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Executive Summary 
 

This thesis investigates to what extend young Danish consumers utilize online user-generated content (UGC) 

as an information and advisory resource during the decision making process when choosing a new 

smartphone. With the rapid expansion and penetration of online social media in modern society consumers 

are increasingly exposed to electronic word-of-mouth on products and services via UGC.  This content is 

authored and created by the consumers themselves, and is therefore a channel of influence that smartphone 

marketers have little or no control over.  

This research draws on the theoretical literature of consumer decision making, attitude formation and 

involvement with products and advertisements to investigate to what extend and why consumers use UGC 

in their smartphone decision making. Based on the theory on involvement and supported by a netnographic 

study of smartphone relevant UGC a conceptual model was developed and tested empirically with data 

collected through an online questionnaire.   

The quantitative analysis concluded that 48% of young Danish consumers used UGC the last time they chose 

a new smartphone. Moreover 77.9% of the respondents that did use UGC agreed that it influenced their 

considerations and decision regarding model choice. Through a structural equation modelling analysis it was 

concluded, that the consumer’s level of felt involvement in the consumption of UGC had a strong effect on 

the level of influence it had on their choice considerations. Smartphone purchase involvement, trust in UGC 

and a positive view on UGC compared to traditional advertisement were the main drivers of felt involvement 

in UGC consumption. 

Through a cluster analysis two key segments of smartphone consumers that use UGC was identified – “The 

Insecure Choosers” and “The Engaged Experts”. The segments relation to smartphones and use of UGC 

differentiates significantly, and marketing communication towards each segment should be adjusted 

accordingly.  

Three recommendations for smartphone marketers on how to use UGC in their marketing have been 

proposed. Marketers should strive towards generating as much positive UGC on their respective brands as 

possible through electronic word-of-mouth marketing initiatives. Furthermore existing UGC should be 

utilized and presented to desired target audiences on the company’s own digital assets. Finally initiatives to 

generate UGC or present UGC should be aligned with the needs of the two identified segments in order to 

maximize the felt involvement, and thus increase impact on purchase considerations.  
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1. Indledning 
 

1.1 Problemfelt  
Online sociale medier har i løbet af i de seneste ti år taget verden med storm. I Danmark er 81% af den voksne 

befolkning aktive på sociale medier, og det er den aktivitet vi spenderer klart mest tid på online (YouGov 

2013). Sociale medier har påvirket mange områder af vores samfund, og ikke mindst hvordan vi opfører os 

som forbrugere. På Internettet kan vi i stigende grad finde anbefalinger, erfaringer og anmeldelser for 

produkter og services skrevet af andre forbrugere. Med udbredelsen af sociale medier er denne online word-

of-mouth kommunikation eksploderet. Det betyder at vi som forbrugere har nem adgang til andre 

forbrugere, der kan fungere som brugbare informationskilder, når vi søger efter informationer omkring et 

foreliggende køb. 

For virksomheder præsenterer sociale medier en stor markedsføringsmæssig mulighed. Markedsførere har 

fået et arsenal af nye muligheder for at komme i kontakt med og skabe relationer til deres nuværende og 

potentielle kunder. Dog udgør sociale medier på samme tid også en hvis trussel. Virksomheder har ingen 

kontrol over hvad forbrugere kommunikerer til hinanden om firmaets produkter eller services online. Negativ 

omtale og skrækhistorier fra utilfredse kunder kan sprede sig viralt, og nå ud til et kæmpe publikum på meget 

kort tid. Samtidig stiger mængden af brugerskabte holdninger til virksomheders produkter for hver dag der 

går, og bliver for evigt gemt og opbevaret i cyberspace. Ved at bruge informationer fra andre forbrugere har 

potentielle købere i større udstrækning mulighed for at bypasse virksomhedens egen kommunikation om 

produktet, og derved basere deres holdninger til produktet på informationer der stammer fra tredjepart end 

tidligere.   

Det danske smartphone marked har i de seneste år oplevet pæne vækstrater. Smartphone penetrationen 

blandt den danske voksne befolkning er gået fra 30% i 2011 til 59% i 2013 (Google 2013). Konkurrencen på 

markedet er som konsekvens intensiveret, og de danske forbrugere står over for et marked med mange 

aktører der hver især tilbyder smartphone produkter af høj kvalitet. Undersøgelser har tidligere påvist at 

word-of-mouth kommunikation har en stor effekt på forbrugerens valg ved køb af elektronik og 

mobiltelefoner (Vázquez-Casielles, Suárez-Álvarez et al. 2013). Udviklingen i markedet for smartphones samt 

udbredelsen af brugerskabt indhold på sociale medier præsentere således et stort potentiale for at påvirke 

forbrugeren i deres valg af smartphone. For markedsførere af smartphones på det danske marked er det 

derfor værdifuldt, at opnå en større forståelse af, hvordan de danske forbrugere bliver påvirket af 

brugerskabt indhold på sociale medier ved valg af ny smartphone.  
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1.2 Problemformulering 
Denne afhandling har til formål, at undersøge hvordan virksomheder kan anvende brugerskabt indhold som 

del af deres markedsføringsstrategi. Det opnås ved at eksaminere hvorledes produktets målgruppe anvender 

brugerskabt indhold på sociale medier i forbindelse med valg af en ny smartphone. På baggrund af 

overstående problemfelt opstilles følgende problemformulering:  

”Hvordan kan virksomheder der markedsfører smartphones påvirke forbrugerens købsintention under 

beslutningsprocessen ved brug af brugerskabt indhold på online sociale medier? ” 

 

1.2.1 Underspørgsmål til problemformulering 

For at kunne besvare overstående problemformulering er det nødvendigt, at opnå en viden omkring de 

forskellige elementer der indgår i problemstillingen. Afhandlingen skal derfor kunne besvare centrale 

spørgsmål omkring målgruppens adfærd i forbindelse med både brugerskabt indhold og deres forhold til 

smartphones. Denne viden søges opnået ved at besvare følgende underspørgsmål.  

Det første spørgsmål der må afklares er i hvilket omfang brugerskabt indhold på sociale medier har en 

indflydelse på målgruppens købsadfærd, og dermed hvor relevant det er for virksomheden at investere i 

markedsføringsaktiviteter baseret på brugerskabt indhold.  

1. I hvor høj grad anvender målgruppen brugerskabt indhold på sociale medier i løbet af 

beslutningsprocessen i forbindelse med valg af ny smartphone? 

2. Hvor stor indflydelse har online brugerskabt indhold på målgruppens beslutning i forbindelse med 

valg af ny smartphone? 

Dernæst må det afklares på hvilke typer af sociale medier virksomheden potentielt bruger sit 

markedsføringsbudget bedst, samt hvilke kundesegmenter i den samlede målgruppe der er mulige at influere 

via brugerskabt indhold.   

3. Hvilke typer af sociale medier og brugerskabt indhold anvender målgruppen i beslutningsprocessen? 

4. Hvilke potentielle segmenter i den samlede målgruppe anvender brugerskabt indhold ved valg af ny 

smartphone? 

Afslutningsvis må der opnås en forståelse af den underliggende motivation hos målgruppen for at anvende 

brugerskabt indhold i købsprocessen, samt en indsigt i hvilke faktorer der driver involveringen i brugen af 

brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone.  
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5. Hvilke faktorer driver forbrugerens involvering i anvendelsen af brugerskabt indhold i forbindelse med 

valg af ny smartphone? 

 

1.3 Afgræsning 
Sociale medier er et bredt fænomen, der kan belyses fra mange forskellige vinkler. Derfor er der foretaget 

beviste afgrænsninger i forhold til hvordan brugerskabt indhold på sociale medier ønskes at undersøges. I 

denne afhandling vil der fokuseres på hvordan brugerskabt indhold anvendes af forbrugeren i forbindelse 

med et køb/valg af ny smartphone. Der afgrænses således for at undersøge hvordan forbrugeren anvender 

sociale medier i forbindelse med smartphones efter købet af fundet sted. Dette vil blive uddybet nærmere i 

afsnittet ”Brugerskabt indholds indflydelse på beslutningsprocessen”.   

Smartphone markedet er en kompleks markedsplads, der kan beskues fra flere vinkler. I denne afhandling vil 

der alene fokuseres på købsadfærd i forhold til selve smartphone produktet, og problemstillingen i opgaven 

anskues derfor primært fra smartphone producenternes synsvinkel. En anden central spiller på smartphone 

markedet er teleselskaberne, som står for en stor andel af smartphone salget, og giver produktet ”liv” via 

netværksadgang og telefonimuligheder. Med afhandlingens omfang taget i betragtning afgrænses der fra, at 

inkludere abonnement, kundeservice og lignende som falder ind under teleselskabernes produktsortiment. 

Der afgrænses desuden fra at inkludere overvejelser omkring normale mobiltelefoner, og undersøgelsen vil 

derfor kun omhandle smartphones.  

Problemstillingen vil blive undersøgt fra et forbrugerperspektiv. Undersøgelsesdesign og anbefalinger vil 

derfor tage udgangspunkt i et b-2-c perspektiv, og vil ikke inkludere b-2-b relevante overvejelser. 

Undersøgelsen vil kun omfatte brugerskabt indhold på sociale medier, og ikke inkludere reklamer, 

sponserede indlæg eller lignende fra virksomhedens side. 

Undersøgelsen afgrænses til kun at inkludere det danske smartphone marked, og den undersøgte målgruppe 

afgrænses til 19 – 35 årige mænd og kvinder der ejer en smartphone. Denne aldersbestemte afgræsning 

skyldes primært undersøgelsens tilgængelige empiri. 
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1.4 Afhandlingens struktur 
Nedenstående figur er udarbejdet for at give et overblik over afhandlingens opbygning, så det fremgår hvad 

der kan forventes af de enkelte dele. 

Figur 1 – Afhandlingens struktur 

 

Del 1 indeholder afhandlingens problemfelt, problemformulering, afgrænsning og anvendte metode. I del 2 

beskrives det danske smartphone marked samt begreberne sociale medier og brugerskabt indhold. 

Yderligere redegøres der kort for hvordan sociale medier har påvirket virksomheders promotion muligheder.  

I del 3 gennemgås relevant teori omkring forbrugerens beslutningsproces og hvordan brugerskabt indhold 

på sociale medier kan påvirke forbrugerens købsintention. Derefter opstilles der på baggrund af teorien en 

konceptuel model til at undersøge forbrugerens involvering i anvendelsen af brugerskabt indhold. Del 4 

indeholder en analyse af afhandlingens kvalitative og kvantitative undersøgelser hvori den konceptuelle 

model bliver testet. I del 5 diskuteres analysernes resultater i et markedsføringsmæssigt perspektiv, og 

anbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater vil blive præsenteret. Afslutningsvis er der i del 6 en 

konklusion og en perspektivering.  

 

2. Metode 
I dette afsnit beskrives valget af anvendt metode til besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

Afsnittet indledes med en redegørelse for den videnskabsteoretiske tilgang der er anvendt i udarbejdelsen 

af handlingen. Efterfølgende redegøres der for anvendesen af primære og sekundære data. Afslutningsvis 

evalueres den indsamlede empiris validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.  

 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

Al viden der skabes påvirkes af den daværende opfattelse af virkeligheden. Videnskabsteorien beskæftiger 

sig med, hvordan vi opfatter den virkelighed vi lever i, og hvordan dette har indflydelse på skabelse af ny 

viden. Der findes flere forskellige måder at anskue virkeligheden på, og hvilket videnskabsteoretisk 

paradigme researcheren ser verden med, vil sætte rammerne for udførelsen af selve undersøgelsen (Voxted 

2006) s. 52.  
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Et videnskabsteoretisk paradigme beskrives af Egon Guba som ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores 

handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser” (Guba 

1990). Der findes inden for samfundsvidenskaben tre forskellige paradigmer, som er 1. Det Positivistiske, 2. 

Det Neo-positivistiske og 3. Det Konstruktivistiske (Voxted 2006) s. 55.    

De tre paradigmer differentierer sig ved hvordan virkeligheden sandfærdigt opfattes (ontologi), hvilket har 

konsekvens for hvordan ny viden opnås og erkendes (epistemologi), som tilsammen har betydning for 

hvordan virkeligheden bør undersøges (metodologi) (Voxted 2006) s. 54. De tre paradigmer med 

dertilhørende ontologi, epistemologi og metodologi er sammenfattet i nedenstående tabel.  

Tabel 1– Paradigmer (Figur fra Voxted 2006 s. 55) 

 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme. Ontologien i det neo-

positivistiske paradigme er begrænset realistisk, hvilket betyder, at virkeligheden findes uafhængigt af vores 

erkendelse af den, men at der betvivles hvorvidt, vi som mennesker er i stand til at finde frem til den eksakte 

virkelighed. Undersøgelsen udføres med et ideal om objektivitet og neutralitet for at komme så tæt på 

virkeligheden som muligt, men med en erkendelse af, at vi som mennesker hele tiden bliver påvirket af vores 

værdier, følelser og fortolkninger. Epistemologien er derfor modificeret objektiv, da forskeren i en vis grad 

menes at påvirke det undersøgte.  

Metodologien modificeres også i det neo-positivistiske paradigme. Til forskel fra positivismen, hvor 

undersøgelser udføres som kontrollede forsøg, så gennemføres undersøgelsen under mere naturlige forhold. 

Denne øgede kontakt med det undersøgte gør det vanskeligere for forskeren at være objektiv, da han/hun 

også forventes at blive påvirket af det undersøgte (Guba 1990).  

 

2.2 Anvendt metode 
Til besvarelse af problemformulering er der anvendt både kvantitativ og kvalitativ metode til indsamling af 

primære data, som der i de følgende afsnit vil blive redegjort for. I afhandlingen er der desuden anvendt en 

række vigtige sekundære datakilder, som ligeledes vil blive præsenteret. 
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2.3 Primære data 
De primære data som udgør det empiriske fundament i opgaven er indsamlet via en 

spørgeskemaundersøgelse blandt danske smartphone brugere. Derudover er der udført et netnografisk 

studie af smartphone relevant online brugerskabt indhold.     

Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse har til formål, at belyse hvilke faktorer der påvirker forbrugerens 

involvering i brugerskabt indhold. Dette søges at opnås ved at teste på forhånd opstillede hypoteser som er 

baseret på begrundede teoretiske overvejelser. Det netnografiske studie har til formål at understøtte og 

berige de teoretiske hypoteser, samt give en praktisk forståelse af brugerskabt indhold, og dermed give 

nødvendig viden til at vurdere, hvad der er relevant at inkludere i spørgeskemaundersøgelsen.    

 

2.4 Kvantitativ undersøgelse 
I dette vil der blive argumenteret for valget af den kvantitative metode, og overvejelser omkring 

spørgeskemaopbygning, måling og skalering, test af spørgeskema samt resultaternes anvendelighed vil blive 

gennemgået. Formålet med den kvantitative spørgeskemaundersøgelse er, at opnå et empirisk 

repræsentativt datagrundlag til at besvare opgavens problemformulering.  

 

2.4.1 Spørgeskemaundersøgelse 
En spørgeskemaundersøgelse er en form for standardiseret interview, hvor respondenten stilles en række 

spørgsmål med forskellige svarmuligheder (Andersen 2008). Der er en række praktiske og datamæssige 

fordele ved en spørgeskemaundersøgelse i forhold til traditionelle interviews.  

Med en spørgeskemaundersøgelse er det hurtigere, nemmere og billigere at indsamle besvarelser fra en stor 

gruppe af respondenter. Da respondenten ofte er alene ved besvarelsen af interviewet er der heller ingen 

interviewereffekt, og respondenten forventes at svare mere sandfærdigt (Andersen 2008). Den største fordel 

i forbindelse med empiriske studier er, at respondenternes svarmuligheder kan standardiseres med lukkede 

spørgsmål, således at der sikres konsistens i besvarelserne og de dermed er sammenlignelige. Besvarelserne 

kan således efterfølgende bruges i kvantitative statistiske analyser og være repræsentative for en større 

population. Det kan dog også betragtes som en ulempe ved metoden, at respondenten begrænses i sine 

svarmuligheder, da der derved er en mulighed for, at potentiel vigtig viden går tabt. Denne ulempe 

forebygges så vidt muligt i opsætningen af selve spørgeskemaet.  
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2.4.2 Opsætning af Spørgeskema 
Spørgeskemaet blev opsat i online survey softwaren Enalyzer, som tilbyder opsætning af spørgeramme, 

lancering af undersøgelse samt eksport af besvarelser i ønsket dataformat. Selve spørgeskemaet bestod af 

28 overordnede spørgsmål med eventuelt tilhørende underspørgsmål (Bilag 1). Det totale antal af spørgsmål 

afhang af respondentens besvarelser igennem undersøgelsen. Spørgeskemaet er opsat ud fra teknikker til at 

minimere fejl i online surveys (Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen et al. 2007) s. 96. For størstedelen af 

spørgsmålene blev der anvendt lukkede spørgsmål for at opnå førnævnte konsistens og sammenlignelighed 

i besvarelserne. Til hvert spørgsmål var der altid en ”Ved ikke” mulighed tilstede, såfremt respondenten ikke 

var i stand til at besvare spørgsmålet. Yderligere var der for kategorispørgsmål altid en ”andet/andre” 

svarmulighed, hvor respondenten havde mulighed for at komme med yderligere udtømmende besvarelser.   

Sproget i undersøgelsen blev skrevet med en bestræbelse om, at være så nemt forståeligt for 

respondenterne som muligt. Eftersom emnet sociale medier indeholder begreber, der kan være svære at 

forstå, blev der også anvendt forklarende tekster, hvor det blev vurderet at være relevant. Inden lancering 

blev spørgeskemaet læst igennem og testet flere gange af to bekendte med erhvervsmæssig erfaring i 

opsætning og analyse af spørgeskemaundersøgelser. Yderligere blev det testet af bekendte med begrænset 

interesse i smartphones og sociale medier, for at sikre at sproget og indholdet var forståeligt.  

 

2.4.3 Måling og Skalering 
I denne undersøgelse måles forbrugerens adfærd primært ved brug af likert-skalaer, hvor respondenten på 

en skala fra 1 til 7 angiver, hvor enig eller uenig han/hun er i et udsagn. Fordelen ved denne skala er, at det 

er nemt for respondenten at forstå svarmuligheder. Ulempen er, at mange spørgsmål af denne karakter tager 

længere tid for respondenten at besvare. Derudover anvendes semantiske skalaer, der med to bipolare 

udsagn måler hvilket udsagn respondenten er mest enig i. Der anvendes skalaer fra 1 til 7 til alle 

undersøgelsens intervalskalaer for at holde besvarelse og efterfølgende analyse så enkel som mulig. Kun ved 

et spørgsmål er en 1 til 5 likert-skala anvendt, da det vurderes at syv valgmuligheder ville være for 

udtømmende og kun give anledning til forvirring hos respondenterne. Der er generelt en debat i litteraturen 

om hvorvidt syv eller fem punkts likert-skalaer er de bedste at anvende. I undersøgelsen anvendes syv-punkts 

skalaen, da det vurderes, at den giver den mest præcise måling, uden at det bliver for uoverskueligt for 

respondenten.  
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2.4.4 Dataindsamling 
Undersøgelsen blev delt på Facebook og via e-mail med en opfordring om at sende linket til spørgeskemaet 

videre. Dette hører ind under indsamlingsmetoden kaldet convenience sampling, da respondenter som 

navnet antyder, er erhvervet på den mest bekvemme og tilgængelige måde (K. Malhotra, F. Birks 2007) s. 

411. Optimalt set var der anvendt et respondent panel hos et analyse bureau, der kunne garantere en stor 

stikprøvestørrelse, som med garanti var repræsentativ for hele den danske befolkning. Dette har dog ikke 

været muligt på grund af manglende ressourcer. Convenience sampling kan give anledning til mangelfulde 

eller biased datasæt, hvilket der skal tages højde for når datas anvendelighed evalueres (K. Malhotra, F. Birks 

2007) s. 412.  

 

2.5 Kvalitativt undersøgelse  
Der blev til undersøgelsen udført et netnografisk studie af online brugerskabt indhold om smartphones. 

Formålet med undersøgelsen var primært, at opnå et detaljeret kendskab til hvilke typer af brugerskabt 

indhold forbrugeren har til rådighed. I den forbindelse blev der udført en indholdsanalyse af halvtreds 

brugerskabte indlæg, hvori valg af ny smartphone blev debatteret.   

 

2.5.1 Netnografisk undersøgelse 
En netnografi er en form for online version af etnografi (Kozinets 2006). I denne afhandling blev entré stadiet 

af netnografi processen anvendt til, at danne en forståelse af hvilke muligheder de danske forbrugere har for 

anvendelse af brugerskabt indhold online. Yderligere skabte en kvalitativ analyse af brugerskabte indlæg 

omkring smartphones en større forståelse af forbrugerens situation vedrørende valg af smartphone.  

Der er fordele og ulemper forbundet med at anvende netnografi metoden i forhold til andre kvalitative 

metoder, såsom interviews eller fokusgrupper. Blandt fordelene er, at data er frit tilgængelige online, og 

derfor anses dataindsamling som mindre tidskrævende og forbundet med færre omkostninger (Roy Langer, 

Suzanne C Beckman 2005). Indholdet er ofte skabt på forbrugerens eget uopfordret initiativ, hvorimod 

deltagere i interviews og fokusgrupper er beviste om, at deres udtagelser bliver analyseret og anvendt som 

data (Andersen 2008).  Da forbrugeren samtidig kan optræde helt anonymt online, kan han/hun sige sin helt 

ærlige mening uden at frygte nogen konsekvenser (Kozinets 2002). Samtidig er der ingen interviewer eller 

tredjepart til stede, og problemet med interviewer bias og social påvirkning elimineres derfor. Man kan derfor 

argumentere for, at forbrugerens stemme i brugerskabt indhold er mere ufiltreret og ærlig. Dette er især 

relevant ved research af sensitive emner, men forventes også at have en hvis relevans for smartphone 

udtagelser (Roy Langer, Suzanne C Beckman 2005).  
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Metoden har også en række begrænsninger man skal tage hensyn til. Der er ofte manglende informationer 

om, hvem der har skrevet indlægget, og det vides således ikke, hvem resultaterne er repræsentative for. 

Derudover har researcheren ikke mulighed for at stille opfølgende eller udtømmende spørgsmål, men kun 

analysere det som forfatteren havde lyst til at skrive. Skrevet tekst er yderligere genstand for en subjektiv 

fortolkning, hvor budskaber kan forstås forskelligt, afhængigt af hvem der læser det.  

Metoden er valgt, da den tager direkte udgangspunkt i brugerskabt indhold, som er det resten af 

afhandlingen beskæftiger sig med. Samtidig har denne undersøgelse en begrænset eksplorativ tilgang, hvor 

der primært ønskes at testes for sammenhænge mellem eksisterende teorier. Behovet for opfølgende og 

udtømmende spørgsmål var derfor mindre nødvendigt. Derudover tjener metoden to vigtige formål i samme 

analyseproces, nemlig at forstå landskabet for online brugerskabt indhold samt at skabe viden omkring 

forbrugerens situation og anvendelse af indholdet.  

 

2.5.2 Dataindsamling 
Der blev i alt indsamlet halvtreds indlæg af brugerskabt indhold til indholdsanalysen. Indlæggene blev 

tilfældigt indsamlet på udvalgte destinationer. Til Identifikation af relevant brugerskabt indhold blev anvendt 

flere metoder, som er beskrevet i løbet af netnografi processen fra afsnit 6.1.1. 

 

2.5.3 Indholdsanalyse 
Indholdet i de indsamlede indlæg blev analyseret ved at kategorisere grunden til forfatterens aktivitet, samt 

en kodning af hvilke smartphone produktattributter, der blev nævnt som evalueringskriterier i indlægget. 

Der kan findes en oversigt over koderne samt kodefrekvenser og beskrivelser i ”Bilag 5 – Netnografi”.  

 

2.6 Sekundær data 
Til at skabe en forståelse for smartphone markedet, sociale medier, og forbrugeradfærd i forbindelse med 

køb af smartphones er der anvendt en række sekundære kilder. Disse bestod af forskellige rapporter, 

undersøgelser, internetkilder, bøger og artikler fra videnskabelige tidsskrifter. Af centrale rapporter kan 

nævnes Googles ”Our Mobile Planet” undersøgelser, der afdækker smartphone penetration og forbrug i 

Danmark. Til indsigt i danskernes vaner i forbindelse med social medier har et studie udført af YouGov været 

særdeles anvendeligt. Derudover har rapporter og undersøgelser fra diverse konsulenthuse og 

markedsresearch institutter såsom McKinsey, Nielsen og Forrester fungeret som værdifulde sekundære 

kilder.   
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2.7 Kildekritik 

I dette afsnit vil de indsamlede datas validitet, reliabilitet og generaliserbarhed blive diskuteret. 

2.7.1 Validitet 
Begrebet validitet omhandler undersøgelsens gyldighed og relevans. Ved en gyldig undersøgelse er der 

overensstemmelse mellem den anvendte teori og de målte empiriske begreber (Andersen 2008) s. 83. Da 

denne undersøgelse i høj grad bygger på måling af teoretiske begreber, så er der dedikeret et helt afsnit til 

at redegøre for operationaliseringen af teoriens begreber til målbare variable (jf. afsnit 5.1 

”Operationalisering af konceptuel model”). Hvis ikke der er overensstemmelse mellem det der ønskes at 

måles, og det der rent faktisk måles på, kan der stilles spørgsmålstegn ved undersøgelsens gyldighed.   

Relevansen siger noget om, hvorvidt de operationaliserede empiriske variable er relevante at undersøge for 

at besvare problemformuleringen. Udvalg og operationalisering af variable er sket på baggrund af en 

teoretisk gennemgang og diskussion. Som resultat af denne diskussion, er den konceptuelle model forankret 

i en teoretisk sammenhæng, der ønskes at testes. Derfor kan man argumentere for, at det undersøgte i høj 

grad er relevant for besvarelse af opgavens problemformulering.  

Det netnografiske studie havde et mere praktisk formål og udgangspunkt. Undersøgelsens primære formål 

var, at operationalisere begrebet ”brugerskabt indhold” til en række svarkategorier, som respondenterne 

kunne forstå og genkende. Der er søgt en så høj gyldighed som muligt ved at anvende denne teknik, da den 

tager direkte udgangspunkt i det undersøgte. De identificerede typer af indhold er yderst relevante for 

besvarelse af opgavens problemformulering, da dette giver en praktisk forståelse af forbrugerens faktiske 

adfærd og anvendelse af brugerskabt indhold ift. specifikke kanaler og websites.  

 

2.7.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten angiver hvor sikkert og præcist vi måler det, som vi rent faktisk måler på (Andersen 2008) s. 83.  

Der vil med alle undersøgelser af denne art altid forekomme en hvis grad af fejlmåling, som kan opstå på 

baggrund af enten tilfældige eller systematiske fejl. Det er researcherens opgave, at forsøge at reducere 

forekomsten af disse fejl. Dette er forebygget ved at teste spørgeskemaet, for at sikre at der ikke var nogen 

forvirring eller mangler ift. svarmuligheder eller forståelse af spørgsmål. Ved at anvende ”hop” og 

”betingelsesfunktioner” baseret på respondentens løbende besvarelser er det også sikret, at spørgsmål som 

ikke er relevante for den enkelte bruger springes over.  
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De anvendte variable i spørgeskemaet tager i så vid udstrækning muligt udgangspunkt i eksisterende og 

gennemtestede skalaer for måling af teoretiske begreber. Alle sammensatte skalaer er yderligere testet for 

reliabilitet inden anvendelse i nogen form for analyse.  

 

2.7.3 Generaliserbarhed 
Undersøgelsens resultater er ikke generaliserbare for hele den danske befolkning, men for unge danskere i 

alderen 18 – 35 år. Undersøgelsens generaliserbarhed i forhold til befolkningen vil blive yderligere 

gennemgået i den kvantitative analyse. Respondenter til spørgeskemaet blev rekrutteret ved at dele 

undersøgelsen online på Facebook samt via e-mail. Dette kan medføre en mindre målebias, da undersøgelsen 

netop omhandler online adfærd. Respondenter der i forvejen er aktive på sociale netværk kan således 

forventes i højere udstrækning at forbruge brugerskabt indhold. Dette anses dog ikke for et signifikant 

måleproblem, da langt størstedelen af målgruppen der undersøges er aktive på det sociale medie Facebook 

samt har internetadgang (YouGov 2013).  

3. Markeds- og Medie beskrivelse 
I denne del af rapporten gives en kort beskrivelse af smartphones som et produkt, hvad vi bruger produktet 

til og hvilken rolle smartphones spiller i det danske samfund. Derefter udføres en kort markedsanalyse af det 

danske smartphone marked.  

 

3.1 Smartphones 
Den første telefon blev opfundet og patenteret af Alexander Graham Bell i 1876. Siden da har telefonen 

været på en transformerende rejse, hvor nye teknologier over tid har ændret den oprindelige opfindelses 

form og funktion. Den første ”moderne” mobile telefon blev præsenteret af Motorola i 1973, og med en 

vægt på ca. 1 kg var den langt fra hvad vi kender som værende mobil i dag (Wikipedia 2013). Mobiltelefonen 

er i dag blevet en helt uundværlig del af danskernes hverdag, og har udviklet sig til langt mere end bare et 

telefoniredskab.  
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Nutidens Smartphones er både mobiltelefon, kamera, internet browser, musik & video afspiller, GPS, 

spilkonsol og meget mere i et – alt sammen pakket ind i et lille device der kan være i vores bukselomme.  

 

 

 

 

 

Den første ”iPhone” fra virksomheden Apple revolutionerede mobiltelefon markedet i 2008, og indførte med 

sin store touch-screen, styresystemet iOS og muligheden for brug af mobilapplikationer (apps) det billede af 

en smartphone som vi kender i dag.  

 

3.1.1 Produktattributter og brugssituationer 
En smartphone er et yderest komplekst teknologisk produkt, hvor de færreste af os egentlig ved hvordan det 

hele rent faktisk fungerer. Udover kompliceret teknologi består en smartphone som nævnt også af flere 

produkter i et, hvor hver enkelt funktion har sine egne individuelle attributter og specifikationer. Hvor godt 

er kameraet? Hvor hurtigt loader menuerne? Hvordan er flowet i web-browseren? Den samlede 

brugeroplevelse af en smartphone afhænger i høj grad af mange forskellige produktattributter og ikke mindst 

også af forskellige brugssituationer.  

De mange funktioner i en smartphone dækker både hedonistiske og praktiske behov, og anvendes både i 

professionelt såvel som privat regi. Produktet spiller således en stor rolle i flere dele af vores liv, og studier 

har også vist, at forbrugere forbinder social status med deres mobiltelefon (Chun, Lee et al. 2012).  

 

3.1.2 Pris og erhvervelse 
En smartphone er et relativt dyrt stykke forbrugerelektronikprodukt, men findes i flere prisklasser og af 

varierende grader af kvalitet. En smartphone er ikke noget man altid selv køber. Det må således antages, at 

en hvis andel af befolkningen modtager deres smartphones i gave, eller overtager den fra bekendte. 

Derudover må det også forventes, at en andel af den voksne population har firmasponsoreret mobiltelefon, 

og derved i mindre omfang træffer deres eget valg omkring valg af smartphone.  

” En Smartphone er en mobiltelefon 

udstyret med computerfunktioner, 

f.eks. netbrowser, kalender og e-

mailprogram.  

Den Danske Ordbog 
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Såfremt man selv ønsker at købe en ny smartphone kan selve betalingen tage flere former. En smartphone 

kan enten købes enkeltstående, hvor man kun betaler for selve telefonen, eller sammen med en abonnement 

løsning hos en teleudbyder. Oftest tilbyder teleudbyderne en lavere udbetalings pris på selve Smartphonen 

hvis forbrugeren samtidig binder sig til et abonnement på typisk 6 måneder i en såkaldt bundle-løsning.  

