende i arbejdet med at influere en forbrugers købsadfærd. Dette resulterede i en række 

strategiske anbefalinger omkring, hvor producentens fokus i relation til marketingparametrene 

skal ligge for at øge kundeloyaliteten henholdsvis graden af genkøb. 

Dernæst relaterede afhandlingen resultaterne fra analysen til den virkelighed, som FMCG-

producenterne agerer i. Dette ved at diskutere, hvordan relationsdannelsen spiller ind på 

FMCG-producenternes mulighed for at arbejde med de fire marketingparametre ud fra de 

præsenterede anbefalinger. Dette blev vurderet på baggrund af graden af afhængighed i den 

relation, som producenten må indgå med en eller flere detaillister. Resultatet heraf var fire 

forskellige arketyper for relationen: entreprenøren, forhandleren, kommandanten og 

koordinatoren. Det blev fundet, at den indbyrdes afhængighed i relationen har stor indflydelse 

på producenternes mulighed for at skabe kundeloyalitet og deraf afledte konkurrencefordele. 

Konkurrencefordelen opstår, da kundeloyaliteten især på FMCG-markedet synes at medføre 

øget rentabilitet. 



 

Herefter fortsatte afhandlingen med en diskussion af, hvorvidt kundeloyalitet kan 

repræsentere en konkurrencefordel for FMCG-producenterne. Afhandlingen fandt, at dette var 

tilfældet for de FMCG-producenter som udbyder produkter, hvortil forbrugerne har 

heterogene præferencer. 

 

Summen af ovenstående har belyst, hvordan FMCG-producenter på det danske marked kan 

bruge kundeloyalitet til at øge konkurrenceevnen. 

 

  



 

 

I afhandlingen er den opstillede problemstilling nu blevet løst og der er konkluderet derpå. 

Dog har forløbet omkring løsningen af problemstillingen medvirket til at identificere områder, 

som kan forbedres til fordel for analysens og diskussionens konklusioner. Disse forhold bør 

indtænkes i fremtidige studier af emnet, og vil blive gennemgået her i afsnittet. 

 

Forholdene bliver belyst ud fra to forskellige perspektiver. Først diskuteres hvilke strategiske 

implikationer afhandlingens konklusioner har for FMCG-producenter. Dernæst diskuteres de 

interesseområder, som bør overvejes i forbindelse med fremtidige studier. 

 

De konklusioner som afhandlingen har præsenteret, bidrager til en forståelse af, hvad der 

driver kundeloyalitet på FMCG-markedet. For FMCG-producenterne kan dette bidrage til 

fasteholdes af eksisterende kunder, frem for erhvervelse af nye, hvilket ventes at ville øge 

virksomhedens profit. 

Dette kan ske gennem en fokusering på de kundegrupper, der er mest hensigtsmæssige for 

FMCG-producenterne at influere, hvormed afhandlingens konklusioner kan bidrage til 

markedsføringsstrategierne. Derfor kan producenterne eksempelvis anvende afhandlingens 

konklusioner vedrørende inddelingen af forbrugerne i de fire klynger. Ligeledes kan FMCG-

producenterne opnå viden om, hvad der driver loyalitet for de enkelte grupper, hvormed 

hensigtsmæssig anvendelse af de marketingparametre kan bidrage til øget profit. 

I den henseende bør det holdes for øje, at konklusionerne, som tidligere nævnt, blot 

repræsenterer et nedslag i tiden, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt, løbende at foretage 

tilsvarende analyser, for at monitorere forbrugernes behovsudvikling og dermed potentielle 

adfærdsændringer. FMCG-producenterne kan selv foretage disse løbende målinger baseret på 

den metodiske tilgang i afhandlingen, såfremt de har de fornødne kompetencer. Alternativt 

kan et konsulentbureau foretage målingerne, eller der kan oprettes eller indgås i netværk, 

hvorfra kompetencerne kan erhverves. 

 

Der er grundlæggende brug for at foretage en undersøgelse som den nærværende, der søger at 

konfirmere de identificerede sammenhænge. Dog bør fremtidige studier indsamle data fra 



 

flere respondenter, og tilrette analysen de fire identificerede klynger; ambassadører, potentielt 

loyale, inertiske forbrugere og illoyale. Målingen af de latente variable bør tilrettes således, at 

der tages højde for de måleproblemer, som er blevet belyst i gennemgangen af analysens 

validitet. Endvidere skal den konceptuelle model tilpasses de relevante klynger. 

