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Executive summary 

This master thesis evolves around mobile marketing, and the mechanisms that surround the 

subject. First we have gone through the media market in Denmark and analyzed the different 

available advertising media’s. The traditional media, such as magazines and newspapers are 

losing both advertising turnovers and circulations, whereas advertising turnovers on digital 

media’s are rising. We have given examples of the use of advertising with mobile search, 

mobile banners, mobile rich media, mobile apps & web apps and mobile coupons, and ex-

plained what their forces are and what to be aware of, when a marketer uses these. Especially 

mobile coupons, allowing smartphone users to receive a coupon on their phone, for which 

they get some kind of reward or rebate at a retailer, and the 2D scannable barcodes, also 

called QR codes, are the most interesting. QR codes have the advantage, that they make it 

possible to merge classic print media’s with new digital media’s. 

Furthermore we got in depth with the perspective of consumer behaviour, how consumers 

perceive and how they interact with mobile marketing and advertising. It was found that mo-

bile marketing works with three different factors being permission-, incentive- and location-

based, where incentive-based advertising, that allows specific and often financial rewards to 

individuals who are willing to accept advertisements and promotions, is the most popular 

one, especially among the younger segments. 

We have used and modified the communication model AIDA, that shows how the consumer 

undergoes four stages, before making a purchase. We have included a fifth stage, namely 

Loyalty to the model, because indications show that it will be cheaper in the long run to retain 

these customers, rather than acquiring new ones. The mobile phone allows for the consumers 

to go through the stages very rapidly, thus making the chances for receiving some kind of 

action (sale, collect email address etc.), larger for the marketer. 

Companies are facing huge challenges coping with this new consumer context. It is therefore 

vital for a business to have a well-defined mobile strategy before they venture into this new 

advertising media. 
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1 Indledning 

Siden internettets udbredelse i den vestlige verden i midt-halvfemserne har der været mange 

spådomme om, hvordan nettet vil se ud i fremtiden, samt hvorledes forbrugerne vil få adgang 

til internettet. Ved årtusindeskiftet var der meget snak om det mobile internet, dengang også 

kaldet WAP (Wireless Application Protocol), og mange forudsagde, at inden år 2005 ville 

størstedelen af verdens hjemmesider være tilgængelige på en mobiltelefon (Computerworld, 

2011). Sådan skulle det i midlertidig ikke gå, og det er først i de seneste fire-fem år, at det 

mobile internet er begyndt at slå igennem.  I dag foregår denne form for mobilt internetbrug 

på smartphones, der har hurtig internetforbindelse, store skærme, computerkraft som hjem-

mecomputere ved årtusindeskiftet og med eget styresystem.  

Med udbredelsen af disse smartphones i Danmark er mulighederne for mobil markedsføring 

samtidig blevet enorme. Indtil for få år siden var mulighederne inden for markedsføring på 

mobiltelefoner begrænset til medier såsom SMS, MMS og primitive visninger af hjemmesi-

der. Dette har ændret sig meget de seneste år, da mulighederne for at ramme forbrugerne hur-

tigt og præcist er skiftet drastisk. 

Det er disse muligheder, vi gerne vil belyse i denne afhandling. Er mobiltelefonen blevet ”det 

nye sort”, hvor man blot skal have en hjemmeside, der kan tilgås fra en mobiltelefon for at få 

kommerciel succes, eller skal der en mere overvejet strategi til? Ligeledes er vi interesserede 

i at finde ud  af, hvilke af de mange forskellige muligheder, der eksisterer inden for mobil 

markedsføring, og hvilke der egner sig bedst til forskellige typer for markedsføring.  Dette 

fører os til problemformuleringen. 

  



 10 

2 Problemformulering 

Hvilke former for mobil markedsføring kan en virksomhed benytte sig af på et B2C marked, 

og hvilke parametre skal en annoncør være opmærksom på i planlægningen af en markedsfø-

ringskampagne, der er rettet mod privatforbrugeren? 

Vi vil forsøge at finde svaret, ved blandt andet at stille følgende underspørgsmål: 

 Hvilke typer af mobil markedsføring findes der i dag?  

 Er der forhold der spiller ind, for at forbrugeren ser positivt eller negativt på markeds-

føring på deres mobiletelefoner?  

 Hvad skal virksomheder være opmærksomme på ved brug af mobil markedsføring?  

2.1 Afgrænsning 

I opgaven har vi valgt ikke at berøre visse økonomiske aspekter, blandt andet hvad udviklin-

gen af forskellige mobile kampagneaktiviteter koster. Vi har heller ikke set på hvad de for-

skellige medieplaceringer  koster, da det i sig selv vil være en opgave værdig, at analysere 

prismodeller samt betalingsløsninger for annoncering i danske medier. Vi afgrænser os også 

for at gå i dybden i de mere tekniske henseender af mobile markedsføringskampagner. Vi har 

valgt ikke at koncentrere os om SMS og MMS markedsføring. Dette er naturligvis markeds-

føring via mobiltelefonen, men vi har i denne afhandling valgt at koncentrere os mere om 

mulighederne inden for smartphones. Dog vil SMS blive nævnt i opgaven, både i eksempler, 

samt i forbrugeradfærds-afsnittet.  
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2.2 Struktur (Grafisk) 
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3 Metode, tolkning og definitioner 

Ved enhver opgave man bliver stillet overfor i livet, hvad enten den er af teoretisk eller prak-

tisk karakter, vælger man en fremgangsmåde eller metode, der bedst muligt passer til opga-

ven. Vores opgave er at finde ud af hvilke former for mobil markedsføring, der egner sig 

bedst til visse situationer. 

 

For at finde en optimal fremgangsmåde for opgaveløsningsprocessen stiller vi os selv følgen-

de spørgsmål: 

 Hvad vil vi vide? 

 Hvorfor vil vi vide det? 

 Hvordan vil vi få denne viden? 

3.1 Videnskabsteori 

I forhold til den videnskabsteoretiske fremgangsmåde benytter vi os af en hermeneutisk til-

gang til det materiale, vi gør brug af. Her gælder det at: 

 “Hermeneutics is an approach to the analysis of texts that stresses how prior understandings 

and prejudices shape the interpretive process”  (Denzin & Lincoln, 2005, s. 27). 

Hermeneutik er således studiet af tekstfortolkning. Der er dog sket en udvidelse af begrebet 

”tekst”, således at det også omfatter samtale og endog handling (Kvale, 1997, s. 56). Herme-

neutik er altså både en videnskab og en analytisk metode, som bruges til at fortolke og forstå 

menneskers handlinger inden for den kontekst, de befinder sig i (Dahlager & Fredslund, 

2007, s. 155). I henhold til den hermeneutiske videnskab er der to grundlæggende spørgsmål; 

det ontologiske og epistemologiske. Disse kan formuleres således: 1. Hvad er forståelse? 2. 

Hvilken metode bør der anvendes for at opnå denne forståelse? I den hermeneutiske viden-

skab produceres viden bl.a. gennem dialog med mennesker i form af eksempelvis kvalitative 

interviews, hvor interviewpersonens holdninger undersøges (Boolsen, 2006, s. 38-39). Her-

meneutikken er derfor dobbelt relevant for brugen af interviews, da den belyser den dialog, 

der skal fortolkes, og efterfølgende afklarer de producerede interviewtekster (Kvale, 1997, s. 

56).   

I det følgende vil vi forklare hermeneutikken mere dybdegående via en række begreber for at 

redegøre for, hvordan vi har brugt den hermeneutiske tilgang til at opnå viden i vores specia-
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le. Hermeneutikken indeholder en række principper, der med fordel kan anvendes i kvalitati-

ve metoder (Kvale, 1997, s. 58-59).  

”Interviewerne er med-skabere af de tekster, de fortolker, og de kan forhandle deres fortolk-

ning med deres interviewpersoner. Interviewteksten er derfor ikke nogen forudgiven litterær 

tekst, men opstår samtidig med, at den fortolkes; den omfatter både skabelsen og den for-

handlede fortolkning af teksten” (Kvale, 1997, s. 57). 

En forskers forståelseshorisont er det ståsted, hvorfra verden anskues, og hvilken erfaring 

forskeren har med dette genstandsfelt inden forskningens begyndelse. Horisonten bestemmes 

ud fra samspillet mellem forskerens ståsted og dennes forforståelse (Dahlager & Fredslund, 

2007, s. 159). Forforståelse er dét, som går forud for selve forståelsen af et fænomen, og den 

er nødvendig i forhold til at have et indblik i fænomener samt for at forstå fænomener. For-

forståelse og forståelse er således hinandens gensidige forudsætninger (Dahlager & Freds-

lund, 2007, s. 158). Fra begyndelsen af dette speciale har vi både som studerende og ”forske-

re” haft en forforståelse omkring mobil markedsføring, men denne forforståelse er konstant 

blevet revideret i takt med vores udforskning af feltet, herunder den allerede producerede og 

tilgængelige viden. Dermed er nye horisonter for forståelse blevet åbnet for os.  

Alle mennesker har en forståelseshorisont, der er bestemt af tidligere erfaringer, værdier, 

osv., og når man tilegner sig ny viden og erfaring, sker det således ved en sammensmeltning 

af ens egen forståelseshorisont og forståelseshorisonten for den person, man interagerer med. 

Horisont skal dog ikke kun forstås i et menneskeligt perspektiv, men kan også være forskelli-

ge typer af teksters horisonter, det vil sige, at en tekst kan have sin egen agenda. Vores for-

ståelse af teksternes horisonter – det være sig teorierne og de brugte interviews – opstår i mø-

det med dem, hvilket defineres som ”horisontsammensmeltning” mellem henholdsvis den 

menneskelige og den litterære horisont (Dahlager & Fredslund, 2007, s. 159-160). På den 

måde er der aldrig en endelig sandhed og endegyldig forståelse af en tekst, hvilket er kende-

tegnende for hermeneutikken. Forskningsmæssig viden inden for hermeneutikken kan således 

opnås ved inddragelse af forskellige typer af tekster, eksempelvis interviewtekster samt teori-

tekster, som hver især repræsenterer en given forståelseshorisont afhængig af tekstens forfat-

ter og hensigt. I vores forskningsproces har der eksempelvis været tale om, at flere forskellige 

horisonter er mødtes; forsker-interviewdeltager, forsker-interviewtekst, forsker-teori, teori-

interviewtekst, med flere. Dette kan beskrives i det, som kaldes den hermeneutiske cirkel, der 

siger, at forståelsen af ”del” kræver forståelse af ”helhed”, og forståelse af ”helhed” kræver 
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forståelse af ”del”. Fortolkning er derfor en ikke fuldstændig afsluttet proces. Dog standser 

den i praksis, når man når frem til en fornuftig mening, det vil sige en gyldig, enhedspræget 

mening uden indre modsigelser (Kvale, 1997, s. 57).  

3.2 Eksplorativ undersøgelse  

I vores konkrete situation vil vi benytte allerede eksisterende viden kombineret med en mere 

målrettet søgning af emnets mikro- og makromiljø. Disse oplysninger vil vi finde ved at be-

nytte internettet, videnskabelige artikler, litteratur udgivet om emnet, etc. 

3.3 Kvalitativ metode  

Vores kvalitative undersøgelse vil blive udarbejdet i form af dybdeinterview med responden-

ter fra forskellige interessenter. Vores respondenter vil så vidt muligt alle have en ansvarsha-

vende stilling inden for mobil markedsføring. Vi vil ligeledes forsøge at få respondenter, der 

har arbejdet med mobilmediet i en længere periode.  

3.4 Kvantitative data 

I vores opgave benytter vi os ligeledes af kvantitative data. Disse data er ikke indsamlet af os 

selv, men derimod bruger vi data fra bl.a. GNS/Gallup, Mobile Marketing Association og 

Google. Fordelen ved at bruge disse data er, at de er indsamlet af analysebureauer, der har en 

væsentlig større referenceramme. Ligeledes har analysebureauerne ressourcerne til at lave 

langt mere valide undersøgelser end vi selv. Dette skyldes bl.a., at de ved hjælp af deres data-

baser har langt bedre mulighed for at vælge respondenter repræsentativt, end vi har. Skulle vi 

have lavet samme type undersøgelser, ville vores respondenter i store træk have været venner 

og familie, der havde svaret på vores spørgsmål via eksempelvis sociale medier som Face-

book. Omvendt er ulempen, at vi ikke har overblik over alle spørgsmålene i de forskellige 

undersøgelser, samt hvordan disse spørgsmål er stillet. Da vi ikke kender til formuleringen af 

spørgsmål, kan der her komme en form for bias i besvarelserne. Havde vi selv stillet spørgs-

målene, ville vi have haft nogle kriterier, der skulle overholdes. Blandt andet at spørgsmålene 

skal være forståelige, korte og præcise, endimensionale (undgå at spørge om flere ting i et 

spørgsmål), ikke ledende og ikke provokerende. Derudover er det vigtigt, at der ikke er for 

mange spørgsmål i spørgeskemaet, således at respondenten ikke begynder at kede sig og der-

for begynder at svare upræcist på spørgsmålene for at blive hurtigere færdig.  
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3.5 Kvalitative interviews 

Vi har i afhandling valgt at gøre brug af kvalitative undersøgelser. Kvalitative interviews kan 

enten udformes som henholdsvis dybdeinterviews eller gruppeinterviews, og man bruger 

blandt andet denne metode til at finde interviewpersonernes erfaringer inden for et eller flere 

emner. I denne afhandling har vi valgt at bruge dybdeinterviews med forskellige personer 

med erfaring inden for mobil markedsføring. 

Vi har valgt en åben interview form, og spørgsmålene har været inddelt i bestemte temaer for 

at undgå, at den interviewede blev forvirret og kastet rundt i for mange retninger. Fordelen 

ved et åbent interview er, at vi har langt større mulighed for at forstå kompleksiteten, samti-

digt med at vi har mulighed for justere spørgsmålene og bede om uddybninger undervejs i 

forløbet. Dette havde ikke været muligt med kvantitative spørgeskemaer, der derimod er bed-

re til at udtrække data fra. I vores afhandling har formålet dog været at beskrive og forstå de 

centrale emner og udviklingen inden for mobil markedsføring, og derfor har vi valgt at benyt-

te den kvalitative metode. 

Vi har inden interviewet udarbejdet en interviewguide for at have en overordnet struktur på 

forløbet. Guiden er medvirkende til, at spørgsmålene i hvert emne holdes i samme rækkeføl-

ge. Ligeledes sikres det her, at vi indhenter den samme information på tværs af vores inter-

views. Da vores interviewguide har været åben, har vi samtidig haft muligheden for at få 

konkretiseret eventuelle uklarheder i interviewpersonens svar. Ligeledes kan det hjælpe med 

at få uddybet andre spørgsmål eller uklarheder i de forskellige svar. Dette sikrer, at vi får et 

bredere og mere nuanceret billedet af branchen og dens aktører.  

Vi har som sagt valgt at benytte os af dybdeinterviews frem for gruppeinterviews. Der er flere 

årsager til dette valg, blandt andet kan det nævnes, at det rent praktisk er meget svært at sam-

le forskellige personer fra branchen på et bestemt tidspunkt og sted. Da de som oftest samti-

dig er konkurrenter,  var det mest hensigtsmæssigt at foretage dybdeinterviews med vores 

respondenter enkeltvis. Dette er ligeledes som oftest mere bekvemt for vores respondenter. 

Samtidig vil teknikken med at interviewe personerne enkeltvis skabe et mere retvisende bil-

lede, da respondenterne ikke kan påvirke hinanden som f.eks. under et gruppeinterview. For 

at kunne ”styre” samtalen udarbejdede vi et manus, hvor vi skrev ned, hvordan interviewet i 

korte træk skulle foregå.   
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Kriterier for udvælgelse af respondenter var: 

1. Respondenten skulle være beslutningstager. 

2. Respondenten skulle have erfaring med mobil markedsføring. 

3. Respondenten skulle enten arbejde eller have arbejdet for et medie, et mediebureau el-

ler et reklamebureau, en annoncør eller for et firma, der arbejder med mobil marke-

ting til hverdag. 

 

På det mere generelle plan har dybdeinterviews også den fordel, at man risikerer, at der er 

respondenter, der ikke bliver hørt. I en gruppe vil der altid være personer, der er mere højtrå-

bende end andre, hvilket kan medføre, at man ikke får hørt, hvad alle har at sige. Ligeledes 

har vi kunne drage fordel af, at vi under et dybdeinterview kommer lidt tættere på responden-

terne, således at interviewet bærer præg af en samtale mellem os som interviewere og den 

interviewede som respondent. Forskellen mellem samtale og interview er her, at samtale er 

gensidig og åben, hvorimod interviewet er ensidigt og lukket. Ensidigheden i interviewsitua-

tionen gør, at metoden er velegnet til at se verden fra respondentens perspektiv, da denne får 

lov til at fortælle om sine meninger og sig selv til en anden person, der lytter og spørger inte-

resseret ind til svarene. 

Under selve interviewet har vi som interviewere skulle holde styr på spørgsmål og svar, men 

også i hvilken retning samtalen bar hen. Modsat kan man sige, at det netop er denne kontrol, 

der gør, at vi har fået brugbare interviews. Ovenstående har givet os nogle udfordringer, som 

vi dog mener, vi har fået løst tilfredsstillende ud fra de ressourcer, vi har haft til rådighed.  

3.6 Etiske problemstillinger 

Da deltagerne har krav på beskyttelse, må vi respektere, hvis nogle ønsker at være anonyme, 

og sørge for at vi undgår at skrive ting om personen, der gør det muligt at gennemskue re-

spondentens identitet. 

 

Det er også vigtigt, at vi ikke stiller spørgsmål, der kan skade personer, da det er vores hen-

sigt at fokusere på muligheder frem for problemer i denne rapport. Det skal dog nævnes, at vi 

i denne opgave ikke har haft respondenter, der ønskede at være anonyme.  

3.7 Bias og refleksion 

Under vores interviews har vi måttet tage højde for bias. Risikoen for, at vores respondenter 

eksempelvis overdrev data, egne evner samt forventninger, var absolut til stede. Har vi under 
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vores interviews haft en mistanke om noget sådant, har vi spurgt ind til emnet, således at 

eventuelle uklarheder kunne afsløres. Der var naturligvis også risiko for det modsatte, at me-

dier inden for mobile visninger og produktionsvirksomheder af mobile løsninger eksempelvis 

ikke ønskede at vise det reelle billede af markedet. På den måde er der risiko for, at markedet 

er blevet underspillet, således at nye interessenter på markedet ikke ser de store muligheder 

netop der. 

3.8 Validitet og reliabilitet 

Når vi skal måle den data, vi har indsamlet, er det vigtigt at få så god en harmoni mellem de 

teoretiske begreber, vi har gjort brug af, og de erfaringsmæssige variabler som overhovedet 

muligt. Validiteten er det samme som undersøgelsens gyldighed og relevans. Begrebet om-

handler integriteten af konklusionerne ud fra det empiriske materiale, mens reliabiliteten be-

rører pålideligheden af det indsamlede data og forskningsresultaternes konsistens (Andersen, 

2003, 81). Det betyder, at såfremt undersøgelsen gentages, så vil resultaterne være konsisten-

te og ikke afvige betydeligt fra denne undersøgelse. Ønsket har været at skabe en så høj vali-

ditet og reliabilitet som muligt, hvilket afspejles i måden, hvorpå analysen er blevet gennem-

ført. 

Interviewene er bevidst afholdt i rolige omgivelser ansigt til ansigt, så respondenterne ople-

vede tryghed, hvorved chancerne for valide svar øgedes. Der kan dog naturligvis være afvi-

gelse mellem, hvad respondenterne siger, og hvordan de agerer (Andersen, 2003, 80-82).  

3.8.1 Validitet 

Vi har forsøgt at stille spørgsmål ud fra vores problemformulering. Vi har så vidt muligt gjort 

brug af almindelig begreber, som respondenterne kan forstå, men vi er samtidig også klar 

over, at der ved flere lejligheder skal bruges flere ord for at dække et teoretisk begreb, så det 

derved bliver til et hverdagsbegreb. I vores udarbejdelse af spørgsmål til interviews, forsøgte 

vi at afdække de teoretiske terminologier med almindelige forståelige begreber, som respon-

denterne kunne foreholde sig til, men vi har været opmærksomme på, at der skal mange ord 

til at dække et teoretisk begreb. Validitetsproblemer kan opstå, når man står med et individu-

elt emne eller et spørgsmål, hvor der er flere svarmuligheder, eftersom det kan resultere i, at 

man kommer til at overanalysere data og de svar, der kommer fra interviews (Malhotra & 

Birks, 2007).  



 18 

Gyldigheden siger noget om, at der er en overensstemmelse mellem vores teoretiske og empi-

riske begrebsplan. Relevansen siger noget om, hvor relevant det empiriske begrebs-

/variabeludvalg er for vores problemformulering (Andersen, 2003, 81). Validiteten af den 

indhentede data fra GNS/Gallup, Mobile Marketing Association (MMA) og Google, og det 

må antages, at disse data er blevet valideret igennem deres analyser, alt andet lige kan de da-

ta, der er blevet indsamlet, blive manipuleret, hvilket der også skal tages højde for. 

3.8.2 Reliabilitet 

Vi har så vidt muligt prøvet at eliminere alle sammenfald, der kunne påvirke vores resultater, 

ved at gøre vores spørgsmål så forståelige som muligt, netop for ikke at give et misvisende 

billede af vores respondenters svar.  

Derudover må vi antage, at respondenterne har haft til sinde at svare sandfærdigt på spørgs-

målene, hvorfor disse spørgsmål opnår karakter af valid data, når vi analyserer besvarelserne. 

Det er dog umuligt at dokumentere, om de interviewede har givet falske udtalelser, men der 

er på baggrund af de indsamlede data ikke noget, der viser dette. 

3.9 Tolkning og definitioner 

3.9.1 Mobil markedsføring 

”Systematisk planlægning, gennemførelse og kontrol af en blanding af aktiviteter, der har til 

formål at samle købere og sælgere til gensidig fordelagtige overdragelse eller overførsel af 

produkter, hvor det primære kontaktled til forbrugeren er deres mobile enhed.” (Norcross, 

2006) 

 

Således dækker begrebet over al markedsføring på mobiltelefoner;   fra simple SMS-

kampagner til avancerede løsninger, der indebærer lyd, billeder, sted, internet etc. Ligesom 

ved en traditionel markedsføringskampagne arbejder man ud fra en defineret målgruppe og 

tilpasser derefter kommunikationen til denne målgruppe således, at det er de bedste medier og 

mobile løsninger, der anvendes (Hammer & Saugman, 2009). 

 

Afhængigt af kampagnens størrelse og formål vil en mobil marketingskampagne oftest køre 

parallelt med en decideret marketingskampagne på tværs af flere medietyper og ikke blot 

mobilen. Mobil marketingsdelen er således ofte den del, der får brugeren til at involvere sig 

aktivt i kampagnen, eksempelvis ved hjælp af mobile stregkoder (QR koder), ved at ringe og 

lave en bestilling, eller ved at bestille en vare. 
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3.9.2 Mobil reklame 

”Den betalte, ikke-personlige annoncering af et overbevisende budskab fra en identificeret 

sponsor. En ikke-personlig præsentation eller branding af en virksomhed og/eller produkter 

til eksisterende og potentielle kunder, hvor mobiltelefon eller en anden mobil enhed er ud-

gangspunktet.” (Norcross, 2006) 

 

Ud fra ovenstående kan man således definere mobile reklamer som muligheden for at købe 

sig til bannerannoncering på udvalgte mediesider, i apps eller eksempelvis købe sig til search-

resultater. 

Det ikke-personlige består ,i at man som annoncør ikke umiddelbart ved, hvem, der er mod-

tager af ens bannerbudskab, hvis man eksempelvis vælger at annoncere via et banner-

netværk, der sørger for, at bannerne vises på utallige mediers platforme. Dog er der stadig-

væk muligheden for at segmentere mod, hvilke personer der skal se annoncerne. Dette kan 

eksempelvis være via såkaldte permission-databaser, hvor brugerne har givet udtryk for, at de 

gerne vil modtage reklamer inden for et specielt emne eller en speciel produktgruppe. Sådan-

ne permission-databaser kan man enten købe sig adgang til, eller man kan opbygge sine egne, 

om end det tager lang tid og kræver mange ressourcer for at få en detaljeret database på plads. 

Omvendt kan det vise sig at være en god investering, da man netop er sikret at brugerne er 

interesseret i ens produkter og virksomhed.  

3.9.3 Smartphones 

Der er flere tolkninger af, hvornår man kan kalde en enhed for en smartphone. Vi har valgt at 

lave følgende definition ud fra de gængse definitioner, der findes i dag. En smartphone er en 

enhed, der gør det muligt at foretage telefonopkald, men som samtidig indeholder funktioner, 

der minder om en computer. Smartphones anvender et styresystem, der gør det muligt at in-

stallere nye programmer og funktioner på telefonen. Disse softwareprogrammer kaldes apps 

og downloades via en dataforbindelse enten i form af det mobile netværk, en trådløs forbin-

delse, eller hvis telefonen er tilsluttet en computer via eksempelvis USB-kabel. En smartpho-

ne er ligeledes i stand til at modtage og sende e-mails, tilgå hjemmesider (både mobil-

optimerede sider samt standard hjemmesider) og har mulighed for lokationsbestemmelse via 

en GPS-enhed. Der er forskellige meninger, om hvorvidt en smartphone skal have touch-

skærm eller et tastatur, men vi har i denne afhandling valgt ikke at gå nærmere ind i denne 

diskussion, der meget nemt kan gå hen og blive unødvendig teknisk.  
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3.9.4 Operativsystem (OS) 

Dette er softwaren, som ligger på smartphonen, og denne software bestemmer, hvilke typer 

applikationer man kan installere på den pågældende enhed. Operativsystemet svarer til ek-

sempelvis Microsofts Windows, som man kender fra hjemmecomputere eller Apples OS X 

operativsystem til MacBook computere. Der findes i dag flere operativsystemer til smartpho-

nes, hvor iOS til iPhones’, og Android fra Google er de to mest dominerende systemer i 

Danmark i dag, men derudover findes der Blackberry OS, Symbian OS, som indtil videre 

bl.a. understøttes af Nokia, og senest har Microsoft meldt sig på banen med Windows Phone. 

Det skal her nævnes, at de forskellige firmaer bag operativsystemerne har forskellige strate-

gier for at få deres software ud på markedet. Apple, der står bag iOS, står selv bag hele vær-

dikæden og producerer såvel software som telefoner. Det vil sige, at iOS kun benyttes af 

Apple selv, og at man som hardwareproducent ikke kan betale sig til at få lov til at benytte 

softwaren på egenproducerede enheder. Dette valg har Apple taget for at sikre, at brugerople-

velsen bliver så god som muligt, og dette gøres alt andet lige nemmere ved (også) at have 

kontrol over hardwaredelen. Blackberry har valgt en lignende strategi ved både at eje soft-

ware- og hardwaredelen. 

Google har valgt at udgive deres Android system som open source software
1
. Det vil sige, at 

de stiller softwaren gratis til rådighed for hardwareproducenter, der så kan benytte det gratis 

på deres hardwareenheder. Motivet fra Googles side er at få så mange brugere på systemet 

som muligt, da Google kan bruge data om disse brugere til målrettet markedsføring på længe-

re sigt. Google har stillet som krav, at eksempelvis Gmail
2
 skal forblive i Android-systemet, 

hvis andre firmaer ønsker at benytte Android (OpenHandsetAlliance, 2011). 

Microsoft har valgt at benytte en tredje model, hvor de sælger deres Windows Phone OS til 

producenterne af hardware, som så betaler et engangsbeløb til Microsoft for hver solgt enhed. 

I foråret 2011 blev det offentliggjort, at Nokia og Microsoft er gået sammen om at få Win-

dows Phone på fremtidige Nokia-smartphones (Öistämö & Lees, 2011). 

3.9.5 Applikation (App) 

Applikation er software, som smartphone-brugerne kan downloade til deres enhed. Applika-

tioner er enten betalingssoftware eller gratis. Apps er skrevet og udviklet specielt til deres 

respektive OS. iPhone brugere køber og henter apps fra Apple AppStore, hvorimod Android 

                                                 

1
 Open source er et begreb, som dækker over en række softwarelicenser, der har dét til fælles, at de giver bru-2 Gmail  er Googles gratis e-mail service. 
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brugere henter og køber apps fra Android Market. Både AppStore og Market er en slags han-

delsplatform, hvor ejerne (Apple og Google) tager en procentsats af det solgte produkt. Apple 

og Google tager 30 % af omsætningen, men Google har indtil videre valgt ikke selv at tage 

del af deres 30 %. De har i stedet valgt, at dele pengene mellem betalingsleverandøren samt 

ejerne af de mobile netværk. 

3.9.6 Landingpage/landingsite 

Den side, som en bruger tilgår, efter at have udført en handling ved eksempelvis at klikke på 

en banner eller et søgeresultat. Et landingpage kan være optimeret til enten smartphone eller 

en computer. I tilfælde af et landingsite er optimeret til smartphone, kaldes det i denne af-

handling et landingsite. 
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4 Udvikling i brugen af mobiltelefoner og mobile services 

Perioden fra 2000 til 2010 er mange gange blevet spået til at være mobilens årti, og man har 

både i mediebranchen samt mobilbranchen hørt postulater som: ”... i år overtager mobil sur-

fing på internettet surfing via computere” og ”... inden for et år bliver der solgt flere varer 

fra mobiltelefoner end fra PC’ere med internetopkobling”
3
. Man hørte allerede dette i 1999-

2000, da de såkaldte WAP telefoner blev spået en stor fremtid. WAP gjorde det muligt at se 

små mobile versioner af hjemmesider på sin telefon, men den store succes udeblev. Faktorer 

såsom små skærme, ingen eller meget få farver, yderst begrænset indhold, langsomme loa-

ding-tider af sider samt store udgifter ved mobil internetbrug gjorde, at WAP aldrig rigtigt 

blev en succes blandt mobiltelefonbrugerne (OpenMobileAlliance, 2002). 