 

3.1.3 Komplementerende produkter til smartphonen 
Denne afhandling beskæftiger sig med hvorledes forbrugerne danner præferencer omkring smartphone 

modeller, og vil ikke inkludere overvejelser omkring teleudbydernes komplementerende produkter såsom 

abonnementspriser, netværksdækning eller kundeservice. Dette er utvivlsomt en stor del af den samlede 

brugeroplevelse ved en smartphone, men bør ikke have nogen indflydelse på forbrugerens isolerede 

holdning til de enkelte modeller. Teleudbydernes rolle i forbrugerens beslutningsproces omkring valg af 

smartphone vil være et interessant emne at undersøge, men er grundet afhandlingens omfang ikke 

inkluderet (jf. afgræsning).  Yderligere har studier fra USA vist, at forbrugerne i stor udstrækning først vælger 

smartphone model, og derefter vælger teleudbyder (Google, Compete 2013).  

 

3.2 Smartphone Markedet 
I de følgende afsnit gennemgås kort en række branchetal for smartphones i Danmark. Afsnittet sluttes af 

med en opsummering, og en redegørelse af det fremadrettede fokus for afhandlingen i forhold til 

smartphones.  

3.2.1 Smartphone penetration 
Smartphones er blevet et produkt som har overtaget mange forskellige daglige funktioner, og er for mange 

danskere blevet en uundværlig del af hverdagen (Google 2013). Ifølge Danmarks Statistik brugte 94 % af den 

danske befolkning i 2012 brugte enten en mobiltelefon eller smartphone (Dansk Statistik 2013). Ifølge 

Googles studie ”Our Mobile Planet: Denmark 2013” brugte 59% af voksne danskere specifikt en smartphone 

i Q1 2013, hvilket var en pæn stigning fra samme periode i 2012, hvor det dengang kun var 45%. Det samme 

studie viste også, at 76 % af Smartphone brugerne havde brugt den hver dag i de seneste syv dage, og at 70 

% aldrig forlod deres hjem uden deres smartphone. Yderligere ville 25% hellere undvære deres TV end deres 

smartphone (Google 2013).  
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3.2.2 Smartphone salget 
Mobiltelefonpenetrationen har stort set nået sit maksimum i Danmark eftersom 94 % af den danske 

befolkning i dag anvender mobiltelefoner og 59% har en smartphone. På trods af det mættede marked 

sælges der årligt over 2 millioner nye mobiltelefoner hvert år i Danmark (Euromonitor 2013). Som det blev 

redegjort for tidligere er den teknologiske udvikling inden for smartphones hele tiden i bevægelse, hvilket 

medfører at der kan tilbydes nye og bedre modeller inden for en relativ kort tidsramme. Denne trend 

kombineret med andre faktorer såsom defekte produkter og mulighed for erhvervstelefoner må antages at 

medføre til, at der er en forholdsvis høj udskiftningsrate af smartphones i Danmark. Ifølge en rapport fra 

Euromonitor blev der i 2012 specifikt solgt 1,875,300 smartphones i Danmark (Euromonitor 2013).  

I nedenstående figur kan det ses at smartphones har udviklet sig fra at udgøre blot 4,4 % af det samlede 

mobiltelefonsalg i 2008 til hele 86 % i 2013. Yderligere viser de fore castede værdier, at man i 2016 forventer 

at smartphones udgør 95 % af det samlede mobiltelefonsalg i Danmark. Man må derfor kunne konstatere, at 

smartphonen er den nye etablerede standard inden for mobiltelefoner i Danmark.   

Figur 2 – Mobiltelefonsalg i Danmark 

 

Med den fremtidige forventning om at smartphones vil overtage mobiltelefonmarkedet mere eller mindre 

fuldstændigt er en bedre forståelse af forbrugernes beslutningsproces ift. valg af ny smartphone yderst 

relevant. Smartphone markedet har i de seneste år nydt godt af pæne vækstrater, som følge af den relativt 

høje udskiftningsgrad samt stadigt forekommende førstegangskøbere. Hvor der er vækst er der typisk også 

stigende konkurrence, og konkurrencesituationen på smartphone markedet er i de seneste år blevet 

intensiveret. 
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3.2.3 Smartphone branchens aktører 
Smartphone markedet er præget af intens konkurrence blandt verdens største IT producenter. 

Markedslederne i Danmark består af Apple, Samsung, Microsoft, HTC, Sony og Nokia (Euromonitor 2013). 

Konkurrencen på smartphone markedet udspiller sig også i form af hvilket styresystems software de enkelte 

modeller fra de forskellige producenter understøtter. I nedenstående figurer ses en oversigt over 

markedsandele blandt smartphone styresystemer på det danske marked.  

Figur 3 – Smartphone styresystemer 

 

 

Som det fremgår af trendlinen i den første figur, så er der sket meget i de fire sidste år på det danske 

smartphone marked. Det interessante for denne afhandling er dog ikke de absolutte markedsandele for den 

enkelte producent eller det enkelte styresystem, men i stedet den store turbolens der eksisterer på 

markedet. Forbrugerne kan vælge imellem produkter fra en lang række af topkvalitets producenter, som på 

overfladen minder meget om hinanden, og som for en novice kan være svære at adskille fra hinanden. Apple 

har endda sagsøgt Samsung for, at have kopieret deres iPhone design i Samsung’s ”Galaxy” serie (Wikipedia 

2012). Ud over de mange producenter skal forbrugeren også tage stilling til styresystem og en række andre 

produktattributter. Hvorvidt forbrugerne anvender online anbefalinger og erfaringer fra andre forbrugere til 

at hjælpe dem i deres valg, er hvad denne afhandling søger at skabe en større forståelse af.  

   

3.2.4 Distributions & Salgskanaler 
For denne afhandling er det ikke relevant at undersøge distributionskanalerne i dybden, men en vigtig faktor 

i forhold til markedsføring online er, hvor stor en andel af salget der foregår over Internettet. I nedenstående 

tabel ses det, at online køb af smartphones er steget de seneste år op til 18,6 % i 2011 (Euromonitor 2013).  
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Tabel 2 – Salgskanaler 

Salgskanal % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Butiks salg 92,6 91,2 87,2 85,2 82,1 81,3 

Online salg 7,2 8,6 12,7 14,6 17,7 18,6 
 

Niveauet af internethandlen er relevant for denne afhandling, da forbrugeren ved bestilling online i 

købssituationen har nemmere adgang til forskellige former for brugerskabt indhold.  

 

3.2.5 Opsummering af det danske smartphone marked 
Smartphonen er den nye standard for mobiltelefoni, og udgør en central rolle i mange danskeres liv. Det er 

et teknologisk komplekst produkt med flere produkter i et, som kan anvendes til mange forskellige formål. 

Smartphone markedet har oplevet en pæn vækst de seneste år, men står samtidig over for en periode med 

intens konkurrence. Et stigende salg via internettet er interessant i forhold til brugerskabt indhold, da dette 

er let tilgængeligt online. I forhold til besvarelsen af opgavens problemformulering er det nødvendigt, at opnå 

en viden omkring den enkelte forbrugers individuelle forhold til smartphones, da det er et produkt med så 

mange forskellige anvendelsesmuligheder.   

 

3.3 Sociale Medier & Brugerskabt Indhold 
 

3.3.1 Indhold på sociale medier 
I sidste afsnit blev der redegjort for smartphone markedet og dets forbrugere. I de kommende afsnit vil der 

skabes en referenceramme for begreberne ”sociale medier” og” brugerskabt indhold”, som vil være 

gældende for resten af rapporten. Derfor vil der begyndelsesvis startes med en introduktion og definition af 

begreberne brugerskabt indhold og sociale medier, samt en kort beskrivelse af online sociale mediers historie 

og udvikling. Afslutningsvis diskuteres hvordan sociale medier har påvirket virksomhedernes 

markedsføringsmuligheder, hvordan brugerskabt indhold passer ind i den kontekst, og hvilke afgrænsende 

fravalg der er foretaget i forhold til markedsføring på sociale medier.  

3.3.2 Udbredelsen af sociale medier  
Når folk hører begrebet sociale medier eller social media, så tænker de fleste nok oftest på store sociale 

netværk såsom Facebook, YouTube eller LinkedIn. Disse platforme har de seneste ti år taget verden med 

storm, og har opnået en stor tilstedeværelse og indflydelse i det moderne samfund.  
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Den globale brugerbase på nutidens største online sociale netværk er intet mindre end imponerende. 

Facebook har i 2013 nu globalt set 1,15 milliarder brugere, Twitter har 288 millioner aktive brugere og 

Google+ har over 343 millioner aktive brugere (Digitalinsights 2013). På disse enorme netværk bliver der hver 

eneste dag skabt en enorm mængde af brugerskabt indhold af netværkernes medlemmer. Hvert eneste 

minut i døgnet bliver der i gennemsnit skrevet 2,45 millioner indlæg på Facebook, 72 timers video bliver 

uploadet til YouTube og ca. 278.000 tweets bliver sendt afsted på Twitter (Mediabistro 2013).  

Indholdet på de store sociale netværk udgør dog kun en andel af alt det indhold, der kan klassificeres som 

værende brugerskabt Indhold på sociale medier. Med tiden er sociale medier og brugerskabt indhold blevet 

en integreret del af, hvad vi kan finde online, hvorfor næste afsnit dedikeres til at præcisere hvad begreberne 

specifikt vil referere til fremover i denne afhandling.   

 

3.3.3 Definition af brugerskabt indhold og sociale medier 
I sig selv kan Internettet beskrives som et stort socialt medie, da det forbinder computere og servere verden 

over, og muliggør digital kommunikation mellem personer og computere verden over. En klar definition af 

hvilke former for digital kommunikation begreberne social medier og brugerskabt indhold opfattes at 

indebærer, er derfor vigtig. De to begreber er så gensidigt påvirkende og sammenflettede, at de vil blive 

behandlet i samme afsnit.  

Min definition af brugerskabt indhold og sociale medier vil tage udgangspunkt i professor Andreas M. Kaplans 

diskussion af begreberne i artiklen ”User of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 

Media” fra år 2010. I artiklen definerer forfatterne sociale medier som:  

"A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 

2.0, and that allow the creation and exchange of user-generated content.”   

Sociale medier er altså facilitatoren af skabelse og udveksling af brugerskabt indhold. Her henvises 

efterfølgende til tre kriterier et stykke indhold skal opfylde for at være anset som brugerskabt, som er 

foreslået af organisationen ”Organization for Economic Development” (OECD 2007). 

For det første skal det brugerskabte indhold være tilgængeligt online eller på sociale medier, enten offentlig 

for alle eller for en udvalgt gruppe af medlemmer. For det andet skal det indeholde en hvis form for 

kreativitet fra forfatterens side, og for det tredje skal det være produceret uden for professionel eller 

kommerciel praksis (Kaplan, Haenlein 2010).  
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Der er i litteraturen anledning til en mindre forvirring omkring forskellen mellem brugerskabt indhold (user-

generated content) og elektronisk word-of-mouth (eWOM). Brugerskabt indhold er en afart af eWOM, men 

eWOM begrebet er bredere dækkende, da det også inkluderer direkte meningsudvekslinger mellem individer 

som ved f.eks. chat beskeder, instant messaging eller Skype (Kaplan, Haenlein 2010). Denne form for 

kommunikation bryder med den første af OECD’s betingelser for brugerskabt indhold, da det dermed ikke er 

tilgængeligt online for andre, men kun for de to personer i en privat udveksling af information.   

Der findes også yderligere mange forskellige definitioner og forståelser af begrebet ”Social Media”. 

Nedenstående er definitionen fra den Danske Ordbog efterfulgt af et citat fra Dansk Journalist Forbund.   

 

 

 

 

 

 

Definitionen fra den danske ordbog kan man argumenterer for er forældet, da kommunikationen begrænses 

til skriftlig kommunikation. Dette er selvsagt ikke sandt, da kommunikation på sociale medier nu til dags både 

kan forekomme via audio, video, tekst eller billeder. Det illustrerer dog den store udvikling der er sket inden 

for sociale medier siden 2006, og hvilken rolle sociale medier dengang havde i samfundet. Citatet fra Dansk 

Journalist Samfund beskriver glimrende den udfordring (mulighed), som sociale medier og brugerskabt 

indhold præsenterer for markedsførende virksomheder, hvilket denne afhandling har til formål at undersøge.  

 

3.3.4 Sociale medier i Danmark 
Ifølge en nylig undersøgelse af danskernes forbrug af sociale medier anvender 81 % af alle danskere sociale 

medier, med en lige stor andel af mænd og kvinder (YouGov 2013). Blandt de danskere som er på sociale 

medier, der er Facebook det klart mest populære netværk, hvor af 95% har kendskab til det, og 93% har 

oprettet en konto. LinkedIn er det anden største i forhold til oprettet konto med 41%, dernæst følger 

YouTube (39%), Google+ (28%) og Twitter (20%). Langt de fleste danskere har altså en konto på et eller flere 

sociale netværk. Statistikker for anvendelse af andre former for sociale medier såsom Internet fora, blogs 

eller review-websites har ikke været til at identificere.  

 

” Kommunikationsmiddel der via 

internettet muliggør (skriftlig) 

udveksling af information mellem 

alle der ønsker at deltage 

 

Den Danske Ordbog 2006 

” De sociale mediers betydning handler ikke om 

teknologi. Betydningen ligger i en ny type relationer, 

hvor mennesker i stigende grad får informationer fra 

hinanden snarere end fra institutioner og virksomheder 

 

Journalisten.dk 2010 
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3.4 Promotion på og med sociale medier 
I dette afsnit gives en kort beskrivelse af hvilken indflydelse sociale medier har haft på virksomhedernes 

markedsføringsmuligheder, samt hvilke overvejelser der er gjort i forhold til afhandlingens afgrænsning.  

 

3.4.1 Sociale medier som en promotion kanal 
Udbredelsen af online sociale medier har givet virksomheder en ny mediekanal, som besidder en række af 

forskellige promotion muligheder. En populær model til at danne overblik over den stigende kompleksitet i 

nutidens mediebillede inden for online og offline marketing opdeler de forskellige medietyper i ”Paid”, 

”Owned” og ”Earned” media” eller på dansk ”købt”, ”ejet” og ”tjent” media (Forrester 2009).  

”Paid Media” er købt reklameplads på en kanal, som virksomheden ikke selv ejer f.eks. bannerreklamer på 

hjemmesider og sociale netværk, Google Adwords eller sponsorater. ”Owned Media” er de 

kommunikationskanaler som virksomheden selv ejer, og det kunne f.eks. være virksomhedens egen 

hjemmeside, Facebook side eller YouTube kanal. ”Earned Media” er omtale der ikke er direkte genereret af 

virksomheden selv eller dets agenter, men som er frivilligt skabt af tredjepart, og derfor siges at være tjent. 

Dette kan f.eks. være når en journalist skriver en artikel om virksomheden i den lokale avis, eller når 

forbrugere skriver og deler indlæg omkring produktoplevelser på sociale medier (Stephen, Galak 2012).   

Figur 4 – Paid, Owned & Earned Media (definitioner fra (Stephen, Galak 2012)).   

 

Online sociale medier er unikke, da de i høj grad giver mulighed for både Paid, Owned og Earned media i en 

og samme platform. Mange af de store sociale netværk såsom Facebook, Twitter og YouTube tilbyder 

reklameplads i forskellige former (banner reklamer, video spots, sponsorerede indlæg), og giver derfor 

mulighed for at købe medie plads. Virksomheder og brands kan også have deres egne selvejede brand-pages 

eller brand channels på forskellige netværk. Her har virksomheden selv har kontrol over, hvad der bliver 

publiceret på netop denne kanal, og derfor hører under Owned Media. Specielt ”Earned Media” er blevet 
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revolutioneret med udbredelsen af internettet og online sociale medier, da alverdens forbrugere er blevet 

forbundet online, og hvor meninger, holdninger og anbefalinger fra andre kun er enkelte klik væk.   

Alle de tre typer af online promotion ville være interessante at undersøge i forhold til sociale medier. Både 

isoleret set, men også i høj grad i samspil med hinanden, da de unægtelig er forbundet og kan påvirke 

hinanden (Forrester 2009). Som det fremgår af afgrænsningen vil der kun blive fokuseret på earned media i 

denne rapport. Dette skyldes en erkendelse af, at en fyldestgørende undersøgelse af hvorledes forbrugeren 

opfatter og interagerer med alle tre typer ville være for omfattende for denne afhandling. Derfor er der 

fokuseret på den type der både personligt og afsætningsmæssigt er fundet mest interessant. Earned media 

er som tidligere nævnt det mest unikke ved sociale medier, og præsenterer på samme tid en stor udfordring, 

men også en stor mulighed for virksomheder til at markedsføre deres produkter.     

 

3.4.2 Det skiftende forbrugerbillede 
Udbredelsen af sociale medier har forskudt Paid, Owned & Earned mediebilledet markant de seneste år 

(Stephen, Galak 2012). Forbrugerne er blevet mere skeptiske og har generelt lav tillid til traditionelle 

reklamer i forhold til anbefalinger fra forbrugere (Nielsen 2013). Vi lever i dag i et informationssamfund, hvor 

vi konstant bliver bombarderet med alverdens informationer. Der er således sjældent mangel på information 

om et givent emne, tværtimod snakker man om ”information overload”. Vi generer i dag enorme mængder 

data i vores daglige færden, som Googles CEO Eric Smidt illustrerede tydeligt i sit kendte citat fra år 2010. 

”Every two days now we create as much information as we did from the dawn of civilization up until 2003” 

Nogle forfattere snakker sågar om “Generation C”, hvor C’et står for Content (indhold), som de fleste af os 

via vores data-generende online adfærd er en aktiv del af (Hardey 2011). Det skiftende mediebillede har sat 

øget fokus på, at nå igennem til de kritiske forbrugere ved brug af andre metoder end de traditionelle kanaler 

og reklamer (Rowley 2008). Dette kan blandt andet opnås ved at tilbyde værdifuldt indhold, som forbrugeren 

selv aktivt opsøger med paraderne nede, og derfor er mere modtagelige over for indholdets budskaber 

(Rowley 2008). Ideen om at levere værdifuld indhold stammer fra det relations baserede 

markedsføringsparadigme, som handler om at opbygge relationer med kunderne (Christopher, Payne et al. 

2008).  

 

3.4.3 Content Marketing som promotion strategi 
”Content Marketing” handler om at levere indhold som er værdifuldt og nyttigt for forbrugeren, og defineres 

således af ”The Content Marketing Institute” (CMI 2013).  
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“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing relevant and valuable content 

to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target audience – with the objective of 

driving profitable customer action.” 

For en forbruger, der skal foretage en beslutning omkring hvilken smartphone han/hun skal købe, kan en 

produktanmeldelse skrevet af anden forbruger, der har gjort sig samme overvejelser, være yderest værdifuld. 

Traditionelt set vil content marketing oftest bestå af materiale produceret af virksomheden selv, og derefter 

blive distribueret på virksomhedens Owned Media. Brugerskabt indhold kan dog tjene samme formål, og 

indgår i definitionen af content marketing under ideen om at distribuere relevant og værdifuldt indhold.    

I den kommende undersøgelse vil det undersøges hvorvidt forbrugerne anvender brugerskabt indhold, og 

hvorvidt de finder det værdifuldt, når de skal vælge ny smartphone.  

 

3.4.4 Opsummering af indhold og promotion på sociale medier 
Brugerskabt indhold er en form for elektronisk word-of-mouth, som er blevet foreviget online, og er 

tilgængeligt for andre forbrugere der skulle ønske at forbruge det. Med udbredelsen af sociale medier er 

volumen af online brugerskabt indhold eksploderet på globalt plan, og forbrugere har nu adgang til tusindvis 

af anbefalinger, erfaringer og holdninger fra andre forbrugere. Den danske befolkning er i høj grad aktive på 

sociale medier, og den høje danske internet penetration samt mobilt bredbånd gør sociale medier og 

brugerskabt indhold nemt tilgængeligt.  

Sociale medier er blevet en ny vigtig promotion kanal for mange virksomheder, og især muligheden for 

skalérbar tjent omtale i form af brugerskabt indhold gør mediekanalen attraktiv for digitale markedsførere. 

Vi har i nyere tid oplevet et paradigmeskifte inden for marketing, hvor vi er gået fra det transaktionsbaserede 

paradigme til det mere relations baserede. En af de nyeste trends inden for relations baseret markedsføring 

er content marketing, hvor virksomheder tilbyder gratis, brugbar og værdifuld information til deres kunder. 

Hvorvidt brugerskabt indhold som et content marketing initiativ er relevant for branchens aktører, vil blive 

testet i den empiriske undersøgelse.   

 

3.5 Delkonklusion     
Der sælges årligt omkring 2 millioner smartphones i Danmark, som er den nye etablerede standard inden for 

mobiltelefoni. Markedet er præget af intens konkurrence, og de danske forbrugere har mange muligheder 

at vælge imellem. Udbredelsen og anvendelsen af sociale medier og internettet er høj blandt den danske 

befolkning. Sociale medier er en ny kanal for virksomheder til at optjene ”Earned Media” i form af 
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brugerskabt indhold, men er samtidig en informationsstrøm, som virksomhederne ikke har kontrol over.  

Betingelserne for, at de danske forbrugere anvender brugerskabt indhold ved valg af smartphone er tilstede. 

I det kommende teoretiske afsnit vil der gennemgås hvordan brugerskabt indhold forventes at påvirke 

forbrugerne.   

 

4. Teoretisk afsnit 
Denne del af afhandlingen vil gennemgå relevant teori fra litteraturen, som vil blive anvendt til at besvare 

afhandlingens overordnede problemformulering. Det teoretiske afsnit indledes med en kort redegørelse af 

hvordan brugerskabt indhold teoretisk set kan have en indflydelse på forbrugeren i forbindelse med valg af 

en ny smartphone. Ud fra denne redegørelse bliver det teoretiske fokus for resten af afsnittet begrundet, og 

til- og fravalg samt deres konsekvenser for den fremadrettende undersøgelse diskuteret.  

 

4.1 Forbrugerens beslutningsproces 
Litteraturen inden for forbrugeradfærd beskæftiger sig med teorier og modeller, der bestræber at forklare, 

hvordan vi opfører os som forbrugere. For denne afhandling er det nødvendigt, at forstå hvordan vi som 

forbrugere træffer beslutninger omkring valg af ny smartphone, og hvordan online brugerskabt indhold 

indgår i denne proces. Forbrugerens beslutningsproces beskriver det forløb en forbruger går igennem før, 

under og efter et køb af en vare eller serviceydelse (R. Solomon 2013) s. 320.  

Menneskets beslutningsprocesser er der blevet forsket i inden for flere forskellige grene af videnskaben, og 

processerne er afbildet i flere forskellige modeller og forklaringer (Rangel, Camerer et al. 2008). I litteraturen 

om forbrugeradfærd har særligt en model længe været anvendt til at beskrive forbrugerens 

beslutningsproces, og den bliver stadig anvendt i de nyeste lærebøger inden for forbrugeradfærd i dag (R. 

Solomon 2013, Hoyer, MacInnis et al. 2013). Modellen kan ses i nedenstående figur, og består af fem 

kontinuerlige faser, som forbrugeren passerer igennem i løbet af beslutningsprocessen. 

Figur 5 – Forbrugerens beslutningsproces (R. Solomon 2013) s. 320 
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Beslutningsprocessen starter med en form for problemerkendelse, hvor forbrugeren erkender, at han har et 

behov der søges afdækket. Dernæst indsamler forbrugeren information om, hvilke muligheder han har for at 

stille dette behov, og evaluerer efterfølgende hvilket af de mulige alternativer, der er den bedste løsning. 

Ultimativt køber forbrugeren det produkt, som han vurdere er det bedste alternativ, og evaluerer derefter 

produktet efter det forbruges.   

 

4.1.1 Brugerskabt indholds indflydelse på beslutningsprocessen 
De kommende afsnit vil gennemgå forbrugerens beslutningsproces, og ud fra litteraturen diskutere hvorledes 

sociale medier og brugerskabt indhold kan have en indflydelse på de forskellige stadier af processen. 

Formålet med denne gennemgang er, at forstå hvordan brugerskabt indhold anvendes af forbrugerne i en 

større sammenhæng og på baggrund af denne forståelse kvalificere det fremadrettede teoretiske og 

analytiske fokus.  

4.1.1.1 Fase 1) Problemerkendelse 

Der findes overordnet set to måder, hvorpå et nyt behov kan opstå hos en forbruger. Enten er det et behov, 

som udspringer af et ønske om noget nyt eller noget bedre, eller også er det et behov, som opstår som følge 

af en forværring i forbrugerens nuværende situation (R. Solomon 2013) s. 326. Brugerskabt indhold på sociale 

medier kan i sig selv sjældent forværre en forbrugers nuværende smartphone situation og derigennem skabe 

et behov.  Effekten på problemerkendelsen forventes primært at ske i form af en ”opportunity recognition”, 

hvor forbrugeren bliver gjort opmærksom på en bedre potentiel tilværelse (f.eks. en bedre smartphone 

model) (Bruner II, Pomazal 1988). 

I beskrivelsen af danskernes forbrug af sociale medier blev det fremlagt, at mange af os danskere bruger en 

stor andel af vores tid på online sociale netværk såsom Facebook. På disse platforme bliver brugeren udsat 

for en lang række stimuli i form af brugerskabt indhold, som er skabt af brugerens eget netværk. Disse stimuli 

kan ligesom alt anden reklame vække behov hos os som forbrugere, men til forskel fra traditionelle reklamer 

er afsenderen af disse budskaber oftest personer vi kender. Brugerskabt indhold på sociale netværk har altså 

et potentiale for proaktivt at skabe nye behov hos os som forbrugere, da vi bliver udsat for en strøm af stimuli 

direkte fra vores eget netværk, når vi er online.   

4.1.1.2 Fase 2) Informationssøgning 

I denne fase har forbrugeren erkendt et behov han søger dækket og søger aktivt efter information omkring 

den produktkategori, som han/hun ønsker at købe. Brugerskabt indhold og sociale medier er interessante i 

informationssøgningsfasen af flere grunde. For det første er brugerskabt indhold og sociale medier blevet en 

mere og mere integreret del af Internettet generelt. Produktanmeldelser er f.eks. ofte integreret direkte i 
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mange webshops, og indhold fra sociale medier fylder godt op i søgeresultaterne på de traditionelle online 

søgemaskiner såsom Google (Moz 2012). Yderligere tilbyder søgemaskiner som f.eks. Google muligheden for, 

at søge udelukkende efter brugerskabt indhold i form af diskussioner eller blogs (Bilag 8).  

For det andet har mange af de store sociale netværk nu deres egen søgefunktion, som er en integreret del af 

platformene. Facebook har udviklet konceptet ”graph search”, hvor søgeresultater i højere grad er tilpasset 

den individuelle bruger (www.facebook.com). YouTube er næst efter Google den vestlige verdens 

andenstørste søgemaskine målt på antal søgninger (SocialMediaToday 2013). Forbrugeren har altså 

muligheden for, at søge efter informationer direkte på sociale netværk og derved finde brugerskabt indhold.  

For det tredje tilbyder social medier forbrugeren muligheden for aktivt at spørge andre folk til råds. På de 

sociale netværk som forbrugeren anvender kan han/hun hurtigt spørge sit personlige netværk. Alternativt 

kan forbrugeren oprette et indlæg på et debat fora og spørge andre ”peers” til råds. Sociale medier har gjort 

det muligt for forbrugeren at deltage i elektronisk word-of-mouth (eWOM) kommunikation efter behov, og 

med hele verdenen som potentielle rådgivere (Sandes, Urdan 2013).  

4.1.1.3 Fase 3) Evaluering af alternativer 

I dette stadie har forbrugeren igennem sin informationssøgning identificeret potentielle kandidater til at 

dække det opståede behov, og skal vurdere hvilket alternativ, der vil være det bedste at vælge. I dette stadie 

er brugerskabt indhold også interessant, da det som tidligere beskrevet er en kilde til elektronisk word-of-

mouth (eWOM). Traditionel offline word-of-mouth er anset som den mest troværdige informationskilde, og 

forbrugere har generelt langt lavere tillid til reklamebudskaber fra virksomheder i forhold til anbefalinger fra 

andre forbrugere (Nielsen 2013). Brugerskabt indhold giver forbrugerne en mulighed for, at undersøge 

hvordan produktet i virkeligheden opfattes af andre, og derefter træffe sin beslutning på det bedst mulige 

grundlag. EWOM kan således anses som en metode til at nedsætte købsbetinget risiko ved valg af 

smartphone, ved at forhøre sig blandt andre om hvordan de har oplevet produktet (Cox 1967).    

4.1.1.4 Fase 4) Købsbeslutningen 

Udfaldet af købsbeslutningen vil være kulminationen af den foregående informationssøgning og evaluering 

af potentielle alternativer. Forbrugeren vil vælge det alternativ, som synes at tilbyde mest værdi for den 

enkelte forbruger (Tversky, Kahneman 1979). I selve købssituationen forventes brugerskabt indhold ikke at 

have en stor betydning for netop smartphone kategorien, da dette antages at være et overvejelseskøb, hvor 

købsbeslutningen oftest er truffet før selve købet finder sted. Dog kan forbrugeren i tilfælde af bestilling over 

internettet være udsat for brugerskabt indhold i selve købssituationen.   
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4.1.1.5 Fase 5) Efter købet 

I denne fase har forbrugeren foretaget købet, og han/hun forbruger det nyerhvervede produkt. Sociale 

medier har gjort det utroligt nemt for folk at dele deres produkt oplevelser og erfaringer online. De oplevelser 

som bliver delt har efterfølgende muligheden for at påvirke andre forbrugere i form af stimuli, som beskrevet 

i afsnittet om problemerkendelse. Yderligere udgør forbrugernes delte erfaringer det indhold, som potentielt 

bliver konsumeret af andre forbrugere, som er i gang med deres informationssøgnings- og evalueringsproces. 

Forbrugernes behov for at dele deres efterkøbserfaringer, oplevelser og holdninger til produkter er, hvad der 

har gjort brugerskabt indhold til den videns ressource, som det er i dag.    

 

4.1.1.6 Opsamling af brugerskabt indholds effekt på forbrugerens beslutningsproces 
Ud fra overstående gennemgang af beslutningsprocessen kan det konkluderes, at brugerskabt indhold har 

potentialet til at påvirke forbrugeren i alle faserne af beslutningsprocessen. Nye behov kan skabes, når vi 

deler indhold og oplevelser med hinanden. Brugerskabt indehold er en rig informationskilde, og det har aldrig 

før været nemmere at søge efter informationer på internettet eller på sociale medier. Anbefalinger fra andre 

forbrugere er en alternativ rådgivningskilde, som vi traditionelt set anser som værende mere troværdig end 

kommercielle kilder. Bevidstheden om, at andre synes godt om et produkt kan nedsætte købsbetinget risiko 

og usikkerhed. Endeligt bliver vores efterkøbserfaringer i højere grad forevig gjort online, hvor de kan 

forbruges af andre forbrugere og hjælpe dem i deres beslutningsproces.   

Det vil dog være for ambitiøst og bredt at inkludere alle beslutningsprocessens faser og dertilhørende 

teoretiske områder i denne afhandling. Derfor er der valgt at fokusere på forbrugerens anvendelse af 

brugerskabt indhold i de faser, der leder op til selve købet. Disse faser former forbrugerens valg af 

smartphone, og det er derfor yderst relevant for smartphone markedsførerende virksomheder at forstå 

effekten af brugerskabt indhold på købsbeslutningen. Der afgrænses yderligere til kun at omfatte selve 

forbruget af brugerskabt indhold, således at aspekter omkring skabelse af brugerskabt indhold samt anden 

online interaktion ikke vil blive undersøgt.    