Afhandlingen har endvidere diskuteret de frembragte resultater i lyset af den virkelighed, som 

FMCG-producenterne agerer i. Virkeligheden består af en yderst kompleks relationsdannelse 

mellem producent og detaillist. Den dybe kompleksitet i relationen har ikke været mulig at 

tilgå i afhandlingen, som har diskuteret relationen på et overordnet niveau med udgangspunkt 

i det indbyrdes afhængighedsforhold. En yderligere indsigt i kompleksiteten i relationen vil 

bidrage med yderligere muligheder for at nuancere handlingsanbefalingerne fra afhandlingen. 

En indsigt af denne karakter kan eksempelvis skabes gennem kvalitative interviews med 

udvalgte repræsentanter fra danske FMCG-producenter og danske detaillister. 

 

Derudover vil en vurdering af de økonomiske potentialer, som afhandlingens konklusioner 

afstedkommer, være særdeles relevant at belyse. Denne afhandling har afgrænset sig til blot at 

belyse ROI gennem en kvalitativ diskussion af rentabiliteten ved kundeloyalitet. Dette bør i 

fremtidige studier udvides, således at ROI bliver behandlet på et kvantitativt niveau. En 

udvidelse som dog vil kræve et samarbejde med industriens interessenter for at rekvirere 

tilstrækkeligt data til at foretage denne type analyse.  

 

I diskussionsafsnittet blev generaliserbarheden på tværs af FMCG-produktkategorier belyst. 

Dette ledte til en konklusion af, at der antageligt eksisterer de samme strukturer i klyngerne, 

på tværs af FMCG-produkter. Dog bør dette forhold belyses yderligere for at øge reliabiliteten 

af generaliserbarheden. 
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I dette bilag følger spørgerammen der blev brugt som udgangspunktet for de semistruktureret 

kvalitative interviews. Optagelser af interviewene er at finde på den vedlagte CD-rom. 

 

 

Må jeg optage interviewet? 

 

Det kan godt være jeg spørger om det samme flere gange, da spørgsmålene kan ligge lidt tæt 

op ad hinanden. 

 

Beskæftigelse? 

Alder? 

Ægteskabelig status? (par/) 

 

Vi skal nu tale om, hvordan du forholder sig til indkøb i supermarkeder. 

 

Er du involveret i jeres daglige indkøb? 

 

Er kaffe en del af jeres indkøb? 

(Hvis nej, spørg til andet produkt juice/mælk/shampoo) 

 

Er det en bestemt kaffe I køber (hvilken)? 

 

(Hvis nej) Er det en bestemt type (økologisk)? 

 

(Hvis nej til de to ovenstående spørgsmål) 

Forestil dig den kaffe du har købt flest gange 

 

Hvorfor køber I denne kaffe? 

 

 



 

 

Præference for supermarkedskæde 

 Foretrækker du en butik frem for andre? Hvilken/Hvorfor (ikke)? 

 

Miljø i butikken 

 Er det vigtigt for dit valg af butik, om der er et godt miljø (fx pænt og rent, god plads 

osv.)? Hvorfor (ikke)? 

 

Beliggenhed af butikken 

 Er butikkens beliggenhed vigtigt for dit valg af butik? Hvorfor (ikke)? 

 

Pris 

 Er prisen afgørende for dit valg? Hvorfor (ikke)? 

 

Omdømme 

 Tænker du over, om den kaffe du køber har et godt eller dårligt omdømme (image)? 

Hvorfor (ikke)? 

o Er det vigtigt for dit valg? 

 

Opfattet kvalitet ved produktet 

 Synes du, at den kaffe du køber er af høj kvalitet? 

o Er det vigtigt for dig? Hvorfor (ikke)? 

 

Opfattet kvalitet ved service 

 Synes du, at den service du får, der hvor du køber kaffe er god? Hvorfor (ikke)? 

o Er det vigtigt for dit valg af butik? Hvorfor (ikke)? 

 Synes du medarbejderne er kvalificerede? Hvorfor (ikke)? 

o Er det vigtigt for dit valg af butik? Hvorfor (ikke)? 

 

Sociale normer 

 Hvilke kaffe tror du din familie og venner vælger? Hvorfor? 

o Tror du det er vigtigt for dem? Hvorfor (ikke)? 



 

 Hvordan tror du, at andre ser på dit valg af kaffe? Hvorfor? 

o Er det vigtigt for dig? Hvorfor (ikke)? 

 

Klager 

 Har du nogensinde prøvet at klage over en kaffe du har købt? (Beskriv forløb) 

o Var du tilfreds med den behandling du fik? 

o Hvordan var din holdning til butikken efter klagen? (eller producenten, hvis 

det er den, klagen var rettet til) 

 

Vi har snakket om præference for supermarked, miljøet i butikken, beliggenheden af 

butikken, pris, omdømme, klager osv.… 

Hvilken af de ting vi har snakket om, er det vigtigste for dit valg af kaffe? Hvorfor? 