I 2010 er der dog sket en del af de store ændringer, som eksperter tidligere har været ude og 

forudsige. Flere milepæle et nået i 2010 både i EU og i USA. I december 2010 var over 45 % 

af alle amerikanske mobilbrugere mobile media brugere, hvilket er en stigning på ca. 8 pro-

centpoint i forhold til samme periode året før (comScore, 2011). Den store vækst i brugen af 

mobile medier skyldes blandt andet tre ting: Andelen af solgte smartphones steg fra december 

09 til december 10, flere smartphones med de hurtige 3G netværk kom ud blandt forbrugerne, 

og antallet af abonnenter med et ubegrænset dataforbrug steg også i perioden. I december 

2010 var antallet af europæiske abonnenter med en ubegrænset dataplan (det vil sige, at kun-

den betaler en fast pris for et givent dataforbrug, og kan så up- og downloade ubegrænset 

inde for denne plan) 22 % mod 11 % året før (comScore, 2011). 

For EU5-landene (UK, Frankrig, Spanien, Tyskland og Italien)ser tallene generel en anelse 

anderledes ud, da de i december 2010 kun havde 8 % af mobilbrugerne med en ubegrænset 

data plan, og kun ca. 30 % af de mobile brugere havde en smartphone (comScore, 2011). 

Denne forskel er interessant, da det tidligere har været EU, der har været foran på mobilmar-

kedet, bl.a. med brugen af SMS-beskeder samt overtakserede SMS-tjenester
4
. Ligeledes har 

europæiske forbrugere tidligere været længere fremme med brugen af avancerede telefoner 

end eksempelvis amerikanske forbrugere. Man kan sige, at amerikanske mobilbrugere har set 

deres telefon som et værktøj, hvorimod europæiske forbrugere har set den som del af en livs-

stil. At vi i Europa har haft to af de på tidspunktet største mobilproducenter i form af Nokia 

                                                 
3
 “2004 is the year of the mobile app.” - Russell Beattie, January 9, 2004 

 og 

“2008 is the year of mobile media.” - David Armano, Critical Mass, December 11, 2007 
4 Brugeren betaler en forhøjet takst for en service modtaget via SMS. 
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og Ericsson på hjemmebane har formodentlig haft en del indflydelse på ovenstående. I deres 

storhedstid havde amerikanerne Motorola, som med få undtagelser aldrig har været kendt for 

deres design af telefoner (Reinhardt, 2010). 

På selve hardwaredelen for telefoner viser 2010-tallene, at tre af de fem mest solgte mobilte-

lefoner på EU5-markedet i 2010 var smartphones, hvorimod fire ud af fem var det på det 

amerikanske marked. 

En anden interessant undersøgelse viser, at købere af smartphones går efter andre kriterier, 

end købere af mobiltelefoner generelt. For både mobil- og smartphone-købere rangerer net-

værkskvaliteten som det højeste, men blandt smartphone-køberne er det operativsystemet på 

smartphonen, der er den anden mest vigtige faktor, når de går ud og køber ny smartphone. 

Det er ikke mange år siden, at langt størstedelen af forbrugerne ikke anede, at der overhove-

det var et operativsystem på en mobiltelefon, og de kendte da slet ikke navnet på det. Derud-

over har funktioner som udvalget af apps, musik- og videomuligheder samt mulighed for in-

tegration med sociale netværk en stor betydning for køberne af smartphone (comScore, 

2011). 

4.1 Smartphone-brugernes demografi er forskellig fra marked til marked 

Ser man på adoptionen på de forskellige europæiske markeder, er Spanien det land, der i dag 

har flest smartphones pr. mobilabonnementer med 38 %. UK har ca. 34 % og er steget med 

over 11 procentpoint siden december 2009. Endelig er man i USA gået fra 17 % procent til 

27 % på blot et år. Det er ligeledes interessant at se, hvilke aldersgrupper der benytter smart-

phones. På nedenstående tabel kan man se fordelingen af smartphone-brugere delt ind i al-

dersgrupper i henholdsvis USA og EU5.  
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Figur 2 - Fordeling af smartphones, delt på alder i USA og EU5 

 

Adaptionen af smartphones i forskellige alderssegmenter blandt USA’s og EU’s brugere føl-

ger hinanden med undtagelse af alderssegmentet 55 år +. I USA står brugerne i segmentet 55 

år + for ca. 12 % af alle smartphones, mens tallet i EU5 er på overraskende 18 %. Ligeledes 

er der forskelle på markedsandelene af de forskellige mobile operativsystemer i forhold til 

EU5 og USA.  

I USA er de tre største producenter af mobile OS i forhold til markedsandelen RIM (Research 

in Motion / BlackBerry) med 32%, efterfulgt af Google (Android) med 29 % og Apple (iOS / 

iPhone) med 25 %. På tabellen ses, at Apple har holdt en nogenlunde stabil markedsandel 

over hele perioden december 2009 til december 2010, hvorimod Google har taget ganske 

store markedsandele fra specielt RIM, men også lidt fra Microsoft (comScore, 2011). 

I EU5 ser tallene anderledes ud, da det her er Symbian-styresystemet, der stadigvæk har godt 

fat i de europæiske brugere. Symbian er oprindeligt udviklet af Nokia og har i mange år været 

fast inventar på alle lidt mere avancerede Nokia-telefoner. Symbian-systemet har dog ingen-

lunde fulgt med i udviklingen og bliver betragtet som et system, der er gammeldags, tungt og 

langsomt, af de fleste, der har prøvet enten Android eller iOS-systemerne. Ligeledes har de 

begrænsede tilgang til apps været medvirkende til, at systemet mister markedsandele måned 

efter måned. I december 2009 havde Symbian en markedsandel på imponerende 63 % i EU5, 



 25 

men det tal er faldet til 48 % i december 2010. Android tog en del af den markedsandel ved at 

vokse fra blot 1,8 % til hele 12 % på blot et år. Apple stjal også sin del fra Symbian ved at gå 

fra 13,8 % til 20 % i samme periode. I forhold til brugen af mobile media ligger USA en 

smule længere fremme end EU med en andel på 47 % kontra EU5’s 41 % (comScore, 2011). 

4.1.1 Danmark 

I Danmark viser tallene fra medio 2011 (Balleby & Grumsen, 2011, s. 3-4), at det samlede 

antal af smartphones ligger på over 1.770.000 enheder. Fordelingen ligger med ca. 600.000 

iPhones, 800.000 Android-telefoner og resten smartphones med andre styresystemer som 

Windows Mobile, Blackberry og Symbian. Den geografiske placering viser, at hovedstads-

området står for ca. 65 % af alle iPhones, hvorimod der kun er ca. 55 % af Android-telefoner 

i samme område. For både iPhones og Android-telefoner er kønsfordelingen mellem kvinder 

og mænd den samme. Af smartphonesejere er ca. 55 % mænd og 45 % kvinder.  

Danmarks Statistik har desuden offentliggjort, at der i 33 % af de danske familier befinder sig 

en eller flere smartphone, og at der i 97 % af alle familier befinder sig en mobiltelefon. Det er 

første gang, at Danmarks Statistik laver undersøgelser om forbrug og antallet af smartphones, 

hvorfor vi ikke har direkte sammenlignelige data, som vi kan bruge til at sammenligne penet-

reringen i forhold til de forrige år. På landsplan er der i alt 6.904.000 mobilabonnementer i 

Danmark, hvilket svarer til 1,25 abonnement pr. indbygger (ITU, 2011). Af disse har 

1.083.970 mobiltelefonabonnementer inkluderet en eller anden form for ubegrænset datatil-

lægspakke sammen med deres abonnement, således at de ikke overraskes af store regninger 

fra mobilselskabet (Balleby & Grumsen, 2011). 
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Figur 3 – Telefon abonnementer i Danmark 2001 – 2010 (IT- og Telestyrelsen, itst.dk, 2010) 

 

Det er interessant at bemærke, at iPhones står for over 60 % af alt mobilsurf i Danmark, selv-

om de  enhedsmæssigt kun står for godt 1/3 af alle smartphones i landet. jf. afsnittet om mål-

grupper, i afhandlingen, vil vi gå i dybden med, hvordan danskerne bruger deres smartpho-

nes.  

 

Figur 4 – Data forbrug i Danmark på mobiltelefonen 2001 – 2011 (IT- og Telestyrelsen, itst.dk, 2011) 
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I ovenstående figur kan man se udviklingen i de hentede og uploadede data på de mobile net-

værk i Danmark. I de første år af det nye årtusinde var der stort set ingen datatrafik, men ud-

viklingen begyndte langsomt at tage fat i 2005/2006 for så nærmest at eksplodere fra perio-

den 2009 og frem til i dag, hvor der bliver up- og downloadet næsten 2 milliarder megabyte 

data til og fra smartphones om året. 

 

Tabel 1 - Udvikling af abonnement samt udvikling af dataforbrug (IT- og Telestyrelsen, itst.dk, 2011) 

 

I tabel 1 har vi samlet data for henholdsvis antallet og abonnementer og udviklingen i forbru-

get af data. Det er interessant at se, at selvom markedet for mobil abonnementer efterhånden 

må siges at være mættet med 1,25 abonnement pr indbygger, så er forbruget af data på ingen 

måde stoppet, og der er intet der tyder på at det skulle begynde på det i nær fremtid.  

 

Figur 5 - Fordeling af smartphones i Danmark 



 28 

4.2 Hvordan får mobile brugere adgang til indhold 

Indtil fremkomsten af apps på smartphones for fem år siden var mobilt internet, lig med en 

WAP-browser, der gjorde det muligt at åbne små internetsider uden nævneværdig grafik på 

mobiltelefoner. I dag kan man modtage indhold både ved hjælp af smartphonens indbyggede 

browser eller ved hjælp af deciderede apps, der er designet til kun at hente indhold fra en eller 

få udbydere. Et eksempel på dette kunne være en app, der henter vejrudsigter fra DMI. Bru-

geren ville kunne få de samme informationer ved at gå ind på dmi.dk og klikke på nogle links 

for at komme til lokale vejrudsigter, men ved at producere en app til netop vejrudsigten, kan 

brugeren slippe for en masse besværlige omveje og klik. App’en kan ved hjælp af telefonens 

GPS-udstyr genkende, hvor smartphonen befinder sig og derved få den opdaterede vejrudsigt. 

For brugeren virker det oftest som en fordel, at man kan få informationer ned på sin telefon 

ved hjælp af ganske få klik. For app-ejeren er det en fordel, at man har gjort sine data så let 

tilgængelige som muligt, således at brugeren også fremover benytter netop denne udbyders 

service.  

Apps har fået meget opmærksomhed i medierne i de sidste år og med mere end 300.000 apps 

alene til Apples iOS, har brugerne mange valgmuligheder (Apple, 2010). Men selvom apps 

har fået denne bevågenhed i det sidste stykke tid, viser data, at i EU5 er det 29 % af mobil-

brugerne, der bruger den (indbyggede) mobile browser i mobilen, og 28 % af mobilbrugerne, 

der bruger apps (der er hentet ned på telefonen). Blandt amerikanske mobilbrugere er det 36 

%, der bruger den indbyggede browser, og 34 %, der bruger apps (comScore, 2011). På beg-

ge markeder og for begge typer indhold er antallet steget med 8-9 procentpoint på et enkelt 

år. Det skal dog nævnes, at ingen af disse former for at hente indhold til sin smartphone er 

eksklusiv, hvilket vil sige, at mobil browsing samt brug af applikationer komplimenterer hin-

anden fint. I USA er det f.eks. 82 % af app-brugerne, der også bruger deres mobile browser 

(comScore, 2011). I stedet for at det skal være en enten-eller spørgsmål, handler det i dag 

mere end kombination af apps og mobil browsing. 

5 PESTEL-analyse af markedet for mobil markedsføring 

For at finde ud af hvilke makro-forhold, der påvirker mobil markedsføring, har vi valgt at 

opstille en PESTEL-analyse. En sådan analyse gennemgår de faktorer, som man normalt ikke 

har kontrol over, nemlig de politiske, økonomiske, sociale, tekniske, miljømæssige og legale 

faktorer. 
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5.1 Politisk 

I Danmark har vi en forholdsvis stram markedsføringslovgivning sammenlignet med resten af 

EU.  Afhængig af om vi har haft en socialdemokratisk eller en liberal regering, har mulighe-

derne for annoncørerne i Danmark ændret sig. Hvor de socialdemokratisk ledede regeringer 

har haft en tendens til at have en strammere politik på området, har det været mere lempeligt i 

de sidste 10 år, hvor Danmark har været ledet af en højre-liberal regering. Dog har det inden 

for de sidste par år vist sig, at Danmarks suverænitet på netop markedsføringsområdet ikke er 

så høj, da vi skal rette os efter den gældende markedsføringslov i EU (Markedsføringsloven, 

2009). Det vil sige, at vi i Danmark gerne må have lempeligere regler, end hvad EU’s direk-

tiver foreskriver, men vi må derimod ikke have strammere regler (Europa-Parlamentet, 2005). 

Oprindeligt blev disse regler indfør, for at sikre handelen på det fri marked. Forbrugerne blev 

i tvivl om, hvilke rettigheder de havde, og samtidig var der risiko for, at konkurrencen over 

landegrænserne trådte ud af kraft, idet der gjaldt forskellige regler for forskellige lande. Det 

er bl.a. ovenstående, der har tvunget Danmark til at ændre den danske markedsføringslov pr. 

1. juli 2011, da EU pålagde os at gøre kuponer lovlige. 

Ligeledes har politikkerne magten til at ændre på lovgivningen af eksempelvis husstandsom-

delte reklamer, der er en stor del af B2C-markedsføringen på det danske marked (Folketinget, 

2011). Der leveres årligt mere end 55 kg tryksager til danske husstande, der ikke har tilmeldt 

sig en ”nej tak til reklamer”-ordning. Da efterårets valg er overstået, ved vi nu at der kommer 

ændringer i lovgivningen omhandlende husstandsomdelte reklamer. Det har bl.a. været disku-

teret om der skal ekstra afgifter på husstandsomdelte reklamer eller om det skal laves om til 

en ”ja-tak” ordning, hvor forbrugeren aktivt skal tilmelde sig en ordning for at modtage re-

klamer i postkassen. Dette har både Socialdemokraterne og SF har ytret holdning om  ved 

tidligere lejligheder. (Skat, 2004)  

5.2 Økonomi 

Økonomiske faktorer spiller en stor rolle i marketingsbudgetterne i dag. Efter finanskrisen i 

2009 er virksomheder verden over blevet mere påpasselige med, hvor de investerer deres 

likvide midler til markedsføring, og ikke mindst hvad de får retur for deres investering. Ti-

derne hvor en virksomhed satsede mange penge på sjove og alternative kampagner, men uden 

mulighed for at måle effekten, er mere eller mindre forbi, og det er formentlig kun de største 

virksomheder, der i dag vil satse penge på store markedsføringsaktiviteter uden at have et 

indblik i, hvad de får i udbytte. Dette er naturligvis medvirkende til, at virksomheder i dag 
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gerne vil kunne følge deres investering i markedsføring ned til mindste detalje. Disse mulig-

heder har de blandt andet på mobilplatformen i dag, hvor de har mulighed for at følge, hvem 

der reagerer på annoncer, hvor de befinder sig, og på hvilket tidspunkt af døgnet de reagerer. 

Sådanne data kan være yderst værdifulde for en virksomhed, der ikke ønsker at spilde penge 

på bred markedsføring uden målbar effekt. På den mobile platform har de mulighed for en 

væsentligt mere målrettet annoncering, rettet mod præcise segmenter, hvilket i sidste ende 

gerne skulle medføre en højere Return On Investment ROI, samt et mindre markedsførings-

budget. Dette ses tydeligt i Danske Reklame- og Relations Bureauers Brancheforenings 

(DRRB) mediaindex (DRRB, 2010), hvor mediaomsætningen i Danmark faldt fra 5,175 mia. 

DKK i 2008 til 4,326 mia. DKK i 2009 . Dette fald på 16,5 % viser tydeligt, at annoncering 

og markedsføring er et af de første steder, hvor virksomheder vælger at spare på omkostnin-

gerne i krisetider. Dette upåagtet af, at der er flere studier, der peger på, at det netop er i kri-

setider, man skal opretholde sin markedsføring, således at kunder og forretningsforbindelser 

ikke bliver i tvivl om virksomhedens overlevelsesmuligheder (mpdailyfix, 2008). Bl.a. har 

McGraw-Hill Research lavet en analyse af 600 virksomheder, der gennem recessionen i 1982 

bibeholdte eller forøgede deres marketingudgifter. Disse virksomheder havde gennemsnitligt 

en højere omsætning end deres konkurrenter gennem recessionen og de tre efterfølgende år. I 

1985 var deres salg steget med 256 % i forhold til konkurrenterne, der havde valgt at skære 

ned på markedsføringen. De nuværende uroligheder i specielt de Sydeuropæiske landes øko-

nomiske udvikling kan måske medføre endnu en kreditkrise i verden, hvilket uden tvivl vil 

medføre nye fald i omsætningen af markedsføringsmæssige ydelser.  

5.3 Sociale 

Der er mange sociale faktorer, der spiller ind i forbindelse med vores brug af mobiltelefoner. 

For hver ny generation, der får mobiltelefoner, ændrer brugen sig. I midt halvfemserne, da 

mobiltelefonen fik sit gennembrud i Danmark, blev den benyttet til at telefonere. I de efter-

følgende år blev SMS indført på det danske GSM-netværk, og denne form for kommunikati-

on nærmest eksploderede i de kommende år både i Danmark, men også i resten af EU (The 

Guardian, 2000). I første halvår 2000 blev der sendt lige under 300 millioner sms-beskeder i 

Danmark, men dette tal var allerede steget til 619 millioner beskeder i første halvår 2001 (IT- 

og Telestyrelsen, itst.dk, 2001). I første halvår 2003 var tallet 1,5 milliarder afsendte beske-

der, og i første halvår 2010 endte antallet af afsendte SMS-beskeder i Danmark med over 6,5 

milliarder beskeder (IT- og Telestyrelsen, itst.dk, 2010). Disse tal viser tydeligt, at forbruger-

ne ikke blot bruger deres telefoner til samtaler, men de kommunikerer på helt andre måder, 
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end hvad man oprindeligt havde forestillet sig. Denne udvikling har også medført ændringer i 

brugen af mobilen. I dag er det ikke unormalt at se personer benytte deres telefoner på ar-

bejdspladsen, i skolen, når man er sammen med venner og familie eller på uddannelsessteder. 

Det er blevet mere accepteret af omgivelserne, at man tjekker sin telefon, selv i situationer 

hvor man burde have opmærksomheden rettet andetsteds.  

Der er også en vis form for status ved mobiltelefoner. I mange år sad Nokia ubestridt på tro-

nen som producent af de bedste og smarteste telefoner, og i starten af årtusindeskiftet havde 

Nokia de bedst sælgende og mest populære modeller på markedet (epn.dk, 2010). I dag har 

situationen ændret sig, og man kan med rette sige, at smartphones fra især Apple og til dels 

Android er langt mere populære end tilsvarende fra Nokia. Denne situation gør det muligt for 

annoncører at rette deres markedsføring mod forskellige brugere af telefoner. Da man teknisk 

kan vælge, hvilke smartphones der skal vise ens reklamer, kan man tilvælge eller fravælge 

eksempelvis brugere af Nokias telefoner. På den måde har annoncøren mulighed for at brande 

sig over for et specielt segment, som denne mener passer ind i sin egen kundedatabase. Dette 

er eksempelvis interessant over for brugere af iPhones, da denne telefon ligger i den dyrere 

ende af segmentet. Brugerne af denne type telefon har således enten betalt op mod 5000 DKK 

for deres telefon eller er blevet kreditvurderet for et tilsvarende beløb, hvis telefonen bliver 

betalt over abonnementet. Derfor kan man forestille sig, at brugerne af netop disse telefoner 

vil være interessante set fra annoncørens perspektiv. 

5.4 Miljømæssig 

De miljømæssige faktorer kan komme til at spille en stor rolle for den traditionelle markeds-

føring i Danmark. Som nævnt tidligere er husstandsomdelte papirreklamer i kraftig vækst, og 

det, at der kommer omkring 55 kg papir ind af de private postkasser om året, gør, at stemnin-

gen mod disse markedsføringstiltag hurtigt kan vende. Der bliver omdelt 113.000 tons papir-

reklamer årligt i Danmark, hvilket svarer til 8 % af det samlede papirforbrug i landet 

(Vestforbrændingen, 2011). I maj 2011 gik 12 danske kommuner
5
 i samarbejde med Vest-

forbrændingen, i gang med en aktiv kampagne for at få kommunernes borgere til at tilmelde 

sig ordningen ”Reklamer, nej tak” (Vestforbrændingen, 2011). Dette skridt kan være starten 

på en trend, der vil få flere og flere til at tilmelde sig ordningen. I kampagnen bliver der 

blandt andet gjort opmærksom på, at en husstand kan spare 75 kg CO2 på et år ved at læse 

sine reklamer på de digitale medier. Samtidigt viser en undersøgelse blandt de 12 kommuners 

                                                 
5 Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Kø-

benhavn og Rødovre. 
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beboere, at hele 89 % af dem opfatter hustandsomdelte reklamer som et miljømæssigt pro-

blem. Bliver det mere reglen end undtagelsen, at husstande fravælger trykte reklamer - enten 

pga. tvang eller frivilligt - kan man forvente et forøget brug af digitale medier, og dette kan 

naturligvis foregå enten på traditionelt internet eller via det mobile internet, hvor både annon-

cører og forbrugere kan opleve en lang mere relevant formidling af annoncer end hidtil kendt. 

5.5 Lovmæssigt 

Som nævnt i afsnit 7.5.1, har de juridiske forhold i forbindelse med markedsføring en stor 

indvirkning på valg af kampagne aktiviter. Der er mange regler og reguleringer, der skal 

overholdes, og de er bestemt ikke blevet færre i forbindelse med elektronisk markedsføring 

på internettet og nu det mobile internet. Annoncørerne og deres respektive mediebureauer 

skal således sørge for, at de ikke overtræder gældende lovgivning på området, såsom at sende 

uopfordrede elektroniske reklamer og dermed overtræde reglerne omkring privatlivets fred 

(Datatilsynet, 2008). I takt med den teknologiske udvikling er det blevet nemt for annoncører 

at følge med i, hvor brugerne af de mobile services befinder sig, bl.a. ved hjælp af de indbyg-

gede GPS-modtagere, der forefindes i alle smartphones i dag, og lidt mindre præcist ved 

hjælp af data fra telefonselskabernes master. Derudover er der naturligvis også lovgivning 

om, hvilke data om kunder og brugere man som forretningsdrivende må udveksle med hinan-

den, der skal overholdes. 
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6 Medierne i Danmark 

6.1 Medievalg og udbud i Danmark 

Når en virksomhed vælger at annoncere for sit produkt eller service via en markedsførings-

kampagne, spiller valget af medier en stor rolle i kampagnens udførelse. Det er altafgørende, 

at man rammer den korrekte målgruppe på det rigtige tidspunkt, og det medfører, at de bedst 

egnede medier udvælges og benyttes (Schweiger, 2005). 

I de seneste år er der sket en stor ændring af medieomsætningen i Danmark, hvor traditionelle 

medier som magasiner og aviser taber annonceomsætning, hvorimod nye medier såsom inter-

nettet oplever en konstant vækst i annoncekroner år efter år. I det følgende vil vi kort præsen-

tere det danske mediebillede. 

 

Figur 6 – Udvikling af annonce kroner i de danske reklamemedier (Dansk Oplagskontrol, 2011) 

6.2 Dagbladene 

Dagbladene har indtil for få år siden vejet ganske tungt i det danske mediebillede. Avisen har 

naturligt haft rollen som nyhedsformidler samt et forum for den offentlige debat (Grønholdt, 

Hansen, & Christensen, 2006). Siden 2003 er oplaget i den danske dagbladsbranche dog fal-

det med ca. 25 % ifølge tal fra Danske Dagblades Forening. I nedenstående ses udviklingen 
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af oplagstallene for de største danske dagblade samt det samlede tal. 

 

Tabel 2 - Oplagstal for Danske Dagblade i perioden 2003 - 2010 ( (Danske Dagblades Forening, 2011) 

 

Som det ses i ovenstående tabel, har alle de store landsdækkende dagblade som Jyllands Po-

sten, Politikken og Berlingske tabt oplag, hvorimod de mere nicheprægede aviser som Krist-

ligt Dagblad, Børsen og Information har haft oplagsfremgang i perioden. De største tabere i 

oplagsudviklingen er formiddagsbladene B.T. og Ekstra Bladet, der begge har tabt ca. 37 % 

af oplaget over de sidste syv år. I Danmark er der få udgivere af dagblade, og de største er 

Berlingske Officin, der bl.a. udgiver Berlingske og B.T. samt JP/Politikkens Hus, der bl.a. 

udgiver Jyllands Posten, Ekstra Bladet og Politikken. 

6.3 Magasiner 

Magasiner har stadig en vigtig rolle i det danske mediebillede på trods af, at både annonce-

omsætning og oplagstal er svagt faldende. Den store popularitet, som magasiner nyder i be-

folkningen, kan tilskrives magasinmediets evne til at tilpasse sig forskellige forbrugeres be-

hov (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2006). Det er svært at finde en fællesnævner for 

danske blade og magasiner, da der bl.a. er stor forskel på udgivelsesfrekvensen af magasiner-

ne. Ligeledes er der en del blade, der ligger i kategorien mellem fagblade og specialmagasi-

ner. I Danmark har vi både ugeblade og månedsmagasiner, som begge er blade, der går ind 

under mediekategorien Magasiner. Gruppen omfatter knap 200 titler, men det er stadigvæk en 

forholdsvis lille mediegruppe, hvis man måler på annonceomsætningen. Den ligger på ca. 5 

% af den totale annonceomsætning (Dansk Oplagskontrol, 2011), hvilket er omtrent det 
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samme som gruppen af fagblade og tidsskrifter. Ugebladene udkommer - naturligt nok - 

ugentligt, hvorimod specialmagasiner udkommer mellem 1 og 16 gange på et år. Ugebladene 

domineres af få, men store spillere, hvor Aller Press med bl.a. SE & Hør, Billed Bladet og 

Familie Journalen samt Egmont med bl.a. Hendes Verden, Hjemmet og Alt for Damerne er 

de største. 

6.4 Biograf  

Biografreklame er et meget lille medie i Danmark, og annonceringen i biografer handler mere 

om at levere en kvalitetsoplevelse, der virker stærkere end i andre medier. Biografreklamer 

anvendes ofte i medieplanen, når der ønskes kontakt til en yngre og aktiv målgruppe. Det er 

et forholdsvis stærkt emotionelt medie og bruges derfor også ofte til imageannoncering samt 

formidling af eksempelvis mærkevarers kerneværdier (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 

2006). I Danmark er der p.t. 399 biografsale (Danmarks Statistik, 2010), og der vises rekla-

mer i 98 % af disse. I de seneste otte år har antallet af biografgængere i Danmark ligget på ca. 

12 millioner årligt fra 2001-2007, hvor der i 2008 kom en lille stigning til 13 millioner, men 

dette tal var dog oppe og toppe med 14 millioner i 2009 og faldt så tilbage til 13 millioner 

igen i 2010 (Danmarks Statisik, 2011, s. 1). Biograferne er det eneste reklamemedie i Dan-

mark med officiel statistik og totaltælling af publikum. Danmarks Statistik opgør antallet af 

solgte biografbilletter på baggrund af indberetninger fra filmudlejerne. 

6.5 Radio 

Radioreklamer blev først officielt lovligt i Danmark i 1988, og dengang var det kun lovligt 

inden for begrænsede og lokale sendefrekvenser. Dette har været medvirkende til, at der stort 

set ingen udvikling har været på radiomediet. Indtil 1997 var det stort set kun Radio Voice og 

Radio Uptown, der havde lyttertal nok til at være kommercielt attraktive. Disse to stationer 

havde en stor og trofast ung lytterskare i specielt København. I 1997 blev loven ændret såle-

des, at den tilladte sendestyrke blev øget, og radiostationerne kunne således ramme flere lyt-

tere og blev dermed  mere attraktive for annoncørerne. I 2002 vedtog Folketinget at ændre 

radiolovgivningen, således at der blev frigivet yderligere to FM-frekvenser. Den ene fre-

kvens, FM5, havde en dækning på knap 80 %, og blev købt af Sky Radio, og den anden fre-

kvens, FM6, blev købt af Talpa der startede Radio100, der havde en dækning på knap 40 %. 

Disse to frekvenser blev solgt på auktion til en koncessionspris, og de nye ejere forpligtede 

sig ydermere til at betale en del af reklameindtægterne til den danske stat. I 2005 valgte Sky 

Radio at lukke deres radio. Dette skete efter massive forsøg på at tiltrække sig lytterandele i 
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kommercielt, attraktive målgrupper, samt et ellers på tidspunktet stigende annoncemarked, 

der ikke allokerede væsentligt større andele til radiomediet. Radioomsætningen i procent har 

stort set ligget på omkring 2 % af den samlede annonceomsætning siden 1999. 

6.6 Outdoor 

Betegnelsen outdoor dækker over de tidligere danske udtryk plakat- og trafikreklame og in-

debærer en lang række forskellige reklamepladser som eksempelvis hængeskilte i busser og 

tog, busbagsider og –langsider, gavlreklamer, reklamer i læskure, stilladsreklamer, oplyste 

plakater og lignende. For langt de fleste outdoorr-eklamer er det karakteristisk, at læseren kun 

har et ganske kort øjeblik til at observere og blive interesseret i budskabet. Der skal altså ska-

bes en indledende opmærksomhed for, at modtageren ikke bliver udsat for de mange andre 

stimuli, der normalt er en del af det gadebillede, vi færdes i. Det mest almindelige er at benyt-

te outdoor-annoncering som supplement til kampagner, der benytter andre mediegrupper, 

eksempelvis TV eller dagblade. Dette sker, fordi der er en forventning om, at der skabes en 

positiv synergi mellem hoved- og supplementsmedium i form af en forøgelse af kampagnes 

frekvens (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2006)
 6

. Outdoor stod for 4 % af annonceom-

sætningen i 2010, og der er en svag stigende tendens i outdoor-omsætningen, som indtil 2008 

har ligget på 3 % af omsætningen, hvilket svarer til ca. 500 millioner DKK. I Danmark er der 

to store udbydere af outdoor-annoncering, nemlig Clear Channel Danmark A/S samt AFA 

JCDecaux, og de sidder tilsammen på mere end 90 % af markedet 

6.7 Husstandsomdelte reklamer 

I Danmark er husstandsomdelte reklameaviser et af de største medier målt i kroner og ører. 