I faserne der leder op til selve købet søger forbrugeren informationer, evaluerer de mulige alternativer og 

træffer på den baggrund en beslutning. I de følgende afsnit gennemgås relevant teori for netop disse faser i 

beslutningsprocessen.   
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4.2 Forbrugerens beslutningsstrategi 
Teorier omkring hvordan vi som forbrugere træffer beslutninger har udviklet sig med tiden. ”Expected Utility 

theory” fra 1950’erne siger, at vi træffer det valg, som har den højeste forventede nytteværdi ud fra en 

bestemt nyttefunktion (Neumann, Morgenstern 1953). Denne teori er baseret på en rationel fortolkning af 

de mulige udfald, og alle aspekter af udfaldet bliver evalueret. Det kan dog være umuligt for forbrugere, at 

evaluere alle aspekter og attributter ved en vare eller service. En smartphone består f.eks. af kompliceret 

teknologi, som vi almene forbrugere aldrig vil kunne forstå den fulde sammenhang af. En anden teori kaldet 

”satiscifing” siger, at vi evaluerer valgmuligheder og deres mulige udfald indtil et punkt, hvor vi føler os 

tilfredse med beslutningen (Herbert 1972). Derefter bruges der ikke flere ressourcer på beslutningen, og vi 

accepterer, at vi måske ikke har træffet den helt optimale beslutning.  

”Prospect theory” er en videreudvikling af expected utility theory, og beskriver hvordan vi vælger imellem 

alternativer hvor risiko er involveret (Tversky, Kahneman 1979). I stedet for forventet nytte beskæftiger 

teorien sig med forventet værdi i form af relative gevinster og tab. Yderligere siger teorien også, at vi som 

forbrugere anvender såkaldte ”choice heuristics” i vores forbrugeradfærd (Kahneman 2011). Heursitics kan 

beskrives som tommelfingerregler, som vi anvender for at minimere forbruget af mentale ressourcer. Et 

eksempel kunne være, hvis en smartphone model bliver anbefalet af en bekendt der ved meget om 

smartphones, så anvender vi denne udtagelse til at basere vores beslutning på.  

Hvilken beslutningsstrategi, vi som forbrugere anvender, afhænger af hvilken type af køb vi skal foretage. En 

forbruger kan således stille sig tilfreds med et ikke optimalt valg af tandstikker, men vil f.eks. dedikere meget 

tid, og en stor portion mentale ressourcer, på at udvælge en forlovelsesring til sin udkårne.  

 

4.2.1 Type af køb 
Forbrugerens adfærd i løbet af beslutningsprocessen afhænger af, hvor stor en indsats den enkelte forbruger 

ligger i at træffe den rigtige beslutning. I litteraturen snakker man om et kontinuum der går fra ”habitual 

decision-making” (vanekøb) til ”Extensive Problem Solving” (overvejelseskøb) (R. Solomon 2013) s. 322. 

Mange beslutninger indeholder elementer af begge typer køb, og falder således i kategorien ”Limited 

Problem Solving”.  
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Figur 6 – Typer af købsbeslutninger (R. Solomon 2013) s. 322 

 

Indsatsen der indgår i beslutningsprocessen ved køb af ny smartphone antages således også at variere fra 

person til person, da vi alle er forskellige som forbrugere. Der kan argumenteres for, at størstedelen af 

målgruppen vil betragte en smartphone som et overvejelseskøb. Som nævnt i markedsbeskrivelsen er en ny 

smartphone forholdsvis dyr, og det er et produkt, som vi ikke køber særligt ofte. Smartphones er samtidig 

også et produkt, som forbrugerene involverer sig meget i, og bruger meget tid på (Google 2013). 

Som det fremgik af markedsbeskrivelsen er det nogle utroligt stærke internationale brands der opererer på 

det danske smartphone marked (f.eks. Apple, Samsung, Nokia). Det kan derfor forventes, at brands anvendes 

som en måde at simplificere købsbeslutningen på.  

Omfanget og karakteren af forbrugerens informationssøgning afhænger af forbrugerens nuværende viden 

og ekspertise omkring produktet (R. Solomon 2013) s. 334. I forbindelse med en undersøgelse af forbrugernes 

anvendelse af brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone vil det således være nødvendigt, at sikre sig en 

viden omkring den enkelte forbrugeres smartphone ekspertise, da dette forventes at påvirke forbrugerens 

opfattelse af købet.   

 

4.2.2 Købsbetinget risiko og valg under usikkerhed 
Raymont Bauer var den første til at foreslå, at forbrugeradfærd kunne beskues som en risiko-tagning (Taylor 

1974). Ved alle forbrugermæssige handlinger vil der altid være en eller anden form for købsbetinget risiko til 

stede. Forbrugerens opfattede købsbetingede risiko er et resultat af valg under usikkerhed samt omfanget 

af konsekvenser en dårlig købsbeslutning frygtes at medføre (Kaplan, Szybillo et al. 1974).  I denne 

afhandlings kontekst bestemmes den oplevede risiko således af, hvor usikker forbrugeren er i at foretage 

valg af smartphone, samt omfanget af de forventede konsekvenser et dårligt valg opleves at medføre. 

Der findes flere typer af oplevet risiko, herunder økonomisk, funktionel, fysisk, psykologisk og social risiko 

(Weber, Blais et al. 2002). Den oplevede risiko afhænger af forbrugerens risiko kapital inden for hvert 
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domæne. En forbruger for hvem en smartphone er en stor økonomisk investering kan opleve en høj 

købsbetinget økonomisk risiko. Omvendt kan en forbruger med massere penge, men som i stedet stiller store 

krav til smartphonens ydeevne opleve en funktionel risiko.  Yderligere forhøjes den oplevede risiko i takt med 

den købsbetingede usikkerhed. Jo mindre forbrugeren selv er i stand til at vurdere konsekvensen af et køb, 

jo større kan den oplevede risiko føles. 

For denne undersøgelse er det nødvendigt, at opnå en forståelse af forbrugerens overordnede oplevede 

risiko i forbindelse med valg af ny smartphone. Forbrugerens oplevede risiko vil være bestemmende for hans 

adfærd i faserne der leder op til selve købet, herunder informationssøgningen og evaluering af alternativer.   

 

4.2.3 Informationssøgning som beslutningsstrategi 
Bauer beskrev som den første informationssøgning som en risiko-reduceringsstrategi over for købsbetinget 

risiko (Bauer 1960). Den mest anvendte metode til at reducere købsbetinget risiko er, at søge informationer 

omkring det der skal træffes et valg omkring, og dermed basere sin beslutning på et velinformeret grundlag 

(R. Solomon 2013) s. 327. Som nævnt afhænger omfanget af en informationssøgning af forbrugerens 

oplevede risiko samt involvering i købet. Donald F. Cox beskrev denne sammenhæng mellem oplevet risiko 

og informationssøgning således (Cox 1967).   

“The amount and nature of perceived risk will define consumers’ information needs, and consumers will seek 

out sources, types, and amounts of information that seem most likely to satisfy their particular information 

needs” 

Hvilke kilder typer og mængder af information forbrugeren anvender, vil ud fra Cox’s citat afhænge af 

forbrugerens individuelle informationsbehov. Ved informationssøgning foretages først en intern søgning, 

hvor forbrugerens egne erfaringer og minder om objektet genkaldes (Rose, Samouel 2009). Såfremt den 

interne søgning grundet manglende ekspertise ikke er tilstrækkelig foretages nødvendig ekstern søgning. Det 

forventes derfor, at behovet og relevansen for at søge rådgivning eksternt i brugerskabt indhold vil afhænge 

af den enkelte forbrugers oplevet risiko, involvering i købet samt smartphone ekspertise (Urbany, Dickson et 

al. 1989).  

De personlige omkostninger forbundet med ekstern søgning online er med udbredelsen af internettet, mobilt 

bredbånd og smartphones gjort utroligt lave. Det er hurtigt at søge efter informationer online, og søgningen 

kan foretages på tidspunkter af døgnet hvor det er bekvemmeligt for forbrugeren, eller hvor situationen 

kræver det. Teorien omkring informationssøgning siger, at den eksterne søgning vil forsætte indtil de 

oplevede omkostninger (tid, mentale ressourcer) ikke længere retfærdiggøre fordelene (ny viden, en bedre 
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beslutning) (Rose, Samouel 2009). De oplevede omkostninger ved at søge information online i brugerskabt 

indhold bliver bestemt af hvor ressourcekrævende denne handling er at udføre for forbrugeren. Dem som 

ikke aner hvor og hvordan de skal finde brugerskabt indhold online, må forventes at forbinde større tids- og 

ressourcemæssige omkostninger med handlingen. Det vil derfor være relevant at undersøge, hvor 

svært/nemt forbrugerne opfatter det, at finde informationer om smartphones i brugerskabt indhold online.  

 

4.3 Produkt Attituder 
I de foregående afsnit blev det diskuteret hvilke teorier, der kan forklare forbrugerens anvendelse af 

brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone.  De kommende afsnit vil beskæftige sig med hvordan 

indholdet påvirker forbrugerens holdning til smartphones i faserne op til købet.  

 

4.3.1 Produkt attituder og købsintention 
En forbrugers attitude over for et produkt beskrives som ”personens samlede evalueringer, associerede 

holdninger og adfærd over for det givne produkt” (McGuire 1985). Attituder kan ikke selvstændigt forudsige 

forbrugerens adfærd, da man godt kan have en utrolig positiv holdning til et produkt men stadig ikke købe 

det af forskellige årsager (R. Solomon 2013) s. 284. Attituder er dog bevist at have en positiv indvirkning på 

forbrugerens planlagte adfærd (Ajzen, Madden 1986). I forbindelse med et køb af smartphone har 

forbrugerens attitude overfor mulige alternativer således en indflydelse på hvilket produkt forbrugeren 

ender med at købe. Dog er det ikke givet, at den smartphone forbrugeren synes bedst om også er den der 

vælges. Forbrugeren kan f.eks. foretrække model A, men fordi model B er tæt på lige så god, og tilfældigvis 

på tilbud kan forbrugeren vælge model B frem for A, for at gøre en god handel.  

Produkt attituder er ikke konstante. De opdateres løbende til at matche forbrugerens nuværende 

virkelighedsbillede. (R. Solomon 2013) s. 280. Som mennesker har vi attituder over for mange forskellige 

objekter ud over produkter som f.eks. andre personer, Danmarks fodbolds landshold eller rygning i S-toget. 

Det der dannes en attitude omkring kaldes ”Attitude Objektet (A0)”. I denne afhandling undersøges der 

hvorledes forbrugerens attitude over for Smartphone brands bliver påvirket af brugerskabt indhold på sociale 

medier (ASmartphone). Det er markedsførerens opgave, med de redskaber han har til rådighed, at forsøge at 

påvirke forbrugerens attitude positivt over for det markedsførte produkt.  
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4.3.2 Attitude Komponenter 
Attituder kan komme til udtryk og beskrives på flere niveauer. I ”A-B-C Modellen” for attituder beskrives tre 

forskellige komponenter af attitude over for et objekt, som er opdelt i ”Affect”, ”Behavior” og ”Cognition” 

(R. Solomon 2013) s. 275. ”Affect” beskriver hvordan forbrugeren føler omkring attitude objektet bestemt af 

forbrugerens intuitive og ofte ubeviste emotionelle side. ”Bahavior” er forbrugerens intention om at handle 

på baggrund af attituden, og bestemmes af forbrugerens faktiske adfærd. ”Cognition” er forbrugerens 

holdning til attitude objektet bestemt på baggrund af kognitivt beviste overvejelser (Barry 1987).  

Attituder kan dannes forskelligt afhængigt af hvilken komponent (affect, behavior eller cognition) der starter 

selve attitudeformationsprocessen. Denne sekvens kaldes for ”Hierarchy of effects”, og kan variere fra 

situation til situation og fra person til person. Populært tales der om tre forskellige attitude-formations 

hierarkier bestående af A-B-C modellens komponenter (R. Solomon 2013) s. 275. 

Figur 7 –  ”Hierarchy of effects” i attitudeformation (R. Solomon 2013) s. 275. 

 

Der kan argumenteres for, at det hierarki som oftest følges ved køb af en ny smartphone er det som 

kategoriseres som ”Højt Involveret” og følger C-A-B hierarkiet (Cognition → Affect → Behavior). Hierarkiet 

for Lav Involvering (C-B-A) kan også forventes at være gældende for en andel af målgruppen, som ikke går 

særligt meget op i smartphones. Det eksperimentelle hierarki (A-B-C) kan også forventes at være relevant for 

en andel af målgruppen, som i lavere grad selv danner deres attituder baseret på kognitiv bearbejdning, men 

basere deres holdning på mere emotionelle grundlag.  

Ved C-A-B hierarkiet er brugerskabt indhold interessant at undersøge, fordi forbrugeren kan anvende 

informationen som vigtigt input, og som resultat af kognitive evalueringer af informationen skabe en 

holdning til de enkelte smartphone modeller. Ved C-B-A og A-B-C hierarkierne er brugerskabt indhold 

interessant, da forbrugeren kan behæfte sig ved mindre informationstunge former for indhold, og i stedet 

forbruge information der er nemt at diagnosticere. Dette kunne f.eks. være hvor mange stjerner en model 

har fået i brugeranmeldelser, eller at en person hvis mening forbrugeren respekterer har anbefalet en specifik 

model. I disse scenarier kan det tænkes, at let tilgængelig information i brugerskabt indhold såsom ratings i 

form af stjerner anvendes som en form for ”choice heursitic”, som forbrugeren støtter sig op af i sit valg af 

model (Kahneman 2011).   
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4.3.3 Attitudeskabelse og hvordan de ændres 
Som før nævnt er attituder ikke stabile, og de kan ændre sig som resultat af ny viden, nye oplevelser eller 

skifte på baggrund af en bestemt situations kontekst. Relevant for denne afhandling er, at undersøge 

hvorledes brand attituder for smartphone produkter påvirkes gennem brugerskabt indhold på sociale 

medier. I den forbindelse er det interessant, at undersøge i hvor høj grad andres meninger om en smartphone 

delt online påvirker forbrugerens attitude over for objektet.   

Som mennesker har vi et medfødt behov for, at vores attituder så vidt muligt er konsistente og i balance med 

vores egen selvopfattelse og adfærd (Heider 1958). Hvis der opstår en form for inkonsistens eller ubalance 

mellem vores attituder og vores adfærd, så opnås en tilstand af kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans er en 

ubehagelig mental tilstand, som opstår når vi på samme tid besidder to holdninger, idéer, værdier eller 

følelser der i konflikt med hinanden (Smith 1965). 

Teorien omkring kognitiv dissonans siger, at hvis forbrugeren oplever en tilstand af inkonsistens mellem 

attitude og planlagt adfærd vil han tage handling for at løse denne konflikt (R. Solomon 2013) s. 278. Denne 

handling vil enten bestå af, at ændre sin attitude eller at ændre sin adfærd over for objektet således at de 

igen er i balance. Dette kaldes for ”The Consistancy Principle”, og forklarer hvorledes marketing kan ændre 

forbrugerens adfærd (købe produktet) ved først at ændre forbrugerens attitude til produktet (Heider 1958).  

”The Consistency Principle” bliver først relevant såfremt, at der sker en ændring i forbrugerens attitude eller 

adfærd. Til at forklare hvordan brugerskabt indhold på sociale medier kan have en effekt på forbrugerens 

attitude anvendes litteraturen om ”Balance Theory”. Balance Theory betragter forbrugerens attitude til flere 

objekter på en gang, samt hvordan forbrugeren ændrer sin attitude således, at der opstår en tilstand af 

balance (Heider 1958). Teorien anvender relationer mellem tre aktører (triader) og siger, at det enkelte 

individ som udgangspunkt vil have relationerne imellem aktørerne til at være i harmoni. Teorien kan bruges 

til at forklare effekten af online brugerskabt indhold på forbrugerens attitude over for smartphones.  

Figur 8 – Illustration af kognitiv dissonans ved valg af smartphone 
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I overstående illustration og tænkte eksempel har en forbruger set sig varm på en smartphone model, som 

han har set reklamer for i TV. Inden han beslutter sig for at købe den, går han online for at læse hvad andre 

forbrugere har skrevet om modellen. Vores forbruger har generelt stor tiltro til hvad andre forbrugere skriver 

online, og han har før anvendt produktanmeldelser med stor succes. Han læser sig dog frem til, at i en stor 

andel af de erfaringer han læser, skriver folk, at de har oplevet problemer med brugen af kameraet. Kameraet 

er et vigtigt evalueringskriterie for vores forbruger, og han står nu i en problematisk situation.  Enten må han 

ændre sin holdning til smartphone modellen, eller også må han ændre sin holdning til hvad andre forbrugere 

skriver online. Hvis dette ikke sker er forbrugeren i en tilstand af kognitiv dissonans, og som teorien siger, vil 

mennesker så vidt muligt forsøge at være i en tilstand af kognitiv harmoni og balance.  

 

4.3.4 Elektronisk word-of-mouth (eWOM) og brugerskabt indhold 
Ifølge balance theory skal forbrugerne have en positiv holdning til forbrugererfaringer i brugerskabt indhold 

før, at indholdet har en effekt på produktattituden. Hvis forbrugeren slet ikke stoler på det brugerskabte 

indhold, så vil han/hun være ligeglad med dets budskab. Traditionel word-of-mouth omkring produkter og 

services er en af de mest indflydelsesrige og troværdige informationskilder for forbrugere (Arndt 1968). I 

dette afsnit gennemgås kort forbrugerens holdning til elektronisk word-of-mouth (eWOM) i brugerskabt 

indhold.  

EWOM i form af brugerskabt indhold minder meget om traditionel word-of-mouth, men adskilles på en 

række vigtige områder (Lee, Park et al. 2008). Den største forskel er, at informationen udveksles elektronisk, 

hvilket medfører en del begrænsninger, men også en række fordele. EWOM udveksles i langt højere grad 

mellem mennesker der ikke kender hinanden, eller hvor forfatteren fremstår fuldstændig anonym. Denne 

anonymitet kan gøre det attraktivt at dele sine holdninger, da der ikke kan opstå nogen konsekvenser heraf. 

Yderligere er eWOM nemmere at tilgå end traditionel WOM, og der kan hurtigt indsamles erfaringer fra 

mange forskellige kilder. På den anden side stiller denne anonymitet og uvished om, hvem der kommunikeres 

med også spørgsmålstegn ved afsenderens troværdighed samt anvendeligheden af indholdet (Ayeh, Au et 

al. 2013).  

For besvarelsen af opgavens problemstilling er det afgørende at forstå forbrugerens kildekritik af brugerskabt 

indhold. Forbrugerens kildekritik forklares ved brug af teorien omkring ”Source Credibility”. Teorien siger, at 

hvorvidt vi tror på en given information afhænger af vores opfattelse af afsenderens ekspertise, objektivitet 

og troværdighed (R. Solomon 2013) s. 293.   
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4.3.5 Source Credibility 
Afsenderens ekspertise i et brugerskabt indlæg online kan være svær at vurdere, da forfatteren ofte 

optræder som anonym. Ved anonymitet vides der heller ikke, om forfatteren har en anden agenda, som f.eks. 

at have kommerciel interesse i at skrive indlægget. Langt de fleste studier viser dog, at forbrugere generelt 

har stor tillid til brugerskabt indhold på online sociale medier (Nielsen 2013, Yi-Wen Fan, Yi-Feng Miao et al. 

2013). Studier har også vist at kvaliteten af indholdet har en positiv effekt på forbrugernes adaption af eWOM 

(Yi-Wen Fan, Yi-Feng Miao et al. 2013). Ydereligere er der også i litteraturen bevist, at Source Credibility har 

en signifikant effekt på forbrugerens købsintention (Yi-Wen Fan, Yi-Feng Miao 2012).  

EWOM i brugerskabt indhold differentierer sig på en række punkter i forhold til reklamer fra smartphone 

producerende virksomheder og forhandlere. For det første er forfatteren en ikke-kommerciel kilde, som 

medfører en højere troværdighed i budskaberne, da der ikke forventes at være nogen kommerciel bagtanke. 

EWOM giver også et mere nuanceret billede af produktet, da forbrugeren kan vælge at fokusere på 

budskaber der ligger uden for virksomhedens fastlagte messaging-strategi (Lawrence, Fournier et al. 2013). 

Yderligere giver eWOM et mere realistisk billede af hvordan produktet er at forbruge i virkeligheden, da 

forbrugere deler deres efterkøbserfaringer med produktet. Endvidere vises billeder og videoklip af produktet 

uden nogen form for professionelle reklameeffekter (Sandes, Urdan 2013). For denne undersøgelse vil det 

således være interessant at spørge ind til hvordan forbrugerne opfatter det brugerskabte indhold.  

4.3.5.1 Typer af sociale medier og brugerskabt indhold 

Der findes mange forskellige former for brugerskabt indhold, hvor informationen og afsenderen præsenteres 

på forskellige måder (Kaplan, Haenlein 2010). Kaplan & Haenlein beskriver to dimensioner hvorpå sociale 

medier og brugerskabt indhold kan variere.  

 ”Self-presentation/Self-disclosure”: Angiver i hvor høj grad forfatteren deler personlige oplysninger 

omkring sig selv.  

 ”Social Presence / Media Richness”: Et begreb der stammer fra ”social presence theory” og som 

angiver hvilket niveau af akustisk, visuel og fysisk kontakt der kan opnås i kommunikationen.   

Forbrugerens mulighed for at udføre kildekritik vil således værre større for et indlæg med en høj grad af ”Self-

presentation”. Samtidig kan kvaliteten og detaljeringsgraden af den fremlagte information variere på 

baggrund af indlæggets ”Media Richness”. Til undersøgelsen af forbrugerens anvendelse af brugerskabt 

indhold er det således vigtigt, at opnå en forståelse af hvilken slags brugerskabt indhold målgruppen 

forbruger i forbindelse med valg af ny smartphone. Markedsundersøgelser har også tidligere fundet, at 

forbrugere i høj grad konsultere flere forskellige online informationskilder ved købsovervejelser (Google, 

Compete 2013). Dette vil være interessant at undersøge i en brugerskabt indholds kontekst.   
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4.3.6 Elaboration Likelihood 
Hvordan vi som forbrugere reagerer på forskellige reklamestimuli er forskelligt fra person til person, og 

afhænger i høj grad af vores interesse for emnet samt vores holdning til afsenderen af budskabet. Ifølge 

teorien omkring ”Elaboration Likelihood” afhænger vores fortolkning af et budskab af vores motivation og 

evne til at behandle den information, der bliver præsenteret for os (Cacioppo, Petty 1984).  

Ifølge Cacioppo & Petty’s teori om ”Elaboration Likelihood” kan vi behandle budskaber og informationer via 

en central eller perifer rute. I den centrale rute anvender vi et kognitivt Hierarchy of effects (Cognition → 

Affect → Behavior), og bruger mentale ressourcer på at behandle den præsenterede information og 

efterfølgende danne en holdning til information. I den perifere rute bruger vi modsat så få mentale 

ressourcer som muligt, og leder efter heuristiske ”spor” i informationen, eller baserer vores holdning på et 

affektivt Hierarchy of effects med et emotionelt grundlag. Behandles et budskab via den centrale rute er vi 

således mere involverede i at behandle informationen, og via den perifere rute er vi lavt involveret i at bruge 

mentale ressourcer på budskabets indhold (Cacioppo, Petty 1984).  

Figur 9 - The Elaboration Likelihood Model (R. Solomon 2013) s. 307 

 

Teorien er interessant i forhold til brugerskabt indhold om smartphones på sociale medier på flere punkter. 

For det første er vi forskellige som forbrugere, og det må forventes, at vi hver især har varierende motivation 

og evne til at behandle informationer omkring smartphones (Google 2013). For det andet findes online 

brugerskabt indhold i mange forskellige former, som kræver forskellige grader af motivation og evne at 

behandle (Kaplan, Haenlein 2010). Med udgangspunkt i overstående vil det være interessant at undersøge 

forbrugerens motivation og evne til at behandle informationer vedrørende smartphones, da dette vil have 

en effekt på hvordan information omkring smartphones behandles.   
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4.4 Forbrugerens Involvering 
Hvor Cacioppo og Petty med Elaboration Likelihood teorien beskæftigede sig med høj eller lav involvering i 

informationsbehandling, så har andre forskere fokuseret på andre former for involvering. F.eks. involvering i 

produkter, reklamer eller involvering i forbindelse med et køb (Zaichkowsky 1986). Zaichkowsky definerede 

i sin artikel ”Conceptualizing Involvement” fra 1986 involvering som:  

”Involvement is a person’s perceived relevance of the object based on inherent needs, values, and interests”  

Der findes flere forskellige definitioner af involveringsbegrebet. Andrews et al. beskrev i deres artikel om 

involvering begrebet som ”an individual, internal state of arousal”, der har betydning for hvordan det enkelte 

individ reagerer på reklamestimuli (Andrews, Durvasula et al. 1990). Fælles for disse involveringsdefinitioner 

er, at de beskriver involvering som et personligt individuelt begreb.  

For denne afhandling er der to relevante involveringsobjekter, som er relevante at undersøge. I det første 

aspekt er involveringsobjektet smartphones, hvor især involvering i selve købet af en ny smartphone 

forventes at være relateret til anvendelsen af brugerskabt online indhold. I det tidligere afsnit omkring type 

af køb, informationssøgning og oplevet risiko blev det beskrevet, at omfanget og graden af et individs 

informationssøgning afhænger af den oplevede risiko forbundet med selve købet. En forbrugeres involvering 

i købet bliver direkte defineret af interesse for produktet, omfanget af oplevet risiko samt oplevet tab ved et 

fejlvalg (Mittal 1995).      

Det andet og mest centrale involveringsaspekt at undersøge for denne afhandling er objektet online 

brugerskabt indhold i forbindelse med valg af ny smartphone. Hvorvidt forbrugeren er involveret i det 

brugerskabte indhold forventes at have en indflydelse på, hvorledes at det der kommunikeres i indholdet har 

en indflydelse på forbrugerens valg af smartphone (Zaichkowsky 1986).  

 

4.4.1 Effekten af Involvering 
Ifølge Zaickowsky’s framework for involvering vil involveringen i købet af smartphone påvirke omfanget af 

forbrugerens informationssøgning, samt hvor meget tid der bliver brugt på at evaluere potentielle 

alternativer. Man kan således argumentere for, at en højere involvering i købsbeslutningen gør det mere 

sandsynligt at forbrugeren anvender brugerskabt indhold, da informationssøgningen bliver mere omfattende 

(Zaichkowsky 1986).  
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Figur 10 – Conceptualizing Involvement (Zaichkowsky 1986)  

 

Involvering i brugerskabt indhold kan sammenlignes med teorien for involvering i reklamer. I reklamer bliver 

forbrugeren udsat for forskellige produktrelaterede informationer, ligesom man gør ved at læse, se eller høre 

brugerskabt indhold. Til forskel på traditionelle reklamer vil brugerskabt indhold ofte være noget som 

forbrugeren selv opsøger. Dette kan dog forventes både at være som resultat af en generel lyst til at læse 

om andres erfaringer eller som en kedsommelig pligt for at mindske købsbetinget risiko.  

Teorien om involvering i reklamer siger, at involveringsgraden påvirker reklamens effektivitet i at påvirke 

købsintentionen (Zaichkowsky 1986). Hvor involveret forbrugeren er i at læse, se og høre brugerskabt indhold 

om smartphones, må således også forventes at påvirke i hvor høj grad den behandlede information har en 

effekt på forbrugeren købsbeslutning.  

 

4.4.2 Forudsætninger for Involvering 
Der findes flere framework og konceptuelle metoder til at forklare forudsætningerne for forbrugerens 

involvering i et givent objekt. I Zaichkowsky’s konceptualisering af involveringsbegrebet anvendes person 

relaterede faktorer, objekt/stimuli faktorer og situationsbestemte faktorer til at forklare involveringen i 

objektet (Zaichkowsky 1986). Personfaktorerne relaterer sig til det enkelte individs behov, interesser og 

værdier. Objekt/stimuli faktorerne relaterer sig til selve mediet (f.eks. brugerskabt indhold) og de 

situationelle faktorer relaterer sig til de situationer som udførelsen udspiller sig i (Zaichkowsky 1986).   

Andre modeller i litteraturen er også anvendt til at studere involveringsbegrebet. Teorien om ”Motivation”, 

”Opportunity” og ”Ability” oprindeligt foreslået af McInnis et. al beskæftiger sig med forbrugerens 

behandling af brand relateret information. Modellen siger, at en persons motivation, mulighed og evne til at 

behandle den præsenterede information vil være udfaldsgivende for personens involvering, og derved for 

budskabets påvirkning på brand attitude samt styrken af budskabet (Maclnnis, Moorman et al. 1991). 
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Motivation, Opportunity & Ability modellen har før været brugt til at analysere involvering i sociale medier, 

herunder i forbindelse med analyse af en Facebook side (Leung, Bai 2013).  

”Motivation” er hvad der driver os til at indgå i målorienteret adfærd, og kan i en smartphone kontekst 

forstås, som hvor motiveret forbrugeren er i at dedikere ressourcer til at træffe en god beslutning (Hoyer, 

MacInnis et al. 2013) s. 45. ”Opportunity” forstås i denne sammenhæng som hvorvidt det er muligt for 

forbrugeren at konsumere brugerskabt indhold. Indholdet skal således være tilgængeligt for forbrugeren, 

samt være muligt for ham/hende at finde. ”Ability” forstås som forbrugerens evne til at forstå og formidle 

informationen omkring smartphones, der står skrevet i det brugerskabte indhold.  

 

4.5 Opsummering af teoretisk afsnit 
I de foregående afsnit er der gennemgået relevante teorier, som kan bruges til at forstå forbrugerens 

anvendelse af og involvering i brugerskabt indhold i forbindelse med valg af ny smartphone. For at give en 

fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen, må der både opnås en indsigt i forbrugerens forhold til 

smartphones og til brugerskabt indhold på sociale medier. Typen af køb forventes at have en effekt på 

omfanget af informationssøgning herunder anvendelsen af brugerskabt indhold. Hvorledes forbrugeren 

opfatter købet afhænger af købsbetinget risiko og valg under usikkerhed. Den risiko som forbrugeren 

forbinder med købet, har en betydning for omfanget af informationssøgning som en risiko-reducerings 

strategi. eWOM i brugerskabt indhold har potentialet for at påvirke forbrugerens attitude til smartphone 

modeller, da online word-of-mouth anses som en troværdig informationskilde, der bidrager med et andet 

værdifuldt perspektiv til forskel fra reklamer fra virksomheder. En påvirkning af forbrugerens attitude har en 

effekt på udfaldet af købet, men kan ikke alene forklare valget af model.  

Forbrugerens involvering i det brugerskabte indhold har ud fra teorien en direkte effekt på, hvor effektivt 

indholdet påvirker forbrugerens attitude til objektet. Der opstilles derfor en konceptuel model, der med 

udgangspunkt i Zaichkowky’s og McInnis’s frameworks for involvering søger at forklare hvilke faktorer, der 

påvirker forbrugerens involvering i brugerskabt indhold omkring valg af ny smartphone. De identificerede 

faktorer vil tage udgangspunkt i den teoretiske gennemgang af, hvad der påvirker forbrugerens anvendelse 

af brugerskabt indhold, og vil relatere sig til de to involvering frameworks forudsætninger for involvering. 
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5. Konceptuel Model 
I dette afsnit vil den konceptuelle model blive opstillet og operationaliseret. Modellen testes empirisk ved 

brug af en spørgeskemaundersøgelse, og der vil således blive redegjort for hvilke målevariable der 

repræsenterer modellens elementer. Modellen tager udgangspunkt i tidligere gennemgået teori, og 

indeholder både faktorer relateret til smartphones og til brugerskabt indhold, da begge forhold ud fra teorien 

påvirker det undersøgte.   