 

Nu har vi talt en masse om kaffe 

Hvis vi nu skulle tale om et andet supermarkedsprodukt – fx juice.  

(Spørg ind til de ting fra ovenstående samtale, der har været interessante og relevante at 

diskutere) 

  

  



 

Nedenstående tabel indeholder de spørgsmål der er opstillet i spørgeskemaet, med de 

dertilhørende latente variable. 

Begreb Spørgsmål i spørgeskema Noter 

   

Intet (demografi) 1. Hvad er dit køn?  

Intet (demografi) 2. Hvad er din alder?  

Intet (demografi) 3. Hvilket postnummer bor du i?  

Intet (demografi) 4. Hvor mange hjemmeboende børn er der i husstanden? (angiv antal)  

Intet (demografi) 5. Hvad er husstandens årlige bruttoindkomst (før skat)? (valgmuligheder)  

Intet (stopspørgsmål) 6. I hvilken butik køber du oftest den kaffe du drikker i hjemmet? (valgmuligheder) Hvis ”Jeg køber ikke kaffe” 

 afslut skema 

Intet (købevaner) 7. Den primære grund til, at jeg handler i denne butik er:  

Intet (købevaner) 8. Hvor ofte køber du kaffe via internettet?  

Intet (købevaner) 9. Hvor ofte kunne du i fremtiden forestille dig at købe kaffe via internettet?  

Intet (Screeningsspørgsmål) 10. Køber du ofte kaffe fra et bestemt mærke (fx BKI, Gevalia, KONTRA)? Hvis ”JA”  spm. 12 

Intet (købevaner) 11. Hvorfor køber du ikke kaffe fra et bestemt mærke?  

Intet (købevaner) 12. Hvilken type kaffe køber du oftest?  

Intet (købevaner) 13. Hvilket kaffemærke køber du oftest?  

Intet (købevaner) 14. Hvad betyder mest for dig, når du skal købe kaffe?  

Intet (købevaner) 15. Hvornår drikker du oftest den kaffe, som du typisk køber?  

Involvering 16. Jeg interesserer mig for køb af kaffe  

Involvering 17. Når jeg køber kaffe, har det ikke den store betydning, hvis jeg 

kommer til at købe det forkerte mærke ved en fejl 

 

Involvering 18. Jeg karakteriserer mit valg af kaffe som:  

Engagement 19. Hvis jeg ikke kan få det kaffemærke jeg oftest køber, vil jeg:  

Pris 20. Jeg synes, at jeg betaler en rimelig pris for den kaffe jeg køber  

Pris 21. Hvis kaffen fra et konkurrerende kaffemærke faldt betydeligt i pris, ville jeg stadig købe den kaffe, 

jeg oftest køber 

 

Pris 22. Den kaffe jeg oftest køber, vælger jeg primært, fordi den er billig  

Image 23. Omdømmet for det kaffemærke jeg oftest køber har en klar indflydelse på, hvilken kaffe jeg 

vælger 

 

Image 24. Det kaffemærke jeg oftest køber har et godt omdømme  

Image 25. Butikkens omdømme er det, der primært får mig til at købe kaffe her  

Image 26. Den butik jeg oftest køber kaffe i har et dårligt omdømme  

Opfatte kvalitet 27. Det som primært kendetegner kvalitetskaffe for mig er, at kaffen:  

Opfatte kvalitet 28. Det kaffemærke jeg oftest køber er af høj kvalitet sammenlignet med de resterende mærker på 

markedet 

 

Opfatte kvalitet 29. Jeg synes der er stor forskel i kvaliteten mellem de forskellige kaffemærker på markedet  

Opfatte kvalitet 30. Det har ikke den store betydning for mig, at kaffen jeg køber er af høj kvalitet  

Klagehåndtering 31. Jeg har på et tidspunkt klaget til producenten af det kaffemærke jeg oftest køber Hvis ”Nej”  spm. 34 

Klagehåndtering 32. Den kompensation jeg modtog fra producenten, levede op til mine forventninger  

Klagehåndtering 33. Jeg var mere tilfreds med producenten efter klagen  

Sociale normer 34. At drikke den kaffe jeg oftest køber bidrager med at udtrykke min personlighed  

Sociale normer 35. Andres valg af kaffemærke siger noget om, hvem de er som personer  

Sociale normer 36. Andres valg af kaffetype (fx filterkaffe, økologiske hele bønner, instant coffee osv.) siger noget 

om, hvem de er som personer 

 