Selvom samlet 21 % af danske husstande i år 2010 aktivt har frameldt sig at modtage hus-

standsomdelte reklamer, er det stadigvæk et medie med høj læserfrekvens (Grønholdt, 

Hansen, & Christensen, 2006). Der er stor forskel på, hvor i landet mennesker gerne vil mod-

tage husstandsomdelte reklamer, og hvor de fravælger dem. I de store byer er andelen af 

mennesker, der siger nej tak, helt oppe i nærheden af 50 % i visse områder, hvorimod langt 

flere ønsker at modtage reklamer i provinsområderne (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 

2006). Omsætningen af husstandsomdelte reklamer lå i 2010 på 2,799 milliarder DKK 

(Dansk Oplagskontrol, 2011), hvilket er et fald på 3 % fra de foregående år. Det interessante 

ved husstandsomdelte reklamer er, at det er en indtjeningskilde for afsenderen i mere end en 

forstand. Naturligvis forventer afsenderen at få sine annoncekroner tjent ind i form af forhøjet 

                                                 
6 Frekvens : Antallet af gange et budskab eksponeres 
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omsætning, men mange af udgiverne modtager derudover et markedsføringstilskud fra deres 

leverandører. Dette medfører, at en annoncør som Dansk Supermarked, der bl.a. står bag Fø-

tex, Netto og Bilka, modtager betaling fra deres leverandører for at have netop deres varer i 

ugens kataloger. Dette betyder, at Dansk Supermarked (og andre annoncører) alene tjener 

penge på at udgive reklamerne uge efter uge. Som nævnt tidligere, jf. afsnit 5.4, modtager en 

dansk husstand gennemsnitligt over 55 kg reklamer om året. Siden den nye regeringsdannelse 

er der stillet forslag om at ændre reglerne for husstandsomdelte reklamer, således at man ak-

tivt skal til vælge reklamerne, frem for i dag hvor man aktivt skal fravælge reklamerne.    

 

Tabel 3 – Udvikling af forbruget af ”anden reklame” 2004 - 2010 (Dansk Oplagskontrol, 2011) ) 

6.8 TV 

TV-annoncering blev tilladt i Danmark i 1988 med åbningen af TV2, der var delvist licens- 

og reklamefinansieret. Omsætningen for TV2 var i 1989 på 346 millioner DKK, og den er 

steget til at være på ca. 1.3 milliarder DKK i 2010. TV2 stod i 2010 for 57 % af den danske 

tv-reklameomsætning (TV2, 2010, s. 5).  

Ud over TV2 er der i dag flere andre private kanaler, der er reklamefinansierede. Størstedelen 

er enten ejet af Viasat, der står bag kanaler som TV3 og TV3+, eller af SBS, der bl.a. har ka-

nalerne Kanal4 og Kanal5. Disse kanaler sendes hovedsaligt via kabel-tv, satellit tv eller via 

IP-baseret TV. 

Som annoncør kan man indkøbe reklametid i TV ved Gross Rating Points (GRP) køb, som er 

procentandele af befolkningen på 12 år eller derover. Køber man eksempelvis 25 GRP, svarer 

det til at 25 % af den voksne befolkning vil se den pågældende reklameblok, eller at der ek-

sempelvis vises fem reklameblokke, der hver ses af 5 %. En anden mulighed for indkøb af 

reklametid er Target Rating Point (TRP) køb. Her køber man i stedet en procentdel af en 

målgruppe. Dette mål kan ligeledes opnås ved flere visninger til målgruppen, og ved denne 
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form for køb er det tv-stationen, der bestemmer, hvornår reklamen skal afvikles. Den samlede 

tv-reklameomsætning lå i 2010 på 2.256 milliarder DKK, hvilket er en stigning på 9,6 % i 

forhold til 2009.  

6.9 Internet 

Internetannoncering er den annoncegruppe, der er steget mest fra perioden 2009 til 2010 med 

15 % (Dansk Oplagskontrol, 2011). Internetannoncering indebærer annoncering på web, so-

ciale medier, mobile websites, search, affiliate netværk osv. 86 % af Danmarks befolkning 

har adgang til internettet fra hjemmet (Danmarks Statistik, 2011). Danskernes internet vaner 

har ændret sig drastisk over de sidste år efter fremkomsten af sociale medier. Hvor danskerne 

tidligere svarede, at de brugte nettet til e-mail, web-banking, rejseinfo og underholdning, er 

det i dag de sociale medier som Facebook og YouTube, der har langt den største anvendelses-

tid på internettet, efterfulgt af bl.a. nyhedssider som tv2.dk, dr.dk, eb.dk, etc. Hvor der tidli-

gere var en del faste standarder for at annoncere på mediers hjemmesider, er det i dag muligt 

at lave mere kreative kampagner med køb af ejerskab, lay-over banners og lignende. 

 

Tabel 4 - Annonceomsætning 2004 - 2010 (Dansk Oplagskontrol, 2011) 

 

6.10 Mobiltelefonen som mediegruppe 

Vi vil i det følgende give en forståelse af det mobile medie ved at sammenligne det med hen-

holdsvis traditionelle massemedier (tv, radio, aviser og ugeblade) og internetmediet. Figuren 
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nedenfor er resultatet af faktoranalyser fra (flere overensstemmende) studier, hvor man har 

forsøgt at kategorisere, hvilke motivationer der ligger til grund for brugen af disse medier.  

 

Figur 7 - Undersøgelse der har undersøgt hvilke motiver der er for brug, af hhv. massemedier, internet 

medier og mobile medier. (Lo et. Al (2006); Wei (2006); Chang et. Al (2008)) 

Traditionelle massemedier er motiveret af behovet for viden samt informationer, underhold-

ning eller vedligeholdelse af sociale relationer (ved eksempelvis at se en film med andre). De 

behov brugeren får opfyldt igennem disse medier stammer enten fra medieprocessen (mediets 

fysiske egenskaber, og de situationer man eksponeres for) eller mediets indhold. 

Internetmediet er kendetegnet ved at have yderligere fire motiver (bekvemmelighed, økono-

mi, status og muligheden for at kommunikere), der alle kan føres tilbage til mediets interakti-

ve egenskab. Brugeren kan derved interagere med mediet, hvilket giver mulighed for at re-

spondere på den information, vi bliver eksponeret for. Som brugen af internettet har udviklet 

sig de seneste år, med bl.a. sociale netværkssider som Facebook, MySpace, Twitter og You-

Tube, kan man dog sagtens argumentere for at også internet medier motiverer behovet for 

vedligeholdelse af sociale relationer, omend på andre måder end tidligere.  

Det mobile medie  adskiller sig fra internettet ved at have yderligere fire motiver for brugen 

af mediet, hvoraf de tre (tilgængelighed, mobilitet og sikkerhed) kan spores tilbage til medi-

ets mobilitet.  

 Tilgængelighed dækker over mediets evne til at gøre brugeren tilgængelig for omver-

denen uanset lokation.  

 Mobilitet dækker over mediets mobilitet – vi kan gå på internettet, spille spil eller hø-

re musik uafhængig af tid og sted, eftersom mobiltelefonen er med os overalt.   
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 Sikkerhedsmotivet stammer fra mobiltelefonens evne til at give brugeren tryghed. 

Man kan bruge sin mobiltelefon til nødopkald, og man kan altid komme i kontakt med 

familie og venner.  

 Det sidste motiv, funktionalitet er kendetegnet ved mobiltelefonens instrumentale 

funktionaliteter, såsom  kalender, kort, kamera eller alarmfunktion. 

Det er disse fire motiver, der differentierer brugen af det mobile medie, og det er derfor også 

disse motiver, der kan differentiere et brand på den mobile platform.  
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7 Annonceringsformer 

Vi vil i dette afsnit se nærmere på hvilke annonceformater og annonceringsmuligheder virk-

somheder har på den mobile platform. Vi vil både se på kendte annonceringsformer, som 

eksempelvis banners, der også bruges op internettet, samt på nye muligheder såsom apps og 

QR koder, der først har taget fat efter at smartphones har haft deres indtog. Dette afsnit er 

resultatet af interviews og samtaler med bl.a. Ekstra Bladet, IUM og Okari Mobile ApS 

7.1 QR koder 

En Quick Response kode, også blot kaldet en QR kode, er en kvadratisk stregkode, som kan 

aflæses af en smartphones kamera ved hjælp af en applikation. En QR kode kan indeholde 

forskellige informationer afhængig af, hvilken type man genererer. Eksempler på indhold af 

en QR kode kan være en URL til en hjemmeside, produktinformation i tekstformat, predefi-

neret tekst til afsendelse af en SMS eller e-mail og et elektronisk visitkort med kontaktinfor-

mationer til en virksomhed eller en person (GSMA, 2008).  

QR koder er spået en stor fremtid (Husson & Ask, 2011), idet mange ser dem som et vigtigt 

link mellem eksempelvis trykte medier og digitale medier. Ligeledes ses muligheder for at 

retail-forretninger kan skabe en interaktivitet med kunderne, mens de har dem i deres forret-

ninger. QR koden blev oprindeligt udviklet af Toyota i Japan og har været udbredte på det 

japanske mobilmarked fra starten af årtusindeskiftet. Koden kan indeholde flere former for 

information, hvilket gør den interessant for annoncører. Således kan man skabe opmærksom-

hed og fastholde brugerne i øjeblikket. Vi vil i det følgende forklare uddybende om QR ko-

der, deres fordele og ulemper, faldgrupper samt fremvise cases. 

7.1.1 Hvorfor bruge QR? 

QR koderne er en innovativ måde at få forbrugerne til at engagere sig med et brand eller et 

produkt. Det er således et værktøj til at forøge værdien af de trykte annoncer, idet der selv i 

meget små print annoncer for nærværende er mulighed for at linke til produktinformationer, 

videoer, en kupon etc., vel at mærke uden at forbrugeren skal sidde og taste lange URL’er ind 

på telefonen. 

For annoncører er fordelene mange, og blandt dem kan nævnes: 

 Gør det muligt for forbrugerne hurtigt at finde informationer.  

 Personalisering af koder giver semipersonlige budskaber. 
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 Konverterer passive læsere til aktive deltagere. 

 Koderne kan nemt trackes
7
. Det vil sige at annoncørerne ved præcis, hvilke koder der 

er scannet, og fra hvilke medier. Efterfølgende kan de så se hvilke medier, der har 

fungeret, og hvornår. Dette kan i sidste ende medvirke til at man får en bredere viden 

om sine kunder. 

 Er værdifuld, fordi annoncøren virker nytænkende og innovativ 

 Mulighed for lokationsbaseret information uden brug af telefonens indbyggede LBS 

funktioner. 

Det kan argumenteres, at ovenstående også ville kunne opnås med SMS, da det ved hjælp af 

short-codes
8
 er muligt at få tilsendt links og informationer til sin telefon, men der er et andet 

flow involveret for brugeren. For det første skal brugeren indtaste en del informationer, der 

skal sendes. Derefter skal brugeren vente på svar fra serveren, åbne beskeden, og først deref-

ter kan brugeren gå i gang med at udforske det relevante tiltag, der er udsendt af annoncøren. 

Sidder brugeren og læser i eksempelvis et magasin, kan der gå flere minutter fra,  interaktio-

nen påbegyndes med at sende en SMS, til informationen er sendt retur. I den tid kan læseren 

have lagt magasinet fra sig og være gået i gang med en ny beskæftigelse. Ligeledes er der 

risiko for dårlig dækning, når brugeren sender SMS’en, samt forsinkelse på netværket, der 

medfører, at informationerne bliver forsinkede. I QR koderne ligger informationen indlejret i 

koden, og derfor kommer tekstinformationer fra koden frem øjeblikkeligt (Marin, 2011). 

Hermed ikke sagt, at QR koder kan bruges alle steder, da der eksempelvis ikke er nogen idé i 

at benytte QR koder med henvisning til internetsider på outdoor-annoncering, For eksempel i 

en parkeringskælder uden mobildækning, hvor brugeren scanner en URL til en side, brugeren 

ikke kan tilgå, fordi der ikke er dækning. Afslutningsvis skal nævnes, at der er udgifter for-

bundet med SMS, som er minimeret med en QR kampagne. Ved SMS skal forbrugeren som 

minimum betale den normale SMS-takst, der er indeholdt i mobilabonnementet, og annoncø-

ren skal betale for at sende en SMS retur. Ved QR koder består udgiften i at producere koden 

og hoste
9
 indhold på nettet, men der er ingen udgifter i forbindelse med scanningerne -

hverken for annoncør eller forbruger. 

                                                 
7 Tracking: Når man følger sin kampagne ved hjælp af små stykker kode, i bannere, på websider etc, så man kan 

følge brugerens gøren til og fra besøget på hjemmesiden. 
8 Short-codes er fire-cifrede telefonnumre, som man kan sende en kode til, for så at få yderligere information 

sendt tilbage til mobilen. Eksempelvis ”VIND BIL” sendt som tekst til 1234. 
9 Udbyder, der gemmer virksomhedens dataindhold på en server. 
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7.1.2 B-t-C markedet 

Særligt på B2C markedet er der gode muligheder for at involvere kunderne med QR koder. 

Vi har her opsat forslag og eksempler på mulige cases for brug i B2C sammenhænge: 

 Produkt annoncering og lancering – beskrivelser, video, informationer om produktet 

etc. 

 

 Nyhedsmedier – Ved arrangementer med eksempelvis trykte programmer, kan en QR 

kode indeholde en URL, der linker til en opdateret side med ændringer, aflysninger 

osv. 

 

 Offentlige rum – QR koder kan benyttes ved eksempelvis metrostationer, busholde-

pladser, biblioteker, museum etc. med opdaterede informationer om netop denne loka-

tion. 

 

 Produktinformation – Gør det muligt for kunden at følge et produkts vej til forbruge-

ren. Eksempelvis kan en producent af fødevarer sætte en QR kode på produktembal-

lagen og forbrugeren har så mulighed for at læse nærmere om ingredienser, produkti-

onsdato, allergifremkaldene stoffer og meget mere. I supermarkedets køledisk vil en 

QR kode påsat emballagen til eksempelvis fersk kød, give mulighed for at forbruge-

ren kunne følge dyrets vej fra stald til slagteri til køledisk. Af eksisterende eksempler 

kan nævnes QR koder på DVD-cases så forbrugeren kan hente og se trailers for fil-

men, inden et eventuelt køb. 

 

 Kundeservice – QR koden kan linkes til gratisnumre så forbrugeren kan ringe op og få 

øjeblikkeligt svar på eventuelle spørgsmål, eller man kan linke til en forbrugerside 

med spørgsmål og svar om det aktuelle produkt. 

 

 Social Media – QR koden kan indeholde link til virksomhedens Facebook side og 

man kan så allerede blive ven med sine kunder før eller i købsøjeblikket 

 Direkte tilmelding til kundeklub – I stedet for at udfylde navn og email adresse på en 

formular i en butik, kan man scanne QR koden og indtaste det hele elektronisk. Bru-

geren får således en øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.  
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7.1.3 Problemstillinger 

QR koderne er  ikke kun the missing link mellem print og online annoncering, som alle an-

noncører og mediebureauer har ventet på i mange år. I dette afsnit vil vi beskrive, hvorledes 

QR kampagner - udført på en forkert måde - kan være ødelæggende for kampagnen. 

Alternative 2D kode formater: Flere udviklere af mobile løsninger har skabt deres egen ver-

sion af 2D koder, som kræver en speciel læser. Dette er gjort for, at de bedre kan tracke bru-

gerne, se hvor brugeren foretager scanninger etc. Problemet er, at disse alternative koder 

sjældent kan læses af andre end udgiverens egen stregkodelæser. Dermed risikerer man, at 

brugerne læser og scanner koder, der ikke kan læses af netop brugernes installerede scanner. 

Dette kræver, at brugeren først skal downloade en anden scanner-app, der kan læse netop 

denne type koder. Dette kan være medvirkende til, at brugen af QR i fremtiden kan falde, idet 

brugerne ikke har styr på, hvilken app der skal bruges til hvilke koder, der i sidste ende kan 

medføre, at brugeren  opgiver at scanne. 

Ingen værdi for brugeren: Når brugeren har scannet en kode, skal han henvises til en side 

eller information, der giver ham en værdi. Det vil sige, at hvis man sender brugeren til en 

hjemmeside med ligegyldig information eller relevans for scanningen, er dette ensbetydende 

med misbrug af brugernes tid. Brugeren skal ikke opleve mange af den slags forstyrrelser, før 

han afholder sig fra at scanne koder i fremtiden.  

Ikke kompatibel landing-page: Det er vigtigt, at forbrugeren ikke blot lander på en side med 

relevans, men også på en side, der er optimeret til en smartphones skærm. Hvis forbrugeren 

scanner en QR kode og ender på en hjemmeside, der er programmeret til en normal størrelse 

skærm, skal han først til at zoome ind og ud på siden for at finde den relevante information, 

hvilket er besværligt. Sider programmeret til det normale web fylder ofte mere, hvilket med-

fører lange loading-tider på mobile enheder. Der bør heller ikke være Flash
10

 på siden, da 

dette ikke understøttes af Apple. En QR kode bør sende brugeren til en mobil landing-page, 

der er optimeret til små skærme, har hurtig loadingtid, og som kan ses af de forskellige styre-

systemer. 

                                                 
10 Et format til bl.a. at lave animationer etc. på web. Understøttes ikke af Apple på deres bærbare enheder som 

iPhone og iPad. 
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Placering af QR koder: QR koder kan placeres mange forskellige steder - i trykte medier 

eller på outdoor-reklamer. Det er vigtigt at placere koden således, at den er nem at scanne. 

Eksempler på dårlige placeringer kan være koder, der er placeret for lavt på plakater, således 

at brugeren skal bukke sig ned for at scanne koden, eller koder der er så store, at brugeren 

skal træde langt tilbage for at kunne scanne hele koden med kameraet. 

 

Figur 8 - Dårligt placeret QR kode. Brugeren skal ned i en unaturlig position for at scanne koden 

(Maddaloni, 2011) 

 

For mange data i koden: QR kodens størrelse skifter afhængig af, hvor meget information 

den indeholder. Det vil sige, at en QR kode, der indeholder data på 300 tegn i fysisk størrelse, 

bliver større end en kode, der indeholder 20 tegn (2d-code, 2011). Der er ligeledes større risi-

ko for fejl-scanninger ved store koder, fordi scanneren skal fokusere på et større område. Ne-

denstående er eksempler på to QR koder, der begge fører til samme landing-page. Den store 

kode indeholder den fulde URL-information, mens den lille kode indeholder en forkortet 

URL, der henviser til samme side.
11

    

                                                 
11 Ved hjælp af diverse internet-services er det muligt at forkorte lange URL’er til korte URL. Der skabes  en 

såkaldt re-direct URL med færre tegn. Læs mere på www.bit.ly 
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Figur 9 - QR kode med direkte URL til CBS Library 

 

 

Figur 10 - QR kode med forkortet URL til CBS Library 

 

Virus-angreb på telefonen: En anden risiko ved QR koder er, at enhver person kan generere 

sine egne koder ved hjælp af generatorer på nettet. Dette medfører, at brugere med ondsinde-

de planer kan linke til eksempelvis en virus, der kan installeres på telefonen, eller evt. til 

software, der opsnapper alt trafik fra telefonen og sender det videre til en forudbestemt mod-

tager (Wasserman, 2011). Har forbrugeren først oplevet et angreb udført på denne måde, må 

det forventes, at de i fremtiden vil være væsentligt mere påpasselige med at scanne koder.  

7.2 Mobile search 

Search-marketing indebærer, at virksomhederne er at finde i de store søgemaskiner, som 

mange kunder benytter forud for et køb. I dag er search-markedsføring en industri i sig selv. 

Der findes i dag to former for search-marketing, nemlig Search Engine Optimisation (SEO) 

eller Search Engine Marketing (SEM). Forskellen på disse to former for search-marketing er, 

at man ved SEO opnår en organisk position
12

 på en søgemaskine som eksempelvis Google. 

Det vil sige, at hvis brugeren søger på et specifikt ord, vil Google finde  de sider, der er mest 

                                                 
12 Det naturlige søge resultat – f.eks. ikke-betalt resultat i Google. 



 47 

relevant i forhold til de søgte ord, og der vises i toppen af de returnerede søgeresultater. SEM 

består derimod af betalte links, der vises i kombination med de organiske søgeresultater. Her 

kan virksomheder således vælge, hvilke søgninger deres annoncer skal vises ved. Til gengæld 

for denne fleksibilitet betaler virksomheden for hvert klik, der kommer fra Google. Beløbet, 

der betales, bestemmes ud fra en auktionslignende model, hvor forskellige annoncører byder 

på forskellige søgeord, og afhængig af bl.a. højeste bud vises annoncerne enten øverst i 

Googles søgeresultat eller ude i højre side. Der er flere store søgemaskiner, men i Danmark er 

det Google, der er den mest benyttede, hvorimod Microsoft’s Bing og Yahoo begge har pæne 

andele i hjemlandet USA (ComputerWorld, 2011). 

I nedenstående figur ses hvordan væksten har udviklet sig på mobil search kontra desktop 

search.  

 

Figur 11 – Udvikling af søgning på mobil og computere (Icrossing, 2011) 

 

På smartphones fungerer søgningen ligesom ved computeren, men resultaterne er ofte ander-

ledes. Hvor søgninger på computeren tit er regionale, er søgninger via mobilen meget lokale. 

Idet Google har adgang til telefonens og dermed brugerens lokation kan de begrænse søgnin-

gen til lokale forretningsdrivende, der på den måde kan bruge Google til lokal markedsføring. 

Naturligvis bør brugeren også her føres til en mobil-optimeret side frem for blot at blive sendt 

til virksomhedens normale website. 
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Den store stigning i antallet af søgninger på mobilen stiller samtidig nye krav til annoncører-

ne. Hos marketingsbureauet Icrossing inc. har de undersøgt forskellene i søgninger på hen-

holdsvis mobilen og på computeren, og de har gjort flere interessante opdagelser. Icrossing 

inc. har blandt andet fundet ud af, at søgninger foretaget fra private brugeres computere er 

mere generelle/bredere end fra mobilen. Hvis en bruger eksempelvis planlægger et besøg i en 

storby, starter de fleste søgninger via en computer i hjemmet, men des længere brugeren 

kommer i planlægningen, des mere tilbøjelige vil han være til at bruge mobiltelefonen til me-

re specifikke søgninger såsom priser, tilgængelighed og eventuelt booking af værelser.  

Mobil search ser vi ligeledes på, som en annonceringsform med store muligheder. Omkring 

10 % af Googles søgninger, kommer i dag fra mobiltelefoner, men det er kun meget få virk-

somheder der har en egentlig search-strategi på nettet. Dette kan være skadeligt for en virk-

somhed, da konkurrenter kan kannibalisere på ens kunder, samt at man kan devaluere sit 

brand, hvis kunderne forventer at finde dem via mobiltelefonen. En af udfordringer ved mo-

bilt search er de begrænsede muligheder for at tracke ens kampagneaktiviteter, hvis kunderne 

benytter search som kombination med et fysisk besøg i en forretning. Ved normale søgninger 

på nettet, kan man følge brugeren og hans brug af søgeord og sætninger. Dernæst kan annon-

cøren se om en potentiel kunde har udført en ønsket handling på en webside. Dette kunne 

være tilmelding til et nyhedsbrev eller køb af en vare. Ved en mobilsøgning, kan brugeren 

meget vel stoppe ved annoncørens hjemmeside fordi han har fået nok information allerede 

der. Hvis kunden vælger at besøge en fysisk butik, efter at have læst om forretningens åb-

ningstider, lokation og brands, har forretningen meget få muligheder for at se om kunden har 

udført en søgning først. Det samme gør sig gældende hvis en potentiel kunde vælger at ringe 

til en forretning efter at have læst på en mobilside. Ved tilfældet med telefonen, kan en virk-

somhed få flere forskellige numre, der hver især kun er præsenteret på én platform. På den 

måde kan virksomheden tælle indgående opkald fra de forskellige telefonnumre. En anden 

mulighed er at tilbyde en potentiel kunde en form for belønning ved besøg i den fysiske bu-

tik, i form af en kupon. På den måde kan man følge med i hvor mange kuponer der bliver 

indløst i forhold til sin search-annoncering. Ulempen ved denne model er dog at man ikke 

ved om folk kommer ind i forretningen på baggrund af søgningen, eller på baggrund af kupo-

nen. Annoncøren kommer også til at betale mere for den samlede kampagne da de ikke blot 

skal betale for kliks i søgemaskinen, men også må medregne den givne rabat på en eventuel 

kupon. 
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Søgningerne på Google fra en smartphone er altså oftest mere specificerede og består i over 

80 % af tilfældende af tre søgeord eller mere i én søgning (Wells, 2006). På Google søgnin-

ger fra computere er dette tal omkring 60 % for tre ord i én søgning (Kilde: ourmobilepla-

net.com / Google – introduction to mobile ads, af Zack Bailey). Dette medfører således at 

man bør tænke forskellige metoder ind i sin search-strategi på henholdsvis computeren og de 

mobile enheder. Analysebureauet Digitas fra Boston, USA og Google er gået sammen om at 

analysere søgedata på Google fra henholdsvis smartphones og computer. Analysen viser at 

søge ord og sætninger er forskellige fra smartphones og computer, fordi brugerne er tættere 

på det tidspunkt hvor de skal tage en beslutning, fremfor ved computeren. I en specifik un-

dersøgelse undersøgte de data for generelle søgninger inden for mad-relaterede emner, og her 

viste det sig at 11 % af søgningerne kom fra smartphones. Ved at analysere data på mere spe-

cifikke søgninger såsom kinesisk mad, kinesiske madopskrifter, vegetarmad etc. viste det sig 

at over 35 % af disse søgninger kom fra mobiltelefoner (MobileMarketer, 2011). 

7.3 Mobile web banners 

En af mulighederne for mobile advertising er at benytte sig af mobile bannere. Disse bannere 

er reklamer, der forekommer enten på mobile websider og i apps, der er installeret på smart-

phones. Bannerkampagner kan overordnet opdeles i to grupper med målsætningerne branding 

eller respons (Nielsen, 2011). Afhængig af, hvad målet er, kan kampagnetilgangen tilpasses 

inklusive måden, banneret udformes på, og den optimale afregningsmodel.  

Er målsætningen respons (køb af vare, email-adresse, tilmelding til nyhedsbrev etc.), er det 

vigtigt at være taktisk i kommunikationen til brugeren. Allerede i banneret skal brugeren op-

fordres til at klikke, og derfor bør budskabet være orienteret omkring respons. Der skal sam-

tidigt tages hensyn til landing-pages og brugervenlighed. Sendes brugeren videre til en side, 

der ikke er formateret korrekt til en smartphone, eller til en side, der bliver vist forkert, tabes 

brugeren, og udfordringerne har været forgæves. Andre faktorer, der kan medføre, at man 

mister køb eller actions, er at købssituationen bliver kompliceret med for mange kliks for 

brugeren, så denne opgiver købet. 

Hvis målsætningen derimod er branding, bør man fokusere på at skabe opmærksomhed hos 

og involvering af slutbrugeren. Dette kan gøres på mange måder, men afhængig af produkter 

og brands, bør  de muligheder en mobil digital platform kan tilbyde udnyttes. Én mulighed 

for dette er ejerskaber, der er kendt fra traditionelle web-bannerkampagner. Et ejerskab fun-

gerer typisk på den måde, at man køber alle annonceringsplaceringer på eksempelvis et medi-
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es side. Disse typer kampagner anvendes gennemgående, når man ønsker den størst mulige 

opmærksomhed på kortest tid (MMA, 2011).  

Det er ikke kun udformningen og medieplaceringen, der spiller en rolle i den effektfulde mo-

bilebannerkampagne. Respons og kendskab er ikketo separate tilgange til online annoncering, 

og man bør derfor være opmærksom på, hvorledes disse kan influere på hinanden, idet en 

responskampagne kan opbygge kendskab og omvendt. 

Traditionelt har man målt effekten af bannerkampagner ved at måle på CTR
13

 og COV
14

. Det 

vil sige se hvor mange impressions, et banner har haft, hvor mange klik og derefter hvor 

mange af disse klik, der er konverteret til en action (et køb, tilmelding til nyhedsbrev etc). 

Derefter konkluderes, hvorvidt kampagnen har hafte en høj eller lav CTR. Problemet med 

ovenstående fremgangsmåde har været, at man ikke har haft en idé om, hvem der klikkede på 

annoncerne. Man kan således risikere, at langt størstedelen af ens klik kommer fra personer 

uden for målgruppen. Hvis en annoncør eksempelvis har haft en kampagne rettet mod de 18-

30 årige, somfik 1 million visninger og en CTR på 0.1 %, har kampagnen i perioden, modta-

get 1000 klik. Imidlertid har annoncøren ingen ide om, hvem der har klikket på kampagnen. 

Udfordringen ligger således ikke i at få mange klik, men i at få de rigtige klik. Tidligere har 

annoncørerne indkøbt bannervisninger. Flere danske medier er nu begyndt at tilbyde nye 

former for bannervisninger, primært muligheder som behavioral targeting, location based 

targeting og contextual targeting. 

Mobile bannere kan vises på baggrund af eksempelvis ens lokation, hvilken type telefon man 

har, eller hvilket teleselskab man benytter. Dette er en stor fordel for de annoncører, der ken-

der deres kunder og disses preferencer, så annoncøren kan ramme brugerne så præcist som 

muligt. Det er ligeledes blevet muligt for medierne at sælge langt mere relevant bannerplads 

til annoncørerne, simpelthen fordi de har en mere præcis viden om brugerne og deres vaner. 

Indtil videre er mobile bannere den mest brugte markedsføringsmetode på smartphones 

(IUM, 2011), hovedsaligt fordi det er nemt at tracke kampagnens resultater, det er nemt for 

annoncørerne at blive synlige, og der er langt højere klikrater end på traditionelle webbanne-

re. Det skal dog nævnes at der er delte meninger om de høje klikrater, da der kan argumente-

res for at nogle af disse kliks måske er fejlkliks. Folk er måske ikke helt så vant til at bruge 

deres smartphones berøringsfølsomme skærm, hvilket kan føre til at folk klikker på bannere 

                                                 
13 CTR: Click Through Rate er procentdelen af antal klik i forhold til antal visninger af et banner 
14 COV: Konverteringsraten – Procentdel af de, der har klikket på banneret, som efterfølgende udfører en ønsket 

handling på siden. Dette kan eksempelvis være tilmelding til nyhedsbrev eller placering af ordre. 
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ubevidst. Dette bliver bl.a. nævnt af Okari Mobile ApS, hvorimod Ekstra Bladet mener der er 

ganske få fejlkliks, hvilket er en forventelig udmelding fra et medie der lever af at sælge net-

op banner-plads og kliks. 