 

5.1 Operationalisering af konceptuel model 
Modellens variable vil blive gennemgået en ad gangen, hvor deres rolle i modellen detaljeres og der 

redegøres for anvendte målevariable. Hver målevariable er angivet med et nummer alt efter hvor i 

spørgeskemaet spørgsmålet blev stillet. Der henvises til ”Bilag 1 - Spørgeskema” for den fulde illustration af 

målevariablene.  

5.1.2 Oplevet effekt af brugerskabt indhold 
Der ønskes i denne undersøgelse, at undersøge hvor stor en effekt, det som forbrugeren læser i brugerskabt 

indhold har på personens valg af smartphone. Den præcise oplevede effekt af en reklame eller anden type 

af information kan være svær at måle, da der er tale om en indirekte indflydelse. Der tilstræbes således ikke 

at måle præcist hvor stor den absolutte effekt er, men i stedet hvor enig forbrugeren er i, at der var tale om 

en effekt på købsbeslutningen.   

Til at måle den oplevede effekt (indflydelse) af brugerskabt indhold tages der udgangspunkt i den latente 

variabel ”Perceived Influence”, som oprindeligt blev anvendt til måle effekten af traditionel word-of-mouth 

(Wangenheim, Bayón 2004), og som også er blevet brugt til at måle effekten af elektronisk word-of-mouth 

(Fang, Fang 2010). 

Variable til måling af ”Oplevet effekt” 

”Hvor enig/uenig er du i følgende om online brugerskabt indhold. Hvad jeg læste af brugerskabt indhold 

online...:” 

 Q18a) Havde en indflydelse på min holdning til de Smartphone modeller jeg undersøgte 

 Q18b) Havde en betydning på hvilken Smartphone jeg endte med at vælge 

 Q18c) Gav mig en følelse af større sikkerhed i mit valg af model 

 Q18d) Bekræftede mig i antagelser jeg havde omkring potentielle modeller 

De to første variable er taget fra Wangenheim’s og Bayón’s ”Perceived Influence” skala, og er tilpasset til en 

smartphone kontekst. De to sidste variable er tilføjet på baggrund af den teoretiske diskussion af brugerskabt 

indhold, og dets potentiale til at reducere købsbetinget usikkerhed, samt bekræfte antagelser om et produkt 

via andres erfaringer. De er tilføjet fordi, der ønskes en bred forståelse af hvordan målgruppen anvender 
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brugerskabt indhold. Variablene måles på en syvpunkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget 

Enig”.  

 

5.1.3 Involvering i brugerskabt indhold 
Et andet af de helt centrale begreber at undersøge i forhold til problemformuleringen er forbrugerens 

involvering i brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone. Ifølge Zaichkowsky’s konceptualisering af 

involvering har personens involvering i reklamer en positiv effekt på reklamens effektivitet (Zaichkowsky 

1986). Med rationalet om, at brugerskabt indhold er en form for reklamebudskab, blot afsendt af en anden 

afsender end en virksomhed, forventes det derfor, at graden af involvering i brugerskabt indhold om 

smartphones har en positiv effekt på den oplevede effekt af brugerskabt indhold.  

Til at måle involverings begrebet anvendes fire variable fra Zaichkowsky’s ”Involvement in advertisements” 

skala, som kan findes i ”Handbook of Marketing Scales 3rd edition 2010”.    

Variable til måling af ”Involvering” 

”Når jeg søger informationer omkring Smartphones synes jeg at brugerskabt indhold er:”  

 Q14) Kedeligt – Interessant 

 Q15) Ligegyldigt – Vigtigt 

 Q16) Ubrugeligt – Nyttigt 

 Q17) Unødvendigt – Nødvendigt 

Ud fra overstående variable får vi en forståelse for, hvor interessant og relevant målgruppen oplever 

brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone. Variablene måles på en semantisk syv punkts skala, som går 

fra f.eks. 1. Kedeligt til 7. Interessant.  

 

5.1.4 Involvering i købet af ny smartphone 
Købsinvolvering er et begreb der betegner, hvor involveret forbrugeren er i købet af en ny smartphone. 

Ligesom involvering i reklamer måles købsinvolvering også ved brug af flere variable i en sammensat skala. 

Ifølge teorien om købsinvolvering vil involveringsgraden have en effekt på omfanget af informationssøgning 

samt evaluering af alternativer (Zaichkowsky 1986). Købsinvolveringen anses som en personrelateret 

motivationsfaktor for anvendelsen af brugerskabt indhold i informationssøgning og evalueringsfasen. Det 

forventes derfor, at en højere købsinvolvering vil have en positiv effekt på forbrugerens involvering i 

brugerskabt indhold, da personen er mere motiveret til at læse, forstå og behandle informationen (Cacioppo, 

Petty 1984).  
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Til at måle begrebet købsinvolvering anvendes en sammensat skala udarbejdet af Banwari Mittal, som kan 

findes i ”Handbook of Marketing Scales 3rd edition 2010”. Skalaen for ”Purchase Involvement” består af tre 

variable, og er direkte omformuleret til en smartphone kontekst (Mittal 1989).  

Variable til måling af ”Købsinvolvering”  

 Q4a) Jeg overvejer nøje hvilken Smartphone model jeg vælger 

 Q4b) Det er en vigtig beslutning for mig at vælge en ny Smartphone 

 Q4c) Jeg ville være meget ærgerlig hvis jeg foretog et dårligt valg af ny Smartphone 

Skalaen giver en måling af, hvor vigtigt det er for forbrugeren at foretage det rigtige valg af ny smartphone, 

og fungerer derfor som måling af typen af køb samt opfattet risiko. Variablene måles på en syvpunkts likert 

skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 

 

5.1.5 Smartphone ekspertise 
I den teoretiske gennemgang blev det slået fast, at omfanget af ekstern informationssøgning bliver påvirket 

af forbrugerens interne viden omkring det produkt han/hun skal vælge imellem. Hvis forbrugeren ikke selv 

besidder viden om hvilken smartphone model der bedst dækker forbrugerens behov, så vil han/hun højst 

sandsynligt søge informationer eller rådgivning eksternt. Det kan derfor forventes, at jo større forbrugerens 

egen personlige viden om smartphones er, jo mindre vil han finde brugerskabt indhold omkring smartphones 

nødvendigt. Omvendt kan en højere viden også gøre respondenten bedre i stand til at forstå samtaler og 

erfaringsudvekslinger omkring smartphones, og derved opnå en højere involvering i forbruget af brugerskabt 

indhold. Yderligere forventes smartphone ekspertise at have en negativ effekt på den oplevede indflydelse 

af brugerskabt indhold, da ”eksperter” i højere grad selv kan træffe deres beslutninger, og bedre er i stand 

til at opbygge modargumenter til den læste information.   

Skala til måling af forbrugerens ekspertise inden for smartphones tager udgangspunkt i Lastovicka og 

Gardner’s variable for ”product familiarity” og Ohanian’s variable for ekspertise som kan findes i ”Handbook 

of Marketing Scales 3rd edition 2010”.  

Variable til måling af ”Ekspertise”  

 Q5a) Jeg ser mig selv som en ekspert inden for Smartphones 

 Q5b) I min omgangskreds er jeg en af dem der ved mest om Smartphones 

 Q5c) Jeg ville være en god person at spørge til råds omkring Smartphones 

Skalaen har til formål at måle respondentens eget opfattede niveau af ekspertise om smartphones. 

Variablene måles på en syvpunkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 
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5.1.6 Opfattet kompleksitet ved valg af ny smartphone 
En anden måde at beskue forbrugerens viden om smartphones er, at spørge ind til hvad respondenten synes 

er svært ved det at vælge en ny smartphone. Til dette formål anvendes variablen ”Opfattet Kompleksitet”. 

Formålet med denne faktor er, at få et overordnet indtryk af hvor svært/nemt respondenten har ved at 

evaluere alternativer på smartphone markedet. Derudover vil de enkelte variable spørge ind til forskellige 

områder af, hvad der kan være svært ved at vælge ny smartphone. Derigennem opnås en bedre forståelse af 

hvad virksomhederne kan hjælpe forbrugerne med i deres markedsføring. Det forventes, at jo mere 

komplekst forbrugeren synes det er at foretage et valg af smartphone, jo større sandsynlighed er der for, at 

han vil finde hjælp fra andre online brugbart. Det forventes yderligere, at der er en negativ sammenhæng 

imellem smartphone ekspertise og opfattet kompleksitet.    

Variable til måling af ”Opfattet kompleksitet”  

 Q6a) Det er svært at vurdere kvaliteten af de forskellige Smartphone modeller ift. hinanden 

 Q6b) Det er svært at vurdere forskellen på de forskellige Smartphone producenter 

 Q6c) Det er svært at vurdere kvaliteten af en Smartphone før man bruger den i hverdagen 

 Q6d) Det er svært at vurdere kvaliteten af de forskellige tekniske komponenter i en Smartphone 

Skalaen giver en måling af respondentens opfattede kompleksitet ved valg af ny smartphone. De enkelte 

variable giver indsigt i hvori det komplekse overvejende ligger. Variablene måles på en syvpunkts likert skala 

der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 

 

5.1.7 Brand Præference / Loyalitet  
En beslutningsstrategi der simplificerer valget af smartphone er, at købe et brand som forbrugeren på 

forhånd kender til og har gode erfaringer med. For at teste hvorledes forbrugerens forudbestemte brand 

beslutning påvirker effekten af det, som han/hun læser i brugerskabt indhold anvendes denne variable. Det 

forventes således, at en forbruger der på forhold er besluttet på at købe et bestemt brand, vil være mindre 

modtagelig overfor brugerskabt indhold. Formålet er ikke, at måle på loyalitetsbegrebet generelt, da dette 

er en kompliceret størrelse, og ikke er behandlet i den teoretiske gennemgang. Der anvendes således kun en 

målevariable til denne variable, som præcist spørger ind til, hvor forudbestemt respondenten var på valg af 

brand.  

Variable til måling af ”Brand Præference / Loyalitet”  

 Q9) Jeg vidste på forhånd fra hvilken producent (mærke) jeg ville købe min nye Smartphone fra 

Variablen giver en forståelse af, hvor forudbestemt forbrugeren var på et bestemt mærke. Variablen måles 

på en syv punkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 
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5.1.8 Differentiering fra traditionel reklame 
I litteraturen omkring eWOM og brugerskabt indhold blev det beskrevet, at brugerskabt indhold adskiller sig 

markant fra informationer i traditionelt reklamemateriale. Et unikt aspekt er, at forbrugerne deler deres 

efterkøbserfaringer, og derved belyser hvordan det rent faktisk er at forbruge produktet i virkeligheden. En 

af objekt-faktorerne fra Zaichkowsky’s framework for involvering i reklamer er, i hvor høj grad objektet 

differentierer sig fra alternativerne (Zaichkowsky 1986). En oplevet positiv differentiering forventes derfor, 

at påvirke involveringen i det brugerskabte indhold positivt.  

Variable til måling af ”Differentiering” 

”I forhold til reklamer og andet materiale fra Smartphone forhandlere og Smartphone producenter synes jeg 

at brugerskabt indhold” 

 Q19a) Er sjovere at læse/se/høre 

 Q19b) Giver et mere realistisk billede af produktet 

 Q19c) Giver en bedre indsigt i hvordan Smartphonen er at forbruge i virkeligheden 

Variablen giver en forståelse for om forbrugerne ser brugerskabt indhold som mere realistisk information i 

forhold til traditionel reklame. Variablen måles på en syv punkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 

7. ”Meget Enig”. 

 

5.1.9 Source Credibility 
Forbrugerens kildekritik af afsenderen af et budskab har en indflydelse på hvordan budskabet modtages og 

behandles. Kilden til kommunikationen og indholdet i kommunikationen har en direkte effekt på 

involveringen i objektet (Zaichkowsky 1986). Det forventes derfor, at forbrugerens kildekritik af brugerskabt 

indhold vil påvirke, hvor involveret han/hun er i at forbruge materialet. Til måling af kildekritik tages der 

udgangspunkt i teorien om ”Source Credibility”, og hvorvidt forbrugeren opfatter brugerskabt indhold som 

troværdigt, objektivt og af høj kvalitet.  

Variablene til måling af tillid og objektivitet er taget fra Roobina Ohanian’s skala for at måling af ekspertise, 

troværdighed og attraktivitet, som er tilgængelig i ”Handbook of Marketing Scales 3rd edition 2010” 

(Ohanian 1990).  

Variable til måling af ”Tillid og Objektivitet” 

”Det er min umiddelbare holdning, at online brugerskabt indhold om Smartphones indeholder:” 

 Q20a) Ærlige meninger om Smartphones 

 Q20b) Pålidelig information om Smartphones 
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Variable til måling af ”Opfattet Kvalitet” 

 Q20c) Information af høj kvalitet om Smartphones 

 Q20d) Kvalificeret information om Smartphones 

Disse variable givet et indblik i forbrugerens kildekritik af indholdet på sociale medier. Variablene måles på 

en syv punkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 

 

5.1.10 Mulighed og evne for anvendelse af brugerskabt indhold 
Den sidste variable i modellen omhandler forbrugerens mulighed og evne til at anvende brugerskabt indhold. 

Jo nemmere det er for forbrugeren, og jo færre omkostninger der er forbundet med handlingen i form af tid 

of mentale ressourcer forventes det at påvirke forbrugerens involvering positivt. Målevariablene er taget fra 

en skala konstrueret af Gruen, Osmonbekov & Czaplewski (2006), som fremgår i en artikel der har brugt 

Motivation, Opportunity og Ability frameworket til at måle forbrugerens involvering i sociale medier (Leung, 

Bai 2013).  

Variable til måling af ”Mulighed og Evne” 

 Q21a) Det ville være nemt for mig at finde brugerskabt indhold om Smartphones online 

 Q21b) Jeg ved lige præcist hvor jeg ville finde brugerskabt indhold om Smartphones online 

Variablen giver en forståelse af hvordan forbrugeren selv opfatter sin evne til at finde brugerskabt indhold 

online. Variablen måles på en syv punkts likert skala der går fra 1. ”Meget Uenig” til 7. ”Meget Enig”. 

 

5.2 Konceptuel Model for forbrugerens Involvering i brugerskabt indhold 
På baggrund af den teoretiske diskussion og det foregående afsnit omkring operationalisering af den 

konceptuelle model, opstilles følgende model til at undersøge forbrugerens involvering i anvendelsen af 

brugerskabt indhold ved valg af ny Smartphone.  
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Figur 11 – Konceptuel model for forbrugerens involvering i brugerskabt indhold 

 

 

På baggrund af den teoretiske gennemgang og operationalisering af modellen opstilles følgende tolv 

hypoteser til at teste sammenhængen mellem modellens variable.  

5.2.1 Opstillede Hypoteser 
H1: Der er en positiv sammenhæng mellem Involvering i brugerskabt indhold og Oplevet Effekt 

H2: Der er en positiv sammenhæng mellem Købsinvolvering og Involvering i brugerskabt indhold 

H3: Der er en negativ sammenhæng mellem Brand Loyalitet og Involvering i brugerskabt indhold 

H4: Der er en negativ sammenhæng mellem Brand Loyalitet og Oplevet Effekt 

H5: Der er en positiv sammenhæng mellem Oplevet Differentiering og Involvering i brugerskabt indhold 

H6: Der er en positiv sammenhæng mellem Tillid til brugerskabt indhold og Involvering 

H7: Der er en positiv sammenhæng mellem Opfattet Kvalitet og Involvering 

H8: Der er en positiv sammenhæng mellem Mulighed og Involvering 

H9: Der er en negativ sammenhæng mellem Smartphone Ekspertise og Involvering 

H10: Der er en negativ sammenhæng mellem Smartphone Ekspertise og Oplevet Effekt 

H11: Der er en negativ sammenhæng mellem Smartphone Ekspertise og Oplevet Kompleksitet 

H12: Der er en positiv sammenhæng mellem Oplevet Kompleksitet og Oplevet Effekt 

 

De opstillede hypoteser vil blive testet ved en strukturel ligningsmodels analyse ved brug af metoden ”Partial 

Least Squares” (PLS), som er foretaget på den indsamlede empiri fra spørgeskemaundersøgelsen. Først 

gennemføres en netnografisk undersøgelse af brugerskabt indhold omhandlende smartphones.   
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6. Netnografi af online brugerskabt Indhold 
Denne analyses formål er, at skabe et praktisk overblik over hvilke muligheder forbrugeren har for at anvende 

online brugerskabt indhold i sin beslutningsproces ved valg af ny smartphone. Derudover er samtaler og 

debatindlæg omkring smartphones en direkte indsigt i hvilke behov forbrugeren udtrykker i forbindelse med 

valg af smartphone, og er en interessant kilde til en dybere forståelse af forbrugerens situation. 

En netnografi er et studie af en målgruppes online adfærd, der udføres ved at analysere indsamlet 

information, som målgruppen selv har skabt online. En af de førende forfattere inden for netnografi metoden 

Robert V. Kozinets udgav i 2010 bogen ”Netnography: Doing Ethnographic Reseach Online” hvori han 

definerer begrebet netnografi som:  

”A type of online or internet ethnography; Netnography provides guidelines for the adaptation of participant-

observation procedures to the contingencies of online community and culture that manifest through computer-

mediated communications.”  

Som angivet er formålet med analysen primært, at få en forståelse af hvilke online communities forbrugeren 

har adgang til online, og derefter fungere som kvalitativ indsigt i forbrugerens overvejelser ved valg af ny 

smartphone.  

 

6.1 Type af netnografi studie 
Der findes flere typer af netnografiske studier, som varierer på en række områder. Der skældes typisk mellem 

graden af researcherens egen indblanding og indvirkning, samt hvilken type af data der efterfølgende 

analyseres (Kozinets 2002). I dette studie vil der ikke tages kontakt, eller foregå nogen form for deltagelse i 

de observerede online communities. Det er således et udelukkende ikke-deltagende observationsstudie. 

Typen af data der indsamles, vil kun være i form af tekst fra brugerskabt indhold omhandlende valg af 

smartphone. Studiet vil yderligere kun inkludere observationer gjort på frit tilgængelige og relevante online 

platforme. Der har således ikke været taget kontakt til nogen af aktørerne på de udvalgte destinationer, eller 

anvendt data som ikke er tilgængelig for den almene forbruger online.  

 

6.1.1 Netnografi processen 
Ifølge Kozinets er der seks stadier i en netnografi proces (Kozinets 2010). Indholdet i, og eksekvering af, 

stadierne afhænger i høj grad af hvilken type af netnografi, der ønskes at udføres. Stadierne i netnografi 

processen består af:   

1) Research Planning – Undersøgelsesmetode og formål  

2) Entrée – Identifikation af communities og præsentation af researcheren 
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3) Data Collection – Indsamling af data 

4) Interpretation – Analyse af indsamlet data 

5) Ensuring Ethical Standards – Opretholdelse af etiske standarder i studiet 

6) Research Presentation – Præsentation af analysens resultater  

6.1.1.1 Research Planning 

Formålet med denne analyse er, at skabe viden omkring hvilke muligheder forbrugerne har for at finde 

brugerskabt indhold om smartphones, samt hvad der diskuteres i disse indlæg. Til besvarelse af disse 

målsætninger opstilles følgende to undersøgelsesspørgsmål.  

RQ1) Hvor kan forbrugere finde brugerskabt indhold om Smartphones online, og hvilke destinationer vil være 

relevante at inkludere i den empiriske undersøgelse?  

RQ2) Hvilke overvejelser og produktattributter nævnes i brugerskabt indhold omhandlende køb og evaluering 

af Smartphones?  

6.1.1.2 Entrée 

Dette studie bestod udelukkende af observationer, og der var ingen interaktion med forfatterne af det 

brugerskabte. Derfor er præsentationsdelen af stadie nummer to ”Entreé” irrelevant. Følgende metode blev 

anvendt til at identificere og skabe overblik over sociale medier og kilder til relevant brugerskabt indhold. 

Først blev der ud fra lignende studier og artikler skabt et basalt overblik over de vigtigste potentielle kilder 

(YouGov 2013). Dernæst blev der søgt efter ordet ”smartphone” i et værktøj, som muliggør søgning og 

indeksering af indhold på sociale medier1 (Bilag 5 - netnografi). Slutteligt blev der taget en eksplorativ tilgang, 

hvor der blev søgt bredt på Internettet efter brugerskabt indhold om smartphones. Resultatet af processen 

blev en konsolidering af de mange forskellige kilder af brugerskabt indhold til syv primære kilder.    

6.1.1.3 Data indsamling 

Der blev i alt indsamlet halvtreds indlæg fra en række primære danske kilder til brugerskabt indhold om 

smartphones. Indlæggene består af det første indlæg, som en forfatter opretter i en tråd på et online 

debatforum. Det første indlæg oprettes nemlig på et specifikt grundlag, og der blev bevidst gået efter indlæg, 

hvor valg af smartphone indgik i indlæggets titel. Teksten fra indlægget, forfatternavn og dato blev registreret 

og gemt i et Excel ark (Bilag 5 netnografi). 

                                                           
1 Et ”Social Media Monitoring” tool er et værktøj der bruges til at identificere og analysere indlæg på forskellige 
former for sociale medier. Til denne analyse er softwaren Radian6 fra Salesforce anvendt. Adgang til værktøjet er 
gennem min arbejdsplads (www.vertic.com) 
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6.1.1.4 Analyse af indsamlet data 

Analysen af den indsamlede tekst blev udført med tekstbehandlings softwaren QDA Miner (Qualitative Data 

Analysis) udviklet af firmaet Provalis Research2. Kodning af teksten blev udført ud fra de to specifikke 

målsætninger om at identificere omtalte forbrugerovervejelser og evalueringskriterier (se bilag 5 for oversigt 

og beskrivelse af koder). 

6.1.1.5 Opretholdelse af etiske standarder 

For at opretholde etiske standarder vil alle inkluderede forfattere optræde anonymt i præsentationen af 

data. Derudover var alle forfatterne delvis anonyme, da deres færden på debatforummet var under et alias. 

Omfanget af dette studie er yderligere begrænset, og ingen personfølsomme informationer er blevet 

indsamlet.  

6.1.1.6 Præsentation af resultater 

Da dette var et udelukkende observerende studie vil resultaterne af undersøgelsen ikke blive præsenteret 

for de deltagende forfattere. Undersøgelsen resulterede i identifikationen af syv primære kilder til 

brugerskabt indhold, samt en yderligere forståelse af forbrugernes situation, for dem der aktivt anvender 

brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone.  

 

6.1.2 Identificerede kilder til brugerskabt indhold 
Som resultat af identifikationsanalysen blev en lang række kilder og destinationer til brugerskabt indhold om 

smartphones identificeret. De mange kilder er blevet reduceret til følgende syv primære typer af brugerskabt 

indhold. Der kan ses en uddybende forklaring af hver type samt eksempler i Bilag 5 – Netnografi.  

 Produktanmeldelser 

 Kommentarfelter 

 Internet Forums 

 Blogs 

 Facebook 

 YouTube 

 Twitter 

                                                           
2 www.provalisresearch.com – Provalis Research tilbyder en 30 dages gratis prøveversion af produktet. Derudover har 
jeg afgang til softwaren via en licens på min arbejdsplads. Softwaren er før blevet anvendt til tekstanalyse i 
videnskabelige publikationer (jf. Provalis Research’s hjemmeside under fanen solutions -> studies) 



53 
 

Disse overstående syv kilder vil blive anvendt i den kvantitative spørgeskemaundersøgelse til, at skabe 

overblik over hvilke kilder forbrugerne anvender.  

 

6.1.3 Kvalitativ tekstanalyse af købsrelateret smartphone indlæg 
I de analyserede indlæg var motivationen for at oprette et indlæg om valg af smartphone ikke altid den 

samme. I 90% af tilfældene handlede det om en ny smartphone til ham der oprettede indlægget, og i 10% af 

tilfældene var det til en anden slutbruger. Selve formålet med at oprette indlægget var også varierende. I 

54% af indlæggende bad forfatteren om anbefalinger til mulige modeller, i 42% bad han/hun om hjælp til at 

vælge imellem to eller flere alternativer, og i 7% efterspurgtes der erfaringer med specifikke modeller (Bilag 

5 - Netnografi).   

Fælles for indlæggende er, at forfatteren står i en situation hvor han/hun er i tvivl om sit valg af smartphone, 

men denne usikkerhed kan skyldes forskellige årsager. Som nævnt i den teoretiske gennemgang afhænger 

vores købsadfærd blandt andet af hvilken grad af ekspertise og viden, som vi besidder om den pågældende 

produktkategori. I det første af nedenstående citater fra de indsamlede indlæg, der fremgår det tydeligt, at 

denne mor som skal købe en telefon til sin datter, har problemer med at vælge grundet sin egen manglende 

erfaring.   

  

 

 

 

 

I citat nummer to udtrykker forfatteren en mere generel mangel på ekspertise i forhold til at vurdere, hvad 

der er godt, og hvad der er dårligt på markedet i dag. En tredje beskriver markedet som ”lidt af en jungle” og 

en fjerde ytrer at han ”er ret forvirret pga. alt det på markedet” (Bilag 5). Foregående overvejelser om at 

manglende ekspertise og et komplekst marked kan gøre det svært for en andel af den potentielle målgruppe 

at vælge ny telefon synes at resonere i indlæggene.  

Sociale medier er dog ikke kun et sted for folk, der har brug for hjælp grundet manglende ekspertise. Det er 

i høj grad også et sted hvor involverede forbrugere kan udfolde sig i dybe samtaler med ligesindede. Ligeledes 

indeholder en væsentligt andel af stikprøven også indlæg fra folk, der ved relativt meget om smartphones, 

” Men jeg synes markedet er helt uoverskueligt. 

Jeg har ikke selv brug for en Smartphone, men 

klarer mig med en ganske alm. Nokia. Så jeg 

har ikke meget forstand på det. Hvem har et 

bud?  
Mobildebat.dk 

” Jeg har længe stået og manglet en ny mobil, 

og har tænkt mig at købe en nu. Jeg står i en 

situation hvor jeg ikke helt ved hvad jeg skal 

vælge, hvad der er godt, og hvad man skal 

holde sig fra.  
 Hardwareonline.dk 
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men som har svært ved at bestemme sig for hvilket alternativ, der tiltaler dem mest. Som i nedenstående 

eksempel hvor en forbruger har stirret sig blind på to modeller, og derfor søger rådgivning hos andre som 

evt. har erfaring med produkterne.  

 

 

 

 

 

En stor fordel ved brugerskabt indhold er, at man hører fra andre forbrugere, som rent faktisk har anvendt 

det produkt, som man selv overvejer at anskaffe sig. Udover at spørge om generelle erfaringer med 

smartphones, forskellige styresystemer eller prisklasser - så blev der i stikprøven også spurgt direkte ind til 

erfaringer med specifikke modeller (7%) og en specifik model blev nævnt i vilkårlig sammenhæng i 64% af 

indlæggene (Bilag 5).  

I de sidste to nedenstående citater ses det, at forfatterne har en idé om at købe en bestemt model, men i et 

forsøg på at nedsætte købsbetinget risiko forhører de sig hos andre først. 

 

Det vil således være interessant, at undersøge i hvor høj grad forbrugerne oplever, at brugerskabt indhold 

bekræfter (afkræfter) antagelser de har omkring potentielle modeller. Dette aspekt er blevet inkluderet i 

variablene ”Oplevet Effekt”, ”Opfattet kompleksitet”, samt i variablen ”Differentiering” til den kvantitative 

undersøgelse.   

I den manuelle gennemgang af stikprøven på de halvtreds købsrelaterede smartphone indlæg, blev det 

noteret, hver gang en specifik produktattribut blev nævnt. I nedenstående tabel kan det ses, at i alt 19 

forskellige produktattributter blev nævnt i varierende omfang.  

” 
Overvejer at købe 920, da det er en billig og 

stærk telefon med mange features, og ville 

derfor høre om nogen har oplevet nogle fejl 

og mangler ved modellen?  
 

Mobildebat.dk 

” 
Jeg har kigget på LG G2 og Samsung Galaxy Note III, men jeg kan 

simpelhen ikke beslutte mig. Jeg har læst utallige anmeldelser om dem, 

set videoer og været i butikken og prøve dem begge to lidt. Jeg har 

brug for lidt inputs fra nogen andre nu, som måske har erfaring med en 

eller begge af disse mobiler. På forhånd tak  
  Hardwareonline.dk 

” 
Jeg hælder mest til HTC, men er bange for at 

den er let modtagelig overfor ridser og 

skræmmer. Er der nogle af jer der ejer enten 

en S4 mini eller en One mini som har 

erfaringer i kan dele?                
Hardwareonline.dk 
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Prisen blev nævnt i 44% af indlæggene, men forekom oftest i form af budgetovervejelser for at give læserne 

en referenceramme i forhold til prisniveauet på de anbefalinger, som de kunne komme med. Derudover var 

styresystemet og producenten de mest forekommende produktattributter efterfulgt af kameraet. De mange 

forskellige produktattributter beskrevet i brugernes indlæg styrker de teoretiske overvejelser omkring 

produktets kompleksitet.  

 

6.1.4 Konklusion netnografisk undersøgelse 
Den netnografiske undersøgelse har bidraget på to måder i forhold til den videre undersøgelse og besvarelse 

af problemstillingen. Som resultat af analysen er en række typer af sociale medier, det er relevant at inkludere 

i den empiriske undersøgelse identificeret og kvalificeret. Derudover er der opnået et overblik over online 

landskabet for sociale medier og brugerskabt indhold relevant for smartphones, samt en forståelse af 

hvordan disse hænger sammen i en større kontekst på internettet. Dernæst har den kvalitative analyse af 

smartphone købsrelaterede brugerskabte indlæg på sociale medier bekræftet tidligere teoretiske 

overvejelser, samt fungereret som et supplement til yderligere at kvalificere spørgeskemaundersøgelsen.  

Til udarbejdelse af spørgeskemarammen er syv nøglekilder af sociale medier, der muliggør skabelse og deling 

af brugerskabt indhold identificeret. Den empiriske undersøgelse vil teste, i hvor høj grad målgruppen 

anvender de forskellige kilder af brugerskabt indhold. Derudover er der opnået en større forståelse af de 

forskellige udfordringer, som forbrugerne beskriver i forbindelse med valg af ny smartphone, og hvorfor de 

søger hjælp blandt andre forbrugere online.  
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Figur 12 - Tilstedeværelse af produktattributter i Smartphone 
købsrelaterede brugerskabte indlæg (n=50)
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7. Kvantitativ Analyse 
I denne del af afhandlingen analyseres den indsamlede empiri fra spørgeskemaundersøgelsen om 

forbrugernes anvendelse af brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone. 

7.1 Analyseplan 
Afsnittet indledes med en redegørelse af survey lancering, dataindsamling samt rensning af data til brug i 

statistiske analyser. På baggrund af datagrundlaget vurderes empiriens repræsentativitet. Derefter 

undersøges en række af undersøgelsens nøglespørgsmål ved brug af frekvens- og krydstabeller. 

Efterfølgende testes den konceptuelle model opstillet i afsnittet ”Operationalisering af konceptuel model” 

ved brug af teknikken Partial Least Squares, som ved en strukturel ligningsmodel undersøger forholdet 

mellem de teoretiske begreber i modellen. Derefter udføres en faktoranalyse samt en reliabilitetstest af en 

række sammensatte skalaer, der skal anvendes i en klyngeanalyse. Analysen sluttes af med klyngeanalysen, 

der har til formål at analysere datasættet for underliggende segmenter baseret på deres forbrug af 

brugerskabt indhold.  

 

7.2 Spørgeskemaundersøgelse 
Undersøgelsen blev opsat og lanceret med online survey softwaren ”Enalyzer” (Enalyzer 2013). Denne 

løsning blev valgt, da de tilbyder gratis licens til studerende, og deres software inkluderer både opsætning, 

lancering, analyse og eksport af data i SPSS format.  