Sociale normer 37. Folk i min omgangskreds taler godt om det kaffemærke, jeg oftest køber  

Sociale normer 38. Folk i min omgangskreds har anbefalet mig det kaffemærke, jeg oftest køber, og derfor køber jeg 

dette 

 

Rationel evaluering 39. Den kaffe jeg oftest køber lever ikke helt op til mine forventninger  

Rationel evaluering 40. Den kaffe jeg oftest køber giver mig god værdi for pengene  

Emotionel evaluering 41. Når jeg tænker på den kaffe jeg oftest køber, skaber det varme følelser hos mig  

Emotionel evaluering 42. Den kaffe jeg oftest køber passer godt til mig som person  

Rationel evaluering 43. Jeg får høj kvalitet for prisen, som jeg betaler for den kaffe jeg oftest køber  

Emotionel evaluering 44. Jeg føler, at jeg bedre kan identificere mig med andre, fordi de køber den samme kaffe som mig  

Kundetilfredshed 45. Jeg er tilfreds med den kaffe jeg oftest køber  

Kundetilfredshed 46. Den kaffe jeg oftest køber, opfylder til fulde mine kaffebehov  

Kundetilfredshed 47. Den kaffe jeg oftest køber lever altid helt op til mine forventninger  

Kundetilfredshed 48. Jeg synes, at den kaffe jeg oftest køber er ligeså god som den perfekte kaffe  

Loyalitet 49. Jeg er overbevist om, at jeg vil fortsætte med at købe denne kaffe  

Loyalitet 50. Jeg har lyst til at fortælle andre om de fordele jeg ser i kaffen  

Loyalitet 51. Jeg har flere gange anbefalet andre at købe kaffen  



 

I dette bilag er der indsat en PDF af det elektroniske spørgeskema, i samme format som i den 

online survey. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

Nedenstående figurer er histogrammer, der viser fordelingen af besvarelserne. 
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I dette bilag er agglomeration schedule-tabellen, der visualiserer, hvordan klyngerne er 

udarbejdet i statistikprogrammet PASW. 

 
 

 

 

Stage

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2

1 110 180 ,000 0 0 66

2 125 179 ,000 0 0 154

3 168 178 ,000 0 0 12

… … … … … … …

141 2 8 ,000 128 0 162

142 28 161 ,500 0 0 158

143 90 112 1,000 0 0 150

144 100 105 1,500 0 0 155

145 27 60 2,167 95 0 160

146 39 44 2,833 0 56 162

147 56 92 3,583 29 0 169

148 18 53 4,333 0 67 161

149 1 68 5,167 140 0 163

150 45 90 6,000 0 143 159

151 5 10 6,857 0 132 167

152 47 176 7,757 108 0 165

153 46 89 8,957 85 54 155

154 6 125 10,290 119 2 161

155 46 100 11,733 153 144 164

156 4 22 13,511 138 112 173

157 16 77 15,344 137 0 166

158 20 28 17,390 130 142 166

159 13 45 19,441 113 150 168

160 9 27 21,525 122 145 167

161 6 18 24,341 154 148 170

162 2 39 27,198 141 146 172

163 1 19 31,052 149 124 172

164 46 158 35,687 155 18 171

165 3 47 40,670 133 152 170

166 16 20 47,595 157 158 171

167 5 9 54,655 151 160 173

168 13 14 62,314 159 106 174

169 7 56 70,514 139 147 175

170 3 6 79,213 165 161 175

171 16 46 87,974 166 164 177

172 1 2 98,682 163 162 176

173 4 5 109,510 156 167 177

174 12 13 122,918 134 168 178

175 3 7 138,700 170 169 176

176 1 3 166,842 172 175 178

177 4 16 213,572 173 171 179

178 1 12 305,272 176 174 179

179 1 4 538,106 178 177 0

Cluster Combined

Coefficients

Stage Cluster First 

Next Stage

Agglomeration Schedule



 

 

Nedenfor er der er tre tabeller, der viser antallet af respondenter i hver klynge, den 

procentvise fordeling, samt de enkelte klyngers gennemsnitlige besvarelse for hvert 

spørgsmål. Den første tabel viser hele datasættet, mens de to næse er hver del af split-half-

testen. 

 

 

 

 
 

  

sp49 sp50 sp51

Gns. Gns. Gns.

Ambassadører (3) 31 17,2 4,52 4,26 4,32

Potentielt loyale (1) 84 46,7 3,49 3,14 3,00

Inertiske forbrugere (2) 33 18,3 4,06 1,88 1,61

Illoyale (4) 32 17,8 2,38 1,81 1,78

Samlet datasæt

Ward 

Method                             

Frekvens Procent

sp49 sp50 sp51

Gns. Gns. Gns.