7.4 Mobile Rich Media 

Mobile Rich Media ads fungerer principielt som mobile web bannere, men har dog mulighe-

den for at indeholde eksempelvis animationer, lyd, video og andre effekter i banneret. På den 

måde kan annoncøren skabe mere opmærksomhed omkring sit budskab, men risikerer samti-

digt at irritere brugeren unødvendigt. Dette kan blandt andet ske, hvis brugeren bliver mødt 

med lyd på hjemmesider, hvor han ikke forventer en audio meddelelse.(Thorup, 2011). Da vi 

som tidligere nævnt ved at surf via mobilen, som oftest foregår i forbindelse med transport til 

og fra arbejdspladsen eller andre aktiviteter jf. figur 4, kan det formodes at være en meget 

negativ oplevelse, hvis brugerens smartphone pludselig kommer med audio reklameindslag, 

mens brugeren eksempelvis sidder i et tog og læser nyheder. Af andre mobile rich media til-

tag kan nævnes mulighederne for in-page annoncering. I stedet for at lede brugeren væk fra 

den oprindelige side til en mobil landing-page, kan der laves et lay-over, der gør det muligt at 

få yderligere oplysninger om produktet eller servicen. Dette lay-over ligger sig således over 

den side, man kigger på, og kan indeholde billeder, video samt links til en ekstern side. Det 

vil også være muligt at oprette formularer, så brugerne derved kan tilmelde sig en mailingli-

ste, en sms-konkurrence etc. Når brugeren er færdig med annoncen, lukkes den automatisk, 

og brugeren vil stadig være på den oprindelige hjemmeside, denne besøgte. Man kan argu-

menterende sige, at annoncøren derved ”kun” har forstyrret brugerens weboplevelse frem for 

at have afbrudt den helt. Dette  ville  for de flestes vedkommende være tilfældet, hvis de blev 

videresendt til en ekstern landing-page. Mobile rich media annoncering er p.t. ikke udbredt i 

Danmark, men Ekstra Bladet er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for et se-

tup, der virker både på iPhones og på Android mobiler (Thorup, 2011). I USA viser tallene, at 

der er op til 10 gange højere CTR på mobile rich media bannere, end der er på standard ban-

nere (Hopfer, 2011). 

7.5 Mobilkuponer 

Af de nye markedsføringsformer på mobilplatformen er en af de mest lovende brugen af mo-

bilkuponer (Juniper Research, 2011). Mobilkuponer, er kuponer, der modtages på brugernes 

smartphones, og som senere indløses i eksempelvis en detailforretning, en restaurant, en 

hjemmeside og lignende. Mobilkuponer bruges hovedsaligt af annoncører, der ønsker gode 
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tilbud leveret til deres kunder på mobilen, og for at trække kunder til deres butik - hvad enten 

det er webshops eller fysiske butikker. De kan samtidigt benyttes, hvis annoncøren vil seg-

mentere sine målgrupper og dermed give eksklusive tilbud til forskellige målgrupper. De kan 

ligeledes med fordel bruges til produktintroduktioner, relanceringer osv. 

7.5.1 Jura 

Ifølge den danske markedsføringslov §10 og §11 har brugen af mobilkuponer indtil 2010 

været ulovlig. Dog har det i EU-regi været lovligt at benytte sig af kuponer, hvorfor Forbru-

gerombudsmanden siden september 2010 ikke har håndhævet loven. Dette skyldes to princi-

pielle domme (Total Belgien, 2009 og Plus Warenhandelsgesellschaft, 2008) om direktivet 

for urimelig handelspraksis, der fastslår, at nationale bestemmelser, som indeholder special-

forbud, skal kunne retfærdiggøres efter direktivet (Forbrugerombudsmanden, 2006). Økono-

mi og Erhvervsministeriet, der er den ansvarlige myndighed bag markedsføringsloven i 

Danmark, har derfor vurderet, at det ikke kan lade sig gøre at opretholde §10 og §11 i mar-

kedsføringsloven. 

Da EU-myndigheden er øverste instans (EU-Domstolen, 2010), har Danmark ikke mulighed 

for at gå enegang på disse områder. Dette har medført, at markedsføringslovens §10 og §11 

er ophørt pr. 1. juli 2011, da det danske Folketing har stemt for en afskaffelse af de to særpa-

ragraffer. Denne accept er en naturlig udvikling, idet særreglerne alligevel ikke kunne hånd-

hæves i Danmark. Ophævelsen af disse særregler medfører således, at annoncører må bruge 

kuponer i sin markedsføring. Dette gælder både trykte kuponer, som eksempelvis kan klippes 

ud af et magasin eller et dagblad, men også elektroniske kuponer, der kan distribueres via 

sociale medier, blogs, websteder og mobiltelefoner.  

Dog er der stadigvæk en del juridiske spørgsmål og uklarheder, der skal tages stilling til i nær 

fremtid. Blandt andet er der ikke nogle klare retningslinjer for, hvorvidt en detailbutik kan 

nægte modtagelsen af en kupon, og om visse kuponkampagner kun må bruges i udvalgte bu-

tikker.  Man kunne tænke sig, at en producent af læskedrikke udbyder kuponer via mobiltele-

fonen, således at kunden får en rabat på en speciel sodavand. Spørgsmålet er nu, om alle for-

handlere af denne sodavand skal indløse denne kupon, eller om forretningsdrivende lovligt 

kan nægte at deltage i kampagnen med mobilkuponer. Der er stadig gråzoner i lovgivningen, 

der endnu ikke er klare svar på. Der er ligeledes andre forhold, som en udbyder af kuponer 

skal være særdeles opmærksomme på. Idet kuponer og deslige er blevet gjort lovlige, med-

virker det naturligvis ikke til, at resten af markedsføringsloven ophæves. Således vil der i 
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fremtiden være udfordringer inden for blandt andet særlige produktgrupper (alkohol, tobaks-

varer og medicin), særlige persongrupper (eksempelvis børn og unge), forbrugeraftaleloven 

(fortrydelsesret) etc.  

Som udbyder af kuponer skal man således være opmærksom på, at kuponen kun udsen-

des/distribueres til de rigtige målgrupper, således at børn ikke får adgang til kuponer, der gi-

ver rabat på alkohol, sørge for at relevant lovgivning angående nydelses- og rusmidler over-

holdes, samt sørge for at eventuelle forbehold for brug af kuponen står klart og tydeligt be-

skrevet. Her opstår endnu en gråzone, da det endnu ikke er afgjort, om sådanne forbehold 

skal stå på kuponen, eller om en henvisning til en hjemmeside eller mobilside er nok. Udvik-

ler man eksempelvis en mobilkupon pr. SMS, kan den hurtigt blive uoverskuelig lang, hvis 

den skal indeholde forbehold, indløsningssteder, samt andre informationer. Lovbemærknin-

gerne siger, at forbrugeren skal kunne identificere rabatudstederen, om der er betingelser og 

begrænsninger, hvordan og hvor kuponen indløses, gyldighedsperiode, forbehold, særlige 

begrænsninger, samt hvordan rabatten udregnes (Bøggild, 2011). Persondataloven er endnu et 

vigtigt element at have in mente ved sine overvejelser. Da annoncøren rent teknisk kan få 

utrolig megen information om forbrugeren ved brug af mobilkuponer, såsom hvor denne be-

finder sig, alder, køn og vaner etc., er det vigtigt, at annoncøren holder sig for øje ikke at 

overtræde bestemmelser inden for dette område. Det er specielt lokationsbaseret markedsfø-

ring, der kan være et problem i denne sammenhæng.  
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7.5.2 Markedsføring af kuponen 

 

Figur 12 - Eksempel på indløsning af mobilkupon (IUM, 2011) 

 

Første step foregår enten på traditionelle kanaler som outdoor media, printannoncering, i ra-

dio og på tv, i aviser og magasiner etc. Det kan også være på Point of Sale (POS) materiale i 

en detailforretning, på produktembellage, på biografbilletter osv. Kuponer der er præsenteret 

på denne måde kan indeholde forskellige informationer om afsender, eventuelle (data) om-

kostninger ved brug af kuponen. Det kan ligeledes foregå på hjemmesider osv. Annoncøren 

reklamerer for sin kupon, og brugeren kan derved sende en request på kuponen. Dette kan ske 

ved at taste sit mobilnummer ind direkte i en banner, på en hjemmeside, eller ved at scanne 

en QR kode.  

7.5.3 Bestilling af kuponen 

Når brugeren har udført en af ovenstående handlinger, sendes et link retur til brugerens 

smartphone. Dette link sendes normalt via en SMS. Dette link aktiveres, og brugeren sendes 

nu til en server, hvorpå mobilkuponen ligger og synliggøres for brugeren. Brugeren modtager 

kuponen på sin mobil, inklusive data om udløbsdato, indløsningssteder, værdi etc. Han med-

bringer sin mobil i forretningen og indløser kuponen. Indløsningen kan foregå på forskellige 

måder, såsom ved at vise skærmen, skanne en kode på kuponen, trykke på skærmen for at 

komme til indløsningslink osv. 
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7.5.4 Levering 

Brugeren modtager kuponen på sin mobil, inklusive data om udløbsdato, indløsningssteder, 

værdi etc. 

7.5.5 Indløsning 

Brugeren medbringer sin mobil i forretningen og indløser kuponen. Indløsningen kan foregå 

på forskellige måder, såsom ved at vise skærmen, skanne en kode på kuponen, trykke på 

skærmen for at komme til indløsningslink osv. 

7.5.6 Problemstillinger 

Som det ser ud nu, er selve indløsningen af mobilkuponerne det største problem for detail-

handelen og annoncørerne (Andersen, 2011). Idet brugeren skal trykke på selve telefonens 

skærm for at indløse kuponen, er der risiko for, at brugeren selv kommer til at indløse kupo-

nen ved at trykke en gang for meget på skærmen. Det er ligeledes et problem, at forretninger-

ne, der skal modtage kuponen, har svært ved at tracke brugeren og kuponen. Dette vil kunne 

undgås ved, at brugeren eksempelvis får en stregkode på skærmen i forbindelse med kupo-

nen, som forretningen efterfølgende kan scanne på deres kasseapparat. Desværre kan langt de 

fleste stregkodescannere i forretningernes kassesystemer ikke aflæse stregkoder fra mobil-

skærme, hvilket gør denne praksis nærmest umulig at udføre
15

. Det har ligeledes vist sig, at 

kunderne ikke er meget for fysisk at aflevere deres telefon til en ekspedient for at få kuponen 

indløst. For at komme dette problem til livs har mobile marketing firmaet Responsfabrikken 

A/S produceret en enhed, der printer fysiske kuponer ud i en forretning, ud fra en scannet 

mobilkupon. Flowet for dette setup er som følger: 

 Kunden modtager en kupon, der adskiller sig fra traditionelle mobilkuponer ved at 

have en stregkode implementeret på sin telefon, og scanner så denne kupon på en 

”kuponstander”, der er placeret i den eller de deltagende forretninger
16

. Når koden er 

scannet på standeren printes en fysisk kupon ud, som derefter kan afleveres til ekspe-

dienten i butikken. Ekspedienten scanner den fysiske kupon med stregkoden, og kun-

den modtager rabatten på sit køb samtidigt med, at forretningen har mulighed for at 

se, hvilken kupon der er indløst på hvilket tidspunkt og i hvilken afdeling. 

Der er således mulighed for, at brugeren skal indtaste visse oplysninger om sig selv på selve 

standeren, således at annoncøren kan få information om eksempelvis køn og alder. Det kan 

                                                 
15 Interview med Responsfabrikken 
16 Interview med Responsfabrikken 
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dog stadig opfattes som et problem, at kunden først skal scanne koden et sted i forretningen, 

derefter modtage en kupon, for så til sidst at få denne kupon indløst. Dette kan skabe kødan-

nelser i de deltagende forretninger, hvilket igen kan medføre, at kunder, der ønsker at benytte 

kuponen, dropper disse på grund af for lang ventetid. Det kan samtidigt blive omkostnings-

tungt, hvis eksempelvis en supermarkedskæde som Føtex skal investere i eksterne scannere 

til samtlige forretninger på én gang. 

Som systemerne omkring mobilkuponer p.t. er sammensat, er der en reel mulighed for at ko-

piere kuponerne uden annoncørens viden. Dette vil sige, at hvis en annoncør har sat et loft på 

eksempelvis 500 styk kuponer af en rabat-værdi på 100 DKK, kan kuponerne kopieres, og 

annoncøren kan på den måde risikere at skulle udbetale mere i rabat, end hvad der var bud-

getteret med.  På sigt kan dette være en medvirkende årsag til, at de opnåede rabatter på ku-

poner vil være i den forholdsvis lave ende, eller at det kun er store virksomheder, der udbyder 

kuponer, da de har råd og er interesseret i, at kuponerne kommer ud til så mange som muligt. 

Omvendt kan der være store muligheder for at få en meromsætning ved hjælp af kuponer, og 

de mange tracking-muligheder bør være yderst interessant for annoncørerne, da de ved analy-

se af disse kan få næsten uvurderlig viden om forskellige kundesegmenter. 

7.6 Apps 

En af de funktioner, der har fået størst opmærksomhed med udbredelsen af smartphones, er 

muligheden for at downloade og benytte apps. Apps er som tidligere nævnt, små programmer 

brugerne kan benytte på deres smartphones for at få ekstra funktioner på telefonen, der ellers 

ikke var tiltænkt fra produktets start. Apps produceres til de forskellige operativsystemer, og 

med over 500.000 apps i Apples App Store (Apple, Apple.com, 2011) er der tegn på, at det er 

en yderst populær form til at få mere liv i sin smartphone. Der findes på verdensplan 200 mil-

lioner iOS apparater (iPhones og iPads), og disse apparater har tilsammen downloadet mere 

end 15 milliarder apps siden lanceringen af Apple App Store i juli 2008 (Ahonen, 2010). 

Apps til både Android og iPhones kan enten udbydes gratis eller være betalingsapps. For 

Android Market, der er pendanten til Apple App Store, men lavet til Android telefoner, er 

tallet af tilgængelige apps på ca. 310.000 apps (appbrain, 2011). 

Idet der har været så stor opmærksomhed omkring apps i løbet af de sidste par år, har mange 

virksomheder - mere eller mindre succesfuldt - forsøgt at lancere apps. Apps kan udfylde 

flere roller både for forbrugeren og for leverandøren/annoncøren. Vi vil her inddele apps i 
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forskellige kategorier for at se, hvilke der er mest relevante ud fra et markedsføringssyns-

punkt. 

Betalte apps: Forbrugeren køber en app, der opfylder et behov for den enkelte bruger. Dette 

kan eksempelvis være et spil, et program, der holder øje med forbrugerens fremskridt i moti-

onscentret, et program til at oversætte sprog etc. En betalings-app er normalt fri for reklamer, 

da udvikleren af programmet får sin betaling direkte fra brugeren (Murphy, 2009). Brugere af 

iPhones er mere villige til at betale for apps end eksempelvis brugerne af Android telefoner, 

og tal viser, at 50 % af amerikanske iPhone-ejere downloader minimum én betalingsapp om 

måneden, hvor tallet for Android-brugere kun ligger på 22 % (Admob, 2010). Én af grunden-

de til dette kan være, at mange iPhone-brugere også er iTunes og Apple computer-brugere, og 

de har i mange år været vant til - nogle vil måske kalde det opdraget til - at betale for musik 

og software i henholdsvis iTunes musikprogrammet
17

 og via Apples salgsled. Android-

brugere er som oftest Microsoft Windows-computerbrugere, og de har i mange år været vant 

til mulighederne for at finde gratis kvalitetssoftware til deres computere, og er måske derfor 

mindre tilbøjelige til at betale for deres software (Schroeder, 2009). 

Gratis apps: Gratis apps kan have samme formål som betalte apps, men her modtager udvik-

leren normalt betaling via annoncering i app’en. På den måde kan brugeren modtage gratis 

services, og udvikleren modtager stadigvæk sin betaling. Annonceringen i disse apps foregår 

normalt således, at udvikleren implementerer et stykke kode i sin app. Annoncørerne kan 

dernæst købe annoncer gennem annoncenetværk, der videresender annoncen til udvalgte tele-

foner, som opfylder annoncørens segmenteringskrav, såsom telefontype, alder, lokation etc. 

Brandede apps: Er applikationer, der er produceret for en virksomhed til deres kunder. 

Brandede apps bruges således af virksomheder som et brand touch point
18

 og til at kommuni-

kere med virksomhedens kunder. Blandt mobile marketing-virksomhederne i Danmark har 

der i de seneste år været en klar stigning af forespørgsler indenfor mulighederne med brande-

de apps (Andersen, 2011).
19

 Deloitte har for nylig lavet en undersøgelse angående brandede 

apps i USA, og her har det vist sig, at over 80 % af de publicerede apps, der går under kate-

gorien ”brandede apps”, har et samlet antal downloads på under 1000 (Deloitte, 2011). Effec-

tiveUI har i sensommeren 2010 lavet en undersøgelse af netop brandede apps, og brugen af 

                                                 
17 iTunes er Apples musikafspiller, der samtidigt gør det muligt at købe film, serier og musik lovligt via pro-

grammet. 
18 Der, hvor brandejeren kommer i bedst kontakt med sin kunde. Man kan eksempelvis være en brandet app. 
19 Interview med Responsfabrikken A/S. 



 58 

disse. De kom frem til, at brugerne som minimum forventer, at en virksomheds app kan løse 

et eller andet form for problem for kunden, samt gøre en handling nemmere, sjovere eller 

mere bekvem. 38 % af de adspurgte var ikke tilfredse med de tilgængelige apps fra deres fa-

voritbrands, og hele 69 % af de adspurgte fik en dårlig opfattelse af brands, hvis deres app 

ikke var brugbar eller nyttig (EffectiveUI, 2010). Det er derfor vigtigt for brand-ejeren, at 

denne kender sine kunder, samtidig med, at denne skal finde en form for værktøj, der gør at 

kunden kan bruge app’en til noget relevant og naturligvis i samspil med det pågældende 

brands produkter (Weber, 2011). Derudover er det vigtigt, at annoncøren ved, hvilket seg-

ment dennes brugere befinder sig i, så annoncøren ved, om der skal lave en app til både iOS 

og Android eller evt. en web-app, hvor brugerne kan tilgå app’ens funktioner via det mobile 

web. Undersøgelsen viser ligeledes, at brugerne er mere tilfredse med apps, der udnytter det 

indbyggede hardware i smartphones. Kamera, GPS og accelerometer er vigtige at få integre-

ret i en app for at vinde brugerens kærlighed (Deloitte, 2011). 

7.7 Web-apps 

Web-apps har stort set samme muligheder for at benytte telefonens indbyggede hardware, 

såsom kompas, lokationsbestemmelse etc., som ’rigtige’ apps. Forskellen er, at brugeren i 

stedet for at downloade og installere en applikation til det respektive styresystem tilgår appli-

kationen som en mobil webside. Det vil sige, at app’en bliver programmeret i HTML5,
20

 der 

kan tilgås fra smartphones med styresystemerne Android, iOS og BlackBerry. På den måde 

taster brugeren blot en URL ind i browserens vindue, og app’en dukker op på skærmen. For-

delen ved dette er, at brugeren ikke skal programmere den samme applikation til tre forskelli-

ge platforme, samt at brugeren ikke skal vente på godkendelser for at få applikationerne op i 

de respektive app-stores. Specielt Apple har været kendt for, at brugeren skal bruge lang tid 

på at godkende forskellige apps til Apple's platforme, hvilket har været medvirkende til, at 

udgiverne har forsøgt alternative metoder til at producere apps på. Til Apples forsvar skal det 

dog nævnes, at en af grundene til, at deres telefonsystemer af mange bliver karakteriseret som 

et mere ’flydende’ system (end eksempelvis Android) er at Applenetop bruger tid på at teste 

og afprøve nye applikationer, før disse bliver godkendt til offentliggørelse. På den måde har 

Apple kontrol over hele værdikæden i deres system og sikrer dermed, at alle brugere af deres 

telefoner får en god og tilfredsstillende oplevelse. Google har ikke nogen godkendelsesproces 

                                                 
20 HTML5 er et programmeringssprog, der primært anvendes til at programmere sider og programmer til inter-

nettet. 
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til deres Android Market (Android, 2011),
21

 hvilket gør, at man som udvikler har flere mulig-

heder for at tilgå telefonens funktioner, samt at man væsentligt hurtigere kan få offentliggjort 

sin app. Til gengæld er det så sværere at få app'en til at fungere ens på alle telefoner og alle 

versioner af Android, da der findes utallige producenter af telefoner, der benytter sig af sy-

stemet, og der er stor forskel på skærmstørrelser, softwareversioner, processorkraft, RAM 

etc., hvilket har en indvirkning på brugerens oplevelse med telefonen. 

  

                                                 
21 Android Market – Googles platform hvorfra man kan købe og hente applikationer til sin Android mobil 
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8 Forbrugeradfærd 

Forbrugeradfærd er læren om hvornår, hvorfor, hvordan og hvor folk køber eller ikke køber 

et produkt. Annoncøren forsøger at forstå køberens beslutningsproces, både individuelt og i 

grupper. Man studerer kendetegn for de enkelte forbrugere såsom demografi og adfærdsmæs-

sige variable, i et forsøg på at forstå folks behov. Man forsøger ligeledes at vurdere og forstå 

påvirkninger af forbrugeren fra dennes tilhørsgrupper såsom familie, venner, reference grup-

per og samfundet i almindelighed. Forbrugeradfærd er baseret på forbrugernes købsadfærd, 

hvor forbrugeren spiller tre særskilte roller som: bruger, betaler og køber.  

8.1 Attitude teori 

Som det første ,vil vi gennemgå attitude teori. Dette er et helt centralt begreb indenfor for-

brugeradfærd. Blandt psykologer og markedsføringseksperter, har der længe været enighed 

om antagelsen, at man ved at påvirke forbrugeres attitude til et produkt (mærke, producent, 

etc.) kan påvirke deres købsadfærd. Begrebet attitude, er gennem tiden blevet defineret på 

mange forskellige måder, og der er blevet udviklet mange forskellige metoder til at måle 

folks attitude. En fællesnævner man dog finder i mange definitioner af begrebet er, at det 

refererer til folks evaluering  

”Attitude er en psykologisk tendens, der bliver udtrykt ved evaluering af et bestemt objekt 

med en vis grad af billigelse eller misbilligelse.”  (Eagly og Chaiken 1993) 

8.2 Kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig analyse af attitude 

Socialforskere har ofte antaget, at de reaktioner, der udtrykker evaluering og derfor afslører 

folks attitude, kan inddeles i tre kategorier: kognition (erkendelse), affekt (følelse) og adfærd. 

Den kognitive kategori indeholder de tanker, som mennesker har vedrørende attitudeobjektet. 

Den affektive kategori består af følelser og stemninger, som mennesker har i forbindelse med 

attitudeobjektet og adfærds kategorien omhandler folks handlinger i forbindelse med attitu-

deobjektet. 
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Figur 13 - Tre typer Attitude reaktioner (Eagly & Chaiken, 1993). 

 

Tanker af kognitiv art, er tanker eller ideer om eksempelvis et mobilt banner eller en anden 

form for reklame. Disse tanker bliver ofte betegnet som beliefs (overbevisninger), hvor be-

liefs skal forstås som værende de associationer eller forbindelser, som folk etablerer til re-

klamen. Kognitive tanker inkluderer også de skjulte reaktioner der sker, når disse associatio-

ner udledes eller opfattes, så vel som de reaktioner der foregår når man sætter ord på sine 

overbevisninger. Affektive reaktioner består af følelser, stemninger, indtryk og i det hele ta-

get de sympatiske reaktioner, som folk oplever i forhold til en reklame Det er også disse reak-

tioner der ofte kan få folk helt ud i yderlighederne af at tænke ekstremt positiv og ekstremt 

negativ. 

Reaktioner af den adfærdsmæssige art, består af de åbenlyse handlinger, som folk udviser i 

relation til reklame. En del empiriske undersøgelser har taget udgangspunkt i hvorledes disse 

tre typer af reaktioner skal behandles i forbindelse med udarbejdelse af modeller til måling af 

folks attitude mod et objekt, i dette tilfælde en mobil reklame. Nogle undersøgelser støttede 

en tre dimensional model løsning (Kothandapani, 1971; Ostrom, 1969), mens andre støttede 

to dimensionale modeller, som tager udgangspunkt i affekt og kognition, heriblandt Fishbein 

& Ajzen (1974). Det er sidstnævnte type model, som denne afhandling vil gøre brug af og 

denne vil blive nærmere gennemgået i det næste afsnit. 

8.3 Attitudemodel 

I dette afsnit præsenteres modellen, Theory of Planned Behavior (TPB), som er valgt til at 

behandle en del af afhandlingens problemstilling. Den behandles bl.a. ved at gennemgå andre 

modeller og dertilhørende teori, idet den er udarbejdet på baggrund af disse. Dette gøres for 
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at få en forståelse for den endelige model TPB, men da den er en videreudvikling af to fore-

stående modeller, er det nødvendigt at nævne disse først.  

Fishbein udarbejdede i 1963 modellen Multiattribute attitude model til at bestemme hvilke 

faktorer, der lå bag forbrugerens attitude over for et produkt eller brand. Grundet kritik for 

tog Fishbein i 1975, i samarbejde med Ajzen, modifikationer, og udvidelsen endte med mo-

dellen Theory Of Reasoned Action. Denne model indeholdt begrænsninger og derfor udvide-

de Ajzen yderligere modellen i 1991 til Theory Of Planned Behavior. Det efterfølgende afsnit 

gennemgår de tre modeller, som Martin Fishbein udarbejdede enten alene eller i samarbejde 

med Icek Ajzen. 

8.4 Multiattribute Attitude Model 

I Fishbeins model Multiattribute attitude model fokuseres på de faktorer, som ligger bagved 

attitude. Fishbein mener, at evaluering af forbrugerens overbevisninger (salient beliefs) er 

årsag til skabelsen af en overordnet attitude over for et produkt eller brand. Dette betyder, at 

attitude over for et objekt er en funktion af følgende to faktorer: styrken af de fremtrædende 

overbevisninger associeret til objektet og evalueringen af disse overbevisninger, hvilket kan 

udtrykkes ved formlen:: 

 

Attitude overfor et objekt (A) er en integrationsproces, hvor forbrugerne kombinerer en del af 

deres viden, mening og overbevisninger omkring et produkt og derved former en overordnet 

evaluering af produktet. Denne tankegang videreføres i modellen Theory of Reasoned Ac-

tion, som er en videreudvikling af Multiattribute Attitude modellen. 

8.5 Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action (TRA) bygger på forudsætningen om, at individer normalt er 

rationelt anlagt og benytter den tilgængelige information til en systematisk beslutningsproces 

(Ajzen & Fishbein, 1980). Formålet med teorien er derfor ikke kun at forudsige en adfærd, 

men at forstå og forklare en given adfærd (Ajzen, 1985). Ifølge Ajzen (1980) er den mest 

simple og effektive måde, hvorpå man kan forudsige en adfærd at spørge om personens inten-

tioner for at udføre en adfærd. I TRA er intentionen en funktion af  basiselementer, nemlig 
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den personlige faktor Attitude Toward Behavior samt den sociale indflydelse i form af fakto-

ren subjektiv norm. 

8.5.1 Attitude Toward Behavior 

Attitude er som nævnt ovenfor (forestående kapitel) en persons overordnede overbevisning 

om eksempelvis en reklame, om den virker eller ikke virker, samt evaluering af konsekven-

serne ved brug af reklamen. I TRA foretog Fishbein nogle modifikationer til den tidligere 

model, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i en persons attitude over for en adfærd (A) i stedet 

for den ovennævnte attitude over for et objekt (Ao) til bestemmelse af en given adfærd (Fish-

bein, 1967). 

Ifølge Ajzens teori er den menneskelige adfærd bestemt af tre typer af overvejelser, også kal-

det beliefs som er: normative beliefs, control beliefs og til sidst behavioral beliefs, hvor sidst-

nævnte knytter sig til attitude faktoren. Behavioral beliefs kan defineres ved, at personen 

overvejer, hvor sandsynlige konsekvenser eller andre attributter af en adfærd er (Ajzen, 

2003), og betegnes som bj i modellen herunder. Den anden delkomponent er uændret ift. 

Multiattribute attitude model og beskriver stadig evaluering (ej) af konsekvenser ved brug af 

f.eks. mobile reklamer. Ifølge Ajzen (1991) ser den endelige formel for attitude over for ad-

færd (A) således ud: 

 

8.5.2 Subjektiv Norm  

Den ovennævnte faktor attitude indeholder forbrugerens egen overbevisning om adfærden, 

hvilket ifølge Ajzen og Fishbein ikke er nok til at bestemme intentionen. De mener at andres 

overbevisninger om en adfærd også har indflydelse, og denne faktor kaldes subjektiv norm 

(SN). Faktoren beskriver de sociale aspekter såsom familie og venners normer, der er vigtige 

ved skabelse af intention. Ifølge Wicker (1969) nævner forbrugere ofte deres tanker om andre 

mennesker, når de skal forklare deres egen adfærd, og det er vigtigt for dem, hvad andre 

mennesker tænker. 

Subjektiv norm indeholder en overbevisningsfunktion, dvs. en persons overbevisninger om, 

at en gruppe eller et individ synes, at forbrugeren enten skal eller ikke skal udføre adfærden. 

Disse overbevisninger betegnes normative beliefs (Nj). Derudover indeholder subjektiv norm 
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den faktor, som beskriver forbrugerens motivation til at efterfølge den førnævnte overbevis-

ning (Mj). Ajzen (1991) opstiller igen en endelige formel for subjektiv norm: 

 

Styrken af den subjektive norm må formodes, ifølge rapportskriverne, at afhænge af, hvor 

stærk personens egen holdning til adfærden er, idet en forbrugers attitude kan være så positiv 

over for en adfærd, at vedkommende ikke lægger vægt på referencegruppers overbevisninger. 