Undersøgelsen blev lanceret via et link, der henviste respondenten til spørgeskemaets startside. Linket blev 

efterfølgende delt på Facebook og via e-mail med en opfordring om at videresende og dele linket. I alt blev 

der klikket på survey-linket til undersøgelsens startside 397 gange, hvilket resulterede i 251 gennemførte 

besvarelser (Bilag 1 - Spørgeskema). Der kan ikke udregnes en overordnet svarprocent, da det ikke er til at 

vide, hvor mange der har set selve linket, fordi det blev distribueret på sociale medier samt via 

videresendelse. Der blev udfyldt 62 ufuldstændige besvarelser hvilket svarer til 20% af de 313 totale 

påbegyndte besvarelser (251 + 62). Dette er en relativ høj frafaldsprocent, hvilket dog er til at forvente ved 

undersøgelser, der er distribueret på denne måde, og som er forholdsvis lange (SurveyMonkey 2010).  

 

7.2.1 Rensning af data 
Det første spørgsmål deltagerne blev bedt om at svare på var, hvorvidt de ejede en smartphone. I alt svarede 

seks respondenter, at de ikke havde nogen smartphone, og blev derfor videresendt til spørgeskemaets 

slutning. Med disse seks besvarelser ekskluderet var det endelige antal af valide smartphone relaterede 

besvarelser således 245 respondenter. Datasættet er kontrolleret for out-liers og usandsynlige besvarelser 
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såsom en alder på blot 2 år. Disse samt ”Ved ikke” besvarelser er blevet behandlet som ”missing values”, og 

er ikke medtaget i analysen med mindre, at det i den pågældende analyse giver værdi at inkludere dem.    

 

7.2.2 Datasættets repræsentativitet  
I dette afsnit vurderes det hvilken population datasættet er repræsentativt for, og afsnittet vil danne 

grundlag for den fremadrettede analyse samt have betydning for de strategiske anbefalinger. I nedenstående 

tabel ses en fordeling over respondenternes køn, alder samt hvilken region de bor i.  

Det fremgår, at kønsdistributionen blandt besvarelserne er 

meget ligeligt opdelt imellem kønnene, hvor kvinderne udgør 

51% og mændene 49% af respondenterne, og besvarelserne er 

således repræsentative for begge køn. Med hensyn til 

aldersfordelingen kan der ses en klar overvægt af grupperne 19 

– 25 årige og 26 – 35 årige. Mindre end 10 % af alle 

besvarelserne er over 36 år, og blot 2 % er under 18 år. Det 

vurderes derfor at datasættet ikke er repræsentativt for den 

almene danske befolkning baseret på alder. Yderligere kommer 

93% af besvarelserne fra Region Hovedstaden, og datasættet 

er således heller ikke repræsentativt for hele landet. Det 

vurderes, at datasættet er anvendeligt til at repræsentere unge 

danskere fra region hovedstaden i alderen 19 – 35 år. I 

forbindelse med smartphones og brugerskabt indhold, er dette 

dog også en særdeles interessant population, da de er 

befolkningens mest aktive på sociale medier, og er den aldersgruppe med den højeste smartphone 

penetration (Dansk Statistik 2013). 

I forhold til indkomst ligger en stor del af respondenterne i de lavere løntrin, hvilket er at forvente med den 

relativt unge gennemsnitsalder (Bilag 1). Respondenterne er yderligere relativt veluddannet, hvor 37% har 

gennemført en mellemlang videregående uddannelse og 35% har gennemført en lang videregående 

uddannelse (Bilag 1). 

 

Tabel 3 – Demografiske data   

Køn Andel N 

Mand 49% 120 

Kvinde 51% 125 

      

Alder Andel N 

0 - 18 år 2% 4 

19 - 25 år 27% 66 

26 - 35 år 62% 153 

36 - 45 år 6% 14 

46 - 55 år 1% 3 

55 år + 2% 4 

Missing 0% 1 

Total 100% 245 

      

Geografi Andel N 

Region Hovedstaden 93% 228 

Region Nordjylland 1% 2 

Region Midtjylland 2% 5 

Region Syddanmark 1% 2 

Region Sjælland 3% 8 

Total 100% 245 
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7.3 Frekvens- og krydstabeller 
Frekvens- og krydstabeller er brugbare til at præsentere data for enkelte eller få spørgsmål samt skabe 

overblik over besvarelser af undersøgelsens nøglespørgsmål (Møller Jensen, Knudsen 2009). I dette afsnit vil 

der præsenteres frekvens- og krydstabeller for en række af undersøgelsens nøglespørgsmål, som har stor 

betydning for besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

 

7.3.1 Anvendelse af brugerskabt indhold ved valg af smartphone 
Det første underspørgsmål havde til formål, at undersøge i hvor høj grad målgruppen rent faktisk anvendte 

elektronisk word-of-mouth i form af brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone. I nedenstående figur 

ses respondenternes svar på i hvilken grad, de anvendte brugerskabt indhold sidst de skulle vælge en ny 

smartphone. Forud for nedenstående spørgsmål var der i selve spørgeskemaet en kort forklaring på 3-4 linjer 

af, hvad begrebet ”brugerskabt indhold” betyder, således at respondenterne var fuldt forståelige med, hvad 

de helt præcist svarede på (Bilag 1).      

 

Som det fremgår af resultatet, så var det ca. halvdelen af respondenterne (48%), som anvendte brugerskabt 

indhold ved valg/køb af ny smartphone. For 17% var brugerskabt indhold noget, som de brugte i høj eller 

meget høj grad, hvor det for 31% var i et mere begrænset omfang. Yderligere vidste 6% af respondenterne 

ikke, om de havde anvendt det eller ej.  

Hvorvidt respondenten anvendte brugerskabt indhold afhang til dels af, hvordan personen havde erhvervet 

sig sin smartphone. Der blev i spørgeskemaet spurgt ind til, hvordan respondenten havde erhvervet sin 

seneste smartphone. 69% af respondenterne havde selv erhvervet sig telefonen, og de resterende 31% havde 

fået den af tredjepart. Dette kunne enten være som gave, i forbindelse med forsikring eller af arbejdsgiver 

(Bilag 1). Blandt de 118 respondenter som anvendte brugerskabt indhold, var det i 79% af tilfældene 

respondenten selv, som havde erhvervet smartphonen. Man kan argumentere for, at personer der selv 

erhverver deres smartphone har en højere købsbetinget risiko, både fordi de selv betaler prisen, men også 
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fordi de potentielt har mere frihed i deres valg. Der kan således observeres en tendens til, at folk med større 

købsbetinget risiko i højere grad anvender brugerskabt indhold ved valg af ny smartphone.   

Tæt på halvdelen af respondenterne anvendte brugerskabt indhold ved deres sidste køb/valg af ny 

smartphone. For at forstå denne andel i en bredere kontekst, blev der i undersøgelsen også blevet spurgt ind 

til mere generelle informationskilder, som havde til formål, at kvalificere hvor betydelig en kilde brugerskabt 

indhold er i en større sammenhæng.   

 

7.3.2 Anvendelse af Internettet og andre kilder til information om Smartphones 
Som det fremgår af nedenstående figurer er Internettet / Online den oftest anvendte kilde til inspiration og 

information ved valg af ny smartphone blandt respondenterne.  Venner, familie eller andre bekendte udgør 

med 64% den næst mest anvendte kilde, og 22% besøgte en fysisk butik for at finde information.  

 

 

Blandt dem som søgte på Internettet, er søgemaskiner såsom Google, Bing og Yahoo de foretrukne 

destinationer for at lede efter information om smartphones. Sociale medier som kategori indtager en 

fjerdeplads med 38% efter både producenternes (65%) og teleselskabernes hjemmesider (52%). Forbrugerne 

anvender i høj grad de smartphone markedsførende virksomheders ”Owned Media” i form af producent og 

teleselskabshjemmesider. Sociale medier var i dette spørgsmål defineret som de typer af social medie 

platforme, der kunne indeholde brugerskabt indhold såsom YouTube, Facebook og Forums (jvf. Netnografi 

afsnittet).  
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I undersøgelsen blev der også spurgt ind til, hvordan personen erhvervede sin seneste smartphone. Hertil 

svarede 31% at de havde bestilt den over Internettet (Bilag 1). Ved bestilling online er forbrugeren mere 

eksponeret overfor brugerskabt indhold, da han på forhånd befinder sig i online miljøet, hvilket også kunne 

observeres i denne undersøgelse ift. forbrug af brugerskabt indhold (Bilag 2).  

 

7.3.3 Anvendte kilder til brugerskabt indhold 
Blandt de 118 respondenter, som havde svaret ja til at have anvendt brugerskabt indhold, kan fordelingen af 

de syv identificerede kilder til brugerskabt indhold ses i nedenstående figur.  

 

Produktanmeldelser er den klart mest anvendte form for brugerskabt indhold i forbindelse med valg af ny 

smartphone, og blev brugt af 69% af respondenterne. Debatter på diverse internetfora var også en vigtig 

kilde til brugerskabt indhold. Af de specifikke social medie platforme var YouTube den mest anvendte (30%), 

efterfulgt af Facebook (17%) og Twitter (2%). Af andre steder angav respondenterne netværket reddit.com 

samt chatbeskeder fra venner og familie (Bilag 1). Målgruppen anvender således flere forskellige kilder af 

brugerskabt indhold, hvor produktanmeldelser er den klart mest foretrukne. Disse resultater støtter tidligere 

markedsundersøgelser i, at forbrugere konsultere flere online kilder inden de træffer en købsbeslutning (jf. 

afsnit 4.3.5.1 om typer af brugerskabt indhold).   

 

7.3.4 Oplevet effekt af brugerskabt indhold på valg af smartphone 
Et absolut nøglespørgsmål for denne undersøgelse er, at belyse i hvor høj grad forbrugerne oplever, at 

brugerskabt indhold har en betydning på deres valg af smartphone. Dette blev undersøgt ved fire spørgsmål 

der relaterede sig til effekten af brugerskabt indhold på forbrugerens valg (jf. afsnittet omkring 

operationalisering af teoretisk model).  
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Som det fremgår af nedenstående figur, så var de respondenter, der anvendte brugerskabt indhold 

overvejende enige i, at det havde en indflydelse på deres valg af smartphone. I særdeleshed var 

respondenterne enige i, at brugerskabt indhold gav dem en større sikkerhed i deres valg af smartphone 

model (42% ”Enig” og 15% ”Meget Enig”).   

 

 

For de andre tre spørgsmål relateret til effekten af brugerskabt indhold var der også en overvejende positiv 

svar distribution. Ud fra disse resultater kan det konstateres, at brugerskabt blev anvendt af 48% stikprøven, 

og at langt størstedelen af de respondenter var enige i, at det havde en indflydelse på deres valg af 

smartphone. Dette stemmer overens med andre studier for litteraturen, hvor der er fundet en signifikant 

effekt af eWOM på forbrugerens købsintention (jf. afsnit 4.3.4 om eWOM i teori afsnittet).  

 

7.3.5 Involvering i forbruget af brugerskabt indhold 
Til at måle forbrugerens involvering i brugerskabt indhold blev fire bipolare skalaer, som kan ses i 

nedenstående figur anvendt. Figuren angiver respondenternes besvarelser på en 1 (rød) til 7 (grøn) skala.  
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Som det fremgår af figuren var de respondenter, der anvendte brugerskabt indhold overvejende enige i, at 

det var interessant, vigtigt, nyttigt og nødvendigt at læse ved valg af ny smartphone. På baggrund af disse 

data kan det konstateres, at den andel af målgruppen som anvender brugerskabt indhold, også er relativt 

højt involveret i at forbruge det.   

 

7.4 Partial Least Squares analyse 
I denne del af analysen vil respondenternes involvering i anvendelsen af brugerskabt indhold ved valg af ny 

smartphone blive undersøgt nærmere. Til dette formål anvendes teknikken Partial Least Squares (PLS), der 

er en variation af ”Structural Equational Modelling” også kaldet SEM (Chin 1998). PLS analysen giver mulighed 

for, at teste sammenhængene mellem de opstillede faktorer i den teoretiske model, og har til formål at 

belyse, hvad der påvirker forbrugerens involvering i brugerskabt indhold samt den opfattede effekt af 

brugerskabt indhold på valg af smartphone. 

En SEM analyse består af to multivariable analyser slået sammen i en teknik, og inkluderer både en 

faktoranalyse samt en regressionsanalyse (F. Hair, C. Black et al. 2010). Først estimeres en målemodel, hvor 

sammenhængen mellem målevariable (indikatorerne), og de latente variable (faktorerne) testes ligesom i en 

faktoranalyse. Dernæst undersøges forholdet mellem de latente variable i en struktur model, som man 

normalt ville gøre med en regressionsanalyse. En stor fordel med SEM er, at forholdet mellem alle de latente 

variable kan testes på samme tid, hvilket gør SEM til en utrolig praktisk metode til at teste teoretiske 

sammenhænge med empirisk data (Chin 1998).   

Der findes flere SEM metoder, som måler forholdet mellem variablene forskelligt. PLS metoden måler 

variansen mellem variablene, og kan på den måde give indsigt i forholdet mellem de forskellige faktorer. 

Andre former for SEM som f.eks. LISREL eller AMOS måler i stedet kovariansen mellem de latente variable 

(Kaplan, Haenlein 2004). Kovarians baseret SEM anses som optimal for at teste teoretiske sammenhænge (F. 

Hair, C. Black et al. 2010). Dog besidder PLS en række styrker, som gør metoden særdeles relevant at anvende 
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til denne analyse. PLS anses som en særdeles robust model i forhold til forekomst af multikollinaritet og ikke 

normalfordelte variable (Martensen, Grønholdt 2010). Derudover er PLS anvendelig på mindre stikprøver, 

hvor flere forfattere anbefaler, at stikprøver til analyse med kovarians baseret SEM minimum er på 200 

respondenter (Kaplan, Haenlein 2004). Da den samlede stikprøvestørrelse til analyse af involvering begrebet 

kun er på 115 respondenter anses PLS, som værende den bedste metode til SEM analysen. PLS metoden har 

derudover heller ikke en forudsætning om antallet af målevariable til de latente variable, hvilket gør metoden 

brugbar til at analysere latente variable der forklares med få målevariable, som der forekommer i denne 

undersøgelse (Chin 1998).  

 

7.4.1 Forberedelse af data 
Data fra spørgeskemaundersøgelsen er forbehandlet i SPSS og derefter eksporteret til udførelse i softwaren 

SmartPLS v2.0. Inden data eksportering blev skalaværdier for alle medtaget variable omregnet fra 1 - 7 likert 

skalaer til 0 - 100 for at lette fortolkningen af de latente variables performance værdier. Performance værdier 

er den gennemsnitlige værdi af alle målevariablene, som hører til en latent variable.  Ydereligere anvendes 

der Case Wise Replacement ved forekomst af missing-values, således at kun fuldstændige besvarelser 

inkluderes i analysen. I alt blev 115 fuldstændige besvarelser, som alle havde anvendt brugerskabt indhold 

sidst de valgte smartphone, brugt til analysen. 

 

7.4.2 Evaluering af målemodel 
Som tidligere nævnt består en PLS model både af en målemodel og en strukturmodel. Test af målemodellen 

minder i høj grad om en faktoranalyse, hvor det testes om målevariablene er repræsentative til at forklare 

den latente variable. Målemodellen er opsat ud fra de teoretiske overvejelser gjort i afsnittet om 

operationaliseringen af den konceptuelle model, og er baseret ud fra Zaichkowsky’s model for involvering og 

McInnis Motivation-Opportunity-Ability model.    

Til at teste målemodellen køres PLS algoritmen og indikatorernes loading-værdier på de latente variable 

evalueres for acceptable værdier. Som hovedregel bør faktor- loadings være over 0,7 (Martensen, Grønholdt 

2010). Kun én målevariable havde en loading på under 0,7, og blev fjernet. Efterfølgende var alle loadings for 

variable i modellen over 0,7 (Bilag 3 PLS Analyse). Til evaluering af de latente variable anvendes ”composite 

realiability” målingen, som kan sammenlignes med reliabilitetstesten Chronbach’s alpha ved test af 

sammensatte skalaer. Composite realiability anses, som en overlegen måling ift. Chronbach’s alpha, da den 

ikke antager, at alle indikatorer vægtes lige (Martensen, Grønholdt 2010). Alle composite reliability scores 

for de latente variable ligger over den accepterede grænseværdi på 0,7, hvilket indikerer at målevariablene 
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måler den samme homogene faktor (Bilag 3). Et andet mål til at vurdere reliabiliteten af de latente variable 

er ”average variance extracted” (AVE), som måler den samlede varians der bliver fanget af den latente 

variables indikatorer (Martensen, Grønholdt 2010). AVE værdierne ligger alle over den anbefalede grænse 

på 0,5 for alle latente variable (Bilag 3). 

 

7.4.3 Estimering af strukturmodel 
I den strukturelle model testes alle de opstillede hypoteser, som blev udledt i afsnittet omkring 

operationaliseringen af modellen. Her testes hvorvidt der er signifikante sammenhænge mellem de latente 

variable i modellen. Forholdet mellem de latente variable bliver repræsenteret af de strukturelle ”parameter 

estimators”, som også kaldes ”path estimates” eller ”path coefficients”, og som i modellen er pilene mellem 

de latente variable (Kaplan, Haenlein 2004). 

Til test af den statistiske signifikans i forholdet mellem de latente variable anvendes t-tests ved brug af 

”Bootstrap” metoden. Bootstrap metoden beregner t-værdier for sammenhængene mellem de latente 

variable, som for at være signifikante på et 95% skal være over 1,653 ved en tosidet test (Martensen, 

Grønholdt 2010). Ikke signifikante path estimates blev fjernet en efter en ud fra det hierarkiske princip hvor 

den mindst signifikante fjernes først (Se bilag 3 for t-test værdier). Herefter køres PLS algoritmen igen indtil 

alle path estimates er signifikante.  

 

7.4.4 Resultat af PLS analyse 
I nedenstående figur er den endelige model opsat med værdier for path estimates, performance værdier for 

de latente variable samt R2 værdier for de endogene latente variable. Som det fremgår, så blev der ikke 

fundet nogen signifikant sammenhæng mellem ”Opfattet Kvalitet” og ”Involvering”, samt ”Smartphone 

Ekspertise” og ”Involvering”. Resten af de estimerede path estimates er over 95% signifikante (Bilag 3).  
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Figur 19 - PLS analyse af forbrugerens involvering i brugerskabt indhold 

 

7.4.4.1 Fortolkning af resultater 

Det overordnede ’model fit’ af en PLS model vurderes på, hvor meget af variansen i de endogene variable 

bliver forklaret af de latente variable udtrykt ved R2 værdier (Martensen, Grønholdt 2010). De to endogene 

variable af interesse i denne PLS model er de latente variable Involvering og Oplevet Effekt, som opnår R2 

værdier på henholdsvis 0,47 og 0,55. Ifølge Chin anses R2 værdier over 0,67 som substantielle, over 0,33 som 

moderate og over 0,19 som svage (Chin 1998). Den strukturelle model har således en moderat 

forklaringsgrad af de to endogene begreber Involvering og Oplevet Effekt. De mest interessante resultater af 

denne undersøgelse og analyse ligger dog ikke nødvendigvis i den samlede forklaringsgrad af de to begreber, 

men nærmere i den nye viden omkring hvilke faktorer der signifikant påvirker den oplevede involvering og 

effekt af brugerskabt indhold.   

Forholdet mellem de latente variable er angivet med tallene over pilene i modellen, som går fra -1 (negativ 

sammenhæng) til +1 (positiv sammenhæng). Performance værdierne er de sidste tal skrevet i hver latente 

variable, og angiver en vægtet gennemsnitsværdi af survey besvarelserne for den enkelte faktor, og som er 

omregnet til en 0 – 100 skala. En performance værdi på 69 for ”Tillid” betyder således at respondenterne 

generelt er overvejende enige i, at brugerskabt indhold er troværdigt (69 svarer til en gennemsnitlig værdi 

på 4,83 på en 1-7 skala lige under svarmuligheden ” Delvis Enig”). Da den forklarende sammenhæng mellem 

”Tillid” og ”Involvering” er på 0,29, så vil det betyde, at hvis forbrugerens tillid til brugerskabt indhold stiger 

med performance værdi +1 til en score på 70, så vil den oplevede involvering stige med +0,29 til 73,29.  

Performance værdier anvendes typisk til at evaluere hvordan respondenterne opfatter begreber relateret til 

en specifik virksomhed eller produkt, f.eks. ”Image” eller ”Produkt kvalitet”. Virksomheden kan således se 

hvor de performer dårligt, og kan samtidig se hvilke latente variable, der har den største effekt på det de 

ultimativt forsøger at måle, f.eks. ”kundetilfredshed” eller ”loyalitet” (Martensen, Grønholdt 2010). I denne 
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undersøgelse anvendes performanceværdierne til, at skabe viden om hvordan forbrugerne anser 

smartphones og brugerskabt indhold, hvor relevant og interessant de synes det er, samt hvor stor effekt de 

oplever, at det har på deres beslutning omkring valg af smartphone.  

Det kan ses, at målgruppens involvering i at forbruge brugerskabt indhold om smartphones har en stærk 

positiv effekt på den oplevede effekt af brugerskabt indhold med en path coefficient på +0,67. Dette 

bekræfter Zaichkowsky’s Involvement framework, som siger at forbrugerens involvering har en signifikant 

effekt på den opfattede effekt af en reklamer (jf. afsnit 4.4.1 om effekten af involvering). Med en 

performance værdi på 73 fremgår det, som det også blev illustreret ved brug af frekvenstabeller, at de 

respondenter som anvender brugerskabt indhold generelt er højt involveret. Ved at øge forbrugerens 

involvering i forbruget af brugerskabt indhold kan der således argumenteres for, at det forbrugte indhold alt 

andet lige vil have en større effekt på forbrugerens beslutning omkring valg af smartphone. Med andre ord, 

jo mere relevant, interessant og brugbart forbrugeren finder indholdet, jo større sandsynlighed er der for, at 

det vil påvirke forbrugerens valg.  

Hvordan involveringen kan øges kan vi få en indsigt i ved, at kigge på de latente faktorer, som har en 

signifikant forklaringsgrad på involveringen. Som tidligere nævnt blev der ikke fundet et signifikant forhold 

mellem ”Opfattet kvalitet” af brugerskabt indhold og involvering. Med en performance score på 63 er 

respondenterne kun marginalt enige i, at indholdet i brugerskabt indhold er af høj kvalitet og kvalificeret. 

Scoren ligger lavere end den opfattede ”Tillid” (69) samt væsentligt lavere end ”Differentiering” (78) fra 

traditionel reklame. Det tyder således på, at forbrugerne ikke er involveret i brugerskabt indhold fordi de 

mener, at det er af høj kvalitet eller kvalificeret information. Til gengæld var der en signifikant sammenhæng 

og en relativt stærk effekt mellem tillid og involvering. Dette støtter tidligere studier i, at ”Source Credibility” 

har en positiv effekt på forbrugerens adoption og opfattelse af eWOM (jf. afsnit 5.1.9 om source credibility). 

Købsinvolveringen har en performance score på 88, hvilket betyder at smartphones er noget, som 

målgruppen går meget op i at købe nyt af. Der ses også en positiv effekt mellem købsinvolvering og 

involvering i brugerskabt indhold. De mere engagerede købere er således mere involveret i at forbruge 

brugerskabt indhold ved valg af smartphone. Dette stemmer overens med Cox’s teori om, at karakteren af 

forbrugerens informationssøgningsbehov afhænger af den købsbetingede risiko (købsinvolvering)(jf. afsnit 

4.2.2 om købsbetinget risiko).  

Brand loyaliteten blev målt ved et enkelt spørgsmål omkring hvor fast besluttet respondenten var på et 

bestemt brand sidst, at han skulle vælge ny telefon. Der blev ikke fundet nogen signifikant effekt mellem 

brand loyalitet og involvering, men der var en lille negativ effekt på den oplevede effekt af brugerskabt 



67 
 

indhold. Dette bekræftede til en hvis grad det teoretiske rationale for, at en forbruger der er fast besluttet 

på et brand, vil være mindre tilbøjelig til at ændre sin holdning.  

Interessant nok var der en positiv sammenhæng mellem Smartphone Ekspertise og Oplevet Effekt. Det 

teoretiske rationale var, at forbrugere med en høj smartphone ekspertise i højere grad selv træf beslutningen 

omkring valg af model, og var mere skeptisk overfor ekstern information. Man kan dog forestille sig, at den 

positive sammenhæng skyldes, at folk med smartphone ekspertise i højere grad er i stand til at fortolke 

brugerskabte meninger samt selv at deltage i debatter. Som forventet er der en stærk negativ sammenhæng 

mellem Ekspertise og Opfattet Kompleksitet, og der blev fundet en svag positiv sammenhæng mellem 

Opfattet Kompleksitet og Oplevet Effekt.   

7.4.4.2 Hypotesetest  

I nedenstående tabel ses en oversigt over de opstillede hypoteser, og hvorvidt det i undersøgelsens blev 

fundet om hypotesen kunne be- eller afkræftes.  

 

 

7.5 Faktoranalyse 
I denne del af analysen testes de sammensatte skalaer, der er opsat for at måle de mere abstrakte aspekter 

af respondenternes forhold til smartphones. Der udføres derfor både en eksplorativ faktoranalyse for at se 

om samme faktorer udledes af datasættet, samt en reliabilitetstest af de sammensatte skalaer. Da den 

foregående PLS analyse både består af en regressions- og faktoranalyse, så vil denne faktoranalyse kun 

udføres på de variable, der er relevante for udførelse af den planlagte klyngeanalyse ved brug af SPSS 

softwaren.  
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En faktoranalyse kan have tre formål; reducere antallet af variable, identificere underliggende dimensioner 

og reducere problemer med multikollinearitet (Møller Jensen, Knudsen 2009) s. 204. For denne analyse er 

målsætningen i mindre grad at identificere underliggende dimensioner, da variablene på forhold er 

konstrueret for at repræsentere abstrakte teoretiske begreber. Alligevel udføres en eksplorativ faktoranalyse 

for at teste disse. Det primære mål med faktoranalysen er, at reducere antallet af variable til mere 

håndgribelige faktorer til brug i klyngeanalysen samt for at reducere forekomsten af multikollinearitet.     

Til faktoranalysen udvælges de variable fra spørgeskemaet, som har til formål at beskrive de teoretiske 

begreber ”købsinvolvering”, ”smartphone ekspertise”, ”opfattet kompleksitet” og ”opfattet social signal 

værdi”. Som metode anvendes principal components og exclude cases listwise for at undgå missing values. 

Der vælges en roteret løsning baseret på Varimax metoden, og der bedes om Kaiser-Meyer-Olkin værdier 

samt Bartlett’s test of Sphericity for at vurdere datasættets egnethed til faktoranalyse (Møller Jensen, 

Knudsen 2009) s. 210.  

 

7.5.1 Resultat af faktoranalysen 
Datasættet vurderes at være egnet til faktoranalyse baseret på Kaiser-Meyer-Olkin værdien og Bartlett’s test 

of Sphericity. KMO målingen lå på 0,801 hvilket er over den kritiske grænse på 0,50, og Bartlett’s test var 

signifikant på 0,000 (Bilag 4 Faktor Analyse). Alle variables communalities værdier lå over den accepterede 

grænse på 0,50 på nær én variable tilhørende Signal Værdi faktoren, som havde en værdi på 0,482. Efter at 

denne værdi var fjernet, og analysen kørt igen, lå alle værdier over 0,50 (Bilag 4).  

Faktoranalysen resulterede i en foreslået fire-faktor løsning som stemte overens med de teoretisk opstillede 

begreber. Med fire-faktor løsningen er de 12 variable reduceret til fire faktorer, som tilsammen forklarer 

73,9% af den samlede varians i datasættet (Bilag 4). Efterfølgende blev der udført en reliabilitetstest på de 

nye sammensatte skalaer ved udregning af Chronbach’s alpha. Chronbach’s alpha tester den interne 

konsistens blandt variablene i den sammensatte skala, og vurderer derved om skalaens variable måler 

samme begreb. Chronbach’s alpha værdier under 0,6 accepteres almindeligvis ikke, værdier over 0,6 anses 

for acceptable og værdier over 0,7 som gode (Møller Jensen, Knudsen 2009). I nedenstående tabel ses en 

oversigt over faktorerne, målevariablene samt deres alpha værdier.  
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Tabel 4 – Oversigt over faktorer 

     

Eftersom faktoren for opfattet social signalværdi har en alpha værdi under 0,6 udelukkes denne til brug i 

klyngeanalysen. De resterende tre faktorer er egnede til analyse som sammensatte skalaer.  

 

7.6 Klyngeanalyse  
En klyngeanalyse er ligesom faktoranalysen en strukturanalyse, der gør datasættet mere simpelt at analyse 

og forstå. Hvor man i faktoranalysen reducerer antallet af variable, så går klyngeanalysen ud på at reducere 

antallet af respondenter ved at gruppere dem i klynger. Formålet med denne klyngeanalyse er at opdele 

målgruppen i segmenter ud fra deres forhold til smartphones samt brug af brugerskabt indhold.  

Klyngeanalysen baseres på de tre sammensatte skalaer ”Opfattet Kompleksitet”, ”Smartphone Ekspertise” 

og ”Købsinvolvering” samt Q12 fra spørgeskemaet, som angiver i hvor høj grad forbrugeren anvender 

brugerskabt indhold.  

Inden udførelsen af klyngeanalysen omregnes skalaerne fra spørgeskemaet til 0 – 100 værdier for at gøre det 

nemmere at fortolke resultaterne. Da spørgsmålene fra spørgeskemaet består af forskellige skalaer, er det 

derfor også nødvendigt at standardisere værdierne. Man kan i den forbindelse diskutere, hvorvidt en likert 

skala er pålidelig at oversætte direkte til specifikke værdier på en 0 – 100 skala. Det kan være svært at 

vurdere, om forskellen fra ”Hverken / Eller” til ”Delvis Enig”, er den numerisk samme som fra ”Enig” til ”Meget 

Enig”. Det er dog almindelig praksis at transformere skala på denne måde, og det vurderes ikke at have nogle 

konsekvenser for denne analyse. 
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Som metode anvendes ”squared euclidean distance” der er standard indstillingen i SPSS, og til beregning af 

afstanden imellem klyngerne anvendes Ward’s procedure, som klynger ud fra kriteriet om at opnå mindst 

mulig varians inden for klyngerne (Møller Jensen, Knudsen 2009) s. 239. Yderligere tages der en hierarkisk 

tilgang til analysen, da der på forhånd ikke er besluttet hvor mange klynger der ønskes, men at dette er en 

eksplorativ analyse (Møller Jensen, Knudsen 2009) s. 244. Efter at have evalueret en løsning med både 3 og 

5 klynger, så blev en løsning med 4 klynger valgt som det bedste resultat. Ved 5-klynge løsningen opstod en 

klynge på kun 9 ud af de 224 respondenter inkluderet i analysen. Ved 3-klynge løsningen blev to ret forskellige 

værdifulde segmenter slået sammen, hvorfor en løsning med 4 klynger blev valgt som den optimale (Bilag 6 

Klyngeanalyse).  

 

7.6.1 Resultat af klyngeanalyse 
Nedenstående vises en tabel, der beskriver karakteristika for de fire segmenter fordelt på klyngevariablene 

samt antallet af respondenter. Værdierne i hver kolonne under de fire variable er middelværdier for klyngens 

medlemmer på den standardiserede 0 – 100 skala. De er anvendt en farveskala for at gøre fortolkningen af 

værdierne nemmere. Farven grøn repræsenterer høje værdier, og farven rød lave værdier.  