Ambassadører (3) 19 21,1 4,58 4,00 4,21

Potentielt loyale (1) 28 31,1 3,39 3,21 3,21

Inertiske forbrugere (2) 21 23,3 4,05 2,05 1,52

Illoyale (4) 22 24,4 2,59 2,05 1,95

1st half split test

Ward 

Method                             

Frekvens Procent

sp49 sp50 sp51

Gns. Gns. Gns.

Ambassadører (3) 14 15,6 4,50 4,29 4,36

Inertiske forbrugere (1) 23 25,6 3,78 2,04 1,61

Potentielt loyale (2) 44 48,9 3,48 3,14 3,11

Illoyale (4) 9 10,0 1,78 1,89 1,78

2nd half split test

Ward 

Method                             

Frekvens Procent



 

 

Disse tabeller viser deskriptivt, hver klynges karakteristika for de spørgsmål der ikke er 

visualiseret i cirkeldiagrammerne i afsnittet der vedrører strukturer blandt forbrugerne. 

  
 

  

Ambassadører (3) n Gns. (std. afv.) Modal

Alder 31 38,81 (14,13) 28

Involvering 31

Sp16 31 4,13 (0,85) 5

Sp17 31 3,84 (1,32) 5

Sp18 31 1

Køn 31 2

Indkomst (kategori) 31 11

Region (kategori) 31 1

Internetvaner 31

Sp8 31 3

Sp9 31 2

Butikstype 31 5

Beliggenhed 31 5

Potentielt loyale (1) n Gns. (std. afv.) Modal

Alder 84 37,48 (14,92) 26

Involvering 84

Sp16 84 3,74 (0,93) 4

Sp17 84 3,50 (1,11) 4

Sp18 84 1

Køn 84 1

Indkomst (kategori) 84 2

Region (kategori) 84 1

Internetvaner 84

Sp8 84 3

Sp9 84 3

Butikstype 84 3

Beliggenhed 84 5

Inertiske forbrugere (2) n Gns. (std. afv.) Modal

Alder 33 40,12 (14,66) 26

Involvering 33

Sp16 33 2,82 (1,10) 3

Sp17 33 2,67 (1,29) 2

Sp18 33 3

Køn 33 1

Indkomst (kategori) 33 8

Region (kategori) 33 1

Internetvaner 33

Sp8 33 3

Sp9 33 3

Butikstype 33 1

Beliggenhed 33 1

Illoyale (4) n Gns. (std. afv.) Modal

Alder 32 35,44 (14,96) 26

Involvering 32

Sp16 32 3,16 (0,92) 3

Sp17 32 2,75 (1,08) 2

Sp18 32 3

Køn 32 1

Indkomst (kategori) 32 2

Region (kategori) 32 1

Internetvaner 32

Sp8 32 3

Sp9 32 3

Butikstype 32 1

Beliggenhed 32 1



 

 

Bilaget indeholder tre residual plots til brug for vurdering af, hvorvidt antagelsen omkring 

homoskedasticitet i data er gældende. 

Der er opstillet tre forskellige residual plots. Dette er et resultat af, at analysen benytter Partial 

Least Squares (PLS), da denne metode ikke blot omfatter én afhængig variabel. PLS foretager 

i analysen en række simultane, lineære regressioner, og målevariablene sp49, sp50 og sp51 

konstruerer i denne proces det fokale begreb Kundeloyalitet. Derfor er der produceret et 

residual plot for hver af disse tre målevariable. 

 

 



 

 
 

 
  



 

 

Dette bilag viser modelleringen af den konceptuelle model for hver af de tre klynger, hvor der 

er sporet en grad af loyalitet. Modellerne er visualiseret som i programmet SmartPLS, hvor 

hver path coefficient mellem de latente variable er inkluderet. Det er disse der danner 

grundlaget for effekterne i modellerne. 
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Dette bilag viser effekterne fra de eksogene variable, for hver af de tre klynger, hvor der er en 

grad af loyalitet. 

 

 

 

 

 

Potentielt loyale Inertiske forbrugere

Effekt på 

Kundetilfred

Effekt på 

Kundeloyalit

Effekt på 

Kundetilfred

Effekt på 

Kundetilfred

Pris 0,14 0,11 0,04 -0,08

Image -0,17 -0,13 0,05 0,14

Opfattet kvalitet 0,15 0,12 0,09 0,24

Sociale normer -0,03 -0,02 0,09 0,02

Ambassadører