Er personen endvidere i tvivl om adfærden, vil andres overbevisninger have stor indflydelse. 

Ydermere må det antages, at subjektiv norm også afhænger af, hvor modtagelig personen er 

over for referencegruppers overbevisninger, f.eks. hvis personen støtter sig meget op af en 

ægtefælles holdning. 

8.5.3 Den samlede model Theory Of Reasoned Action 

Adfærden kan i modellen derfor bestemmes ud fra intentionen om at udføre en adfærd. Inten-

tionen afhænger af forbrugerens egen positive eller negative holdning til at udføre adfærden 

samt reference gruppers holdninger til at udføre adfærden. 

 

 

Figur 14 - The Theory of Reasoned Action (Peter, Olson & Grunert, 1999) 
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8.5.4 Kritik af Theory of Reasoned Action 

Fishbein og Ajzens antagelser om, at modellen Theory Of Reasoned Action giver en tilfreds-

stillende beskrivelse af de mulige årsager til en given adfærd, har været udfordret mange 

gange. Kritikere mener, at der er flere variable, som kan være med til at bestemme adfærden, 

såsom moralske forpligtigelser, selv-identitet, tidligere adfærd og vaner  (Eagly & Chaiken, 

1993). Den mest fremtrædende kritik af modellen omhandler det faktum, at modellen ikke 

tager højde for situationer, hvor præstation kræver ekstra viden, evner, ressourcer eller andre 

nødvendigheder for at overkomme forhindrende faktorer (Sheppard, Hartwick & Warshaw, 

1988). Da forbrugeren i visse tilfælde ikke har komplet frivillig kontrol over alle faktorer 

vedrørende en adfærd, kan dette forhindre en person i at udføre adfærden på trods af en stærk 

intention. Dette bevirkede, at Ajzen udvidede Theory of Reasoned Action med variablen ’op-

fattede kontrol’, og modellen betegnes derefter Theory of Planned Behavior, som beskrives 

efterfølgende. 

8.6 Theory of Planned Behavior 

Perceived Behavioural Control (PBC), refererer til forbrugerens overbevisning om, at 

han/hun er i stand til at udføre en given adfærd. Ifølge Ajzen (1991) stammer det meste viden 

omkring opfattet kontrol fra systematiske undersøgelser. (Bandura, 1986). Undersøgelserne 

viste, at en persons adfærd er stærkt influeret af deres overbevisning om, at vedkommende 

har de evner, der skal til for at udføre adfærden. Ligeledes som ved de foregående to faktorer, 

Attitude og Subjektiv norm, er der til faktoren, Perceived Behavioral Control (oplevet kontrol 

over adfærden), tilknyttet en overbevisning, som betegnes control beliefs. Dette er en overbe-

visning om, at der er faktorer, der kan forhindre personen i at udføre adfærden. At kunne 

håndtere disse forhindrende faktorer kalder Peter, Olsen og Grunert (1999) for magtfaktoren. 

Den magtfaktor (Pi) skal assistere en given handling og skal vægtes med graden af forbruge-

rens overbevisning om at have adgang til udføre en handling (Ci). Den endelige model for 

Perceived Behavioral Control kommer derfor til at se således ud; 
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8.7 Den samlede model for bestemmelse af adfærden 

Samlet set afhænger konsumentens adfærd af, om adfærden vurderes til at være favorabel, 

som er populært med andre mennesker og som de føler sig sikre på, at de kan gennemføre 

Grafisk illustrering af modellen ses i nedenstående figur. 

 

 

Figur 15 - Theory of Planned Behavior (Egen tilvirkning efter Ajzen 1991) 

 

Købsintentionen (BI) antages at indeholde alle de motiverende faktorer, som har indflydelse 

på adfærden. Disse faktorer indikerer, hvor meget forbrugere er villige til at prøve en given 

adfærd, samt hvor mange anstrengelser de planlægger at bruge for at udføre adfærden (Ajzen, 

1991). Der er tre forudsætninger, som skal opfyldes, for at intentionen bliver til adfærd, hvor 

den første forudsætning omhandler den nøjagtige forudsigelse af, at intention skal svare til og 

være kompatibel med den adfærd, som man forsøger at forudsige (Ajzen, 1991). Den anden 
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forudsætning som Ajzen mener, skal være til stede er, at forudsigelsen af intention og PBC 

skal være stabile i intervallet mellem vurdering (assesment) og observation af adfærden. Den 

tredje forudsætning er, at adfærdens forudsigelighed vil øges, hvis den opfattede kontrol 

(PBC) realistisk afspejler den aktuelle kontrol i markedet. For at den opfattede kontrol skal 

svare til den rigtige kontrol, skal der være relativt meget information omkring adfærden og 

behovene, samt at de mulige ressourcer ikke må have ændret sig, og til sidst må nye og 

ukendte elementer ikke have ændret situationen. Såfremt de tre forudsætninger er opfyldt og 

der er komplet opfattet kontrol over situationen, skal man ifølge Ajzen (1991) kunne be-

stemme adfærden udelukkende ved hjælp af intentionen om adfærd og PBC vil derfor ikke 

have indflydelse på adfærden. 

8.8 Empirisk anvendelse af Theory Of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior har ofte været anvendt i forbindelse med forskellige typer af 

adfærd, blandt andet kan nævnes forbrugers attitude mod mobile marketing (Karjaluoto & 

Alatalo, 2007) og adfærd mod mobile kuponer (Hsu et. al. (2006)  

8.9 Attitude til mobil markedsføring 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Hvordan Attitude indvirker på TPB (egen tilvirkning) 

 

Da mobiltelefonen er en meget personlig enhed for ejeren, identificerede Chowdhury, Parvin, 

Weitenberner og Becker (2010) fire faktorer, de mente influerede på forbrugerens attitude til 

mobile reklamer og interaktionen mellem disse: 

8.9.1  Underholdning 

Menneskers følelse af nydelse forbundet med reklamer spiller den største rolle i forbin-

delse med deres overordnede attitude til reklamerne (Shavitt, Lowrey og Haefner 

1998). Underholdningstjenester såsom spil, kan øge kundernes loyalitet og tilføje værdi 
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for kunden. For de fleste mennesker har de en naturlig legesyge, derfor giver spil og høj 

deltagelse (Haghirian og Dickinger 2004). Levering af spil og præmier til målgruppens 

mobiltelefoner er en succesfuld måde at tiltrække og fastholde kunder på (Haghirian og 

Dickinger, 2004). De første interaktive spil, så man så småt inden for SMS, mens man i 

dag forventer mere af oplevelsen som bruger. Med smartphones, hurtigere mobilt in-

ternet og større skærme, sikrer man brugerne en langt større oplevelse end man gjorde 

tidligere. Dette gør at man kan involvere forbrugeren dybere og gøre dem mere fortroli-

ge med de annoncerede tjenester eller produkter. (Krishnamurthy, 2000). I interview 

med Michael Lund Andersen, Okari, bliver der sagt følgende, da han bliver spurgt om 

hvilke faktorer der influerer mest: ” Det vi oplever er, hvis det er interessant så vil forbru-

geren også deltage i konkurrencer og vil også gerne dele sin position. Men det kræver de 

får noget igen. Forbrugeren antages at gå meget op i at dele med andre, så længe følelsen 

af at man giver noget også medfører man får noget igen.” 

8.9.2  Information 

Kvaliteten af oplysningerne placeret på en virksomheds hjemmeside har en direkte ind-

flydelse på kundernes opfattelse af virksomheden og virksomhedens produkter (Siau og 

Shen, 2003). Derfor er oplysninger leveret til dem, via mobile enheder også nødt til at 

vise kvalitative egenskaber som relevans, aktualitet og anvendelighed for forbrugeren, 

og de skal være interesseret i at få meddelelser, der er relevante for dem (Siau og Shen, 

2003). Information betragtes således som et meget værdifuldt incitament i mobil mar-

kedsføring, fordi modtagerne reagerer meget positivt på reklameoverførte incitamenter 

(Varshney, 2003). Information af reklame oplysninger er stærkt knyttet til attitude til 

reklame, når det overføres via traditionelle medier (Ducoffe, 1995).  

8.9.3  Irritation 

Annoncer har en stor indflydelse på folks attitude til reklamer (Shavitt, Lowrey, & Haefner, 

1998). Når reklame indarbejder teknikker, der generer, fornærmer, krænker eller er alt for 

manipulerende, er forbrugerne tilbøjelige til at opfatte det som uønskede og irriterende ind-

flydelse (Ducoffe, 1996). Mobile reklamer kan give en vifte af oplysninger, der forvirrer og 

distraherer modtageren såvel som overvælder forbrugeren med information (Stewart og Pav-

lou 2002). Forbrugerne kan føle sig forvirret over annoncerne og derfor reagere negativt.  
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8.9.4 Troværdighed 

The Nielsen Company har i 2009 udarbejdet en rapport (Trust, value and engagement in Ad-

vertising, Nielsen Company) om netop troværdighed og brugernes opfattede troværdighed af 

reklamer. Anbefalinger fra omgangskredsen er den mest troværdige kilde, og mere end 90 % 

af respondenterne på verdensplan svarede at de ”fuldstændigt” eller ”til dels” tror på anbefa-

linger fra omgangskredsen.  Af de store betalte markedsføringskanaler såsom online, print, 

TV, er aviser og tv de mest troværdige medier, hvorimod tekst-beskeder på mobiltelefoner er 

den mindst troværdige betalings markedsføringskanal. På et mere generelt plan, viste under-

søgelsen at 56% af respondenterne ”stoler meget” eller ”stoler” på betalt markedsføring. Un-

der halvdelen af respondenterne fandt online markedsføring (search, bannere etc.) som væ-

rende troværdigt. Årsagerne til dette kan læses i afsnittet ”Undersøgelse af mobil markedsfø-

ring”. 

 

Figur 17 - Grad af tillid til forskellige for af markedsføring (Nielsen, 2009) 
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8.10 Subjektiv norm i relation til mobil markedsføring 

 

 

 

 

Figur 18 - Hvordan Subjektiv Norm indvirker på TPB (egen tilvirkning) 

 

Udtrykket subjektiv norm bliver brugt til at henvise til de sociale indflydelser og den opleve-

de sociale værdi af mobil-annoncering, der kan påvirke en persons hensigt til at modtage mo-

bile reklamer. Det vil sige, det refererer til forbrugernes opfattelser af modtagelsen af mobile 

reklamer ved at tage hensyn til udtalelser fra eksempelvis venner eller kollegaer. Townsend 

(2000) hævdede, at unge brugere kan være mere påvirket af eksterne og interpersonelle på-

virkninger, fordi deres subjektive normer udvikles og forandres. De er oftere udsat for kilder 

af påvirkning udefra, såsom de generelle massemedier, og de er mere direkte påvirket af 

overbevisende reklamer. Desuden kan unge brugere være mere udsat for social indflydelse, 

eftersom de er på et stadium af social udvikling og læring (Ling & Yttri, 2002) og deres soci-

ale netværk er mere dynamisk og dermed mere udsat for indflydelse end andre brugere 

(Oksman & Raitiainen, 2001). 

Selvom subjektive normer har vist sig at være en vigtig faktor for intentioner om at anvende 

forskellige teknologier og tjenester, er resultaterne for så vidt angår brug af mobiltelefoner, 

blandet. For eksempel tyder en nyere undersøgelse fra Nysveen, Pedersen og Thorbjørnsen 

(2005) på, at det at man kan give udtryk for sin identitet kan være mere vigtigt end normer. 

Det vil sige, planer om at bruge mobile tjenester kan forklares med en overvejende grad af 

tilfredsstillelse af socialt samvær og udtryksmuligheder. Imidlertid er forholdet mellem socia-

le normer og det at kunne give udtryk for sin identitet, ikke undersøgt yderligere i deres un-

dersøgelse. 

 

 

Subjektiv Norm 

Måling: Niveauet af oplevet social pres 

- Opfattelse af attitude til opinion ledere 

- Opfattelse af accepteret adfærd 

- Opfattet vigtighed ved vedvarende ad-

færd  

 

Intention Adfærd / Hand-

ling 
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8.11 Perceived behavioral control i relation til mobil markedsføring 

 

 

 

 

Figur 19 - Hvordan Perceived Behavioral Control indvirker på TPB ( egen tilvirkning) 

 

PBC er defineret som en persons opfattelse af, hvor let eller svært det er at udføre en adfærd 

eller handling (Ajzen 1991). For at differentiere PBC fra holdninger, understregede Ajzen 

(2003), at PBC betegner en subjektiv grad af kontrol over udførelsen af en adfærd og ikke 

den opfattede sandsynlighed for, at udførelse af adfærden vil producere et givet resultat. Aj-

zen foreslog, at PBC "skal læses som den opfattede kontrol over udførelsen af en given hand-

ling" (2003). Derfor er PBC forbrugerens opfattelse af hvor let eller svært det er, at få hhv. 

produkt informationer fra en  hjemmeside, købe et produkt fra en web-shop etc. Generelt spil-

ler PBC en dobbelt rolle i TPB. Sammen med attitude og subjektiv norm, er det en faktor for 

intention, og  sammen med intention,  er det en faktor for adfærd. Siden udbredelsen af TPB, 

har der været en hvis usikkerhed omkring naturen af PBC. I de senere år har  spørgsmål ved-

rørende dets anvendelse  og målinger tiltrukket  meget opmærksomhed (Ajzen 2003). Især 

har empiriske resultater tvivlet på, om Ajzen’s (1991) oprindelige påstand om, at PBC er en 

enstrenget konstruktion, hvilket tyder på, at PBC har to forskellige dimensioner: self-efficacy 

(SE) og styrbarhed.Derfor kan følgende definitioner bruges:  

Self-efficacy: Efter Bandura (1986), defineres SE som en persons tiltro på sine egne kompe-

tencer. En virkeevne, der på ingen måde er en låst egenskab, som mennesket enten besidder 

eller ikke besidder. Der er snarere tale om et komplekst sammensat system bestående af kog-

nitive, sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forhold, som kombineres sammen mod 

opnåelsen af mål. Anvendes dette på e-handel,  beskriver self-efficacy forbrugernes opfattelse 

af deres egne evner til at få produktinformation og købe produkter online. Dette læner sig 

meget op af holdningen til mobil markedsføring.  

Perceived behavioral control  

Måler: Styrke ved kontrol 

- Oplevede interne evne til at ud-

føre en adfærd 

- Oplevede eksterne evne til at ud-

føre en adfærd 

Intention 
Adfærd / Hand-

ling 

Kon-

trol 
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Figur 20 - Triadic relationship (Bandure, 1986) 

 

Styrbarhed: Ifølge Ajzen (2003) defineres styrbarhed som individuelle afgørelser om til-

gængeligheden af ressourcer og muligheder for at udføre adfærden. Anvendes dette på e-

handel, beskriver styrbarhed forbrugernes opfattelse af at få oplysninger og købe produkter 

online. Det må antages at samme holdninger må gøre sig gældende på mobil markedsføring. 

Inddragelsen af PBC har været en vigtig bidragyder til sin TPB’s forklaringskraft. Valget af 

adfærdsmæssig kontrol er påvirket af overbevisninger om, hvorvidt en person har adgang til 

de nødvendige ressourcer og muligheder for at udføre adfærden med succes (Thorbjørnsen, 

Pedersen, & Nysveen, 2007).  

Begge faktorer vedrørende intern kontrol (evner, færdigheder, information) og ekstern kon-

trol (økonomiske ressourcer, oplevede barrierer, og afhængighed af andre) vil afgøre niveauet 

af percieved behavioural control blandt brugere og potentielle brugere. Generelt hævdes det, 

at de interne kontrol faktorer  der bestemmer behavioural control vil være mindre vigtige for 

unge og innovative brugere end for andre brugere på baggrund af deres erfaring og dygtighed 

ved at bruge mobile tjenester. Dog kan eksterne kontrolfaktorer såsom økonomiske ressour-

cer og andre barrierer være mere vigtigt for det unge forbruger segment (Thorbjørnsen, 

Pedersen, & Nysveen, 2007).  

8.12 Tillid i relation til mobil markedsføring 

Selvom ’tillid’ ikke er en del af TPB, finder vi det, i nærværende afhandling, vigtigt  at have 

det med for at få en endnu dybere forståelse for at forstå en forbrugers holdning til mobil 

markedsføring. 

Tillid er vigtigt i et online miljø, hvor forbrugere er tvunget til at tage beslutninger eller fore-

tage en anden handling med noget der involverer en stor usikkerhed, uden nogen form for 
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fysisk lokation, hvor forbrugeren kan se varen eller have denne mellem hænderne (Wingreen 

& Baglione, 2005). Tillid kan ses som forbruger feedback, der reflekterer individuelles be-

slutninger om hvad enten usikkerheden er blevet reduceret og forventninger om opportuni-

stisk adfærd er dækket (Palou & Gefen, 2004). Virksomheder er således tvunget til at opbyg-

ge tillidsfulde relationer for at fremme kundens accept (Okazaki, 2008). 

Mobiltelefon-brugere er mere tilbøjelige, til at vælge at åbne mobile reklamer pga. nysgerrig-

hed, men de står derefter med valget om de vil gå videre og trykke på den mobile kampagnes 

hjemmeside (Sadeh, 2002). Sådan en beslutning bliver truffet når forbrugeren har tillid til 

reklamen og det reklamerende brand, eller i visse tilfælde det medie annoncen vises i. Derfor 

skal tillid begrebsliggjort ved to forskellige konstruktioner, nemlig tillid til brandet og tillid til 

den mobile reklame. Forbrugeren er villig til at gøre dette, kun når denne afkoder både medi-

et og indholdet til at være ikke-vildledende og troværdigt (Sadeh, 2002). 

Mylonopoulos og Doukidis (2003) argumenterer for at mobil reklame via push markedsfø-

ring er effektivt, når det handler om at styrke brand awareness og kunde loyalitet, men da 

undersøgelsen er fra 2003, er der kommet andre muligheder, jf. kapitel 9. Derved er der bevis 

på, at mange virksomheder rent faktisk bruger mobile reklamer med vægt på branding. Op-

summeret kan det siges at:  

”Jo mere tillid forbrugere har til et brand, jo mindre bliver forskellen på hvad virksomheden 

ønsker at fortælle med deres brand og hvad forbrugeren identificerer med brandet.”(Jevons 

& Gabott, 2000) 

Forskning har undersøgt de faktorer, der driver forbrugernes accept af mobile reklamer, men 

kun få studier har undersøgt, om og hvordan incitamenter ville motivere forbrugernes accept. 

F.eks. fandt Rettie og Brum (2001), at monetære ydelser ramte bedst når det gjaldt villighe-

den til at modtage tekstbeskeder til mobiltelefoner. Barwise og Strong (2002) fandt, at moti-

vationen til at acceptere mobile reklamer ved modtagelse af en tilskyndelse blev påvirket af 

alder på forbrugeren. Yngre forbrugere var mere tilbøjelige til at acceptere mobile reklamer 

når der gives et incitament, end ældre forbrugere. Standing, Benson og Karjaluoto (2005) 

fandt ligeledes at interessen for at  modtage  mobil markedsføring er højere, når incitamenter 

tilbydes, og særligt økonomiske incitamenter kan forbedre niveauet af deltagelse. Således  er 

brugen af incitamenter  i stigende grad en effektiv måde  at motivere forbrugeren til at accep-

tere mobil-reklamer. Derudover understøtter Barwise og Strong (2002), at brugerne forventer 
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en belønning for at modtage reklamer på mobilen, og at brugen af incitamenter lindrer virk-

ningerne af negative holdninger til reklamer. 

Det er især vigtigt at vide, hvordan forbrugerne interagerer og ikke mindst synes om annon-

cerne leveret til deres mobiltelefoner. Selv om man tidligere  talte om positive holdninger til 

reklame, har det meste forskning i de sidste 20 år konstateret, at forbrugerne generelt har ne-

gative holdninger overfor annoncer  (Zanot, 1984). På samme tid, synes det midlertidigt at se 

ud til at  annoncering på internettet, genererer positive forbrugerholdninger. Dette kan skyl-

des internetannoncering ofte menes at være oplysende og underholdende. Pga. forskellen 

mellem forbrugernes svar på generel reklame og reklame via internettet, er det uklart, hvor-

dan forbrugerne interagerer med reklamer på deres mobiltelefoner, og hvordan deres hold-

ninger påvirker deres adfærd.  (Tsang, Ho, & Liang, 2004). 

8.13 Delkonklusion 

Det er for annoncøren muligt at skabe en forbindelse med forbrugeren ud fra brugen af TPB 

og ikke mindst ved at gøre brug af forbrugeradfærd. Attitude, SN, PBC og tillid er i denne 

instans blevet brugt for at skabe en sammenhørighed mellem denne kobling. Chowdhury, 

Parvin, Weitenberner og Becker (2010) undersøgelse af bl.a. de fire faktorer, der influerer på 

forbrugerens attitude til mobile reklamer og interaktionen mellem disse, kan anvendes i for-

længelse af det tidligere afsnit der omhandler markedsføringsformer på smartphones. Her 

nævner vi netop brandede spil og brandede apps, og disse to former kan sidestilles med fakto-

rerne underholdning og information. Samtidigt har andre undersøgelser vist at det at modtage 

et incitament for at modtage reklamen, kan være medvirkende til at modtageren er mere ven-

ligt stillet over for budskabet. Dette understøtter bl.a. de muligheder der er i en velovervejet 

kampagne indeholdende mobilkuponer. 
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9 Definition af målgrupper 

Definitionen af målgrupper svarer til at segmentere markedet. Det vil sige at man bevidst 

afskærer en del af markedet og kun retter sin markedskommunikation til det eller de udvalgte 

segmenter. Man kan også tale om nicher (nichemarkedsføring) som undertiden betragtes som 

snævrere målgruppedefinitioner end segmenter. Men afgræsningen er flydende. Ultimativt 

taler vi om one-to-one-marketing, når segmentet - eller nichen - består af det enkelte individ 

eller den enkelte virksomhed. Markedssegmentering er absolut ikke et nyt begreb, men det er 

stadig særdeles aktuelt. Der er altid grund til at segmentere. Kunderne er forskellige og vi kan 

ikke henvende os til alle på samme måde alene kommunikationsstøjen er med til at umuliggør 

dette.  

9.1 One-to-One Marketing 

One-to-One Marketing er betegnelsen for funktionen at skræddersy budskaber, produkter, 

serviceydelser og tilbud til den individuelle kunde. Og når vi taler om Internettet, som nok er 

den væsentligste årsag til "genopfindelse" af begrebet, betegnes det som One-to-One Web 

Marketing (Berg-marketing: one-to-one marketing, 2011). Ligesom CRM , der styrer one-to-

one markedsføringen, ikke er et nyt begreb opstået pga. Internettet, er One-to-One marketing 

det naturligvis heller ikke. Det er en salgsmetode, som tidligere har været praktiseret af han-

delsfolk, som ikke anså det som noget særligt, at behandle deres kunder på en personlig og 

individuel måde. Mulighederne og betingelserne for gennemførelse generelt og ved online, i 

særdeleshed, er imidlertid anderledes i dag og stiller krav om flere og andre værktøjer. Man 

kan, som Allen et al. (2001), sammenligne med andre former for marketing: 

"Mass marketing: One-to-all or one-to-many communications without specialization of mes-

sage or medium. 

Target marketing: One-to-many or one-to-few communications with specialization of mes-

sage and medium for each identified segment of the whole market. 

One-to-one marketing: One-to-few or one-to-one communication with individualized mes-

sage and medium for each higly targeted market or individual customer." 

 

Med one-to-one marketing er det forbrugernes krav, der dikterer konkurrencen. Muligheden 
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for en aktiv dialog og anden interaktion udvider mulighederne for konkurrenceaktiviteter og 

diversifikation. Jf. også produktudvikling (Berg-marketing: one-to-one marketing, 2011).  

Et grundlæggende mål (normalt) med one-to-one markedsføring er, at skabe relationer. I og 

med at CRM er et styringsredskab for one-to-one marketing, er der væsentlig overlapning 

mellem beskrivelserne af de to begreber. Basis for one-to-one markedsføring er viden om, 

hvad der skaber værdi for kunden. Da forbrugerne er stærkt kritiske med afgivelse af person-

lige informationer, og der er ganske snævre lovmæssige rammer for anvendelsen, er det et 

væsentligt emne i sig selv at finde balancen mellem informationsindsamlingen og anvendel-

sen. Forbrugeren skal opleve en acceptabel sammenhæng mellem sin afgivelse af information 

og den værdi han/hun får i kraft af de afgivne informationer. Forbrugeren ønsker personlig 

service. Det kan sammenlignes med den tilfredsstillelse, man vil føle ved at gå ind i en butik 

og blive modtaget med den form for service er ikke ukendt. Vi finder den hyppigst på b2b-

markedet (hvorimod det på konsumentmarkedet er sjældent) (Berg-marketing: one-to-one 

marketing, 2011). Bare må denne personlige og individualiserede service ikke være påtræn-

gende eller omklamrende. Her som så mange andre steder gælder det om at finde balancen. 

Det viser sig, at det koster 5 gange mere at skaffe en ny kunde end at sælge til en eksisterende 

kunde. Derfor må det antages, at det er en  god forretning at pleje de loyale kunder. 

Langvarige kunder er mere profitable af flere grunde. Bortset fra at man ikke har omkostnin-

gerne ved at skaffe dem - bl.a. til reklame og måske kreditvurderinger - danner kendskabet og 

den etablerede tillid mulighed for større omsætning bl.a. gennem krydssalg, større frekvens 

og større loyalitet. Ofte er kunder, man har samarbejdet med i lang tid, mindre prisfølsomme 

(fordi man påskønner andre værdier end lige netop den laveste pris) og er kunderne bliver 

tilfredse at de er ambassadører, kan de være guld værd for virksomheden (Berg-marketing: 

one-to-one marketing, 2011). Denne værdi kan strække sig over adskillige år, med stigende 

udbytte og værditilførsel for begge parter - med de rigtige relationer.  
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Figur 21 - Fordeling af kunder og den profit de skaber. (Jacobsen, 2000) 

 

Med mindre vi taler om en meget lille kundeskare, som eksempelvis for små b2b-

virksomheder, er opbygning af en kundedatabase et nødvendigt grundlag for one-to-one mar-

kedsføringen og CRM.  

En hovedregel ved etablering af en kundedatabase er, at begrænse informationsindsamlingen 

til det, der er brug for. Og ofte indhente informationerne stepvis. Et omfangsrigt spørgeskema 

vil afskrække mange potentielle kunder (Berg-marketing: one-to-one marketing, 2011). Der 

er således i one-to-one markedsføring tale om en kontinuerlig proces, hvor det tilstræbes at 

tilfredsstille kundernes umiddelbare behov for produkter og serviceydelser og efterhånden, i 

arbejdet med konstant at tilfredsstille kunden og forstærke loyaliteten, indhente endnu flere 

relevante informationer til brug for den fortsatte udvikling af ydelser eller kombination af 

ydelser, der er skræddersyet til den enkelte (Berg-marketing: one-to-one marketing, 2011). 

Følelsen af at virksomheden kender kunden og ikke betragter ham eller hende som et nummer 

eller en masse. Tillid og tryghed er nøgleord set fra kundens side. Engagement og involvering 

er nøgleord set fra leverandørens side. Når interaktionen sker baseret på en databases oplys-
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ninger, er der risiko for at budskabet ikke opfattes som personligt. Er skaden først sket er det 

vanskeligt efterfølgende at etablere - eller retablere - den grundlæggende tillid og tilfredshed. 

Der er hyppigt tilbøjelighed til at indsamle oplysninger, der er forholdsvis nemme at få fat i, 

og som er nemme at registrere. 

9.2 Målgrupperne for mobil markedsføring
22

 

Mobile enheder har åbnet for en verden, hvor al information og underholdning kan tilgås på 

farten. I fremtiden går ønskerne i  retning af apps og funktioner, der integrerer shopping, ko-

ordinering, socialisering og virtuelle oplevelser– alt sammen ting der er hverdagen nemmere 

og ferierne mere indholdsrige. Samtidig er udfordringen, at forbrugerne er blevet forvænte 

med, at alt er gratis –dog kan gennemarbejdede apps, der rammer et realiseret behov, øge 

villigheden til betaling. Relevant markedsføring kan gøre det muligt at ramme flere kunder og 

sikre betaling for apps gennem den vej. Her er muligheden personaliseret markedsføring eller 

lokationsbaseret markedsføring - dog skal det være muligt at slå det til og fra. At tage beta-

ling for nyheder vil være svært, da det opleves mængden af udbydere er enorm, og de fleste 

tilbyder nyhederne gratis. Dog er der muligheder for et abonnement, der tilbyder dagens avis 

specielt tilpasset og sendt til smartphones kombineret med en ”tungere” analytisk og uddy-

bende, fysisk udgave i weekenden. Samtidig kunne nyhedsapps forbedres med muligheden 

for at vælge hvilke områder, man ønsker nyheder fra fx sport og politik. 

Får at få en forståelse for aktiviteterne på smartphones i dag, er de forskellige aktiviteter delt 

ind i forskellige kategorier. På den måde bliver det mere overskueligt at opdele de forskellige 

segmenter samt deres brug af smartphonen. 

 Social dækker over aktivitet på sociale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter, de-

ling af billeder på eksempelvis Flickr og Google Plus samt netdating. 

 E-mail: Skriv, læs, afsendelse og modtagelse af e-mails på mobilen. 

 Knowledge er brugen af mobilen til at søge faktuelle oplysninger. Dette kan være på 

eksempelvis søgemaskiner og online opslagsværker som Wikipedia. 

                                                 
22

 Tager udgangspunkt i artiklen ”Bringing mobile segmentation to life” af Rozen, Anulewicz & Senn (2010) 

og en nylig undersøgelse fra Index Danmark-Gallup (2011).  
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 Organize er brugen af mobile enheder til planlægning af ens tid via nettet, eksempel-

vis ved brug af korttjenester som Google Maps, søgning på restauranter, teatret og bi-

ografen, samt eksempelvis rejseplanlægning ved hjælp af rejseplanen. 

 Admin: Dækker brugen af eksempelvis netbank/mobilbank, samt andre administrati-

ve opgaver der kan løses med smartphonen. Det kunne eksempelvis være at indberette 

husstandens årlige elforbrug eller betale regninger.  

 

 Shopping: Køb af varer og services på nettet, eksempelvis dagligvarer, billetter, ga-

ver, rejser, finansielle produkter osv. 