Tabel 5 – Resultat af klyngeanalyse 

 

Som det fremgår af resultaterne, er der to segmenter, som anvendte brugerskabt indhold, og to segmenter 

der stort set ikke anvendte brugerskabt indhold sidst de valgte smartphone. De to segmenter som stort set 

ikke anvendte brugerskabt indhold er mindre interessante for den videre analyse. Det spændende ved denne 

klyngeanalyse ligger i de to klynger ”Usikre Vælgere” og de ”Engagerede Eksperter”, som anvendte 

brugerskabt indhold. 

7.6.1.1 Analyse af nøglesegmenter 

I dette afsnit analyseres de to klynger ”Usikre Vælgere” og ”Engagerede Eksperter” nærmere.  I 

nedenstående tabel ses en sammenligning af de to klynger ud fra køn, klyngevariablene, klyngernes online 

informationssøgnings adfærd, forbrug af brugerskabt indhold på social medier, deres involvering i og oplevet 

effekt af brugerskabt indhold.  
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Tabel 6 – Oversigt over nøglesegmenter der anvender brugerskabt indhold 

 

Hvor der er et lille overtal af kvinder blandt de Usikre Vælgere, er der et stort overtal af mænd blandt de 

Engagerede Eksperter. Dette stemmer overens med samfundsbilledet om, at det er oftest er mænd der for 

alvor er teknologi- og gadgetnørder. Af klyngevariablene fremgår det også, at de Engagerede Eksperter er en 

smule mere involveret i købet, har langt større Smartphone ekspertise og derfor også mindre opfattet 

kompleksitet. Yderligere er de det segment, der i højeste grad anvendte brugerskabt indhold. 

Der ses også en forskel på forbrugeret af generelle online ressourcer i informationssøgningen vedrørende 

smartphones mellem de to segmenter. De Usikre Vælgere anvender i højere grad producenternes og 

teleselskabernes hjemmesider, og de Engagerede Eksperter bruger i langt højere grad sociale medier. Dette 

afspejler sig især i oversigten over hvilke typer af brugerskabt indhold, som segmenterne anvendte.  

De Engagerede Eksperter var mere aktive på alle de listede kilder af brugerskabt indhold. Produktanmeldelser 

er den mest brugte form for brugerskabt indhold blandt begge segmenter, og YouTube er også brugt i bred 

udstrækning i begge grupper. Dog er de Engagerede Eksperter langt større forbrugere af Internet Fora og 

Kommentarfelter. Dette fortæller en historie om, at de Engagerede Eksperter bevæger sig længere væk fra 

de kommercielle informationskilder, og ind i mere niche betonede former for sociale medier.  
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Som en form for kontrolvariable, og for at danne en indsigt i målgruppens evalueringskriterier, blev der i 

undersøgelsen kort spurgt ind hvor vigtigt respondenterne mente fem forskellige produktattributter var ved 

en ny smartphone. De Engagerede Eksperter havde større attribut krav til alle de produktrelaterede 

kvalitetsmæssige attributter, og var i højere grad uenige i, at en lav pris var vigtig (Bilag 9). 

 

8. Diskussion & Anbefalinger 
I dette afsnit vil undersøgelsens resultater blive diskuteret i et markedsføringsmæssigt perspektiv, og den 

nye viden omsat til anbefalinger for branchens aktører.  

 

8.1 Brugerskabt indholds betydning på valg af smartphone 
Af undersøgelsens resultater fremgik det, at 48% af respondenterne anvendte brugerskabt indhold sidst de 

skulle vælge en ny smartphone. Brugerskabt indhold må således siges, at være en betydningsfuld 

informationskanal, og en vigtig influens i forbindelse med valg af smartphone for en stor andel af 

målgruppen. For markedsførere af smartphones i Danmark er brugerskabt indhold derfor et område, der bør 

gives opmærksomhed.  

Blandt de respondenter som anvendte brugerskabt indhold var der en generel enighed om, at det de læste 

havde en indflydelse på deres valg af ny smartphone. For de variable der målte den oplevede effekt af 

brugerskabt indhold var blot 10,32% overvejende uenige, 11,83% hverken/eller og hele 77,85% overvejende 

enige i deres besvarelser. Den gennemsnitlige besvarelse for disse variable var også udtrykt ved en 

performance score på 68 ud af 100 i PLS analysen. Brugerskabt indhold anvendes ikke blot af en stor andel 

af målgruppen, men har også en moderat effekt på deres valg af model.   

Målgruppen anvender flere forskellige former for brugerskabt indhold, hvor produktanmeldelser er den klart 

mest populære. Forbruget er yderligere fordelt ud over flere social medie platforme såsom Facebook, 

YouTube, Internet fora og blogs. Derudover er det også i undersøgelsen dokumenteret, at forbrugerne 

anvender en række andre generelle online kilder, såsom søgemaskiner, producenternes hjemmesider og 

teleselskabernes hjemmesider. Undersøgelsen understøtter således den voksende konsensus om, at 

forbrugere i højere grad anvender mange forskellige kilder i deres informationssøgning (Google, Compete 

2013). Markedsførere af smartphones bør overveje hvor brugerskabt indhold passer ind i dette komplicerede 

medie og informationsbillede.  
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Anvendelsesgraden, den oplevede effekt og hvilke typer af brugerskabt indhold målgruppen anvender 

afviger i høj grad blandt respondenterne. De to identificerede segmenter ”Usikre vælgere” og ”Engagerede 

Eksperter” har vidt forskellige smartphone profiler, og de anvender brugerskabt indhold i deres 

beslutningsproces på forskellige måder. Vi ved fra teorien omkring Elaboration Likelihood, at vi behandler 

information forskelligt på baggrund af vores motivation og evne til at behandle informationen. 

Markedsføringstiltag som inkluderer brugerskabt indhold bør derfor udnytte denne viden, således at 

markedsførings initiativer kan målrettes og tilpasses det ønskede segments behov.  

Den oplevede effekt af brugerskabt indhold bliver påvirket af hvor relevant, interessant og nødvendigt 

forbrugeren opfatter det at konsumere brugerskabt indhold. Ved at højne forbrugerens involvering i 

forbruget af indholdet kan der således også opnås en større effekt på forbrugerens beslutning. 

Involveringsgraden bliver påvirket af flere faktorer, hvor især tillid til indholdet og den mere realistiske 

portrættering var signifikante faktorer relateret direkte til indholdet. Disse karakteristika står i skarp kontrast 

til befolkningens vurdering af traditionelle reklamer, og præsenterer således en mulighed for smartphone 

markedsførende virksomheder (Nielsen 2013). 

I overstående er der argumenteret for, at brugerskabt indhold bør indgå som del af de smartphone 

markedsførende virksomheders marketingrelaterede strategiske overvejelser. Det er en informationskilde 

og mediekanal, som virksomhederne har begrænset kontrol over, og som denne undersøgelse har bevist 

påvirker målgruppen i deres valg af smartphone. I de kommende afsnit vil der diskuteres konkrete tiltag, som 

smartphone markedsførende virksomheder kan implementere for at udnytte brugerskabt indhold i deres 

markedsføring.    

 

8.2 Anbefalinger til branchens aktører 
Mine anbefalinger vil tage udgangspunkt i tre overordnede emner; 1) Udvid forekomsten af positivt 

brugerskabt indhold, 2) Udnyt det allerede eksisterende brugerskabte indhold og 3) Optimer forbrugerens 

involvering i forbruget af brugerskabt indhold.  

8.2.1 Udvid forekomsten af positiv eWOM i online brugerskabt indhold 
Den kvantitative undersøgelse viste, at brugerskabt indhold har en effekt på en stor andel af forbrugerens 

valg af smartphone. Der kan således argumenteres for, at jo mere positivt brugerskabt indhold forbrugeren 

læser om en bestemt model, jo større sandsynlighed er der for, at han adopterer en mere positiv attitude 

over for modellen (jf. teori afsnit omkring attitude formation og kognitiv dissonans).  
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Antallet af positive indlæg vil bestemme sandsynligheden for, at en forbruger støder på et positivt frem for 

et negativt indlæg. Det anbefales derfor, at smartphone producenterne via deres marketing forsøger at skabe 

så mange positive oplevelser, erfaringer og holdninger til deres brands i brugerskabt indhold som muligt. 

Dette kan opnås ved dedikerede word-of-mouth kampagner, som lanceres både offline og online, og som 

har til formål at skabe positive debat om produktet. En større forekomst af positivt brugerskabt indhold øger 

også sandsynligheden for at skabe nye behov via ”Opportunity Recognition”, såfremt brugere på sociale 

netværk deler de positive historier med deres kontakter (jf. afsnit 4.1.1.1).    

 

8.2.2 Udnyt den eksisterende eWOM i tilgængeligt online brugerskabt indhold 
Som det blev dokumenteret i netnografien bugner internettet med brugerskabt indhold om smartphones. 

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at en stor del af målgruppen aktivt anvender brugerskabt indhold når de 

skal vælge en ny smartphone. Netnografien viste også, at brugerskabt indhold kunne findes mange forskellige 

steder på nettet, men af svingende kvalitet. Flere tusindvis af indlæg alene på danske sociale medier 

omhandler smartphones (Bilag 5). Der er derfor et potentiale for, at virksomheder tilbyder at hjælpe 

forbrugeren igennem denne jungle af kilder og dertilhørende information-overload.  

Dette kan opnås ved at integrere en brugeranmeldelsesfunktion på virksomhedens hjemmesider, som vi 

kender det fra f.eks. Amazon.com, hvor brugeranmeldelser er en central del af brugeroplevelsen. Som det 

fremgik af analysen besøgte målgruppen i høj grad producenternes og teleselskabernes egne hjemmesider. 

Der kan opnås flere fordele ved at integrere brugeranmeldelser. For det første hjælper det forbrugeren, så 

personen ikke selv skal finde informationen andetsteds. For det andet kan det nedsætte den købsbetingede 

risiko, således at forbrugeren er mere tilbøjelig til at gennemføre handlen (jf. afsnittet om oplevet effekt af 

brugerskabt indhold). For det tredje kan brugerskabt indhold forbedre hjemmesidens 

søgemaskineoptimering, da dette indhold indeholder ”social signals”, og derved bliver prioriteret af Googles 

indekserings algoritmer (SocialMediaToday 2013). Som det fremgik af spørgeskemaundersøgelsen blev 

søgemaskiner såsom Google anvendt af hele 71% af de respondenter, som havde søgt information på 

Internettet (69%).  

HTC er en af de brands, der i den netnografiske screening blev fundet i høj grad, at have integreret 

brugerskabt indhold på deres website dedikeret til modellen ’HTC One’. Som det fremgår af nedenstående 

screenshot fra søgeresultater i Google kan det brugerskabte indhold ses i søgeresultaterne. Allerede før 

forbrugeren er kommet ind på siden ved personen, at der kan finde erfaringer fra 1,280 andre forbrugere, 

og at de i gennemsnit har vurderet modellen til 4,7 ud af 5 stjerner.    
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Til sammenligning har Samsung f.eks. ikke anvendt brugerskabt indhold til deres dedikerede hjemmeside for 

modellen Samsung Galaxy S4. Yderligere har HTC også udviklet lokale versioneringer af deres HTC One 

hjemmesider, således at danske anmeldelser også kan læses.  

Dog tyder det på, at det brugerskabte indhold på både teleselskab og leverandør hjemmesider er begrænset 

til anmeldelser i form af tekst. Virksomheder kan med fordel forsøge at integrere brugerskabt video indhold 

i en testperiode. Af undersøgelsen fremgår det, at 30% af dem som anvendte brugerskabt indhold specific 

besøgte YouTube. En søgning på f.eks. ”HTC One” i YouTube returnerer 1.720.000 resultater (Bilag 9). Både 

forhandlere og producenter kunne som en service til forbrugeren tilbyde det bedste videomateriale ud af de 

1,7 mio resultater direkte i webshoppen eller på brand sitet.  

Virksomhederne vil således fungerer som en indholdskurator, der indsamler og filtrerer den enorme mængde 

af brugerskabte indhold, der findes om smartphones online, og præsenterer det mest relevante, interessant 

og brugbare for de besøgende.  

 

8.2.3 Forøg forbrugerens involvering i anvendelsen af brugerskabt indhold 
I PLS analysen blev det dokumenteret, at der er en stærk sammenhæng mellem forbrugerens involvering og 

den opfattede effekt af brugerskabt indhold. Med udgangspunkt i overstående afsnit om at inkludere 

brugerskabt indhold på de smartphone markedsførende egne digitale aktiver, bør det inkluderede indhold 

være så involverende for de besøgende brugere som muligt.  

Med vores viden om Elaboration Likelihood vil definitionen af ”involverende materiale” variere fra person til 

person. Hvorvidt et stykke information er relevant, interessant og brugbart vil således afhænge af personen. 

I klyngeanalysen blev der redegjort for, at forbrugere med forskellige forhold til smartphones anvender 

brugerskabt indhold i deres informationssøgning. Spørgsmålet er så, mod hvilket segment  kommunikationen 

skal målrettes? Ifølge min krydsanalyse af de to segmenter fremgik det, at Usikre Vælgere i højere grad 

anvendte søgemaskiner, producent hjemmesider og teleselskabernes hjemmesider. Dette segment besøger 

altså i højere grad de virksomhedesejede kanaler i forhold til de engagerede eksperter, som i højere grad 

anvendte flere forskellige social media platforme.  

De Usikre Vælgere er samtidig også det segment med den højest oplevede kompleksitet og tilsvarende lave 

ekspertise, derfor kunne de med stor sandsynlighed få stor nytte af, at høre fra andre forbrugeres erfaringer. 
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Respondenterne var mest enige i, at brugerskabt indhold gav dem større sikkerhed i deres valg af model. Ved 

at tilbyde filtreret brugerskabt indhold, som er relevant, interessant og brugbart for netop det usikre 

segment, forventes det at kunne nedsætte eventuelt købsbetinget risiko og usikkerhed.     

 

9. Konklusion 
På baggrund af rapportens analyser kan det konkluderes, at brugerskabt indhold har en stor betydning for 

en stor andel af 19 til 35 årige danskeres valg af ny smartphone. I alt anvendte 48% af undersøgelsens 245 

respondenter brugerskabt indhold sidst de skulle vælge en ny smartphone. Blandt de respondenter der søgte 

informationer på internettet brugte hele 70% brugerskabt indhold. De forbrugere som anvender brugerskabt 

indhold i deres beslutningsproces, er i høj grad enige i, at det påvirker deres beslutning omkring valg af 

smartphone model.  Undersøgelsen viste desuden, at brugerskabt indhold især giver forbrugeren en større 

sikkerhed i deres valg af model, samt et mere realistisk billede af hvordan smartphonen er at anvende i 

virkeligheden.  

Forbrugerne anvender flere forskellige typer af brugerskabt indhold i deres beslutningsproces. 

Produktanmeldelser skrevet af andre forbrugere er den mest anvendte kilde, og blev brugt af 69% af de 

respondenter der anvendte brugerskabt indhold. Derefter var Internet fora (41%), YouTube (30%), Facebook 

(17%) og kommentarfelter (15%) de mest anvendte kilder.  

Hvilke kilder, og i hvilket omfang, forbrugerne anvendte brugerskabt indhold varierede fra person til person. 

I undersøgelsens klyngeanalyse blev der identificeret to segmenter der aktivt anvendte brugerskabt indhold 

ved valg af ny smartphone. Det ene segment de ”Usikre Vælgere” udgjorde 16,5% af den samlede målgruppe, 

de havde en mindre ekspertise om smartphones, opfattede valg af smartphone som  komplekst, og anvendte 

brugerskabt indhold i et moderat niveau. Det andet segment de ”Engagerede Eksperter” udgjorde 26,8% af 

målgruppen, de havde stor ekspertise om smartphones, opfattede valget som mindre komplekst, og 

anvendte i højere grad brugerskabt indhold. Begge segmenter var højt involveret i købet af ny smartphone, 

men havde forskellige forbrugsmønstre i forhold til brugerskabt indhold og online ressourcer. De ”Usikre 

Vælgere” anvendte i højere grad de smartphone markedsførende virksomheders hjemmesider, samt 

produktanmeldelser og YouTube som brugerskabt indhold. Segmentet de ”Engagerede Eksperter” anvendte 

i lavere grad kommercielle hjemmesider, og i højere grad sociale medier samt mere nichebetonede former 

for brugerskabt indhold på debatfora, kommentarfelter og blogs.  

Undersøgelsen viste også, at de forbrugere som anvender brugerskabt indhold generelt er højt involveret, 

og finder indholdet overvejende interessant, vigtigt, nødvendigt og nyttigt. Forbrugerens involvering har en 
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stærk positiv sammenhæng med den oplevede effekt af brugerskabt indhold på købsbeslutningen. Det kan 

konkluderes at forbrugerens involvering i brugerskabt indhold påvirkes positivt af købsinvolveringen ved valg 

af ny smartphone, tilliden til indholdet, forbrugerens viden omkring smartphones samt hvorvidt personen er 

enig i, at det giver et mere realistisk billede af produktet end traditionelle reklamer.   

På baggrund af analysens resultater er der givet tre overordnede anbefalinger til hvordan branchens aktører 

kan påvirke forbrugerens købsintention under beslutningsprocessen ved brug af brugerskabt indhold på 

online sociale medier. Smartphone producenterne bør i så vid udstrækning muligt assistere skabelsen af 

positive brugerskabte indlæg om virksomhedens produkter. Jo flere positive indlæg der findes om produktet, 

jo større sandsynlighed er der for, at en potentiel køber læser det. Smartphone producenter og teleselskaber 

kan udnytte allerede eksisterende brugerskabt indhold om smartphones, og præsentere det på en attraktiv 

måde for forbrugeren. Der findes efterhånden voldsomme mængder af brugerskabt indhold online. 

Virksomhederne kan som en service til forbrugeren præsentere det bedste brugerskabte indhold på deres 

aktiver, således at forbrugeren bliver eksponeret for indholdets budskab, og samtidig sparer tid ved ikke selv 

at skulle finde det.  

Undersøgelsen viste, at forbrugerens involvering i brugerskabt indhold har en stærk positiv indflydelse på 

indholdets effekt på beslutningen om valg af smartphone. Virksomheder bør derfor forsøge at gøre det 

eksponerede indhold så involverende som muligt. Hvorvidt en forbruger finder indholdet involderende 

afhænger af personens motivation og evne til at behandle informationen. De ”Usikre Vælgere” og De 

”Engagerede Eksperter” vil således finde forskelligt indhold involverende. Virksomhederne bør derfor i deres 

markedsføringsstrategi indtænkte markedsføring initiativer og koncepter, som er målrettet begge typer af 

forbrugere.  

 

9.1 Perspektivering 
Denne afhandling har fokuseret på at undersøge forbrugerens anvendelse af brugerskabt indhold i faserne 

op til valget af ny smartphone.  Som det blev diskuteret i den teoretiske gennemgang, så kunne det også 

være interessante at belyse forbrugerens adfærd efter købet. Det er primært i efterkøbsadfærden at 

forbrugerne deler sine erfaringer og anbefalinger i brugerskabt indhold. Hvad der driver forbrugerens 

involvering i skabelsen i stedet for forbruget af brugerskabt indhold kunne derfor være interessant og 

relevant at undersøge som forlængelse af dette studie.  

Den begrænsede stikprøvestørrelse i denne undersøgelsen har medført at analysen og dennes anvendelig er 

mangelfuld på et par områder. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for hele den danske befolkning, og der 

kunne således ikke drages konklusioner imellem befolkningsgrupper. Med en større stikprøvestørrelse kunne 
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PLS analysen af den konceptuelle model også køres for hver af de to nøglesegmenter, de Usikre Vælgere og 

de Engagerede Eksperter. Dette kunne have medført en præciseret viden om, hvad der driver involveringen 

for hvert enkelt segment, og givet yderligere værdi til analysen af de to segmenter.  

Dette studie fokuserede på smartphones, men undersøgelsen kunne også være interessant at gennemføre 

for en lang række af andre produkter. Såfremt den stigende udbredelse og anvendelse af sociale medier 

forsætter, så vil en bedre forståelse af brugerskabt indhold være relevant for mange brancher og produkter. 

Yderligere kunne studiet være interessant at gentage på andre markeder for at undersøge for eventuelle 

kulturelle forskelle.  

  



79 
 

Litteraturliste 

AJZEN, I. and MADDEN, T.J., 1986. Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived 
behavioral control. Journal of experimental social psychology, 22(5), pp. 453-474. 

ANDERSEN, I., 2008. Den Skinbarlige Virkelighed - Vidensproduktion inden for samfundsvidenskabene. 
Forlaget Samfundslitteratur. 

ANDREWS, J.C., DURVASULA, S. and AKHTER, S.H., 1990. A Framework for Conceptualizing and Measuring 
the Involvement Construct in Advertising Research. Journal of Advertising, 19(4), pp. 27-40. 

ARNDT, J., 1968. Selective Processes in Word of Mouth. Journal of Advertising Research, 8(3), pp. 19-22. 

AYEH, J.K., AU, N. and LAW, R., 2013. “Do We Believe in TripAdvisor?” Examining Credibility Perceptions 
and Online Travelers’ Attitude toward Using User-Generated Content. Journal of Travel Research, 52(4), pp. 
437-452. 

BARRY, T.E., 1987. The Development of the Hierarchy of Effects: An Historical Perspective. Current Issues & 
Research in Advertising, 10(2), pp. 251. 

BAUER, R., 1960. Consumer Behavior as risk taking. American Marketing Association, . 

BRUNER II, G.C. and POMAZAL, R.J., 1988. Problem Recognition: the Crucial First Stage of the Consumer 
Decision Process. Journal of Consumer Marketing, 5(1), pp. 53. 

CACIOPPO, J.T. and PETTY, R.E., 1984. The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances in 
Consumer Research, 11(1), pp. 673-675. 

CHIN, W.W., 1998. The partial least squares approach to structural equation modelling. Modern Methods 
for Business Research, . 

CHRISTOPHER, M., PAYNE, A. and BALLANTYNE, D., 2008. Relationship Marketing - Creating Stakeholder 
Value. Butterworth-Heinemann Publications. 

CHUN, H., LEE, H. and KIM, D., 2012. The Integrated Model of Smartphone Adoption: Hedonic and 
Utilitarian Value Perceptions of Smartphones Among Korean College Students. CyberPsychology, Behavior 
& Social Networking, 15(9), pp. 473-479. 

CMI, 2013-last update, What is Content Marketing [Homepage of CMI], [Online]. Available: 
http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/. 

COX, D.F., 1967. Risk Taking and Information Handling in Consumer Behavior. Hardvard University. 

DANSK STATISTIK, 2013. IT Anvendelse i Befolkningen 2013. DST. 

DIGITALINSIGHTS, 2013-last update, Social Media Facts & Statistics. Available: 
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html. 

http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
http://blog.digitalinsights.in/social-media-facts-and-statistics-2013/0560387.html


80 
 

ENALYZER, 2013-last update, Enalyzer. Available: www.enalyzer.dk. 

EUROMONITOR, 2013. Mobile Phones in Denmark.  

F. HAIR, J., C. BLACK, W., J. BABIN, B. and E. ANDERSON, R., 2010. Multivariate Data Analysis - A Global 
Perspective. Seventh Edition edn. Pearson Education. 

FANG, M.T. and FANG, Y.H., 2010. The Influence of eWOM within The Online Community on Consumer's 
Purchasing Intentions. Yuan University, Taiwan, . 

FORRESTER, 2009-last update, Defining Earned, Owned and Paid Media. Available: 
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html. 

FUGLSANG, L., HAGEDORN-RASMUSSEN, P. and BITSCH, P., 2007. Teknikker i Samfundsvidenskaberne. 
Roskilde Universitetsforlag. 

GOOGLE, 2013. Our Mobile Planet Denmark 2013.  

GOOGLE and COMPETE, 2013. Wireless Shopper Study.  

GUBA, E., 1990. The Paradigm Dialog. Sage Publications. 

HARDEY, M., 2011. Generation C. International Journal of Market Research, 53(6), pp. 749-770. 

HEIDER, F., 1958. The Psychology of Interpersonal Relations. John Wiley & Sons. 

HERBERT, S., 1972. Theories of bounded rationality.  

HOYER, W., MACINNIS, D. and PIETERS, R., 2013. Consumer Behavior Sixth Edition International.  

K. MALHOTRA, N. and F. BIRKS, D., 2007. Marketing Research - An Applied Appoach. Third Edition edn. 
Pearson Education. 

KAHNEMAN, D., 2011. Thinking Fast and Slow. Straus and Giroux. 

KAPLAN, A.M. and HAENLEIN, M., 2004. A Beginner's Guide to Partial Least Squares Analysisce   . 
Understanding Statistics, . 

KAPLAN, A.M. and HAENLEIN, M., 2010. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 
Social Media. Business horizons, 53(1), pp. 59-68. 

KAPLAN, L.B., SZYBILLO, G.J. and JACOBY, J., 1974. Components of Perceived Risk in Product Purchase: a 
Cross-Validation. Journal of Applied Psychology, 59(3), pp. 287-291. 

KOZINETS, R.V., 2010. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. Sage Publications. 

KOZINETS, R.V., 2006. Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising. Journal of Advertising 
Research, 46(3), pp. 279-288. 

http://www.enalyzer.dk/
http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earned-owned-and-paid-media.html


81 
 

KOZINETS, R.V., 2002. The Field Behind the Screen: Using Netnography for Marketing Research in Online 
Communities. Journal of Marketing Research (JMR), 39(1), pp. 61-72. 

LAWRENCE, B., FOURNIER, S. and BRUNEL, F., 2013. When Companies Don't Make the Ad: A Multimethod 
Inquiry Into the Differential Effectiveness of Consumer-Generated Advertising. Journal of Advertising, 42(4), 
pp. 292-307. 

LEE, J., PARK, D. and HAN, I., 2008. The effect of negative online consumer reviews on product attitude: An 
information processing view. Electronic Commerce Research and Applications, 7(3), pp. 341-352. 

LEUNG, X.Y. and BAI, B., 2013. How Motivation, Opportunity, and Ability Impact Travelers' Social Media 
Involvement and Revisit Intention. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1), pp. 58-77. 

MACLNNIS, D.J., MOORMAN, C. and JAWORSKI, B.J., 1991. Enhancing and Measuring Consumers' 
Motivation, Opportunity, and Ability to Process Brand Information from Ads. Journal of Marketing, 55(4), 
pp. 32-53. 

MARTENSEN, A. and GRØNHOLDT, L., 2010. Measuring and managing brand equity: A study with focus on 
product and service  quality in banking. International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 2, pp. 
300-316. 

MCGUIRE, W.J., 1985. Attitudes and attitude change. NY: Random House. 

MEDIABISTRO, 2013-last update, What happens online in 60 seconds?. Available: 
http://www.mediabistro.com/alltwitter/online-60-seconds_b46813. 

MITTAL, B., 1995. A Comparative Analysis of Four Scales of Consumer Involvement. Psychology & 
Marketing, 12(7), pp. 663-682. 

MITTAL, B., 1989. Measuring Purchase-Decision Involvement. Psychology & Marketing, 6(2), pp. 147-162. 

MØLLER JENSEN, J. and KNUDSEN, T., 2009. Analyse af Spørgeskemadata med SPSS - Teori, anvendelse og 
praksis. 2. udgave edn. Syddansk Universitetsforlag. 

MOZ, 2012-last update, Your Guide to Social Signals for SEO. Available: http://moz.com/blog/your-guide-
to-social-signals-for-seo. 

NEUMANN, J.V. and MORGENSTERN, O., 1953. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, NJ. 
Princeton University Press, 1953.  

NIELSEN, 2013. Global Trust in Advertising and Brand Messages (September 2013).  

OECD, 2007. Participative web and user-created content: Web  2.0, wikis, and social networking. Paris: 
Organisation for  Economic Co-operation and Development.  

OHANIAN, R., 1990. Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers' Perceived 
Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. Journal of Advertising, 19(3), pp. 39-52. 

http://www.mediabistro.com/alltwitter/online-60-seconds_b46813
http://moz.com/blog/your-guide-to-social-signals-for-seo
http://moz.com/blog/your-guide-to-social-signals-for-seo


82 
 

R. SOLOMON, M., 2013. Consumer Behavior - Buying, Having, and Being. Tenth Edition edn. Pearson 
Education. 

RANGEL, A., CAMERER, C. and MONTAGUE, R., 2008. A framework for studying the neurobiology of value-
based decision making. Nature Reviews Neuroscience, 9. 

ROSE, S. and SAMOUEL, P., 2009. Internal psychological versus external market-driven determinants of the 
amount of consumer information search amongst online shoppers. Journal of Marketing Management, 
25(1), pp. 171-190. 

ROWLEY, J., 2008. Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24(5), pp. 
517-540. 

ROWLEY, J., 2008. Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24(5), pp. 
517-540. 

ROY LANGER and SUZANNE C BECKMAN, 2005. Sensitive research topics: netnography revisited. Qualitative 
Market Research: An International Journal, 8(2), pp. 189-203. 

SANDES, F.S. and URDAN, A.T., 2013. Electronic Word-of-Mouth Impacts on Consumer Behavior: 
Exploratory and Experimental Studies. Journal of International Consumer Marketing, 25(3), pp. 181-197. 

SMITH, C.P., 1965. Explorations in Cognitive Dissonance/ Conflict, Decision and Dissonance (Book). Public 
opinion quarterly, 29(3), pp. 511. 

SOCIALMEDIATODAY, 2013-last update, Do Social Signals Work. Available: 
http://socialmediatoday.com/peter-visser/1477866/do-social-signals-work-seo. 

SOCIALMEDIATODAY, 2013-last update, YouTube - Second Largest Search Engine. Available: 
http://socialmediatoday.com/socialbarrel/1650226/second-largest-search-engine-infographic. 

STEPHEN, A.T. and GALAK, J., 2012. The Effects of Traditional and Social Earned Media on Sales: A Study of a 
Microlending Marketplace. Journal of Marketing Research (JMR), 49(5), pp. 624-639. 

SURVEYMONKEY, 2010-last update, Survey Questions and Completion Rates. Available: 
https://www.surveymonkey.com/blog/en/blog/2010/12/08/survey_questions_and_completion_rates. 

TAYLOR, J.W., 1974. The Role of Risk in Consumer Behavior. Journal of Marketing, 38(2), pp. 54-60. 

TVERSKY, A. and KAHNEMAN, D., 1979. Prospect Thoery: An analysis of decision under risk.  

URBANY, J.E., DICKSON, P.R. and WILKIE, W.L., 1989. Buyer Uncertainty and Information Search. Journal of 
Consumer Research, 16(2), pp. 208-215. 

VÁZQUEZ-CASIELLES, R., SUÁREZ-ÁLVAREZ, L. and DEL RÍO-LANZA, A., 2013. The Word of Mouth Dynamic: 
How Positive (and Negative) WOM Drives Purchase Probability: An Analysis of Interpersonal and Non-
Interpersonal Factors. Journal of Advertising Research, 53(1), pp. 43-60. 

VOXTED, S., 2006. Valg der skaber Viden - Om Samfundsvidenskabelige Metoder. Academica. 

http://socialmediatoday.com/peter-visser/1477866/do-social-signals-work-seo
http://socialmediatoday.com/socialbarrel/1650226/second-largest-search-engine-infographic
https://www.surveymonkey.com/blog/en/blog/2010/12/08/survey_questions_and_completion_rates


83 
 

WANGENHEIM, F.V. and BAYÓN, T., 2004. The effect of word of mouth on services switching. European 
Journal of Marketing, 38(9), pp. 1173-1185. 

WEBER, E.U., BLAIS, A. and BETZ, N.E., 2002. A Domain-specific Risk-attitude Scale: Measuring Risk 
Perceptions and Risk Behaviors. Journal of Behavioral Decision Making, 15(4), pp. 263-290. 