 Browsing:  Søger oplysninger om ting, man overvejer at købe på nettet, læser andre 

brugeres anmeldelser, bruger hjemmesider til at træffe beslutning om køb og finde de 

bedste priser og handelsbetingelser, herunder søgning efter produkter vha. en søgema-

skine (Google, Yahoo, etc.). 

 News: Nyhedssøgning via sin smartphone, enten som browsing på deciderede ny-

hedssider, eller ved brug af apps. Inklusive søgning af vejret og sportsresultater 

 Interest: Når man besøger specielle hjemmesider som del af personlig interesse eller 

hobby eller en blog/forum/chat room, som man besøger eller skriver/lægger indlæg på 

 Multimedia: Film, foto og musikbrug på smartphonen. Enten i form af video og mu-

sikfiler der ligger på telefonens indbyggede hukommelse og eksterne lagerenheder 

som eksempelvis SD kort, eller i form af streaming fra eksterne servere, enten in-app 

eller via hjemmesider. 

 Spil på smartphones. Enten i form af downloadede spil eller spil der bliver spillet på 

hjemmesider, enten alene eller med venner. 

Vi vil i det følgende afsnit undersøge hvorledes forbruget af medier på smartphones forholder 

sig blandt de forskellige segmenter, samt hvordan deres tilgang er til smartphones. 

9.2.1  Carlson Marketing 

I før nævnte artikel fra Carlson Marketing (Rozen, Anulewicz, & Senn, 2010) bliver der 

identificeret otte mobile målgrupper: 

 Cordhoards: Mennesker der ikke ejer en mobil enhed. 
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 Strictly Speaking: Brugere der er på begynder stadiet, bruger kun sin mobile enhed 

til at snakke med. Segmentet er i oppe i alderen, omkring 62, gift og har højst sand-

synligt børnebørn. 

 

 Utoolitarian: Brugere der lejlighedsvis gør brug af SMS, snakker også i telefonen, 

men begiver sig aldrig ud på internettet med sin mobiltelefon. Telefonen er kun til 

praktisk brug. Brugerne i dette segment er omkring 54, gift og har to børn. 

 

 Lifeliners: Brugerne i dette segment bruger sin telefon regelmæssigt til at sende 

sms’er, tjekke deres e-mail, men omvendt går brugeren sjældent på internettet, men 

ved det findes. Brugerne er gennemsnitligt 39, gift, uddannet og bor i forstaden. Hun 

har altid sin mobile enhed med sig, men kun pga. hendes børn. 

 

 Mobile Moths: Dette segment er en habil bruger af smartphones, dog med forbehold, 

da brugeren ikke bruger alt, hvad denne kan. Brugerne er gennemsnitligt omkring 38. 

Gift og bor i forstaden. brugeren af dette segment går op i at have nyere teknologi 

pga. skiltningsværdien. 

 

 Duty Callers: Bruger den mobile enhed som et alternativ til kontor-pc. stor bruger af 

SMS og e-mail, hyppige browsing. Brugerne i dette segment er ca. 45, bor i en mel-

lemstor by, højt uddannede og familie orienteret. Han forventes at have en ekstra en-

hed til personlig brug. Bruger det mobile internet ofte. Arbejde- og livsbalance er vig-

tigt for dette segment. 

 

 Funccessorizers: Brugeren i dette segment anvender enheden til billeder, spil, SMS 

og andre funktioner. Brugeren i dette segment er ca. 22, single og up-to-date på pop 

kultur og de aktuelle tendenser. Brugeren går op i stil og image og bruger alle funkti-

oner på enheden. Den gennemsnitlige bruger har ikke en fast telefon og er "påvirket af 

den opbyggede hype af mobil". 

 

 Mavericks: Brugeren i dette segment er gennemsnitlig 33, bor sammen med sin kæ-

reste i en større by. Brugeren har en højere uddannelse. Er meget aktiv og socialt an-

lagt. Denne gruppe  er villig til at betale ekstra for den nyeste teknologi og henter ofte 
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apps, bruger det mobile internet til at se videoer, surfer på nettet og er en "borgme-

ster" af flere steder så som programmet ”foursquare (foursquare, 2011)”.  

 

Segmenterne giver et godt indblik i, hvordan fordelingen er for markedsfører, hvordan disse 

interagerer med deres telefoner og bruger dem og på hvad. Grafisk ser fordeling således ud: 

 

Figur 22 - Placering af de otte identificerede målgrupper 

 

Målgruppernes placering viser hvor flittigt brugen af smartphones er, hvor glade for teknolo-

gi målgrupperne er hver især. Dermed findes det også fra forfatterne af denne afhandling, 

ikke brugbart at gøre brug af følgende tre målgrupper: Cordhoards, Strictly Speaking og 

Utoolitarian. Dette bunder i disse tre, ikke ville være lige så åben for at modtage mobil mar-

kedsføring, som de øvrige fem målgrupper.  

9.2.2 Gallup 

TNS-Gallup har i foråret lavet en undersøgelse af det danske smartphone marked, brugen af 

smartphones samt hvordan disse brugere opfører sig. Disse data vil vi her i opgaven benytte 

til af forklare markedet for smartphones i dag. 

For at få en dybere viden om brugen er disse blevet inddelt i forskellige segmenter. Dette er 

gjort for at få et korrekt billede af forbrugerne, deres historie, deres behov, følelser og livsstil. 

Disse data vil forklare hvorfor de forskellige segmenter gør hvad de gør. 
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I det følgende har vi beskrevet de forskellige segmenter som de er udformet af TNS – Gallup 

i 2010 (TnsDigitalLife, 2010). Segmenterne repræsenterer de forskellige måder som man 

interagerer online på i dag, samt hvorfor de gør på den måde de gør. 

 Influencers: Internettet er en integreret del af deres liv. De er unge og er storforbru-

gere af mobilt internet, og går på nettet alle steder, både hjemme, under transport og 

når de er sammen med venner, familie og bekendte. De er passionerede sociale 

netværkere og skriver på blogs. Derudover shopper de meget online, og benytter og-

så deres telefon til dette. De vil gerne have at så mange som muligt hører dem og de-

res holdninger på internettet. 

 

 Communicators: Denne gruppe er vilde med at tale, kommunikere og udtrykke sig 

selv, hvad enten det er ansigt til ansigt, via sociale netværk, instant messaging, via 

SMS, via telefonen eller ved at sende e-mails. De har lyst til at udtrykke deres me-

ninger og holdninger i online verdenen, på en måde de ikke har mulighed for i et off-

line perspektiv. De har en tendens til at være smartphone brugere og de er forbundet 

til nettet via mobilen, hjemmefra og fra arbejde eller uddannelsesinstitution. Forde-

lingen mellem kvinder og mænd er lige fordelt i dette segment, og det består af per-

soner i alle aldersgrupper. Af digitale aktiviteter er de storforbrugere af sociale me-

dier, e-mails, nyheder, spil, multimedier og interessent-fora. 

 

 Networkers: For denne gruppe er internettet vigtigt for at skabe og opretholde rela-

tioner, til både venner, kollegaer, familie og forretningspartnere. De er normalt kate-

goriseret som travle personer. De bruger sociale netværk til at holde kontakten med 

folk som de ellers ikke vil have tid til. De bruger gerne tid på at kommunikere med 

brands og virksomheder og leder gerne efter tilbud, rabatter og kuponer på netttet. 

Networkers er fordelt mellem kvinder og mænd og der er en svag overvægt af det 

yngre segment i denne gruppe. Af digitale aktiviteter er storforbrugere af e-mails og 

sociale medier. 

 Knowledge-Seekers: I dette segment bruges internettet til at skaffe viden, informa-

tion og til at selv-uddanne dem selv inden for almen og mere specifik viden. De er 

ikke specielt interesserede i sociale netværk, men er til gengæld meget interesserede 

i at kommunikere med ligesindede, specielt hvis disse kan hjælpe dem med at fore-

tage specifikke købsbeslutninger. Derudover er de specielt interesserede i de nyeste 
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produkter og teknologier. Knowledge-seekers er i overvejende grad mænd og er lige-

ligt fordelt over alle aldersgrupper. De er store brugere af webbrowsing, sociale me-

dier og e-mails. 

 

 Aspirers: Er et ret nyt segment til at benytte internettet, og de vil gerne skabe sig et 

personligt ’rum’ på nettet. De er nye til internettet og dets muligheder, og får adgang 

hovedsaligt via smartphone eller via hjemmet. De bruger ikke mange af webbets tje-

nester og services men vil meget gerne i gang med det og lære mere om det. Af ser-

vices på nettet som de bruger, er e-mails og sociale medier de flittigst anvendte. Det 

er overvægt af kvinder i dette segment. 

 

 Functionals: Denne gruppe bruger internettet som et effektivt værktøj, men er ikke 

meget for at selviscenesætte sig selv online. De tjekker mails, læser nyheder, sport, 

vejret, men benytter sig også af e-handel. De er uinteresserede i nye tiltag, såsom so-

ciale netværk, og de er nervøse for sikkerheden på internettet bl.a. inden for beskyt-

telse af persondata. I dette segment er der en lille overvægt af kvinder og langt de 

fleste er i en ældre aldersgruppe. 

 

Det skal påpeges at Gallup/Index Danmark, kun bruger Influencers, Networkers, Knowledge-

Seekers og Functionals. Dette bliver opsummeret i nedenstående figur sammen med en for-

klaring hvorpå disse fire segmenter bliver brugt. Samtidigt kan der ses et typisk døgn for de 

fire ovenstående segmenter i bilag A-D. 
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Figur 23 - Fordeling af fire ud af de seks identificerede segmenter - Index Danmark/Gallup 

 

Disse fire segmenter fordeles på, hvad Gallup, kalder for ”future shapers” og ”future ma-

kers”  Gallup rekrutterede til deres undersøgelse, fra segmenterne Future Shapers og Future 

Makers inden for teknologi. De er karakteriseret ved at være velinformerede og handlekrafti-

ge forbrugere, der, når de opdager et nyt produkt/serviceydelse, ikke kun udviser stor person-

lig interesse, men også aktivt fremhæver det positivt til personer i deres omgangskreds. I un-

dersøgelsen af mobile devices er der identificeret fire segmenter. Future Shapers og Future 

Makers findes inden for alle fire segmenter, men med dette udgangspunkt i brugen af digitale 

medier vil en yderligere segmentering kunne hjælpe i udviklingen af fremtidige digitale pro-

dukter og serviceydelser. Disse to hierarkiske målgrupper, bygger på princippet om adaptions 

teori, der kan ses nedenunder. 
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Figur 24 - Segmenteringens fordeling 

 

Segmenteringen er af natur hierarkisk. Hvor Future Shapers er nøgle figuren, der vil have den 

største indflydelse på markedet. Future Makers, selv om de ikke helt så leading-edge, er afgø-

rende for at gøre nye ideer til hverdags muligheder. Today Consumers repræsenterer den 

"gennemsnitlige" forbruger i dag, mens Yesterday og Yesteryear Consumers følger markedet, 

forankret i allerede etableret adfærd, derved er disse to segmenteringsgrupper langsomme til 

at ændre sig  (Law, 2011).  

9.3 Opsummering 

Opsummerende kan de to forskellige typer segmenter sammenfattes i forbrugere, der har et 

vidst kendskab til deres smartphones. Disse forbrugere er storbrugere af deres telefon hvortil 

de, bruger den til mere end bare SMS og opringning. De bruger samtidigt smartphonens an-

dre muligheder, såsom at tjekke mails, tilgå internettet både via WIFI og det mobile netværk, 

de henter og bruger forskellige apps og bruger generelt dens muligheder, som en minicompu-

ter. De to grupper er altså personer som ser det som et hjælpemiddel i hverdagen, som er åbne 

for nye tiltag og derved ikke vil se det som et unødvendigt gene at modtage reklame på 

smartphonen eller scanne en QR-kode, hvis disse finder reklamen spændende, troværdig eller 

relevant for dem. 
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Det er dog vigtigt at påpege at de i afhandlingen nævnte segmenter ikke er udtømte. En virk-

somhed vil kunne finde deres egne segmenter og målgrupper, og netop ved hjælp af den me-

gen data, man som annoncør kan få fat i, har man mulighed for at ramme ”sit” specifikke 

segment meget præcist. Man kan altså sige at man som annoncør kan få flere informationer 

om sine kunder, des mere de bruger ens services på nettet og mobiltelefonen, som det også er 

forklaret i vores afsnit omhandlende segmentering. 
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10 Maslow - behovsteori23 

Som udgangspunkt udtrykker Maslows behovspyramide idéen om, at alle menneskelige 

handlinger er affødt af et behov. Når vi har et uopfyldt behov, handler vi for at få det opfyldt. 

Pyramiden viser i hvilken rækkefølge, vi prioriterer vores behov. Man starter nederst i pyra-

miden, og så snart behovene er dækket, bevæger man sig højere op, indtil toppen er nået (En-

gell, 2011).  

 

Figur 25 - Maslows behovspyramide 

10.1 Fysiske behov 

Mennesket har førend alt andet behov for vand og mad for at overleve. Derfor er de fysiolo-

giske behov de stærkeste af alle behovene. Når mennesket er sultent fyldes hele bevidstheds-

feltet af behovet for at stille sin sult og alle de andre behov træder i baggrunden og er praktisk 

taget ikkeeksisterende.  

Man behøver vand, mad, luft, søvn, varme, hvile, sex og en normal kropstemperatur for at 

kunne fungere. Brød og mælk, seng og frakke er eksempler på varer der dækker de fysiske 

behov. Kroppens primære fysiske behov er afgørende, da mangel på en eller flere af kroppens 

                                                 
23 Følgende afsnit tager udgangspunkt i bogen Toward a Psychology of Being, 3rd Edition af Abraham H. 

Maslow, med mindre andet er blevet anført 

Behov for 
selvrialisering 

Ego 

Sociale behov 

Tryghedsbehov 

Fysiske behov 
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primære behov i længere tid vil medføre døden. Hvis man er meget sulten eller meget tørstig, 

tænker man ikke på andet, og man er derfor heller ikke motiveret for at få tilfredsstillet andre 

behov. Først når kroppens primære fysiske behov er dækket, melder det næste behov sig i 

Maslow behovspyramide. 

Hele fremtidsbilledet ser også ud til at ændre sig i forhold til de behov der er mest fremme. 

Det sultne menneske tænker kun på at spise - at skaffe sig mad. Han tror, at hvis blot han får 

garanti for at han kan stille sin sult, så vil han være lykkelig i resten af sine dage. Livet går ud 

på at spise - frihed, kærlighed og idealisme eksisterer ikke. Et menneske der lever i denne 

tilstand lever praktisk talt af brød alene.  

Men hvad sker der når der pludselig er nok brød. Øjeblikkelig opstår der et andet og højere 

behov og det vil nu dominere mennesket. Når dette behov er opfyldt vil et nyt og højere opstå 

osv. Det er det der menes med, at de basale behov er organiseret i et hierarki af relativ styrke.  

10.2 Tryghedsbehov 

Det handler om behovet for sikkerhed, stabilitet, beskyttelse, frihed fra frygt, nervøsitet og 

kaos. Behov for struktur, orden, lov, grænser, osv. Derfor er kaotiske, aggressive og forstyr-

rede forhold i hjemmet en forhindring for at opnå sikkerhed.  

En stor del af børns udvikling handler netop om at give dem indsigt i verden, så deres angst 

for de truende fænomener mindskes - frygten for det ukendte - torden etc. Børn har derfor 

behov for orden, struktur og rutiner omkring dem - ro, renlighed og regelmæssighed. De har 

med andre ord behov for en forudsigelig og lovmæssig verden. Forældrenes uretfærdighed og 

utilregnelighed skaber usikre børn fordi verden bliver utilregnelig.  

Tryghedsbehovet sikre den fortsat dækning af de fysiske behov og behovet for sikkerhed, 

tryghed, stabilitet, orden og beskyttelse mod vind og vejr, smerter og andet ubehag og fravær 

af angst og frygt. Det kan også være en person, der har prøvet sult og nød, og som nu bruger 

megen energi og tid på at sikre sig og sin familie. Uddannelse, job, tyverialarm og cykelhjem 

er andre eksempler på varer som dækker tryghedsbehovet.  

I dag kommer sikkerhedsbehovet i den civiliserede del af verden mest til udtryk som behovet 

for et fast arbejde, en opsparing, forsikringsordninger - behovet for kendte snarere end ukend-

te ting omkring os. Religion, videnskab, filosofi kan for nogen være en vigtig sikkerheds-

funktion, der forklarer verden og giver tryghed i forhold til døden. Men der er naturligvis 
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også mange andre behov knyttet til religion. Først når behovene på første og andet niveau er 

tilfredsstillet, kan man interessere sig for dem på næste niveau. 

10.3 Sociale behov 

For at kunne trives og udvikle sig, har mennesker behov for fællesskab, kærlighed, venskab 

samt behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper. Mennesket bliver smerteligt 

bevidst om sin mangel på venner, kærester, ægtefælle, børn, og vil længes efter en kærlig og 

omsorg. Det er også spørgsmålet om at føle sig accepteret af sine nære omgivelser, familie, 

naboer og arbejdskolleger, men også som borger i samfundet. Det social behovet dækker og-

så økonomisk tryghed i en familie i stabile rammer og i et samfund, der giver beskyttelse 

mod sult og kriminalitet.  

Som et andet eksempel kan nævnes barnet, der har behov for at føle sig elsket af sine foræl-

dre. Ifølge Maslow kan børn og voksne tage skade af at leve udenfor sin familie, gruppe eller 

i landflygtighed. Han mener dog at behovet for at høre til i et fællesskab undervurderes som 

følge af urbaniseringen og individualiseringen. Kærlighedsbehovene indebærer såvel at give 

som at modtage kærlighed.  For en person med psykisk funktionsnedsættelse gælder det, at 

han eller hun har behov for at føle sig anerkendt på trods af sin funktions nedsættelse. Fx vil 

det pædagogiske arbejde være præget af ligeværd og gensidig respekt. Det drejer det sig om 

behovet for at blive elsket og anerkendt og indgå i positive relationer til andre mennesker. 

Den rigtige mobiltelefon, medlemskab af et netværk eller en sportsklub, eller en skirejse med 

ungdomsklubben er eksempler på varer som dækker det sociale behov. Når disse behov er 

tilgodeset i en vis grad melder behovet sig for at være noget i sig selv. 

10.4 Ego behov 

Det er ikke nok at være accepteret, men man ønsker at hævde sig, få succes og blive beun-

dret, og man søger derfor at få dækket sit ego behov. Ego behovet bliver dog først påtræn-

gende, når behovene på de tre lavere niveauer er tilfredsstillet. De fleste mennesker har et 

behov for en stabil, godt funderet selvagtelse og selvværd og for at modtage påskønnelse og 

værdsættelse fra andre. Disse behov kan deles i to:  

 Behovet for styrke, præstation, kompetence, tilstrækkelighed, beherskelse og selvsik-

kerhed i forhold til verden og for uafhængighed og frihed.  
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 Dernæst har vi behovene for at have et godt omdømme, prestige, status, berømmelse, 

anerkendelse, opmærksomhed, der er et udtryk for respekt eller værdsættelse fra an-

dre.  

 

Ego behovet er behovet for at være et unikt menneske, behov for at præstere, hævde sig, have 

ansvar og indflydelse - have status. Have selvtillid og have behov for at blive påskønnelse og 

få ros af andre. Kort sagt kærlighed, anerkendelse, opmærksomhed og status. Ego behovene 

leder til selvsikkerhed, selvværd, styrke, duelighed og tilstrækkelighed, af at være nyttig og 

nødvendig for verden. Manglende opfyldelse af dette behov leder til mindreværdsfølelse, 

svaghed, og til hjælpeløshed.  

Maslow pointerer at der er store farer forbundet med at bygge sin selvagtelse på andres me-

ninger frem for på reel kapacitet. Den mest sunde selvagtelse er baseret på fortjent respekt fra 

andre i stedet for ydre berømmelse og idolisering.  

10.5 Behov for selvrealisering 

Mennesker, som har fået dækket behovene på de fire foregående niveauer, er mennesker som 

ønsker at skabe noget, mennesker som søger udfordringer, og som har trang til at udvikle og 

bruge deres evner. 

Man har behov for at realisere alle personlige potentialer, for selvudvikling og kreativitet. 

Mennesker, som befinder sig her, har i følge Maslow ”en sund og frisk personlighed” og 

handler ud fra deres egen vilje. Nye udfordringer, nå så langt, man kan, opfylde sin dybeste 

længsel. Maslow mente, at vi mennesker har bedre mulighed for at bevæge os op mod det 

højeste niveau, hvis vi får en uddannelse og dermed indsigt til at vokse og udvikle os.  

10.5.1 Maslows sammenhæng mellem motivations behovene 

Maslow skelner mellem mangelbehov og vækstbehov, hvor førstnævnte dækker de fire 

første behovskategorier, som kan mættes gennem den rette strategi. Selvrealiserings-

behovet relaterer til menneskets behov for selvfuldkommengørelse, nemlig at blive det 

man har potentiale til at blive, set ud fra et personligt perspektiv.  

10.5.2 Selvrealiseringsbehovet 

Men selvrealiseringsbehovet dækker over  
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 et vækstbehov, som aldrig kan mættes, det vil hele tiden lede mennesket frem mod 

fortsat nye udviklingsmuligheder og realisering af det iboende potentiale i mennesket, 

og som dækkes af de to øverste behov.  

 et mangelbehov, der opstår, når organismen mangler noget, og som dækker de tre ne-

derste behov.  

10.5.3 Mangelbehov 

Abraham Maslow opfattede de tre nederste niveauer som disse mangler eller behov virker 

som drivkraft for processer, som foregår, indtil behovet er dækket.  

10.5.4 Vækstbehov 

De to øverste niveauer anså Maslow for at være fyldt af vækstbehov. Mangelbehovene kan 

mættes, og på den måde står de i modsætning til de to øverste behovsplaner, som ikke kan 

mættes. Mangelbehovene er normalt de stærkeste, og det betyder, at behovene for selvhæv-

delse og for selvrealisering træder i baggrunden, hvis et eller flere af mangelbehovene ikke er 

dækket. Selv når alle andre behov er tilfredsstillet kan vi ofte forvente (hvis ikke altid), at en 

ny utilfredshed og rastløshed snart vil udvikle sig, medmindre individet gør, hvad han indivi-

duelt set er egnet til. En musiker må spille musik, en kunstner må male, en poet må skrive, 

hvis han ultimativt skal finde fred med sig selv. Hvad et menneske kan blive, må det være. 

Han må være sand over for sin egen natur. Dette behov kunne kaldes selvrealisering.  

10.6 Kritik af Maslow’s behovpyramide 

Grundet den teknologiske udvikling, som har medført, at det er muligt at få dækket de basale 

behov relativt let i forhold til tidligere, synes Maslows teori, ifølge Christensen at være en 

smule forældet (Christensen, 2004: 209). Det er derfor vigtigt at skelne mellem hvilken kon-

tekst Maslows teori bliver brugt i. Når man bruger Maslows teori i forbindelse med motivati-

on af individer menes ikke, at den kan beskyldes for at være forældet, da behovene i denne 

sammenhæng stadig er styrende for det pågældendes individs adfærd. 

Maslow udtrykker i starten af sin teori, at man skal have de basale behov opfyldt, før man 

kan forsætte til det næste behov. Senere i teorien udtrykker han dog at det er muligt at opnå 

delvis tilfredsstillelse. Det vil sige at man ikke behøver at have opfyldt de basale behov, før 

man kan forsætte op i hierarkiet. Dette er i sagens natur en selvmodsigelse og det er kritisa-

belt, at Maslow først giver udtryk for det ene også det andet. Årsagen til disse modsigelser 

kan man kun gisne om, det kan skyldes at det ”[…] remains to be worked out by further re-
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search” (Maslow, 1970: 53), i andre tilfælde er årsagen uforklarlig. Neher argumenterer for 

at årsagen til disse modsigelser kan findes, i hvad han kalder ”watering down” effekten, hvil-

ket kan tolkes som, at teorien udvikler sig, som den bliver beskrevet og formuleret. Neher er 

dog af den overbevisning at den vigtigste årsag for Maslows modsigelser skyldes:  

”[…] Maslow’s tendency, which he himself recognized, to be impressionistic, rather than 

conceptually rigorous, in his thinking and writing” (Neher, 1991: 92). Lige meget hvordan 

man vurderer Maslows modsigelser, er de uden tvivl et kritikpunkt i hans teori om ’Human 

Motivation’. 

Et andet kritikpunkt i teoriens forbehold er eksemplet vedrørende individer opvokset i trygge 

familier, som gennem hele deres liv har opnået 100% opfyldelse af deres mangelbehov. Disse 

individer opbygger, som beskrevet, en frustrationstolerance ud over det sædvanlige. Dette er 

ifølge Maslows teori det optimale et individ kan opnå; at have et liv hvor ens mangelbehov er 

blevet tilfredsstillet, da det skaber stærke sunde individer. Denne konklusion er dog ikke i 

overensstemmelse med andre teoretikers opfattelse. Neher beskriver eksempelvis at:  

”[…] A moderate level of need gratification seems to be more growth enhancing than the 

high levels of need gratification that Maslow favored” (Neher 1991: 109). 

10.7 Opsummering: Maslow’s indvirkning på  mobil markedsføring 

Efterhånden som mobiltelefonen bliver en mere integreret del af mennesket, rykkes forbruge-

rens forskellige behov, nu er telefonen f.eks. så vigtig at den ligger ved siden af mange for-

brugere, når disse sover (Is Social Media a New Addiction, 2010).  

I stil med en forbrugers behov og ønsker skal afdækkes er mobil markedsføring blevet en 

måde at afdække dette. Med den danske hjemmeside: etilbudsavisen.dk, har forbrugeren en 

mulighed for at kunne se et samlet overblik over, hvad de forskellige butikker har af tilbud. 

Personerne bag etilbudsavisen.dk har også blevet lavet en app, så forbrugeren kan tage denne 

med på farten og forbrugeren derved har mulighed for at tilgå disse aviser, mens denne går og 

handler. 
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10.7.1 Fysiske behov 

Dette behov kommer af generation Y
24

, er så vant til at bruge mobiltelefonen, at det fysiske 

behov for hele tiden at tjekke deres telefon er blevet så integreret en del af deres liv. Med 

udgangspunkt i etilbudsavisens app og hjemmesiden, må det antages at denne mulighed er 

med til at afdække de fysiske behov, der, som beskrevet ovenover, afdækker behovene for 

f.eks. mad, drikke og søvn. Dvs. forbrugeren går ned i en butik, med denne mulighed for at 

finde tilbud. 

10.7.2 Tryghedsbehov 

Det at have muligheden for at have en kontakt på sig hele tiden, en sikkerhed, når man er 

udenfor hjemmet og ude i det offentlige rum, i byen osv. 

Tryghed kan i dette tilfælde også anses som tillid, at forbrugeren skanner en QR-kode, som 

det var tilfældet med H&M’s reklamefremstød (MobNet, 2011, se bilag E). Det krævede tillid 

fra forbrugerens side at skanne en QR-kode og derefter indtaste sit mobiltelefonnummer, for 

at få 20% rabat på et stykke tøj. Selvsamme reklame fik en kæmpe respons og var en kæmpe 

succes for H&M, idet den skabte en awareness, der ikke var set før.  

”Der var dobbelt så mange, der scannede koden, som der var brugere, der sendte en sms for 

at opnå rabatten. Selv hvis det havde været en 50/50-fordeling, havde det været fint, men det 

her var virkelig godt,” siger Steffen Krabbenhøft, der er chef for mobil markedsføring i Me-

diacom (Hertzum, 2011). 

Det samme gør sig gældende for de andre virksomheder, der giver forbrugeren mulighed for 

at modtage en sms med tilbud. Forbrugeren tilmelder sig dette, opgiver deres mobiltelefon-

nummer, da der er en tryghed eller tillid til virksomheden og brandet. 

10.7.3 Sociale behov 

Med mobiltelefonen, navnlig smartphones, har forbrugeren mulighed for at, ud over de nor-

male ting i en mobiltelefon kan, sms/mms og ringe, har brugeren nu mulighed for at tilgå 

                                                 
24

 Generation Y, Millennial generation (eller Millennials), Generation Next, Net Generation, Echo Boomers, 

beskriver den næste generation. Da der ikke findes præcise datoer for, hvornår generation Y starter og slutter, 

har kommentatorer brugt fødselsdatoer lige fra et eller andet sted i midten af 1970'erne til begyndelsen af 

2000'erne. William Strauss og Neil Howe bruger start året i 1982, og slutter årene omkring årtusindeskiftet, 

mens andre bruger starter år i midten til slutningen af 1990'erne eller begyndelsen af 2000'erne. (Wikipedia, 

2011) 
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sociale medier, såsom Facebook, Twitter og deslige, via deres telefoner. Det kræver kun en 

forbindelse til internettet via Edge/3G eller en WIFI forbindelse. Det betyder forbrugeren har 

mulighed for at opdatere ”på farten”, alt hvad man foretager sig og tænker. 

Det sociale kan antages at komme i form af forbrugeren deler en reklame, det kan være H&M 

reklamen, hvorpå der var mulighed for at dele koden, forbrugeren havde skannet. Det kan 

ligeledes antages, forbrugeren ligger en henvisning op på enten Facebook, Twitter osv., hvor-

på forbrugeren fortæller om en given reklame, samtidigt med, ens omgangskreds kan kom-

mentere på denne.  

10.7.4 Ego behov 

Det er efterhånden ikke nok ”bare” at have en telefon, der er også status i at have en bestemt 

telefon, nu skal det være en smartphone. At forbrugeren får ros for f.eks. at dele en kupon, 

om det er fra Burger King, H&M eller en tredje virksomhed, er med til at påvirke dennes ego. 

Med udgangspunkt i casen om H&M, antages det, at forbrugerens omgangskreds, hvorpå 

denne delte det, både på sociale medier og ved videre sendelse, ville modtage ros for dette, 

hvilket øger forbrugerens status og ikke mindst selvtillid.  

10.7.5 Selvrealisering 

Hvor de fire ovenstående behov har været mere centreret omkring forbrugeren, kan det argu-

menteres at selvrealisering er centraliseret omkring virksomheden, i dette tilfælde dagligvare 

butikker der gør brug af apps.  