WIKIPEDIA, 2013-last update, History of Mobile Phones. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones. 

WIKIPEDIA, 2012-last update, Apple Inc. vs. Samsung Electronics. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.,_Ltd. 

YI-WEN FAN and YI-FENG MIAO, 2012. Effect of Electronic Word-Of-Mouth on Consumer Purchase 
Intention: the Perspective of Gender Differences. International Journal of Electronic Business Management, 
10(3), pp. 175-181. 

YI-WEN FAN, YI-FENG MIAO, YU-HSIEN FANG and RUEI-YUN LIN, 2013. Establishing the Adoption of 
Electronic Word-of-Mouth through Consumers' Perceived Credibility. International Business Research, 6(3), 
pp. 58-65. 

YI-WEN FAN, YI-FENG MIAO, YU-HSIEN FANG and RUEI-YUN LIN, 2013. Establishing the Adoption of 
Electronic Word-of-Mouth through Consumers' Perceived Credibility. International Business Research, 6(3), 
pp. 58-65. 

YOUGOV, 2013. Danskernes holdning til og brug af Sociale Medier.  

ZAICHKOWSKY, J.L., 1986. Conceptualizing Involvement. Journal of Advertising, 15(2), pp. 4-34. 

  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_mobile_phones
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.,_Ltd.


84 
 

Bilagsoversigt 

 

BILAG 1 – SPØRGESKEMA ..........................................................................................................................................85 

ÅBNE BESVARELSER I SPØRGESKEMA .................................................................................................................................... 121 

BILAG 2 - KRYDSTABELLER ....................................................................................................................................... 122 

ERHVERVELSE AF TELEFON KRYDSET MED ANVENDELSE AF BRUGERSKABT INDHOLD ....................................................................... 122 

BILAG 3 - PLS ANALYSE ............................................................................................................................................ 123 

EVALUERING AF MÅLEMODEL ............................................................................................................................................ 123 
BOOTSTRAPPING VÆRDIER ................................................................................................................................................ 124 
ENDELIG PLS MODEL ....................................................................................................................................................... 124 

BILAG 4 – FAKTOR ANALYSE .................................................................................................................................... 125 

TEST OG COMMUNALITIES & ROTERET LØSNING .................................................................................................................... 125 
REBILIABILITETSTEST – CHRONBACH’S ALPHA ........................................................................................................................ 126 

BILAG 5 – NETNOGRAFI ........................................................................................................................................... 129 

SØGNING I RADIAN6 ........................................................................................................................................................ 129 
BESKRIVELSE OG EKSEMPLER PÅ TYPER AF BRUGERSKABT INDEHOLD .......................................................................................... 130 

Produktanmeldelser ............................................................................................................................................... 130 
Kommentarfelter .................................................................................................................................................... 131 
Forum debatter ...................................................................................................................................................... 132 
Blog ........................................................................................................................................................................ 132 
YouTube ................................................................................................................................................................. 133 
Facebook ................................................................................................................................................................ 134 
Twitter .................................................................................................................................................................... 135 

KODE OVERSIGT OG BESKRIVELSER ...................................................................................................................................... 135 
Visuelt eksempel af kodning: ................................................................................................................................. 135 
Oversigt over kodefrekvenser ................................................................................................................................ 135 
Anvendelse af brugerskabt indhold blandt teleselskaber ...................................................................................... 136 
Indsamlet brugerskabte indlæg til indholdsanalyse............................................................................................... 136 

BILAG 6 – KLYNGEANALYSE ...................................................................................................................................... 146 

WARDS LINKAGE ............................................................................................................................................................. 146 

BILAG 7 – MARKEDSANALYSE .................................................................................................................................. 147 

BILAG 8 – SOCIAL SEARCH ........................................................................................................................................ 148 

SØGNING EFTER BRUGERSKABT INDHOLD I GOOGLE ................................................................................................................ 148 
SØGERESULTATER FOR HTC ONE SØGNING I YOUTUBE ........................................................................................................... 148 
MIDDELVÆRDIER FOR KLYNGEVARIABLE PER KLYNGE ............................................................................................................... 149 

BILAG 9 – ATTRIBUTKRAV PER SEGMENT................................................................................................................. 149 

 



85 
 

 

Bilag 1 – Spørgeskema 
 

1. Har du en Smartphone? 

(En Smartphone er en mobiltelefon udstyret med computerfunktioner, fx netbrowser, kalender og e-

mailprogram.)  

 

(Angiv kun ét svar) 

Ja Nej - Gå til 22 Ved ikke - Gå til 22 

  

 

2. I hvor lang tid har du haft din nuværende Smartphone? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 0 til 6 måneder 

 6 til 12 måneder 

Velkommen til undersøgelsen 

 

Undersøgelsen omhandler dit forhold til Smartphones, og udsendes i forbindelse med en 

kandidatafhandling på Copenhagen Business School.  

 

Spørgeskemaet tager 5 - 10 minutter at gennemføre, og kan gennemføres af alle der ejer en Smartphone. 

 

Som tak for din tid har du muligheden for at vinde et gavekort til Gavekortet.dk på 500 kr. som kan bruges i 

en lang række butikker landet over. 

Indtast blot din e-mail til sidst i undersøgelsen for at deltage i lodtrækningen. Du vil modtage gavekortet 

elektronisk via e-mail såfremt at du vinder. 

 

God fornøjelse 
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 1 til 2 år 

 Mere end 2 år 

 Ved ikke 

 

3. Hvordan erhvervede du dig din nuværende Smartphone? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Bestilte den på Internettet 

 Købte den i en fysisk butik 

 Købte den brugt af ven eller bekendt 

 Købte den brugt på Internettet 

 Fik den i gave  

 Fik den af arbejdsgiver 

 Købte den igennem arbejdsgiver 

 Kan ikke huske / ved ikke 

 

       Andet (Angiv venligst) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

4. Hvor enig/uenig er du i følgende omkring det at vælge en ny Smartphone? 
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(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Meget 

Uenig 
Uenig 

Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Jeg 

overvejer 

nøje hvilken 

model jeg 

vælger 

       

Det er en 

vigtig 

beslutning 

for mig at 

vælge en ny 

Smartphone 

       

Jeg ville 

være meget 

ærgerlig 

hvis jeg 

foretog et 

dårligt valg 

af ny 

Smartphone 

       

 

5. Hvor enig/uenig er du i følgende omkring din personlige erfaring med Smartphones? 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 

Meg

et 

Ueni

g 

Uenig 
Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Jeg ser mig 

selv som en 

ekspert inden 

for 

Smartphones 

       

I min 

omgangskred

s er jeg en af 
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dem der ved 

mest om 

Smartphones 

Jeg ville være 

en god 

person at 

spørge til 

råds omkring 

Smartphones 

       

 

6. Hvorledes opfatter du følgende ved at vælge en ny Smartphone? 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 

M

e

g

e

t

 

U

e

n

i

g 

Uenig 
Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Det er svært for 

mig at vurdere 

kvaliteten af de 

forskellige 

Smartphone 

modeller ift. 

hinanden 

      

Det er svært at 

vurdere forskellen 

på de forskellige 

Smartphone 

producenter 

      

Det er svært at 

vurdere kvaliteten 

af en Smartphone 

før man bruger 

den i hverdagen 

      

Det er svært at 

vurdere kvaliteten 
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af de forskellige 

tekniske 

komponenter i en 

Smartphone 

 

7. Hvor vigtige er følgende egenskaber når du skal vælge en ny Smartphone? 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 

Slet 

ikke 

Vigtigt 

Ikke Vigtigt Middel Vigtigt Meget Vigtigt Ved Ikke 

Den er billig      

De tekniske 

specifikationer 

(eks. CPU, 

kamera, skærm) 

     

Styresystem (eks. 

iOS, Android)  
     

Producenten (eks. 

Apple, Samsung, 

HTC) 

     

Design, look & 

feel  
     

 

8. Hvor enig/uenig er du i følgende om Smartphones? 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Meget 

Uenig 
Uenig 

Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Min 

Smartphone 

er en vigtig 

del af mit liv 

       

Man kan 

sige noget 

om en 

persons 
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personlighe

d ud fra 

hans/hende

s 

Smartphone 

Det er 

vigtigt for 

mig, at min 

omgangskre

ds synes 

godt om mit 

valg af 

Smartphone 

       

 

9. Hvilken rolle spillede mærket (producenten) for dig sidst du skulle vælge ny Smartphone? (f.eks. 

Apple, Samsung, Sony, HTC) 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Meget 

Uenig 
Uenig 

Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Jeg vidste 

på forhånd 

fra hvilken 

producent 

(mærke) jeg 

ville købe 

min nye 

Smartphone 

fra 

       

 

10. Hvilke af følgende steder søgte du inspiration og information henne sidst du skulle vælge en ny 

Smartphone? (sæt gerne flere krydser) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 Hos venner, familie eller andre bekendte 

 På Internettet / Online 

 I en fysisk butik / forhandler 

 I reklameblade / magasiner 
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 TV reklamer 

 Ingen af overstående 

 Ved Ikke 

 

       Andet 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

11. Hvilke af følgende steder på Internettet / Online søgte du efter informationer om Smartphones? 

(sæt gerne flere krydser) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 Søgemaskiner (eks. Google, Bing, Yahoo) 

 Social Media (eks. YouTube, Review sites, Forums, Facebook, Blogs) 

 Smartphone producenternes hjemmesider (eks. Apple, Samsung, HTC) 

 Teleselskabernes hjemmesider (eks. 3, Telia, TDC) 

 Andre Smartphone / Mobiltelefon relaterede hjemmesider (eks. mobilsiden.dk) 

 Webshops / Andre forhandler hjemmesider (El-giganten.dk, Fona.dk)  

 Ved Ikke 

 

       Andre 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Brugerskabt Indhold 

 

På Internettet og på sociale medier er det muligt at finde andre forbrugeres erfaringer, anmeldelser og 

holdninger til Smartphones.  

Dette brugerskabte indhold kan enten være et skrevet indlæg, et billede eller en video - fælles er, at det er 

tilføjet af en anden forbruger.  

 

 

12. Anvendte du nogen form for online brugerskabt indhold sidst du skulle vælge / købe en ny 

Smartphone? 

 

(Angiv kun ét svar) 

Nej, Slet ikke - 

Gå til 21 
I mindre omfang Til en hvis grad I høj grad I meget høj grad 

Ved Ikke - Gå til 

21 

     

 

13. Hvor fandt du det brugerskabte indhold? (andre forbrugeres erfaringer, anmeldelser og 

holdninger til Smartphones) (sæt gerne flere krydser) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 I Produktanmeldelser/reviews 

 YouTube 

 I Kommentarfelter til artikler eller videoklip 

 Internet Forums (debat-fora) 
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 Facebook 

 Blog indlæg 

 Twitter 

 Ved ikke / kan ikke huske 

 Ingen af overstående 

 

       Andre steder (angiv venligst) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

14. På en skala fra 1-7 med to yderpunkter bedes du vurdere følgende.  

 

Når jeg søger informationer omkring Smartphones synes jeg at brugerskabt indhold er:  

 

Kedeligt eller interessant at læse/se:  

 

(Angiv kun ét svar) 

1 (Kedeligt) 2 3 
4 (Hverken 

/ Eller) 
5 6 

7 

(Interessant

) 

Ved ikke 

       

 

15. Ligegyldigt eller vigtigt at læse/se: 

 

(Angiv kun ét svar) 
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1 

(Ligegyldigt

)  

2 3 
4 (Hverken 

/ Eller) 
5 6 7 (Vigtigt) Ved ikke 

       

 

16. Ubrugelig eller nyttig information: 

 

(Angiv kun ét svar) 

1 

(Ubrugelig)  
2 3 

4 (Hverken 

/ Eller) 
5 6 7 (Nyttig) Ved ikke 

       

 

17. Unødvendig eller nødvendig information: 

 

(Angiv kun ét svar) 

1 

(Unødvendi

g)  

2 3 
4 (Hverken 

/ Eller) 
5 6 

7 

(Nødvendig

) 

Ved Ikke 

       

 

18. Hvor enig/uenig er du i følgende om online brugerskabt indhold. 

 

Hvad jeg læste af brugerskabt indhold online...: 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Meget 

Uenig 
Uenig 

Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Havde en 

indflydelse 

på min 

holdning til 

de 

Smartphone 

modeller jeg 

undersøgte 
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Havde en 

betydning 

på hvilken 

Smartphone 

jeg endte 

med at 

vælge 

       

Gav mig en 

følelse af 

større 

sikkerhed i 

mit valg af 

model 

       

Bekræftede 

mig i 

antagelser 

jeg havde 

omkring 

potentielle 

modeller 

       

 

19. I forhold til reklamer og andet materiale fra Smartphone forhandlere og Smartphone 

producenter synes jeg at brugerskabt indhold...:  

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Meget 

Uenig 
Uenig 

Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Er sjovere 

at 

læse/se/hør

e 

       

Giver et 

mere 

realistisk 

billede af 

produktet 

       

Giver en 

bedre 

indsigt i 

hvordan 

Smartphone

n er at 
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forbruge i 

virkelighede

n 

 

20. Det er min umiddelbare holdning, at online brugerskabt indhold om Smartphones indeholder:  

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 

Meg

et 

Ueni

g 

Uenig 
Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Ærlige 

meninger om 

Smartphones 

       

Pålidelig 

information 

om 

Smartphones 

       

Information 

af høj kvalitet 

om 

Smartphones 

       

Kvalificeret 

information 

om 

Smartphones 

       

 

21. Hvor enig/uenig er du i følgende om at søge informationer online? 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 

Meg

et 

Ueni

g 

Uenig 
Delvis 

Uenig 

Hverken / 

Eller 

Delvis 

Enig 
Enig 

Meget 

Enig 
Ved Ikke 

Det ville være 

nemt for mig 

at finde 

brugerskabt 

indhold om 
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Smartphones 

online 

Jeg ved lige 

præcist hvor 

jeg ville finde 

brugerskabt 

indhold om 

Smartphones 

online 

       

 

Her til sidst lidt generel information om dig 

 

 

 

 

22. På hvilke af følgende online sociale netværk har du en aktiv brugerprofil? (bruger mindst en 

gang om ugen) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Google+ 

 YouTube 

 Twittter 

 Instagram 

 Pinterest 

 Ingen af overstående 

 

       Andre 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



98 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

23. Hvilket køn er du? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Mand 

 Kvinde 

 

24. Hvor gammel er du? 

 

(Angiv værdi) 

  _ _ _ _ _ _ 

 

25. Hvilken region bor du i? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Region Hovedstaden 

 Region Nordjylland 

 Region Midtjylland 

 Region Syddanmark 

 Region Sjælland 

 Ved ikke 

 



99 
 

26. Hvad er din årlige indkomst? 

 

(Angiv kun ét svar) 

0 - 100,000 

kr. 

100,000 - 

200,000 kr. 

200,000 - 

300,000 kr. 

300,000 - 

400,000 kr. 

400,000 - 

500,000 kr 
500,000 kr. + 

Ønsker ikke 

at angive 

      

 

27. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 

 

(Angiv kun ét svar) 

Ingen 

Folkeskol

e/Eftersko

le/Realsk

ole 

Gymnasia

l 

Uddannel

se  

Erhvervsf

aglig 

Kort 

videregåe

nde 

uddannels

e (1-2 år) 

Mellemlan

g 

videregåe

nde 

uddannels

e  (3-4 år) 

Lang 

videregåe

nde 

uddannels

e (5+ år) 

Andet 

Ønsker 

ikke at 

oplyse 

        

 

28. Hvis du ønsker at deltage i en lodtrækning om et supergavekort på 500 kr. til www.gavekortet.dk 

så del din e-mail i nedenstående felt.  

 

Vinderen bliver udtrukket d. 1 december 

 

 

(Angiv kun ét svar) 

Nej tak, jeg ønsker ikke at deltage i lodtrækningen 



 

       Ja tak, jeg vil gerne deltage i lodtrækningen (skriv e-mail) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Mange tak for din deltagelse! (tryk afslut for at indsende) 

 

Tryk afslut for at indsende din besvarelse 

 

 

 

Besvarelser 

  Total  

[LAUNCH] 251  

   

   

  Total 

Har du en Smartphone? 

 

(En Smartphone er en mobiltelefon 

udstyret med computerfunktioner, fx 

netbrowser, kalender og e-mailprogram.)  

Procent Antal 

Ja 98% 245 

Nej 2% 6 

Ved ikke 0% 0 

Total 100% 251 

   

   

  Total 

I hvor lang tid har du haft din nuværende 

Smartphone? 
Procent Antal 

0 til 6 måneder 26% 64 

6 til 12 måneder 18% 44 
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1 til 2 år 35% 85 

Mere end 2 år 21% 52 

Ved ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Hvordan erhvervede du dig din nuværende 

Smartphone? 
Procent Antal 

Bestilte den på Internettet 29% 70 

Købte den i en fysisk butik 28% 69 

Købte den brugt af ven eller bekendt 6% 15 

Købte den brugt på Internettet 2% 5 

Fik den i gave  13% 31 

Fik den af arbejdsgiver 15% 37 

Købte den igennem arbejdsgiver 3% 7 

Kan ikke huske / ved ikke 0% 0 

Andet (Angiv venligst) 4% 11 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Jeg overvejer nøje hvilken model jeg 

vælger 
Procent Antal 

Meget Uenig 0% 1 

Uenig 4% 10 

Delvis Uenig 2% 6 

Hverken / Eller 5% 12 

Delvis Enig 9% 22 

Enig 22% 55 

Meget Enig 57% 139 

Ved Ikke 0% 0 
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Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er en vigtig beslutning for mig at vælge 

en ny Smartphone 
Procent Antal 

Meget Uenig 0% 1 

Uenig 7% 16 

Delvis Uenig 3% 7 

Hverken / Eller 4% 11 

Delvis Enig 15% 36 

Enig 33% 82 

Meget Enig 38% 92 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Jeg ville være meget ærgerlig hvis jeg 

foretog et dårligt valg af ny Smartphone 
Procent Antal 

Meget Uenig 2% 4 

Uenig 0% 0 

Delvis Uenig 2% 5 

Hverken / Eller 4% 9 

Delvis Enig 6% 15 

Enig 26% 63 

Meget Enig 60% 148 

Ved Ikke 0% 1 

Total 100% 245 

   

   

  Total 
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Jeg ser mig selv som en ekspert indenfor 

Smartphones 
Procent Antal 

Meget Uenig 6% 14 

Uenig 18% 43 

Delvis Uenig 14% 34 

Hverken / Eller 25% 61 

Delvis Enig 22% 53 

Enig 11% 27 

Meget Enig 5% 13 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

I min omgangskreds er jeg en af dem der 

ved mest om Smartphones 
Procent Antal 

Meget Uenig 14% 34 

Uenig 20% 49 

Delvis Uenig 13% 33 

Hverken / Eller 20% 50 

Delvis Enig 17% 41 

Enig 10% 25 

Meget Enig 5% 13 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Jeg ville være en god person at spørge til 

råds omkring Smartphones 
Procent Antal 

Meget Uenig 9% 23 

Uenig 17% 41 

Delvis Uenig 13% 31 
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Hverken / Eller 22% 55 

Delvis Enig 20% 48 

Enig 13% 33 

Meget Enig 6% 14 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er svært for mig at vurdere kvaliteten af 

de forskellige Smartphone modeller ift. 

hinanden 

Procent Antal 

Meget Uenig 3% 8 

Uenig 15% 37 

Delvis Uenig 15% 37 

Hverken / Eller 9% 23 

Delvis Enig 25% 61 

Enig 24% 58 

Meget Enig 7% 18 

Ved Ikke 1% 3 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er svært at vurdere forskellen på de 

forskellige Smartphone producenter 
Procent Antal 

Meget Uenig 4% 10 

Uenig 17% 42 

Delvis Uenig 21% 51 

Hverken / Eller 10% 24 

Delvis Enig 23% 56 

Enig 20% 48 

Meget Enig 5% 13 



105 
 

Ved Ikke 0% 1 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er svært at vurdere kvaliteten af en 

Smartphone før man bruger den i 

hverdagen 

Procent Antal 

Meget Uenig 1% 2 

Uenig 4% 9 

Delvis Uenig 7% 16 

Hverken / Eller 4% 11 

Delvis Enig 24% 58 

Enig 38% 94 

Meget Enig 22% 54 

Ved Ikke 0% 1 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er svært at vurdere kvaliteten af de 

forskellige tekniske komponenter i en 

Smartphone 

Procent Antal 

Meget Uenig 2% 4 

Uenig 4% 11 

Delvis Uenig 7% 16 

Hverken / Eller 6% 15 

Delvis Enig 15% 37 

Enig 38% 93 

Meget Enig 25% 62 

Ved Ikke 3% 7 

Total 100% 245 
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  Total 

Den er billig Procent Antal 

Slet ikke Vigtigt 11% 28 

Ikke Vigtigt 35% 86 

Middel 33% 82 

Vigtigt 15% 37 

Meget Vigtigt 3% 7 

Ved Ikke 2% 5 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

De tekniske specifikationer (eks. CPU, 

kamera, skærm) 
Procent Antal 

Slet ikke Vigtigt 0% 1 

Ikke Vigtigt 4% 10 

Middel 18% 44 

Vigtigt 52% 127 

Meget Vigtigt 25% 61 

Ved Ikke 1% 2 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Styresystem (eks. iOS, Android)  Procent Antal 

Slet ikke Vigtigt 0% 1 

Ikke Vigtigt 7% 18 

Middel 14% 35 

Vigtigt 38% 92 

Meget Vigtigt 38% 94 

Ved Ikke 2% 5 

Total 100% 245 
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  Total 

Producenten (eks. Apple, Samsung, HTC) Procent Antal 

Slet ikke Vigtigt 4% 11 

Ikke Vigtigt 12% 29 

Middel 20% 49 

Vigtigt 34% 83 

Meget Vigtigt 30% 73 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Design, look & feel  Procent Antal 

Slet ikke Vigtigt 0% 1 

Ikke Vigtigt 3% 7 

Middel 9% 22 

Vigtigt 43% 106 

Meget Vigtigt 44% 109 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Min Smartphone er en vigtig del af mit liv Procent Antal 

Meget Uenig 1% 3 

Uenig 5% 13 

Delvis Uenig 2% 6 

Hverken / Eller 6% 14 

Delvis Enig 22% 53 
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Enig 35% 86 

Meget Enig 29% 70 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Man kan sige noget om en persons 

personlighed ud fra hans/hendes 

Smartphone 

Procent Antal 

Meget Uenig 9% 21 

Uenig 16% 39 

Delvis Uenig 15% 36 

Hverken / Eller 16% 39 

Delvis Enig 25% 61 

Enig 14% 35 

Meget Enig 6% 14 

Ved Ikke 0% 0 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Det er vigtigt for mig, at min omgangskreds 

synes godt om mit valg af Smartphone 
Procent Antal 

Meget Uenig 42% 102 

Uenig 30% 73 

Delvis Uenig 7% 16 

Hverken / Eller 11% 27 

Delvis Enig 6% 14 

Enig 4% 10 

Meget Enig 1% 2 

Ved Ikke 0% 1 
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Total 100% 245 

   

   

  Total 

Jeg vidste på forhånd fra hvilken 

producent (mærke) jeg ville købe min nye 

Smartphone fra 

Procent Antal 

Meget Uenig 5% 13 

Uenig 8% 19 

Delvis Uenig 3% 8 

Hverken / Eller 9% 22 

Delvis Enig 10% 25 

Enig 15% 36 

Meget Enig 48% 117 

Ved Ikke 2% 5 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Hvilke af følgende steder søgte du 

inspiration og information henne sidst du 

skulle vælge en ny Smartphone? (sæt 

gerne flere krydser) 

Procent Antal 

Hos venner, familie eller andre bekendte 64% 156 

På Internettet / Online 69% 168 

I en fysisk butik / forhandler 22% 55 

I reklameblade / magasiner 5% 12 

TV reklamer 2% 4 

Ingen af overstående 9% 22 

Ved Ikke 3% 7 

Andet 4% 11 

Total 178% 435 
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  Total 

Hvilke af følgende steder på Internettet / 

Online søgte du efter informationer om 

Smartphones? (sæt gerne flere krydser) 

Procent Antal 

Søgemaskiner (eks. Google, Bing, Yahoo) 71% 119 

Social Media (eks. YouTube, Review sites, 

Forums, Facebook, Blogs) 
38% 64 

Smartphone producenternes hjemmesider 

(eks. Apple, Samsung, HTC) 
65% 110 

Teleselskabernes hjemmesider (eks. 3, 

Telia, TDC) 
52% 88 

Andre Smartphone / Mobiltelefon 

relaterede hjemmesider (eks. 

mobilsiden.dk) 

32% 53 

Webshops / Andre forhandler hjemmesider 

(El-giganten.dk, Fona.dk)  
19% 32 

Ved Ikke 1% 1 

Andre 1% 1 

Total 279% 468 

   

   

  Total 

Anvendte du nogen form for online 

brugerskabt indhold sidst du skulle vælge / 

købe en ny Smartphone? 

Procent Antal 

Nej, Slet ikke 46% 113 

I mindre omfang 11% 28 

Til en hvis grad 20% 48 

I høj grad 11% 28 

I meget høj grad 6% 14 

Ved Ikke 6% 14 

Total 100% 245 

   

   

  Total 
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Hvor fandt du det brugerskabte indhold? 

(andre forbrugeres erfaringer, anmeldelser 

og holdninger til Smartphones) (sæt gerne 

flere krydser) 

Procent Antal 

I Produktanmeldelser/reviews 69% 82 

YouTube 30% 35 

I Kommentarfelter til artikler eller videoklip 15% 18 

Internet Forums (debat-fora) 41% 48 

Facebook 17% 20 

Blog indlæg 14% 17 

Twitter 2% 2 

Ved ikke / kan ikke huske 8% 9 

Ingen af overstående 1% 1 

Andre steder (angiv venligst) 3% 3 

Total 199% 235 

   

   

  Total 

På en skala fra 1-7 med to yderpunkter 

bedes du vurdere følgende.  

 

 

 

Når jeg søger informationer omkring 

Smartphones synes jeg at brugerskabt 

indhold er:  

 

 

 

Kedeligt eller interessant at læse/se:  

Procent Antal 

1 (Kedeligt) 3% 4 

2 2% 2 

3 3% 3 

4 (Hverken / Eller) 16% 19 

5 29% 34 

6 27% 32 

7 (Interessant) 19% 23 
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Ved ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Ligegyldigt eller vigtigt at læse/se: Procent Antal 

1 (Ligegyldigt)  0% 0 

2 2% 2 

3 1% 1 

4 (Hverken / Eller) 13% 15 

5 36% 43 

6 29% 34 

7 (Vigtigt) 19% 22 

Ved ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Ubrugelig eller nyttig information: Procent Antal 

1 (Ubrugelig)  0% 0 

2 1% 1 

3 0% 0 

4 (Hverken / Eller) 8% 10 

5 36% 42 

6 37% 44 

7 (Nyttig) 15% 18 

Ved ikke 3% 3 

Total 100% 118 

   

   

  Total 
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Unødvendig eller nødvendig information: Procent Antal 

1 (Unødvendig)  0% 0 

2 1% 1 

3 2% 2 

4 (Hverken / Eller) 20% 24 

5 36% 42 

6 31% 36 

7 (Nødvendig) 8% 10 

Ved Ikke 3% 3 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Havde en indflydelse på min holdning til de 

Smartphone modeller jeg undersøgte 
Procent Antal 

Meget Uenig 3% 3 

Uenig 3% 4 

Delvis Uenig 4% 5 

Hverken / Eller 12% 14 

Delvis Enig 41% 48 

Enig 30% 35 

Meget Enig 7% 8 

Ved Ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Havde en betydning på hvilken 

Smartphone jeg endte med at vælge 
Procent Antal 

Meget Uenig 5% 6 

Uenig 4% 5 

Delvis Uenig 4% 5 
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Hverken / Eller 17% 20 

Delvis Enig 34% 40 

Enig 29% 34 

Meget Enig 5% 6 

Ved Ikke 2% 2 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Gav mig en følelse af større sikkerhed i mit 

valg af model 
Procent Antal 

Meget Uenig 3% 4 

Uenig 3% 3 

Delvis Uenig 3% 3 

Hverken / Eller 7% 8 

Delvis Enig 28% 33 

Enig 42% 49 

Meget Enig 14% 17 

Ved Ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Bekræftede mig i antagelser jeg havde 

omkring potentielle modeller 
Procent Antal 

Meget Uenig 2% 2 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 6% 7 

Hverken / Eller 11% 13 

Delvis Enig 34% 40 

Enig 36% 42 

Meget Enig 8% 10 



115 
 

Ved Ikke 3% 3 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Er sjovere at læse/se/høre Procent Antal 

Meget Uenig 1% 1 

Uenig 3% 4 

Delvis Uenig 5% 6 

Hverken / Eller 27% 32 

Delvis Enig 27% 32 

Enig 29% 34 

Meget Enig 6% 7 

Ved Ikke 2% 2 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Giver et mere realistisk billede af produktet Procent Antal 

Meget Uenig 1% 1 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 4% 5 

Hverken / Eller 7% 8 

Delvis Enig 25% 29 

Enig 42% 50 

Meget Enig 19% 23 

Ved Ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 
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Giver en bedre indsigt i hvordan 

Smartphonen er at forbruge i virkeligheden 
Procent Antal 

Meget Uenig 1% 1 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 3% 4 

Hverken / Eller 5% 6 

Delvis Enig 20% 24 

Enig 47% 56 

Meget Enig 21% 25 

Ved Ikke 1% 1 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Ærlige meninger om Smartphones Procent Antal 

Meget Uenig 0% 0 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 5% 6 

Hverken / Eller 8% 10 

Delvis Enig 30% 35 

Enig 42% 50 

Meget Enig 11% 13 

Ved Ikke 3% 3 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Pålidelig information om Smartphones Procent Antal 

Meget Uenig 2% 2 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 8% 9 

Hverken / Eller 18% 21 
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Delvis Enig 38% 45 

Enig 28% 33 

Meget Enig 3% 4 

Ved Ikke 3% 3 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Information af høj kvalitet om Smartphones Procent Antal 

Meget Uenig 1% 1 

Uenig 2% 2 

Delvis Uenig 9% 11 

Hverken / Eller 31% 36 

Delvis Enig 32% 38 

Enig 20% 24 

Meget Enig 3% 4 

Ved Ikke 2% 2 

Total 100% 118 

   

   

  Total 

Kvalificeret information om Smartphones Procent Antal 

Meget Uenig 2% 2 

Uenig 1% 1 

Delvis Uenig 8% 10 

Hverken / Eller 17% 20 

Delvis Enig 41% 48 

Enig 29% 34 

Meget Enig 2% 2 

Ved Ikke 1% 1 

Total 100% 118 
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  Total 

Det ville være nemt for mig at finde 

brugerskabt indhold om Smartphones 

online 

Procent Antal 

Meget Uenig 0% 0 

Uenig 2% 4 

Delvis Uenig 2% 6 

Hverken / Eller 6% 14 

Delvis Enig 18% 43 

Enig 33% 82 

Meget Enig 31% 76 

Ved Ikke 8% 20 

Total 100% 245 

   

   

  Total 

Jeg ved lige præcist hvor jeg ville finde 

brugerskabt indhold om Smartphones 

online 

Procent Antal 

Meget Uenig 7% 17 

Uenig 6% 14 

Delvis Uenig 11% 27 

Hverken / Eller 17% 41 

Delvis Enig 22% 55 

Enig 18% 43 

Meget Enig 14% 34 

Ved Ikke 6% 14 

Total 100% 245 

   

   

  Total 
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På hvilke af følgende online sociale 

netværk har du en aktiv brugerprofil? 