Forbrugeren har nu mulighed for at hente apps fra Rema1000, SuperBest og Coop. Specielt 

Coop er kraftigt repræsenteret på apps markedet, med en app for hver af deres butikker, Fak-

ta, Kvickly, SuperBrugsen og Irma. Dette må antageligvis skyldes, de med deres loyalitets-

program som ejerforening bag Coop, FDB
25

, står for. Herigennem kan der være blevet ind-

samlet en masse data om kunderne og hvorledes deres ønsker til en app har været. Problemet 

med Coop er, de ikke succesrigt har formidlet deres apps ud til befolkningen. Det har Re-

ma1000 derimod, deres app har været i tv-spots, vist hvordan den virker og har dermed skabt 

en first-mover effekt på markedet. Rema1000 har derved formået at videreudvikle et koncept 

hvorpå de interagerer med kunden, på en ny måde. Dette sker primært ved at app’en kommer 

med forslag til mad, fortælle hvilke ingredienser der skal anskaffes, dette gøres nemt med et 

                                                 
25 Gælder dog kun i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen (Coop, 2011).  
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enkelt klik på en knap, dertil har forbrugeren mulighed for at strege de varer ud, der er blevet 

fundet og til sidst kommer der også en vejledning til at lave maden. 
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11 AIDA modellen  - Hierachy of Effects. 

11.1 AIDA modellen 

Aida modellen er en kommunikationsmodel der bruges til at forklare de trin en forbruger skal 

igennem, fra de hører eller bliver opmærksom på et givent produkt, til de gennemfører et 

eventuelt køb. 

AIDA består oprindeligt af fire trin, nemlig Attention, Interest, Desire og Action.  Modellen 

er tilbage fra 1925, og der er i sagens natur ikke tænkt hverken internet eller mobil markeds-

føring med i  modellen, da den blev skabt af Strong tilbage i 1925. Sidenhen er der kommet 

alternative versioner af AIDA til, bl.a. Satisfaction, således at modellen bliver til AIDAS. Vi 

vil her kort gennemgå de fem faser, og efterfølgende vil vi lave en forklaring af hvordan AI-

DAS modellen kan bruges til mobil markedsføring, hvor man kan føre brugerne igennem alle 

AIDAS’ fem faser på en enkelt mobil-surfing-session.  

Attention: I denne fase skabes der opmærksomhed om et givent produkt, eller eksempelvis en 

given mobil side. Et eksempel på dette stadie kan være mobile webbanners, der vises på en 

hjemmeside som brugeren tilgår via sin smartphone. Dette banner skal så indeholde elemen-

ter, der skaber opmærksomhed.  

Interest: Her skal brugerens interesse fastholdes og et eventuelt behov skal konkretiseres. I 

denne fase, vil en bruger eksempelvis gå i gang med at lave søgninger i forhold til et specifikt 

produkt eller laver sammenligninger inden for en produktkategori. Disse søgninger kan ek-

sempelvis være ved hjælp af søgemaskiner, venner & kollegaer samt familie. Her søger man 

altså på en produktgruppe eksempelvis ”vaskemaskine” 

Desire: Nu er der et konkret behov til stede, og brugeren laver mere specifikke søgninger, der 

kan gå mere i dybden med eksempelvis specifikke modeller eller et produkt, der overholder 

visse krav. Disse søgninger kan ligesom i interest-fasen foregå ved hjælp af venner, familie 

og bekendte, men også via søgemaskiner og internetportaler med tests og anmeldelser. Søg-

ningerne bliver lidt mere specifikke og præcise og vil nu eksempelvis lyde på: ”vaskemaskine 

med tørretumbler, klasse A”. Det er i dette led at annoncøren bl.a. tilfredsstiller ego behovet 

og behovet for selvrealisering for at skabe et ønske om netop dette produkt. 

Action: I action-fasen er behovet konkretiseret ned til et specifikt produkt eller brand. Bruge-

ren kan eksempelvis lave en søgning på ”Miele vaskemaskine model ABC-XYZ” Det er også 
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i denne fase at brugerne spørger specielt omgangskredsen om specifikke leverandører og de-

res services. Brugeranmeldelses sider, såsom trustpilot.dk hvor kunder deler erfaringer om 

leverandører også vil kunne indgå i denne fase. Det er derved i denne fase, at forbrugeren har 

samlet alle nødvendige informationer og har besluttet sig for at benytte det pågældende pro-

dukt eller service. 

Satisfaction:  Dette trin vil normalt henvende sig mod kundetilfredshed og på at få kunder til 

at foretage genkøb. Det er også i denne fase at man som forretning kan håbe på at forbrugerne 

vil begynde en interaktion med virksomheden, såsom at kommunikere via sociale netværk. 

Lykkedes dette er det også langt nemmere at få forbrugerne til at anbefale ens produkter og 

ydelser til venner og omgangskreds. 

11.2 Hierachy Of Effects modellen 

AIDA(S) modellen er sidenhen blevet modificeret, hvor den vel nok mest kendte videreud-

vikling er HOE-modellen (Hierachy Of Effects modellen) (Barry, 1987) som er lavet af La-

vidge og Steiner i 1969. 

Hierachy of Effects modellen indeholder seks faser som en forbruger må igennem inden han 

foretager et køb, og er derfor lidt mere detaljeret. Disse faser er awareness, knowledge, li-

king, preference, conviction og til sidst purchase (Leppäniemi & Karjaluoto, 2008).  

Awareness: Er som i AIDA den fase der skal skabe opmærksomhed om et produkt eller et 

brand 

Knowledge: Her skal der skabes en viden omkring ens produkt eller service. Forbrugerne 

kender måske til brand-navnet men ved ikke meget. Her skal der således gøres opmærksom 

på fordele, differentieringen fra konkurrerende brands, målgrupper etc. Dette er spørgsmål, 

der skal besvares for brugerne får et større brand-kendskab. 

Liking: Hvad mener kunde-emnerne om produktet? Er der negative synspunkter forbundet 

med ens brand, skal man finde ud af hvorfor. Er dette baseret på misforståelser, skal det kor-

rekte budskab kommunikeres ud, og er der deciderede produktproblemer, skal disse klares 

først og derefter kan man kommunikere om sin nye produktkvalitet og forbedringer etc. 

Preference: Her skal der skabes en preference i forhold til konkurrenternes produkter og 

brands. Målgruppen kender produktet og kan lide det, men de har ingen preferencer over til-
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svarende produkter. I denne fase skal man således gøre opmærksom på fordele ved kvalite-

ten, prisen, funktioner etc. 

Conviction: Kundeemnet er i denne fase kommet frem til, at han foretrækker det givne pro-

dukt eller service, men han har endnu ikke taget en beslutning om at erhverve det. Her skal 

modtageren af annoncebudskabet altså overbevises om at foretage et køb. 

Purchase: Sidste fase, hvor forbrugeren skal have det sidste ”spark” for at foretage et køb. 

De er overbeviste her, men har forskellige grunde til at vente med at foretage købet. I dette 

stadie kan eksempelvis pris, en gratis prøveperiode eller mere med i prisen være afgørende 

for, at få forbrugeren til at foretage købet. 

11.3 Udvidelse af AIDA til AIDA(L)  

Nedestående figur viser sammenhængen mellem Hiearachy of Effects, AIDA modellen samt 

de kognitive, affektive og behavioural stadier. 

 

Figur 26 – AIDA vs. HOE modellen 

 

Da modellerne er hierarkisk betyder det, at virksomheden ”mister” kunder, i det de bevæger 

sig gennem de forskellige faser. Dette medfører at man som annoncør skal være opmærksom 

på hvor i fasen eventuelle kunder befinder sig, og derefter rette sin markedsføring ind. Dette 

kan indebære forskellige markedsføringsstrategier, afhængig af i hvilken fase man vil ramme 

forbrugerene (Heuvel, 2009).  
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Vi er I vores undersøgelse af forbrugeradfærden kommet frem til at man i en AIDA model 

kan tilrette den således at den kommer til at indeholde loyalitet eller brandloyalitet, således at 

modellen ville kunne kaldes AIDAL modellen. Brandloyalitet ifølge Baldauf, Cravens & 

Binder (2003) defineret som "en dybtfølte forpligtelse til genkøb eller genhandle en foretruk-

ken vare eller tjenesteydelse konsekvent i fremtiden". Dette vil være fasen efter en action, og 

vil således kunne symbolisere om kunden har opnået en form for loyalitet til forhandleren 

eller til det indkøbte produktbrand. 

Problemet med AIDA modellen er at den i sin oprindelige form stopper ved et køb af et pro-

dukt, men den tager ikke hensyn til værdien af de attituder der er til stede efter et køb er fore-

taget. I undersøgelsen ”How advertising Works” af Demetrios Vakratsas & Tim Ambler, er 

det konkluderet at højere markedsføriingsbudgetter forøger loyaliteten hos eksisterende kun-

der, mere end det genererer omsætning fra nye kunder. Undersøgelsen er foretaget på mere 

end 400 brands og har varet i otte år. For langt størstedelen af de undersøgte brands viste det 

sig, at af den omsætningsstigning der kom som følge af markedsføringsindsatsen, gennem-

snitligt var 30 % fra nye kunder. Derimod var 70 % af omsætningsstigningen fra eksisterende 

kunder, der nu havde en højere brand loyalitet grundet den forøgede markedsføring. I under-

søgelsen steg det typiske brands årlige salg med 14 % fra eksisterende kunder, og 6 % fra nye 

kunder. Dermed kan man konkludere at hvis man følger AIDA modellen slavisk, og stopper 

sin indsats efter købet, så kan man potentielt miste 2/3 af sin markedsføringseffekt. Man kan 

derfor diskutere om man bør indsætte et ekstra ben på modellen, nemlig loyalitet. Det vil na-

turligvis være en forenklet version da der også vil være forgående skridt der leder op til 

egentlig loyalitet. Sådanne skridt kunne være genkøb og positiv attitude, der igen leder mod 

brand loyalitet, som foreslået af Andrew Ehrenberg fra London Business School. (Andrew 

Ehrenberg; Advertising: Reinforcing not Persuading”). Vi har opsat en model for hvordan et 

forløb kunne se ud når brugeren sidder med sin smartphone, og bliver påvirket af reklamer. 

Modellen er lavet udfra en ældre model der er lavet af Otto Ottosen, der i sin tid brugte den 

som en mere detaljeret version af AIDA, til at lave annoncetests med. Vi har udbygget og 

modificeret på modellen, så den passer til en mobilkampagne, samt vi har indsat loyalietet og 

(positiv) attitude. Derudover har vi sat et ekstra led ind, nemlig ”del med venner”. Det er i 

dette led, at positiv som negativ Word-of-Mouth bliver videredistribueret, og vi har valgt at 

medtage den i modellen, da det stort set aldrig har været nemmere for forbrugeren at dele 

denne type informationer. Ifølge Nielsens undersøgelse der er omtalt i afsnit 10.9.4 er det 

netop anbefaling blandt venner og bekendte der giver den største troværdighed.  
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Figur 27 – Egen videreudvikling af Otto Ottosens version AIDA  (Ottosen, 2001) 

I ovenstående model, ses det tydeligt at der er mange ”led” hvor forbrugeren kan mistes, fra 

Awareness til Loyalitet. Her er det vigtigt for en annoncør at undersøge hvor han får mest for 
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sine penge. Hvis man eksempelvis har en høj click-rate, men ikke får nogle kun-

der/omsætning, kan det være en ide at kigge på sin landingpage. Her kan der være elementer 

der gør at forbrugeren eksempelvis ikke føler sig tryg, ikke kan bruge siden på sin mobil, ikke 

vil indtaste kreditkortinformationer via telefonen osv. Her er det en vigtig opgave at undersø-

ge om man kan bruge sit budget mere fornuftigt et andet sted. Eksempelvis kan man bruge 

dele af budgettet til at optimere sin landingsite, således at forbrugeren rent faktisk køber fra 

det. Man kan også undersøge om det er en højere ROI ved at koncentrere sin markedsføring, 

på forbrugere der er i visse stadier af AIDA/HOE. Man kunne forestille sig at det bedre kun-

ne betale sig at koncentrere sit markedsføringsbudget mod forbrugere der allerede befinder 

sig i eksempelvis ”liking”-stadiet end i ”awareness” stadiet. For at undersøge dette, kan man 

bl.a. se på konverteringsraterne for de forskellige led i modellen. Vi har i denne opgave ikke 

set nærmere på dette emne, men det er bestemt et felt der kunne være interessant at undersøge 

i fremtidige studier. 
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12 SWOT model for mobil markedsføring. 

Vi vil her udforme en SWOT-analyse, der belyser svagheder, trusler, muligheder og styrker 

ved at benytte mobil markedsføring. SWOT-analysen er til dels lavet på baggrund af vores 

vidensindsamling og dels på baggrund af kvalitative interviews med personer fra branchen. 

Styrker (S) Svagheder (W) 

- Mobil internet standard 

- Bedre brugeroplevelse 

- Åben information fra teleselskaberne 

- Faste pris abonnementspakker 

- Loyalitetsskabende marketing 

- Mulighed for mobilbetaling 

- Mere personlig markedsføringskanal 

- Bedre muligheder for at måle ROI 

- Flere og flere skifter til kun at bruge mobil-

telefonen frem for en fastnetforbindelse. 

- Mange annoncører er tilbageholdende 

med brugen af mobilmarkedsføring, da 

det mobile internet ikke har helt fat i 

forbrugerens bevidsthed. 

- Markedet bliver mere og mere fragmen-

teret, grundet den store forskel på tele-

fonerne. Dette gør det svært for annon-

cører at lave en konsistent brugerople-

velse på tværs af de forskellige platfor-

me. 

- Kan bruge mobiltelefonen som et 

spam-medie. 

Muligheder (O) Trusler (T) 

- Flere forbrugere skifter over til en smart-

phone. 

- Forbrugere bliver mere positivt stemt over 

for mobilmarkedsføring, da det er mere re-

levant markedsføring. 

- Virksomheder vil bruge flere penge på mo-

bil markedsføring, hvor det i mange tilfælde 

er nemmere at måle effekten samt ROI i 

forhold til traditionelle kanaler. 

- Mere og bedre kvalitetsindhold på de mobi-

le websider. Sikrer bedre målrettelse af an-

noncer. 

- Mobile reklamer giver tilskud til indhold og 

tjenester. 

- Mobile kuponer  

- Lokationsbaseret markedsføring 

- Lovgivningen kan blive strengere end 

den er nu, specielt i forhold til personføl-

somme data samt diverse oplysnings-

pligter. 

- Uoverskueligt marked med mange for-

skellige annoncerings-muligheder. 

- Spamming af den private bruger. 

- Udelukkelse af konkurrerende annonce-

ringshandelspladser på de forskellige 

platforme. 

- Teleselskaberne har en enorm magt over 

deres kunder. 

Tabel 5 - SWOT analyse (Egen tilvirkning) 
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12.1 Styrker 

 Vedtagelse af mobil internet standard er medvirkende til at indholdet på det mobile 

internet er stigende. 

 Brugeroplevelsen ved at bruge mobilen til at gå online med bliver bedre og bedre, 

takket være forbedret teknologi, bedre hardware og hurtigere mobilinternet. 

 Teleselskaberne har indset at lukkede miljøer på mobilplatformene ikke er vejen frem, 

og at der dermed er åbent for al information uden hensyn til netværksoperatøren 

 "Fast pris" pakker, med inkluderet data og taletid, er med til at forbrugerne øger bru-

gen af deres mobiltelefoner. 

 Mobilen er et effektfuldt loyalitetsskabende marketing værktøj (Hammer & Saugman, 

2009) 

 Mulighederne for at betale mindre beløb via mobiltelefonen. Betaling af eksempelvis 

billetter, indhold, mindre varer i kiosker og automater osv. 

 Mest personlige markedsføringskanal der er tilgængelig i dag. 

 Gode muligheder for at måle ROI ved salgs-kampagner. 

 Mange forbrugere opgiver deres fastnettelefon, og bruger deres mobiltelefon i stedet. 

12.2 Svagheder 

 Det mobile internet har endnu ikke helt fat i folks bevidsthed, og mange annoncører er 

derfor lidt tilbageholdende med at satse store beløb i deres marketingsbudgetter. Man 

kan sammenligne det med hvordan virksomheder reagerede på annoncering på inter-

nettet for år tilbage  

 Der er stor forskel på telefonerne og deres opbygning, både hvad angår styresystem 

men også forskelle på størrelser, hastigheder etc. Markedet bliver mere og mere frag-

menteret, og dette kan gøre det svært for annoncører at lave en konsistent brugerople-

velse på tværs af forskellige hardware og software platforme. Ligeledes er der forskel 

på hvad de forskellige telefoner kan vise. Eksempelvis kan Apple's håndholdte pro-

dukter ikke håndtere Flash formatet. 
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 Mange muligheder for at udnytte forbrugere, og bruge mobilen som et spam-medie. 

Sker dette i stor udstrækning kan man risikere at der kommer en streng lovgivning på 

området der vil gøre det væsentligt mindre attraktivt at annoncere på mobilplatfor-

men. 

12.3 Muligheder 

 Alle i den vestlige verden vil have en smartphone inden for en overkommelig fremtid. 

 Forbrugerne vil være mere positive over for at modtage reklamer på mobilen frem for 

på andre medier, da der sikres en langt mere relevant markedsføring 

 Giver muligheder for andre kanaler - butik, online, tv, radio, print og billboards 

 Omsætningen af markedsføring vil gå mere og mere over mod mobil markedsføring, 

hvor det i mange tilfælde er nemmere at måle effekten samt ROI i forhold til traditio-

nelle kanaler som print, TV og outdoor. 

 Mere og bedre kvalitetsindhold på de mobile websider. Sikrer bedre målrettelse af an-

noncer. 

 Mobile reklamer giver tilskud til indhold og tjenester, eksempelvis i apps og på mobi-

le websider. 

 Mobile kuponer - killer app til mobil, sammen med mobil-database markedsføring 

 Lokationsbaseret markedsføring - målrettede annoncer i forhold til hvor man er place-

ret eller hvor man er på vej hen. 

12.4 Trusler 

 Lovgivningen kan blive strengere end den er nu, specielt i forhold til personfølsomme 

data samt diverse oplysningspligter. 

 Uoverskueligt marked med mange forskellige annonceringsmuligheder, men indtil vi-

dere med få data om den reelle værdi. 

 Spamming af den private bruger, der gør de er påpasselige med at til vælge forskellige 

mobile tjenester. 

 Udelukkelse af konkurrerende annonceringshandelspladser på de forskellige platfor-
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me. Apple gjorde det sidste år ulovligt at annoncere i iPhone apps ved hjælp af 

Googles mobil annonceplatform AdMob (TheRegister, 2010). Gør det væsentligt me-

re besværligt at annoncere for annoncørerne hvis de skal booke sig ind på forskellige 

platforme for at få deres annoncer vist. 

 Teleselskaberne har en enorm magt over deres kunder. De kan vælge at lukke ned for 

adgangen til sider på internettet, lukke ned for visse annoncenetværk, samt finde på 

nye prispolitikker for deres abonnenter (gigacom, 2010). I det at antallet af smartpho-

nes, og dertilhørende data download er steget så drastisk de sidste par år, samtidig 

med at priskonkurrencen er blevet væsentligt forøget i Danmark, kan man godt fore-

stille sig at konceptet med fastpris pakker vil blive trukket tilbage igen. En mulighed 

for teleselskaberne kan være at opkræve betaling for data, afhængig af hvordan og 

hvornår datatrafikken bruges. Et eksempel kan være Youtube videoer der kræver en 

del data og skal være til rådighed med det samme, der så bliver opkrævet en takst for 

hver downloadet megabyte, hvorimod en anden service hvor data-forbindelsen ikke er 

så vigtig bliver opkrævet en anden takst. På den måde kan mobiloperatørerne prøve at 

få mere ud af deres kunder, frem for blot en fast indtjening hver måned. 

12.5 Mobilen i den strategiske markedsføringsplan 

Efter gennemgangen af markedsføringsmulighederne på mobilen, vil vi nu se på muligheder-

ne for, at implementere mobilen i en virksomheds markedsføringsstrategi. En virksomheds 

markedsføringsstrategi, er omdrejningspunktet for hele virksomhedens marketingsaktiviteter. 

En markedsføringsstrategi består således som oftest af hele virksomhedens marketing mix, 

der er alle de marketingsværktøjer som der bruges for at kommunikere og skabe den ønskede 

respons blandt målgruppen (Kotler et al. 2005). Det omtalte marketing mix blev introduceret 

i 1960’erne, og blev kategoriseret som de 4P’er, nemlig produkt, pris, placering og promoti-

on.  Sidenhen er der kommet udbygninger og alternativer til 4P modellen, og i dag bruges 

også modellen der kaldes 7P, som udover de fire første kategorier fra 4P modellen også inde-

holder people, process og  physical evidence. Vi vil i dette afsnit kun beskæftige os med 

promotion, eller markedsføringskommunikation, der bredt anvendes af alle salgsfremmende 

aktiviteter som reklame, promotion-aktiviteter, salg, kommunikation og PR (Berg-marketing: 

4p4r, 2011)Det er altså alle de redskaber virksomheden bruger for at forfølge markedskom-

munikationen. 
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I dag er der meget, der tyder på, at mobil markedsføring alt for ofte, står alene i en virksom-

hed, og at det kun er meget sjældent, der er en sammenhæng mellem en virksomheds mobile 

aktiviteter samt resten af denne virksomheds markedskommunikationsstrategi ( (Leppäniemi 

& Karjaluoto, 2008), (Andersen, 2011)).  

Den integrerede markedskommunikation, også kaldet Integrated Maketing Communication 

(IMC), drives af markedsføringsstrategien, og bør lede til en plan der bruges til at tage be-

slutninger omkring markedsføringsaktiviteter og ressourceallokation. IMC er således et kon-

cept til markedskommunikationsplanlægning, der anerkender værdien af at benytte en plan til 

at evaluere de strategiske roller på en variation af kommunikative discipliner. (Peltier et al. 

2003) 

Ud fra ovenstående kan man altså sige, annoncører der benytter sig af en IMC tilgang, vil 

undersøge og analysere alle former for kommunikation, brand contact points, kunder, medier 

til spredning af budskabet, mens de planlægger og implementerer en markedsføringsplan- og 

strategi. (Kitcher et al. 2004). Det er altså vigtigt for annoncøren, at denne ikke kun kigger på 

mobiltelefonen som platform til en markedsføringskampagne, men også på en kombination af 

kommunikations- og markedsføringsredskaber, for at levere et så konsistent og støjfrit bud-

skab som muligt. 

Økonomerne Mattai Leppäniemi og Heikki Karjaluoto (2008), har opstillet et framework af 

en markedsføringsstrategi hvor mobil markedsføring indgår. Vi vil her gennemgå hvilke pro-

cesser man skal igennem for at få integreret en ordentlig mobil markedsføringskampagne i 

sin IMC.  

Når først målgruppen for ens kampagne er fundet, skal annoncøren specificere målene for 

kampagnen. Markedskommunikations-målene er direkte relateret til de forretningsmæssige 

mål i hele virksomheden, og målene og strategierne af alle de individuelle markedsføringsak-

tiviteter er integreret med, og bidrager til at nå det specifikke mål for markedsføringen for et 

produkt eller et brand (Bickton & Broderick, 2005). Disse mål vil som oftest kunne relatere 

til AIDA modellen eller Hierachy of Effects modellen, som vi også omtaler i afsnit 11, i af-

handlingen. Altså er målene relateret til awareness, interest, knowledge, liking etc 

(Leppäniemi & Karjaluoto, 2008).  

Strategien vil således være de værktøjer der tages i brug for at nå disse mål. I dag findes der 

mange indgangsvinkler for anvendelse af forskellige strategier, bl.a. kan nævnes Aaker & 



 107 

Shansby og Patti & Fraser, der har foreslået bl.a. alternative positioneringsstrategier. De mest 

kendte strategier er vel nok henholdsvis push og pull strategierne (Kotler et al. 2005), hvor 

push-strategien går ud på, at man som producent, får varerne ud i forskellige distributionsled, 

for at få varerne skubbet ud til forbrugeren. Ved en pull-strategi, gøres forbrugeren opmærk-

somme på produktet ved hjælp af markedsføring, og de skaber så en efterspørgsel som detail-

ledet skal opfylde.  

Afhængigt af hvad ens mål med strategien er, vil man vælge forskellige markedsføringsakti-

viteter afhængigt af hvem man sælger sine varer til og hvilken branche man befinder sig i. 

Der skal eksempelvis tages hensyn til produktet og markedet, købsvillighed hos forbrugeren 

og hvor produktet befinder sig i Product Life-Cycle (PLC) stadiet (Kotler et al. 2005). F.eks. 

vil man normalt bruge andre redskaber i et B2B marked og et forbrugermarked (Gilliland & 

Johnston, 1997). Man kan sige, des mere industrielt produktet er, des mere investeres der 

normalt i personligt salg, hvorimod der investeres mere i annoncering og reklame på et mar-

ked for forbrugerprodukter.  

De valgte markedsføringsaktiviteter bør derefter matche med f.eks. hierachy of effects mo-

dellen, der er omtalt i afsnit 11.2. På den måde, kan forskellig markedsføringstiltag tilrettes 

de forskellige stadier, som forbrugeren skal igennem, før at han eller hun foretager et køb. 

Som det også er nævnt i afsnittet AIDA, er det her vigtigt at understrege, at man med en 

smartphone og en korrekt udført kampagne, kan få forbrugeren igennem AIDA/Hierachy og 

Effects modellen ganske hurtigt, og at man således ikke (altid) skal forvente, det tager en 

længere periode at komme i gennem alle stadier. 

I figuren ses et forslag til hvordan en virksomhed kan benytte forskellige elementer for at 

definere deres mobile markedsføringskommunikation. 
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Figur 28 - Mobil markedsføringskommunikation (Leppäniemi & Karjaluoto, 2008) 

 

Som man kan se i ovenstående, er de tre første kommunikationslinjer lig med tre ud af de fem 

elementer, der normalt bruges i et promotional mix; reklame, salgsfremstød, direkte markeds-

føring, personligt salg og public relationes.( Rajagopal. (2007) Marketing Dynamics: Theory 

and Practice.) Derudover er der tilsat CRM, som ganske vidst ikke er kendt som et af de fem 

promotional værktøjer, men som det giver mening at tage med alligevel, da man netop med 

mobilen kan opnå uvurderlig viden om brugeren. Des mere ens kunder benytter ens services, 

det mere information kan man få om dem. Denne viden kan så igen bruges til at skabe mere 

relevant promotion og indhold. 

Annoncøren skal altså beslutte sig for hvilket stadie deres kunder befinder sig i, hvilke mål de 

har med kampagnen, hvor produktet befinder sig på PLC-kurven og hvilke former for mobil 

kommunikation de ønsker sig at benytte. Derudover skal de tage højde for marketing-mixet 

således, kampagnen kommer til at fremstå synkront på alle platforme, såsom TV, web, radio 

og mobil. 
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13 Cases 

Fra mediebureauet IUM har vi fået adgang til data fra kampagner der har haft mobil annonce-

ring med på medieplanen. Disse er medtaget for at vise eksempler på hvordan mobile kam-

pagner kan udføres 

13.1 Case - Elevkampagne 

"Elevkampagne" 

Media 
Impres-

sions 

Unikke 

impres-

sions 

Clicks 
%CT

R 

Unique 

%CTR 

Indkøbt 

pr. 
CPM CPC Total DKK 

AdMob.com 192.966 41.789 1.603 0,83% 3,84% CPC 0 kr. 0,53 kr. 849,59 

Mobnet.dk 470.200 67.720 5.739 1,22% 8,47% CPM 40 kr. 3,28 kr. 18.823,92 

Facebook DK 5.011.727 486.000 852 0,02% 0,18% CPC 0 kr. 7,83 kr. 6.671,16 

Jobindex.dk 155.930 16.380 82 0,05% 0,50% CPM 35 kr. 66,16 kr. 5.425,12 

Elevportalen.dk 90.397 15.769 1.054 1,17% 6,68% CPM 40 kr. 3,41 kr. 3.594,14 

XYW.dk 25.852 16.000 207 0,80% 1,29% CPM 30 kr. 2,41 kr. 498,87 
Google Ad-
words 100.464 13.678 605 0,60% 4,42% CPC 0 kr. 5,31 kr. 3.212,55 

Total 6.047.536 657.336 10.142 0,68% 3,49%     kr. 3,85 kr. 39.075,35 

      
Produktion af mobilside kr. 7.500,00 

      
Kampagne total 

 
kr. 46.575,35 

          

 

Mediespend 
andel 

Andel 
kliks 

       Mobil-
annoncering 50% 72% 

       Web-
annoncering 41% 22% 

       Wec-search 8% 6% 
       Tabel 6 - Elevkampagne i tal (IUM, 2011) 

 

Den første kampagne vi vil belyse er fra en dansk offentlig institution der søgte elever til hele 

landet i april 2011. IUM valgte at sammensætte en medieplan der indeholdt både traditionel 

web-annoncering, Facebook annoncering, search samt mobil annoncering. Målgruppen blev i 

samarbejde med annoncøren defineret til at være kvinder og mænd i alderen 17-25 år. For 

web-annonceringen blev der valgt placeringer der matchede den ønskede målgruppe og der 

blev yderligt segmenteret mod personer der aktiv var på udkig efter beskæftigelse. Her blev 

der hovedsaligt valgt jobportaler, som jobindex.dk og elevportalen.dk. Disse annoncer blev 

købt på Cost-per-impression (CPM) basis, der betyder at man betaler et beløb pr 1000 visnin-

ger. Denne pris er fast uanset antallet af klik banneret modtager. På Facebook blev der seg-

menteret mod samme målgruppe, og der blev ligeledes segmenteret på de fem byer som den 
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pågældende institution har lokationer med ledige elevpladser i. Prisen på Facebook annoncer 

bestemmes ud fra et auktionssystem, og endte med en gennemsnitlig click-per-customer 

(CPC) på 7,83 DKK. Search-kampagnen blev afviklet på Google (websøgning) via Adwords, 

og med søgeord der matcher søge-sætninger fra jobsøgende, eller personer der søgte på ek-

sempelvis uddannelsesforløb, SU etc. Betalingen foregår som hos Facebook, ved at man by-

der et beløb for et klik, og Google Adwords giver dig så en placering på resultatsiden. Denne 

pris er udregnet ud fra hvad man byder pr klik samt populariteten af ens annoncer.  

På mobil-delen af medieplanen blev det valgt at oprette et kampagnesite der var optimeret til 

smartphones. Dette site indeholdt fem undersider der beskrev elevstillingen, havde billeder 

og udtalelser fra nuværende elever, samt muligheden for at indsætte sin e-mail adresse for at 

modtage mere information og en påmindelse om at sende ansøgningen. Annonceringen fore-

gik via henholdsvis Google Admob, der sælger annoncering til bl.a. app-udviklere der kan 

tjene  penge på annoncer, samt til små uafhængige hjemmesideejere der ikke selv har volu-

men til at forhandle annonceringsaftaler. Annonceringen foregår via tekst og små bannere der 

er optimeret til smartphones. Betalingen foregår ved samme budprincip som ved Google Ad-

words, og i det at populariteten af annoncerne har en indvirkning på klikpriserne er det derfor 

at foretrække at have så høj en click-through-rate (CTR) som muligt. Der blev igen segmen-

teret på unge i alderen 17-25 år i Danmark. Google Admob er et såkaldt ”blinded network” 

der betyder at man som annoncør ikke kan se hvor ens annoncer har været placeret, og man 

har heller ikke mulighed for at fravælge visse apps og mobilsider, hvor man ikke mener ens 

annoncer er passende. 

Via mobile advertising netværket Admob blev der indkøbt visninger på danske mobilsites der 

henvender sig til segmentet. Disse blev indkøbt på CPM basis, og indeholdt flere af de største 

danske sites. Fordelen ved advertising netværk er muligheden for at ramme en masse forskel-

lige sites på en forholdsvis nem måde, men det kan i perioder omvendt være billigere at for-

handle separate aftaler med de individuelle medier. 

På resultaterne ses det hvordan de forskellige annonceringsformer har præsteret. Mobilan-

nonceringen har sammenlagt givet 7342 kliks hvilket er 72 % af alle kliks i kampagnen. Til 

sammenligning har mobildelen kostet 27.173 DKK hvilket er inklusive en produktionspris på 

7500 DKK til det mobile kampagne site. Omkostningerne på mobilkampagnen har udgjort 

50% af det samlede mediespend. Webannonceringens andel af mediespend lå på 41 %, men 

det har kun leveret 22 % af de samlede kliks. Der er dog her vigtigt at pointere at kliks ikke er 
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ensbetydende med en succesfuld kampagne. Det er i sidste ende det antal leads, i dette tilfæl-

de ansøgninger, der bestemmer om kampagnen har været en succes. I dette tilfælde modtog 

annoncøren mere end 1100 ansøgninger til elevstillinger i hele landet, på en periode på 25 

dage. Her kunne det dog have været interessant at vide hvor mange ansøgninger de normalt 

ville modtage, hvis kampagnen eksempelvis havde kørt i gratisaviser. En analyse af hvorfra 

ansøgningerne kom fra, kunne også være yderst interessant i forhold til demografien af 

smartphone brugere. 

13.2 Case – Snickers 2010 VM sponsorat 

Mars Chocolate, der står bag Snickers, lancerede i april 2010 en kampagne for Snickers, i 

samarbejde med mobil-bureauet Mobiento og mediebureaet IUM. Mobiento havde udviklet 

et fodboldspil til henholdsvis iPhones, og Sony Ericsson Java telefoner. IUM fik til opgave at 

promovere spillet og kampagnen. Kampagnens formål var at involvere målgruppen, drenge i 

alderen 16-24 år, med Snickers brandet. Snickers ønskede at stadfæste deres rolle som et ungt 

brand og involvere sig med målgruppen, som de ved bruger mobiltelefoner som en naturlig 

del af deres hverdag. Kampagnen blev afviklet i både Sverige, Norge og Danmark på samme 

tid. Der blev annonceret på henholdsvis websider og mobile sider, og fokus var på sportsrela-

terede sider. Der blev derudover annonceret in-store, hvor kunder kunne sende en SMS, for at 

modtage et link til spillet, hvilket 2300 danskere benyttede sig af. I alt blev spillet downloadet 

22.271  gange i Danmark og 96.434 gange for alle lande.  

I alt blev der brugt 165.000 timer i spillet i kampagneperioden, og spillet blev startet 289.179 

gange. Der var 24482 brugere af spillet der valgte at uploade deres high-score i spillet og i 

gennemsnit var der spiltid var på imponerende 408 minutter.  

Web-annoncering - visninger og klik 
 

Mobil-annoncering - visninger og klik 

  Visninger Klik  (%) 
 

  Visninger Klik  (%) 

Bold 50.000.000 6.540 0,01% 
 

Tjek fodbold 700.000 15.871 2,27% 

TV2 Sport 5.000.000 4.793 0,10% 
 

Hi3G 820.981 12.403 1,51% 

Socca 500.000 - - 
 

Admob 1.930.138 27.663 1,43% 

Tipsbladet 1.600.000 - - 
 

Mobnet 686.332 5.542 0,81% 

Facebook 90.000.000 21.443 0,02% 
 

TDC 550.000 3.998 0,73% 

        
 

        

I alt  147.100.000 32.776 0,02% 
 

I alt 4.687.451 65.477 1,40% 

Tabel 7 - Visninger og klik på web- og mobil-annoncering (IUM, 2011) 
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14 Konklusion 

Udbredelsen af smartphones har oplevet en nærmest eksplosiv vækst i de sidste par år, og 

dette har medført et paradigmeskift i, hvordan mange mennesker benytter sig af de digitale og 

de mobile medier.  

Annoncørerne har i dag mange muligheder for at benytte de mobile medier til at annoncere 

og gøre opmærksom på dem selv og deres produkter. Standard annonceringsformer som mo-

bile webbanners og mere avancerede løsninger såsom brandede apps og spil, kan benyttes i 

forskellige kampagnestrategier, afhængigt af, om der ønskes direkte salg, eller om der ønskes 

en branding-kampagne. Vi har ligeledes set på QR koder, og mulighederne for brug af disse, 

samt set på de store muligheder der er for at parre printmedier med digitale medier. En anden 

vigtig annonceringsform er mobilkuponer, der med sin nyvundne lovlighed i Danmark, kan 

gå hen og blive en meget populær annonceringsform, hvis der kan findes en løsning på ud-

fordringerne ved bl.a. indløsning samt distributionen. Branded apps kan med fordel benyttes 

til at involvere ens kunder og til at skabe tillid og loyalitet. 

Der er sket en udvikling i forbrugerens adfærd i sammenspil med mobil markedsføring, dvs. 

at det er vigtigt for forbrugeren, at faktorerne indenfor underholdning, information, irritation 

og troværdighed er  opfyldt og fremtrædende, når annoncøren vælger at gå over til denne 

form for markedsføring. Det er specielt incitament-baseret reklame der driver forbruger-

accepten. Dette skyldes bl.a. tilliden til denne form for markedsføring går begge veje. Dvs. 

forbrugeren accepterer, at hente en app, scanne en kode etc. mod at få noget igen fra annon-

cørens side.  

Annoncører der gør brug eller ønsker at gøre brug af mobilbaseret markedsføring, skal speci-

ficere deres egne målgrupper, men der er nogle kendetegn der skal være til stede. I det, det er 

et nyere medie, skal forbrugeren være åben for nye tiltag, de skal have et vist kendskab til 

deres smartphone og ikke mindst benytte dens funktioner og muligheder, ud over at sende 

sms’er og foretage opkald. Annoncøren kan med fordel fokusere på one-to-one marketing, da 

de her har endog rigtig stor muligheder for at tilbyde forskellige brugere, forskellige oplevel-

ser, der er tilrettet netop dem. 

Annoncører skal ligeledes være opmærksomme på risikoen og muligheden for at brugere 

deler deres oplevelser, om en specifik forretning eller et produkt via sociale medier, hvilket 

kan medføre en sand strøm af positiv eller negativ Word Of Mouth. 
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Ved udførslen af mobile kampagner, bør man som annoncør ligeledes være opmærksom på, 

at forbrugeren normalt gennemgår forskellige trin i eksempelvis AIDA modellen, før et køb 

foretages. Ved brug af mobiltelefonen har brugeren både mulighed og oftest tid til at gen-

nemgå flere eller alle faser i sådanne kommunikationsmodeller. Denne proces kan på en mo-

biltelefon gå hurtigt, og de kan således komme igennem de første fire faser på en enkelt ”ses-

sion”. Der må derimod forventes en længere responstid inden der opstår loyalitet, som er den 

ekstra fase vi har sat på modellen. Dette bør annoncøren naturligvis have in mente ved ud-

færdigelse af en markedsføringsplan på mobilen. Hvis man ønsker at sælge varer via et mo-

bilt website, er det yderst vigtigt at man får oprettet et brugervenligt landing/shopping site 

som forbrugeren kan finde ud af at benytte, da man ellers risikerer at miste potentielle kunder 

i en af modellens tidligere faser. 

I de sidste år har faldet i oplag og læsere på de mere traditionelle medier, været medvirkende 

til at sende endnu flere brugere mod de digitale og til dels de mobile medier. Vi kan nu, efter 

at have gennemgået bl.a. medie-situationen i Danmark, se annoncørernes muligheder for 

markedsføring via mobiltelefoner. 

At mediebilledet har ændret sig, kan også aflæses i måden virksomhederne bruger deres an-

noncepenge på. Specielt er dagbladene og magasinerne blevet ramt af den ændring, der har 

været de senere år, og de har set fald op mod 30 % siden finanskrisens begyndelse i 2008. 

Annonceomsætningen på internettet er derimod gået frem i samme periode. Danskernes in-

ternet-vaner har ændret sig drastisk over de sidste år efter fremkomsten af sociale medier. 

Hvor danskerne tidligere svarede, at de brugte nettet til e-mail, internet-banking, rejseinfo og 

underholdning, er det i dag de sociale medier som Facebook og YouTube, der har langt den 

største anvendelsestid på internettet, efterfulgt af bl.a. nyhedssider som tv2.dk, dr.dk og 

eb.dk. 

  

Uanset hvilke løsninger man vælger, er det vigtigt at man som annoncør sørger for at have 

styr på sin overordnede markedsføringsstrategi, da der er mobile løsninger der er mere egnet 

til eksempelvis branding end direkte salg og omvendt. Det er også vigtigt at man tænker den 

mobile markedsføring ind i det overordnede marketing-mix, således at forbrugeren oplever en 

ren og synkron linje i virksomhedens markedsføring. Vigtigst er det at definere, hvem man 

ønsker skal see budskabet, og hvad ens egne overordnede mål med kampagnen er. 
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15 Perspektivering 

I dette sidste afsnit vil vi kigge lidt mere på bl.a. fremtidige muligheder for brug af mobilen i 

et markedsføringsøjemed, samt se på hvad der foregår inden for emnet på andre markeder. 

Man regner med at der indenfor nær fremtid vil blive implementeret såkaldte NFC (Near 

Field Communications) chips i mobiltelefoner, der vil gøre det muligt at foretage sikre mo-

bilbetalinger via sin smartphone. På den måde vil man kunne droppe sit kreditkort og bruge 

sin telefon som betalingskort. I Danmark regner man med at det første supermarked der vil 

benytte den slags muligheder vil åbne i løbet af 2012 (ING, 2011). Inspirationen kommer fra 

Korea, hvor supermarkedskæden Tesco har lavet et virtuelt supermarked, hvor man simpelt-

hen køber sine varer ved at scanne QR koder af varen. På den måde fylder man sin virtuelle 

indkøbskurv, og man får varerne leveret til døren, eksempelvis efter arbejde. I Danmark vil 

løsningen, ifølge NFC Danmark A/S, tilbyde at man betaler ved hjælp at telefonens NFC chip 

så man springer betalingskort ledet over. Man kunne forestille sig at en supermarkedskæde 

ville lave noget tilsvarende i en app, hvor man i stedet for at scanne QR koder, scannede de 

EAN koder (Klassisk stregkode) der i dag er påsat stort set alle varer i detail-ledet. På den 

måde kunne forbrugeren stå i køkkenet og scanne en bakke Kærgården, når denne er ved at 

være tom, og så få leveret en ny bakke ved næste levering af dagligvarer. Man vil ligeledes 

kunne forestille sig en situation, hvor man har scannet en hel indkøbsliste, og man derefter 

ved hjælp af en prisdatabase får at vide i hvilket supermarked man skal bestille sine varer fra, 

for at få dem hhv. billigst, friskest, mest bæredygtigt etc. Alle sådanne tiltag kræver naturlig-

vis at detailhandelen er med helt fremme, og man kan sagtens forestille sig en situation, hvor 

nye butikker blomstrer, og ’gamle’ forretninger der ikke formår at forstå dette nye medie må 

lukke. Det bliver også interessant at se hvordan de milliarder af kroner, der i dag bruges på 

husstandsomdelte reklamer, vil blive fordelt i fremtiden. Tiltaget med at ændre ”Nej tak til 

reklamer” til et ”Ja tak”, vil helt sikkert medføre at der er færre der vil modtage husstands-

omdelte reklamer. Det er også offentliggjort at der i den nye finanslov vil blive indført afgif-

ter på husstandsomdelte reklamer, og det forventes at det vil give staten et årligt provenue på 

op i mod 400 millioner DKK (Kilde: www.dr.dk/Nyheder/Politik/2011/11/20/111250.htm) 

Der vil store muligheder for at få nogle af disse forbrugere der ikke ønsker tryksager ind i 

postkassen, til at benytte en løsning på mobiltelefoner, der er både smartere, langt mere mil-

jøvenligt og ikke mindst billigere (og indtil videre afgiftsfrit). Dette vil kunne foregå i et lo-

kations-baseret system, for at ramme forbrugeren endnu mere præcist, og derved være med til 
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at give bedre information og skabe mindre irritation. Dette vil i sidste ende også medføre 

større loyalitet.  

Der er rig mulighed for nuværende studerende at skrive yderligere afhandlinger om emnet. 

Bl.a. kunne det være interessant at gå mere i dybden indenfor brugen og motivationen til bru-

gen af QR koder og mobilkuponer. Det kunne ligeledes være interessant at undersøge hvor 

forbrugerne vælger at scanne koder, og ligeledes at undersøge villigheden til at købe varer via 

sin telefon  
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17 Bilagsliste 

Bilag A: Et typisk døgn for en Influencer 
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Bilag B: Et typisk døgn for en Networker 
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Bilag C: Et typisk døgn for en Knowledge-seeker 
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Bilag D: Et typisk døgn for en Functional 
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Bilag E: H&M casen 
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Bilag F: Interview med Anders Thorup 

Dato: 23/07/11 kl. 11.48 

Interviewet: Anders Thorup, EB mobil; Danmarks største mobil medie. 

Interviewer: Kenneth Nowotny & Claus Adler Svanholm 

 

” Hvad er den generelle attitude til mobil markedsføring?” 

”Vi startede med at putte annoncer i deres betalingsapp., Fik et ordentligt hak over tuden. 

Mere seriøs banner annoncering siden 2010, bedre kampagne der rammer forbrugeren, men 

det skyldes det er nyt, ligesom på nettet, da det skete. Forbrugeren er mere tilbøjelig til at få 

en ”aha-oplevelse” med dette nye medie.” 

 

”Hvad er dit syn på incitament-baseret markedsføring i fremtiden” 

”Incitament-baseret marketing kommer i fremtiden, det er oplagt, da mobilen er så nærvæ-

rende.” 

 

”Hvilke faktorer er vigtige, hvad skal der til for forbrugeren vil klikke på reklamen?” 

”Det kræver spændings effekt, nyhedsværdi og relevans før bannerannonceringen virker. Jeg 

har et meget godt eksempel for Telia; reklame for deres Nokia C7, 85% af BT’s trafik kom-

mer fra Android og IOS platforme; det blev anset som et trin ned at anskaffe en Nokia; Kon-

klusion: Nyhedsmedie skal have relevans” 

 

”Hvad er den vigtigste indflydelse, informativt, underholdende eller troværdigt” 

”Annoncering skal have en værdi for brugeren. Vi præsenterer også et nyt bannerformat, 

hvorpå de trykker på banneret hvor den udvider sig på det mobilesite og man kan så signe sig 

op til det her nyhedsbrev og vinde en cykel. Det er en ny måde at aktivere brugeren på, frem 

for at skulle en prøvetur. Det er ret vigtigt, da mobilen er ret ny, at man har noget konkret og 

det ikke bare er en promoverings kampagne.” 

 

”Hvilken indflydelse har de gældende markedsføringsregler for jeres brug af mobil 

markedsføring?”  

”Markedsføring lovgivning: Pt. er det forholdsvis lempelige, men de følges. Man kan køre 

meget target markedsføring, men det vil ændre sig. ” 
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”Er der andre barrier ud over ovenstående, inden for mobil markedsføring, der er med 

til at begrænse brugen af mobil markedsføring?” 

”Det ville være en fordel hvis man kunne køre demografisk targetting vha. Pejling mellem 3 

master, lige nu må man kun gøre dette, når brugeren kører på WIFI og ikke 3G nettet. ” 

 

” Er der virksomheder som vil have mere eller mindre gavn af mobil annoncering end 

andre (B2B, detailforretninger, webshops?)” 

”Det giver ikke den store mening af annoncere B-t-B, man skal være heldig lige at ramme en 

indkøbsdirektør med sin annoncering. Det er ikke noget jeg ville satse på.”  

 

”Responsen på mobil markedsføring vs. Webmarkedsføring:”  

”Den er fantastisk. Klik-raterne er væsentlig bedre. På EB ligger den typisk på 0,8 – 2,0 hvor 

på web ligger den på 0,1 – 0,2. Vi har en relativ høj formateringsrate. Fejltryk har ikke den 

store indflydelse, hvor tit trykker man forkert på fjernbetjeningen? Det bliver hurtigt vane. ” 

 

”Interesse af markedsføring på mobilen, er det webbanner, search eller banner i apps:”  

”Vi kører primært på vores mobilsite, men det er ikke nogen hemmelighed at vi selvfølgelig 

gerne vil annoncere i apps. Det giver nogle helt andre muligheder med push og geo-

targeting. Men i kræft af vores apps er betalingsapps er det en politisk beslutning om at det 

skal være gratis (uden reklamer)… Vi har knap 20 mio. sidevisninger på vores mobilesite, 

hvor en app giver nogle andre muligheder. Vi var rigtig hurtigt ude med vores mobilsite, da 

den blev lanceret i 2008. Der er også kommet en stigende interesse fra forskellige mediebu-

reauer siden jeg kom til, grundet det høje antal sidevisninger. Flere og flere er ved at opdage 

værdien af mobil markedsføring. De taler sammen om det godt eller skidt, da de er bange for 

at brænde fingrene på dette nye medie, der sker hele tiden nyt på denne front.” 

 

”Overvejelser for nye virksomheder der skal ind på det mobile marked:”  

”Det vigtigste er at have en klar strategi, der er mange der gik ind for at prøve det uden at 

være klar på dette. Det er derfor vigtigt at vide om de skal afsætte nogle produkter, informere 

om virksomheden eller er man ude i noget helt tredje. Hvad er målsætningen med kampag-

nen. Det er en god ide at konferere med mediebureauet og finde ud af hvordan man griber 

dette an.”  

 



 138 

”Mercedes case: der medførte 315 prøveture.” 

”Et andet godt eksempel på en case vi lavede, Mercedes lavede en mobil reklame, men dette 

var uden en mobil landingpage, det må antages at dette ville have været blevet højere med en 

mobil landingpage.” 

 

Medieforbrug indtil videre:  

”Pt. Er mobilen 7-8% i forhold til net, og så er print selvfølgelig ikke medregnet.” 
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Bilag G: Interview med Michael Lund Andersen 

Dato: 16/08/11 kl. 10.56 

Interviewet: Michael Lund Andersen; Managing Director, Okari mobil marketing 

Interviewer: Kenneth Nowotny & Claus Adler Svanholm 

 

”Løs snak:”  

”Vi har arbejdet meget med 2D koder (QR koder) og har gjort det i 3-4 år. Ofte tænker folk 

ikke det er mobil, det er noget man scanner for oplevelsens skyld. Fuld service oplevelse, man 

scanner en kode, kommer ind på en side der er mobiltilpasset.” 

 

”Attitude til mobilmarkedsføring:”  

”Det har været som en bølge først oppe, så nede i en bølgedal og nu er oppe igen. Der var en 

runde med SMS hvor alle prøvede det osv. Problemet var, det var dyrt og effekten var ikke 

tilsvarende. Den mobile branche har genfundet sig selv efter ”bølgedalen” i 2007. Og egent-

lig har vi meget bedre tal end for 5-6 år siden.  

Nu bliver SMS/MMS ikke brugt så meget mere, som tidligere. Måske ikke fordi priserne er 

faldet, men nok mere fordi produktet er blevet meget bedre. SMS er ikke et særligt godt pro-

dukt, men heller ikke et dårligt produkt, det er bare forældet. SMS er 12-13 år gammelt dår-

ligt. Problemet med SMS er den skal sendes igennem 5-6 servere, hvilket beskeden kan gå 

tabt. F.eks. det at sende en sms kan der godt gå op til 5 timer før man får svar tilbage, da 

modtageren ikke har fået den før, eller endnu værre den er slet ikke blevet modtaget. SMS 

bliver nedprioriteret i forhold til alt andet dialog. Dermed har forbrugeren generelt fået en 

dårlig oplevelse med SMS, men efter smartphonen er kommet frem på markedet, og QR koder 

er blevet videreudviklet siden 1994.” 

 

”Udvikling af kommunikationsmidler:”  

”Tidligere da man arbejdede med sms, var det tal og bogstaver og det var begrænset hvor 

unik en oplevelse det var. Nu er vi gået fra SMS og MMS til web. Nu har man fået nogle bed-

re kommunikationsmidler og det er noget forbrugeren tager mere til sig. Man kan sende nog-

le bedre budskaber hvor det er webbaseret frem for SMS-baseret og ikke mindst lokationsba-

seret tjenester, alle sådan nogle ting som er relevant for forbrugeren.” 
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”Faktorer der er vigtige:”  

”Det vi oplever er, hvis det er interessant så vil forbrugeren også deltage i konkurrencer og 

vil også gerne dele sin position. Men det kræver de får noget igen. Forbrugeren antages at gå 

meget op i at dele med andre, så længe følelsen af at man giver noget også medfører man får 

noget igen.”  

”Det der optager forbrugeren mest er hvad sker der, når denne trykker på reklamen. Nu tæn-

ker man ikke mere på hvor meget data man bruger, da det er inkluderet i de fleste mobil-

abonnementer. ” 

 

”Begrænsninger på markedsføring og branding:”  

”Det kan deles op i to grupper. Der er markedsføringsloven, der gælder alt. Så er der ram-

meaftalen, som er lavet mellem teleselskaberne og som vi skal overholde. Det er dog primært 

på SMS-delen. Det er nogle retningslinjer for hvordan man må agere i sms markedet. Det er 

hvilke informationer man skal skrive nedenunder, det er afsender og pris f.eks. 2 kr. plus alm. 

Sms takst. ” 

 

”Andre barrierer der begrænser mobil markedsføring, ud over markedsføringsloven og 

rammeaftalen: ” 

”Det har gjort det lettere at m-kuponen er blevet legaliseret, der ikke blevet gjort noget ved 

dette i snart halvandet år siden fra forbrugerombudsmandens side og vi lancerede vores ku-

pon i samme periode. Så nej det synes jeg ikke, jeg synes ikke der er nogle specielle udfor-

dringer man skal være opmærksom på.” 

 

”Incitament baseret markedsføring:”  

”Vi laver allerede dette, i forbindelse med vores kupon løsninger, det at få en gratis sunday-

ice ved køb af en burger.”  

 

”De 3 led:”  

”Vi arbejder lidt i 3 led hvor det tredje led er det alle sværeste at implementere, hvor mange 

blogs brokker sig over hvorfor vi ikke har gjort det ene og det andet og specielt også som 

udbyder. Men det er oftest fordi kunden ikke kan følge med og kunden ikke kan få implemen-

teret det i deres organisation. Bl.a. kan nævnes Kino.dk, der nu vil have man kan booke sin 

billet via 2D koder… det er noget der blevet nævnt flere gange, men det er også en vurdering 

om hvor meget forbrugeren vil bruge dette kontra hvor meget der skal investeres i det. Mange 
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kritikere tænker om det er investeringen værd, det er der mange der ikke tænker på i deres 

overvejelser om det er en god løsning. ” 

 

”fejltryk:”  

”Det er ofte fejltryk, jeg gør det tit i apps. (her modsiger Michael, decideret Anders, der me-

ner det ikke er fejltryk.. ergo to personer i med to forskellige indstillinger og for Anders er 

klik-rater vigtige, det er det ikke for Michael) Jeg mener det er lidt fejlagtigt at de høje klik-

rater der bliver vist. Bureauerne vil selvfølgelig gerne fremvise bedre resultater, og en anden 

ting er mange annonceafdelinger der med disse 2D koder i print rent er faktisk nervøse og 

ønsker ikke der bliver målt på deres print annonceringer, de ved selvfølgelig godt de får en 

ekstrem dårlig rating. Pt. Er prisen stadigvæk højt i forhold til responsraten.” 

 

”Medieforbrug, tendensen:”  

”Generelt er det gået ret stærkt de sidste par år, den rigtige vej vel at mærke. Der skulle være 

en skæring, at i 2015, skulle kommunikation på mobil web være højere end på print(??). Og 

det tror jeg faktisk passer meget godt. Der er mange, globalt set, der vil springe hele web-

delen over og gå til tablet fordi det er for dyrt et mellemled og de har ikke råd til at investere 

i dette. ” 

 

”Forbrugerens ”behovscyklus”:”  

”Vi har lavet vores egen tese: Vi har lavet 3 behovscyklusser for hvordan man arbejder sig 

ind på en forbrugers synsvinkel: 1) man anskaffer en smartphone, man bruger den ikke så 

meget fordi der er rigtig mange der ikke ved hvordan den skal bruges og ikke rigtig får den 

”ahaoplevelse” med det samme, og ikke er vant til at bruge det mobile web og alle de fakto-

rer hvor de tænker: ”uuh koster det penge og det er dyrt og hvad med apps osv.” Det er før-

ste fase, hvor man viser man er med på bølgen og viser den frem. 2) anden fase er hvor man 

begynder at bruge det mobile web og downloade apps og det bliver en del af ens hverdag. 3) 

tredje fase er hvor man begynder at se ud over sin egen skærm og man begynder at se hvor-

dan man kan kommunikere med andre mobiltelefoner og omverden. Det er bl.a. at scanne 

koder og alt det som gør at du kan kombinere mobiltelefonen med omverden. Så du kan rende 

rundt og købe billetter ned på en metro station og du scanner en 2D kode på en plakat og alle 

disse ting gør den bliver et kombinationsværktøj og det er faktisk det vigtigste, det er det, der 

gør ”mobil, mobilt”. Det er ret vigtigt, der ikke noget der er mobilt, før du rent faktisk bruger 

det i kombination med nogle andre ting. Så kan du lige så godt tage en computer med.” 
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”QR-koder:” 

”Vi tror rigtig meget på at bruge 2D koder som et kombinationsværktøj, fx når du sidder i et 

tog og du ser en væg af grøntsager (Case fra Korea) => Metro med virtuel supermarked, 

hylder hvor du kan samle/scanne det du skal have og så bliver det leveret om aftenen… det er 

convenience og lige præcis dér hvor det begynder at blive interessant. Du slipper for at sidde 

på en lille bitte skærm og skal surfe rundt. En mobil bliver først interessant når du kan bruge 

den i et samlet billede. ” 

 

”indvirkning på apps:”  

”Coop: Lave mobilen til et ”spejl” af deres tilbudsavis, på nuværende tidspunkt har de taget 

deres tilbudsavis i PDF format og lagt ind på mobilen… det er ikke interessant, folk kan sta-

digvæk godt lide at kigge i tilbudsavis og det vi vil gøre er at sætte en 2D kode på hver side 

og når du scanner denne kode får du et ”spejl” af denne side, dvs. får en indkøbsliste, du får 

den i plain tekst og du får en liste med de varer du har på den side, du har tænkt dig at købe 

og kan derefter tjekke dem af… det skal være et supplement ikke en gengivelse. ” 

 

”Hvordan er medieforbruget på mobilen kontra traditionelle markedsføringskanaler:” 

”Selvfølgelig er forbruget højere, men skal man tage i indekseret tal så er forbruget på mobil 

og sociale medier i 2011 er det højeste. Det er der, der er blevet sat flest penge af. ” 

 

”Kommentar til brugen af en rigtig mobil app kontra en mobil webapp; HTML5:”  

”Jeg er ikke fan af app markedet… Det skyldes 90% af de apps der er blevet indtil nu, giver 

ikke nogen mening. Mange kunder der henvender sig til os siger: ”jeg vil godt have en app… 

punktum.” Næste spørgsmål er så: ”Hvad skal den kunne?”. Der prøver vi at vende den lidt 

på hovedet og spørger om det nu er sikkert om kunden nu har brug for en app. Hvis kunden 

ønsker at ramme bredt, så skal denne have en web app, som optimerer til alle platforme (iOS 

og Android) og som koster 1/3, lyn hurtig opdatering. På en app kan der gå måneder før man 

opdater, på mobile web opdaterer man bare løbende. ” 

 

”Er der nogle grundlæggende ting der skal være på plads før en virksomhed får i gang 

med mobil markedsføring:”  

”Det er selvfølgelig lettest når virksomheden har gjort sig nogle tanker inden et møde. Det 

giver en meget bedre dialog, men det er de færreste der har. Vi starter blødt ud, det vigtigste 

er egentlig at virksomheden også er med, at de selv forstår deres egne produkter. Det er en af 
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de ting man har set ofte, fx Dansk Supermarked, jeg tror ikke de selv ved hvad de gør og 

hvorfor de gør det. Det er mit indtryk af dem. ” 

 

”Ulemper ved mobil markedsføring:”  

”Jeg synes der er ulemper ved app markedsføring, der er det ret ekstremt hvor forblændet 

specielt mediebureauer er af apps. Som mediebureauer kan du ikke retfærdiggøre at du skal 

bruge så mange penge på at lave en app kun til iPhone, den skal også laves til Android tele-

foner. Du kan ikke forvente at kunden accepterer du kun laver til en mobil og ikke de andre, 

så skal det i hvert fald være et meget specifikt produkt.” 

 