(bruger mindst en gang om ugen) 

Procent Antal 

Facebook 100% 251 

LinkedIn 66% 166 

Google+ 17% 43 

YouTube 36% 90 

Twittter 22% 55 

Instagram 44% 111 

Pinterest 8% 21 

Ingen af overstående 0% 0 

Andre 1% 2 

Total 294% 739 

   

   

  Total 

Hvilket køn er du? Procent Antal 

Mand 50% 125 

Kvinde 50% 126 

Total 100% 251 

   

   

  Total  

Hvor gammel er du? 251  

   

   

  Total 

Hvilken region bor du i? Procent Antal 

Region Hovedstaden 93% 234 

Region Nordjylland 1% 2 

Region Midtjylland 2% 5 

Region Syddanmark 1% 2 
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Region Sjælland 3% 8 

Ved ikke 0% 0 

Total 100% 251 

   

   

  Total 

Hvad er din årlige indkomst? Procent Antal 

0 - 100,000 kr. 20% 51 

100,000 - 200,000 kr. 30% 75 

200,000 - 300,000 kr. 10% 26 

300,000 - 400,000 kr. 16% 41 

400,000 - 500,000 kr 8% 20 

500,000 kr. + 7% 18 

Ønsker ikke at angive 8% 20 

Total 100% 251 

   

   

  Total 

Hvad er din senest afsluttede uddannelse? Procent Antal 

Ingen 0% 1 

Folkeskole/Efterskole/Realskole 2% 6 

Gymnasial Uddannelse  14% 35 

Erhvervsfaglig 2% 6 

Kort videregående uddannelse (1-2 år) 6% 15 

Mellemlang videregående uddannelse  (3-4 

år) 
37% 94 

Lang videregående uddannelse (5+ år) 35% 88 

Andet 2% 4 

Ønsker ikke at oplyse 1% 2 

Total 100% 251 
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  Total 

Hvis du ønsker at deltage i en lodtrækning 

om et supergavekort på 500 kr. til 

www.gavekortet.dk så del din e-mail i 

nedenstående felt.  

 

 

 

Vinderen bliver udtrukket d. 1 december 

Procent Antal 

Nej tak, jeg ønsker ikke at deltage i 

lodtrækningen 
24% 61 

Ja tak, jeg vil gerne deltage i 

lodtrækningen (skriv e-mail) 
76% 190 

Total 100% 251 

 

Åbne besvarelser i spørgeskema 
 

Nr.4: Hvordan erhvervede du dig din nuværende Smartphone? (Andet (Angiv venligst)) 

 Min far gav mig den, da han ikke kunne vente på at den kom tilbage fra "rep", hvilket tog to 
uger. 

 Fik den brugt af kæresten der får nye gennem firmaet 

 Fik den i bytte af forsikring efter min gamle gik i stykker. 

 Lånt af kæresten 

 Jeg havde fået stjålet min tidligere iphone, og så gennem min forsikring kunne jeg få en ny 
iphone, som var billigere end hvad man kunne købe den for i butikkerne. Men bestilte den 
stadig på internettet. 

 Gennem min fars arbejde, da de skulle have de nyeste 

 Fået den hjem fra USA 

 Jeg har lånt den 

 Købt af en ven der sælger smartphones 

 Det var en lotterigevinst jeg købte. 

 Fik den af en daværende kæreste 

 
Nr.11: Hvilke af følgende steder søgte du inspiration og information henne sidst du skulle vælge en ny 

Smartphone? (sæt gerne flere krydser) (Andet) 

 

 Søgte ingen info. Skulle bare have deb nye version af den jeg havde i forvejen 

 Butik-forhandler, men aldrig hos dem, der sælger telefonerne. Jeg ville spørge i deres klage-
afdeling, hvad de ikke ville anbefale. De kender alt til indsendelser til service. 

 Jeg fik den af arbejdsgiver, og det var mit 1. valg, som er standard. 

 Firmaet bestemte. 

 Bl.a. i TV udseendelse om gadget, telefoner etc. på DR2. 

 Eftersom jeg købte en Mac computer for mange år siden, valgte jeg at købe en iPhone 3, da 
jeg skulle have en smartphone for første gang (det er meget nemt at få de 2 enheder at 
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samarbejde). I 2012 købte jeg iPhone 5, som blev stjålet, så valget, uden tvivl, blev en iPhone 
5S. Min mand har Samsung Galaxy, og det er slet ikke det samme. iOS er mere logisk og 
intutiv for mig, som gør det nemt at bruge i hverdagen. 

 Internet Reviews 

 Onsline tests etc. 

 Arbejder for smartphone producent, så det er meget naturligt hvor inspirationen kommer 

 Købte det en nyere udgave af min tidligeree smartphone, det var altså min egen erfaring der 
var årsagen til mit valg. 

 Havde intet valg. 

 
Nr.12: Hvilke af følgende steder på Internettet / Online søgte du efter informationer om Smartphones? 

(sæt gerne flere krydser) (Andre) 

 

 Review sites (som IKKE er social media), såsom Engadget.com, mobiletechreview.com, 
Gizmodo.com osv. Primært engelsktalende, da næsten alle danske sites er dårlige 
efterligninger, der er langsomme, upræcise og useriøse. 
 

Nr.15: Hvor fandt du det brugerskabte indhold? (andre forbrugeres erfaringer, anmeldelser og holdninger 

til Smartphones) (sæt gerne flere krydser) (Andre steder (angiv venligst)) 

 reddit.com 

 Venner, familie 

 Fra bekendte 
 

Nr.25: På hvilke af følgende online sociale netværk har du en aktiv brugerprofil? (bruger mindst en gang om 

ugen) (Andre) 

 Snapchat 

 Skype / Palringo 

 

Bilag 2 - Krydstabeller 
 

Erhvervelse af telefon krydset med anvendelse af brugerskabt indhold 
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Bilag 3 - PLS Analyse 
 

Evaluering af Målemodel 

 

Alle loading er over den alment accepeterede værdi på 0,7 
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Bootstrapping værdier 

 

 

Endelig PLS Model 
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Bilag 4 – Faktor Analyse 
 

Test og Communalities & Roteret løsning 
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Rebiliabilitetstest – Chronbach’s Alpha 
Koventionel grænseværdi for at acceptere chronbach’s alpha = 0,7 

 

Involvering  
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Effekt på valg af Smartphone 

 

 

Forskel for traditionel reklame 

 

Source Credibility 
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Purchase Involvement 

 

 

Ekspertise 
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Oplevet Kompleksitet 

 

 

Social Signal Værdi 

 

 

Bilag 5 – Netnografi 
 

Søgning i Radian6  
Social Media Monitoring søgning i Radian6. Screenshot af dashboard overview.  

Der blev søgt efter nøgle ordet ”Smartphones” i danske online medier i tidsperiode d. 1 juni 2013 til d. 31 

August 2013. Som det fremgår af rapporten blev søgningen anvendt til at identificere relevante kilder for 

brugerskabt indhold.  
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Beskrivelse og Eksempler på typer af brugerskabt indehold 

Produktanmeldelser 
Produktanmeldelser: En produkt anmeldelse er en vurdering af et givent produkt baseret på forbrugerens 

erfaring med produktet. Produktanmeldelser for smartphones kan findes flere forskellige steder online. Der 

findes sider som er dedikerede til produktanmeldelser som f.eks. ala-test.dk eller cnet.com, men 

anmeldelserne kan også være en integreret del af hjemmesiden som f.eks. på amazon.com. 

Kommunikationen foregår oftest i tekstformat, og forfatteren kan vælge at være anonym eller offentligt. 
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http://www.htc.com/www/smartphones/htc-one/#ratings 

http://reviews.cnet.com/samsung-galaxy-s4/ 

 

Kommentarfelter 
Kommentarfelter: Brugerkommentarer til artikler, ekspertanmeldelser, tests og lignende er en af anden form 

for brugerskabt indhold relevant for smartphones. Typisk udtrykker læserne i kommentarfeltet deres 

holdning til emnet i artiklen. Et eksempel på dette er en mobiltest af Samsung’s nye telefon Galaxy S4 på 

www.mobilsiden.dk, hvor læserne i 89 kommentarer under selve artiklen diskutere produktet og artiklens 

indhold3. Kommunikationen foregår via tekst, og forfatteren kan både optræde under et anonymt alias eller 

offentlig profil. 

 

http://www.mobilsiden.dk/mobiltest/samsung-galaxy-s4-den-sidste-finish-mangler-mobiltest,lid.27174/ 

 

                                                           
3 http://www.mobilsiden.dk/mobiltest/samsung-galaxy-s4-den-sidste-finish-mangler-mobiltest,lid.27174/ 

http://www.htc.com/www/smartphones/htc-one/#ratings
http://reviews.cnet.com/samsung-galaxy-s4/
http://www.mobilsiden.dk/mobiltest/samsung-galaxy-s4-den-sidste-finish-mangler-mobiltest,lid.27174/
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http://www.techradar.com/reviews/phones/mobile-phones/htc-one-1131862/review 

 

Forum debatter 
Forum debatter: En af de ældste former for sociale medier er Internet forummet. På disse online fora kan 

alle frit oprette et indlæg og stille spørgsmål til ligesindede omkring alt mellem himmel og jord. Der findes 

en gruppe fremtrædende danske fora relateret til mobiltelefoner såsom mobilforum.dk og mobildebat.dk. 

Forummets emne behøves dog ikke at være begrænset til smartphones eller mobiltelefoner, f.eks. er det 

danske forum hardwareonline.dk også et sted der debatteres smartphones. På et online forum optræder 

forfatteren oftest under et alias (brugernavn), og kan derfor kommunikere næsten helt anonymt. 

 

 

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744895 

Blog 
Blog indlæg: En blog er en personlig side eller en del af et website hvor en eller flere personer skriver om 

emner der interesserer dem. Et blogindlæg er typisk længere end indlæg på f.eks. internetforums, og minder 

mere om små artikler. På en blog kan der opstå debat i kommentarfelterne under blog indlægget. Inden for 

http://www.techradar.com/reviews/phones/mobile-phones/htc-one-1131862/review
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744895
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smartphone findes der en lang række bloggere der skriver om de forskellige modeller og industrien generelt. 

Et blog indlæg består typisk af tekst, men kan også indeholde billeder eller video (Vlog). Forfatteren optræder 

typisk mere offentligt, da han/hun er autoriteten på bloggen, og typisk er en person med stor viden omkring 

det der skrives om.  

 

http://mobil.nu/blog/nyheder/billede-afslorer-nokia-lumia-1520-phablet-42154 

 

YouTube 
YouTube (Videoklip): Hvor de foregående kilder til brugerskabt indhold er typer af indhold der kan være på 

flere forskellige destinationer er YouTube en destination og socialt netværk i sig selv. YouTube er anderledes 

på den måde at stedet anses som et socialt medie og søgemaskine på sammen tid. På YouTube kan brugerne 

selv uploade videoklip og efterfølgende debattere i videoklippets kommentarfelter. Kommunikationsmidlet 

på YouTube er videoklip med efterfølgende potentiel tekst i kommentarfelterne. Forfatteren kan optræde 

helt anonymt eller fuldt offentligt ved f.eks. at inkludere sig selv i videoen. 

http://mobil.nu/blog/nyheder/billede-afslorer-nokia-lumia-1520-phablet-42154
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Facebook 
Facebook: Facebook er det største sociale netværk i Danmark, hvor danskere spenderer utrolig meget tid. På 

Facebook er der mulighed for mange af de andre typer af brugerskabt indhold. Der kan oprettes 

debatgrupper, skrives direkte på folks vægge eller på sider dedikeret til bestemte emner. Facebook er til 

forskel fra de andre typer mere et netværk hvor man kommunikerer med sine venner frem for komplet 

fremmere eller anonyme personer.  Der kan deles tekst, video og billeder på Facebook.  
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Twitter 
Twitter: Twitter er et socialt medie som ikke er lige så udbredt anvendt som YouTube og Facebook i Danmark 

(YouGov 2013). På Twitter kan netværkets medlemmer kommunikere med i hinanden i form af korte tweets 

på et højest 140 anslag. Twitter er interessant fordi man via Twitter hurtigt kan nå et stort følge af mennesker, 

men hvor meget en forfatter kan nå og udtrykke på 140 anslag præsenterer en hvis begrænsning.  

 

 

Kode oversigt og beskrivelser  
 

Beskrivelse af kodekategorier 

Slutbruger af Smartphone: Angiver om det fra indlægget fremgår om den nye smartphone er til forfatteren 

selv eller til en anden bruger (f.eks. en gave, til parter, eller børn) 

Emne: Angiver om en eller flere specifikke smartphone modeller bliver nævnt ved modelnavn 

Formål med post: Angiver hvorvidt det fremgår hvorfor forfatteren har oprettet indlægget til at starte med. 

Der skældes her imellem forslog til modeller, hjælp til at vælge imellem flere modeller, og spørger om 

erfaring med specifikke modeller.  

Produkt attributter: Hver gang der optræder en produkt attribut skal denne markeres og oprettes som 

kode 

Visuelt eksempel af kodning:  

 

 

Oversigt over kodefrekvenser 
Category Code Count Cases Andel n 
Slutbruger af 
Smartphone 

Ny mobil til selv 45 45 
90% 50 

Slutbruger af 
Smartphone 

Køber til anden 5 5 
10%  
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Emner Specifike modeller 36 32 64%  
      
Formål med post Beder om forslag til modeller 27 27 54%  
Formål med post Beder om hjælp til at vælge imellem alternativer 21 21 42%  
Formål med post Spørger efter erfaringer med specifikke 

modeller 
7 7 

14%  
      
Produkt Attributter Størrelse 8 8 16%  
Produkt Attributter Styresystem 16 15 30%  
Produkt Attributter Ydeevne 7 6 12%  
Produkt Attributter Kamera 9 9 18%  
Produkt Attributter Batteri 4 4 8%  
Produkt Attributter Pris / Budget 22 22 44%  
Produkt Attributter Producent / Brand 14 14 28%  
Produkt Attributter Stabilitet 2 2 4%  
Produkt Attributter Wifi / Internet 8 7 14%  
Produkt Attributter harddisk 1 1 2%  
Produkt Attributter 4G 4 4 8%  
Produkt Attributter Ringe / SMS 5 5 10%  
Produkt Attributter Apps 7 7 14%  
Produkt Attributter Holdbarhed / Robust 6 5 10%  
Produkt Attributter Skærm 4 4 8%  
Produkt Attributter Højtalere / Musik 4 4 8%  
Produkt Attributter microfon 1 1 2%  
Produkt Attributter Spil 1 1 2%  
Produkt Attributter Design 2 2 4%  

 

 

Anvendelse af brugerskabt indhold blandt teleselskaber 

 

 

Indsamlet brugerskabte indlæg til indholdsanalyse 

Author Content 
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Guest 

Jeg skal have en ny mobil. 
 
Valget står mellem 3 pragt telefoner - Sony Xperia Z1, Lg G2 eller Samsung Galaxy Note 3 
 
Hvad skal jeg dog vælge? Jeg synes, at alle indeholder de ting jeg gerne vil have. 

Itemplate 

Hej, 
 
Min SGS2 røg af en cykel og blev helt smadret. Jeg skal have en ny og vil benytte lejligheden til at få mindre - hvis 
muligt. De 4.3" er lige i overkanten når man helst vil have mobilen i lommen. Det betyder også at den ikke skal 
være meget tykkere end 1 cm.  
 
Jeg har været glad for Android og hastigheden fra min SGS2. Det skal helst ikke føles som en en nedgradering at 
skifte. Men det behøver ikke partout at være Android. 
 
Jeg har kigget lidt og kan ikke finde mange med mindre skærme - uden at det bliver andenrangs mid-range. Fx 
SGS3-mini som har en passende størrelse, men generelt i tests taber til SGS2.  
 
Jeg spiller ikke spil eller sådan noget, men når jeg cykler rundt i menuerne og klikker et ikon, så skal mobilen 
svare uden forsinkelse - overhovedet.  
 
Nogen forslag? 

Guest 

Konen skal gerne have fat i en god (men billig) kameratelefon, så hun kan undgå at slæbe rundt på et almindeligt 
kamera. Jeg har intet imod at købe brugt. 
 
Jeg har bl.a. fået anbefalet Nokia N8. Både kameraet og levetiden på batteriet skulle være i top. 
 
Jeg kan også se at der er kommet en softwareopdatering, hvilket skulle være positivt - 
http://www.xxxxxxxxxxxxxx/mobiltest/...est,lid.20770/ - så det kunne bestemt være et godt bud. Dog er det en 
ældre telefon efterhånden. 
 
Er der nogen der har erfaringer med Nokia N8 (også efter opdateringen)? Er det en telefon der stadig kan bruges 
her i 2013? 
 
Det skal siges at konen aldrig har haft en smartphone, så dette er måske et godt sted at starte. 

Guest 

Yo guys, 
 
Er helt ny herinde, så bær lige over med mig.  
 
Har nu haft en Samsung Galaxy S2 i to års tid, men her på den sidste er den begyndt at drille, så jeg skal have en 
ny. Jeg har kigget på to, jeg simpelthen ikke kan beslutte mig for. iPhone 5 og Galaxy S4. Begge to er fantastiske 
mobiler, IMO, jeg skal egentlig bare have den sidste portion overtalelse, for jeg er tæt på at købe begge mobiler, 
haha.  
 
Men byd endelig ind! Jeg vil gerne have pros og cons ved begge mobiler, hvis I har det.  
 
Ellers hav en rigtig god dag! 

Guest 

Halløj. Jeg vil gerne have nogle input til hvilken Smartphone jeg skal anskaffe mig. Jeg har sporet mig ind på at 
det skal være Android og formentlig enten LG G2, Xperia Z1 eller HTC One. Jeg er ikke fotonørd, men vil gerne 
have et fornuftigt kamera i telefonen. Der er sikkert masser af andre ting jeg kunne sætte pris på, men det kan 
jeg ikke lige komme i tanke om. 

Alex8900 

Go'aften! 
 
jeg står og skal købe en ny telefon hurtigst muligt.. 
 
jeg ejer pt en htc sensation. Android og 4.3'' skærm er perfekt til mig.. 
 
Hælder mest til en samsung galaxy s4 mini. som jeg nok kan købe for ca 1800 næsten ny? og da jeg arbejder som 
murer, er det muligt at købe et rigtigt godt cover dertil gerne mod støv/vand? 
 
Nogle erfaringer med galaxy s4 mini? / andre forslag? 
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Need help ;)  

thelijman 

Hej 
 
Jeg søger en ny smartphone men er ret forvirret pga. alt det på markedet. 
 
Skal jeg vælge android eller windows phone? 
 
Budget: Max 2500 helst under.  

bRi 

Min gamle Samsung Galaxy S2, er så småt ved at være færdig, så der må en ny mobil til. Men helt ærligt, så er 
virkelig på herrens mark denne gang... 
 
Jeg har kigget på en del nu, men der bare ikke den der gnist som får mig til at sige "det skal være denne", og det 
irritere mig grænseløst. Jeg håber derfor at folk her inde har nogle forslag til hvilken det skal være... 
 
Det jeg ved med 100% er: 
 
1) Ikke en iphone. Jeg synes det er noget opreklameret fis hvor man betaler for udseendet... 
 
2) Jeg overejer Windows Phone. Da mine pc'er kører windows, kunne man måske synkronisere + jeg har hørt at 
windows phone køre stabilt 
 
3) Masser af plads, hurtig cpu/gpu, wifi og alt det der. Jo flere funktioner jo bedre 
 
4) 4G må være et must i dag... 
 
Jeg kan godt se det virker lidt rodet, men så skulle i bare se hvordan tingene står i hovedet på mig :) 
 
Håber i kan hjælpe....  
-- 

Peter 

Hej HOL 
 
Jeg er kommet i den situation, hvor jeg skal have en ny smartphone. Har kigget på et par stykker, men ved ikke 
hvad jeg skal vælge. Mit budget er omkring 2500-3000. Skal ikke bruges til det helt store(mest ringe og sms'e og 
noget youtube, men den skal kunne holde et par år. Har kigget på LG OPTIMUS G, HUAWEI Ascend P6, Nokia 
Lumia 920. 

UnitedTSR 

Hey, så er det sgu tid til en ny telefon! Det er længe siden jeg sidst har holdt mig opdateret på det marked, så jeg 
ved ikke rigtigt hvad der rører sig. 
 
Jeg har selvfølgelig kigget lidt rundt, og siddet og sammenlignet med min nuværende HTC Sensation. Har kigget 
på en Galaxy S3. Den er 3 mm tyndere, vejer 11 gram mindre - men skærmen er også 4,8" på S3 ift. til 4,3" på 
Sensationen. 
Hvordan synes I den ligger i hånden? Fylder den for meget i lommen? Er skærmen for stor? 
 
Forresten jeg kan ikke helt finde ud af, om der er en 4G version af S3 eller om den bare har 4G?? :s 
 
Har læst nogle anmeldelser, og jeg hælder til S3 pt., men I må meget gerne komme med andre bud :) 
 
 
Budget 2500-3000,- 
 
På forhånd tak!  

Weide 

Hej hol 
 
Nu er min gamle Samsung Nexus S ved at stå af, så jeg leder derfor efter en nye mobil. Men kan ikke rigtig finde 
ud af hvilken mobil der passer mig bedst, eller hvilken man får mest for. 
 
Den skal kun have en masse programmer/Apps på sig, uden at den begynder og lag helt vildt, både store og små 
programmer/Apps Så den må derfor godt være lidt stærk i det. 
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Den må højst koste 2500 kr uden abonnement. 
Hvis man altså kan finde en mobil til den pris. 
 
Mvh Weide  

Nikzer 

Sidder og leder efter en ny budget smartphone. Det foretrukkende ville være mobil med LTE og 720p. 
 
Men så faldt jeg over CDON's tilbud : http://cdon.dk[...] 
 
Godt nok en lidt lavere opløsning, men er der nogle der har et bedre forslag til en mobil i området af 2k, som slår 
Galaxy Expressen? 
 
Mvh. Nikzer  

Guest 

Står og skal have ny mobil, men hvilken ville i vælge. 
 
Skriv gerne grunden altså plus og minusser ved de 2 mobiler :) Tak på forhånd  

IAMLEGEND 

Hey HOL. Jeg har længe stået og manglet en ny mobil, og har tænkt mig at købe en nu. Jeg står i en situation hvor 
jeg ikke helt ved hvad jeg skal vælge, hvad der er godt og hvad man skal holde sig fra. Jeg dog nogle krav. 
-Den skal kunne gå på nettet 
-Den skal kunne downloade apps. 
 
Kom med nogle forslag. 
 
 
Tak for hjælpen på forhånd :D 

Jesper Jensen 

Hejsa. 
 
Min kæreste har endnu engang tabt hendes telefon så skærmen er gået i mindst en million stykker ;) 
 
Hun snakkede selv om at vælge en af disse to telefoner, da de skulle være mere holdbare. 
 
Samsung x cover 2 
Sony xperia z 
 
Jeg har selv i den seneste tid kun haft HTC, så jeg er ret lost i henhold til hvad hun skal vælge... håbede lidt på at I 
kunne komme med en vudering? Evt. også andre telefoner som kan holde til lidt mere? 
 
På forhånd tak for hjælpen! :)  

THXOne 

Okay, har læst en masse reviews og set youtube videoer og kan stadigt ikke helt bestemme mig, her er liste med 
fordele og ulemper ved begge, kom gerne med input der kan gøre min beslutning nemmere. 
 
 
Skærm 
 
HTC One 
4.7 " 1080 p LCD 3 skærm med en ppi på 468 samt gorillaglass 2. 
 
Galaxy S4 
5" 1080p Super Amoled skærm med en ppi på 441 samt gorrilaglass 3. 
 
Fordele ved HTC: Højere ppi, højere brigthness (bedst i sollys, mindre genskær), mere naturlige farver. 
 
Fordele ved S4. Større skærm, dybere sort farve, skærmen kan betjenes med handsker (til vinter brug) 
 
Features 
 
For at gøre dette kort, lad os bare sige S4 klart vinder her, kan alt HTC kan og mere til. 
 
Udover de mange software features skal det også nævnes at S4 har udskifteligt batteri samt  
Lyd 
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Htc one har en klar fordel her ved afspilning af lyd. Har dual front facing stereo højtalere der er bedre end nogen 
anden smartphone's. 
 
Galaxy s4 har en almindelig bagudvendt højtaler, men har tilgegæld en lidt bedre mikrofon når der bliver optaget 
lyd. Mindre følsom over for blæst mv. 
 
Kamera 
 
 
Htc One har et 4mp (ultrapixel) kamera der har fordel af hurtigere shutter hastighed, samt tager meget mere lys 
ind hvilket gør at den selv med mere lidt lys kan tage fornuftige billedere. Derudover har HTC One "macro mode" 
der gør det lidt bedre end S4 til at tage close-up billeder. Htc one har også en "wide angel lens" der gør at man 
får en del mere med på billedet end man gør på andre smartphones. 
 
S4 har et almindeligt 13mp kamera der tager rigtigt gode billeder i dagslys(generelt bedre end htc), dog er det 
ubrugeligt når det er rigtigt mørkt uden blitz. Fordel ved 13mp er primært når man zoomer ind så beholder 
billedet detaljerne i s4. S4 har dog også en rigtig god blitz der gør at den kan tage fornuftige billeder om aftenen 
og i mørke omgivelser. 

Rumle 

Pt har jeg en Htc one s. Ønsker ikke en mobil der er fysisk større, men heller ikke en mobil, der er "dårligere".... 
Jeg synes alle nye fede mobiler er mega store, og anmeldelserne på de små egentlig ikke så gode. Hvad vil I råde 
mig til at købe...? 
PS... Skal lige nævnes at IPhone er prøvet af, men kunne ikke forlige mig med styresystemet og den for mig 
manglende fleksibilitet. 

josefinsmor 

Min datter på 11 vil gerne have en Smartphone og det skal IKKE være en Iphone. Synes det er vanvittigt med så 
dyr en mobil til en 11-årig!  
 
Jeg tænker, den skal koste omkring 1.000 kr - max 1.500. Hun har selv sparet penge sammen. Men jeg synes 
markedet er helt uoverskueligt. Jeg har ikke selv brug for en Smartphone men klarer mig med en ganske alm. 
Nokia. Så jeg har ikke meget forstand på det.  
 
Hvem har et bud?  

Fugmann 

Hej Mobilsiden 
 
Sidder i et dilemma, da jeg gerne vil af med min Iphone 5 eftersom jeg er træt af at skulle oplade den flere gange 
dagligt osv. Overvejer stærkt at hoppe tilbage til galaxy serien, men kan det svare sig at skifte til S4'eren nu eller 
er samsung på vej med en nyere en inden for nærmere fremtid som man istedet kunne vente på?   
 
Vil sige at det er og bliver min første og sidste apple telefon, brandet er alt for hypet og lever ikke op til mine 
forventninger... 

MJHansen 

Hej, står og overvejer at udskifte min Samsung s3 
 
Valget står mellem  
 
S4 el. Lumia 925 
 
Hvilken en ville i vælge, er jo to helt forskellige styresystemer. 

Postmanden 

Overvejer kraftigt at sælge min iP5 og evt købe en SGS4 mini. Hvad siger folket, for og imod? 
Skal lige siges at det IKKE kan komme på tale med en større skærm end i SGS 4 mini.  
Vil have en mobil der kan betjenes med én hånd og kan være i en buskse lomme.  
 
Vil jeg komme til at fortryde bigtime? Mht til hurtighed i iPhonen kontra en "billig" Samsung.  

DrMartin 

Hej Alle, 
 
Håber I kan komme med nogle gode bud på nogle smartphones  
 
Jeg har følgende behov: 
 
Vigtige: 
 
Tale - dvs. god lyd, antenne, ligger godt til øret osv. 
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Omstilling - da den både skal bruge privat og arbejdsmæssigt, skal den let kunne bruges sammen med Firmafon - 
dvs. adgangen til tal-tastatur under samtale skal være super. 
 
Mindre vigtigt: 
 
SMS Skal være god at skrive på 
 
Tjek af e-mail Må gerne kunne håndtere flere e-mails (imap), og mapper i indbakke. Skal kunne giv lyd, når der er 
nye e-mails. 
 
internet Simpel internetsurf. 
 
Øvrige ting som kamera, spil, apps osv. er uden betydning. 
 
Og som skrevet i subject - max 1.500. 
 
Kan fortælle at jeg selv har lidt kig på Samsung Galaxy S3 Mini, men vil gerne vide, om der kunne være bedre 
alternativer. 

MartinMTN 

Hej alle,  
 
Jeg kører nu på 3år med min efterhånden noget sløve WildFire (1.gen) men har egentligt været godt tilfreds med 
den. Nu er højttaleren begyndt at skratte så tror det er på tide at udskifte den.  
Jeg søger en ny eller brugt til max 2000kr. Godt kamera ala Iphone 4S eller nyere Samsung o.lign. er et must. 
behøver dog ikke være en af de 2 brands. Andet krav er at den holder sig under 4" (skærm). Da jeg absolut ikke er 
fan af trenden med mini-pad størrelserne.  
 
Kom frisk, er åben for alle bud.  
 
Vh. Martin 

shubassdk 

Hej! Jeg skal have skiftet min gaaaamle HTC Desire S arbejdsmobil ud med en ny - den er 3,7'. Jeg vil i første 
omgang prøve at undgå at købe en iPhone, da de fleste andre i min afdeling bruger android og jeg skal kunne 
lave demo af forskellige ting udviklet til android. 
 
Mit problem er bare at de smartphones jeg forelsker mig i er meeeeget store og sikkert for store til mine meget 
små hænder - pt har jeg kastet min kærlighed på LG Optimus G. Jeg bliver ved med at udskyde at få en ny mobil 
og min Desire S, der snart er to år gammel, bliver langsommere og langsommere. 
 
Er der nogen der har nogle ideer? Er der nogen kvinder herinde der kan hjælpe? Jeg bruger meget sociale 
netværk og billeder, men spiller også lidt. 

Vestbo 

Som overskriften lyder, står jeg og skal snart erhverve mig en ny tlf. Min Iphone 3gs synger på absolut sidste vers, 
og venter kun på den sidste morfinindsprøjtning som vil tage livet af den.  
Jeg har haft 3gs siden den udkom og har været fint tilfreds, men overvejer at prøve noget nyt jeg ikke føler at 
fornyelsen vil være den store ved en Iphone 5! I øvrigt irriterer det mig også at de skal være ca. 1000 kr. 
dyrere(32GB) end deres direkte konkurrenter! 
 
Når jeg funderer lidt over hvad jeg benytter min tlf til er jeg kommet frem til følgende som topscorer; 
Musikafspilning - bruger jeg konstant, og primært i headset.  
SMS og tale 
Diverse apps 
Internet browsing 
 
Så det jeg nok primært vil høre jeres vurdering af, er om hvorvidt disse telefoner har en god og stabil 
musikafspiller, og er god til at skrive sms på (mine fingre kan til tider have problemer med at ramme rigtigt på 
iphone)? 
Samtidig er jeg Mac bruger, så hvis nogen er jeg har erfaring med hvordan Galaxy S4 og HTC one taler sammen 
med Mac, må i meget gerne kommentere!  
Generelle holdninger og erfaringer modtages naturligvis også   
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Mvh 
Benjamin 

Ukke 

Jeg har brug for en stabil mobil, som ikke behøver at være en "power house". Altså ikke det nyeste af det nyeste, 
men stadig brugbar. Lige nu har jeg en Desire S.  
 
Har fået tilbudt en 1mdr gammel Optimus G m. kvitt. til 1800, men er det et godt køb? Er softwaren stabil nok?  
 
Egentlig havde jeg tænkt en One/One Mini (brugt), men til 1800 er jeg fristet til at hoppe på den.... Men igen, er 
den fin nok? 

fresser2 

Hejsa kære holere! 
 
Har været så uheldig at min mor syntes hun skulle vaske noget tøj, der ikke skulle vaskes, hvor min telefon var i. 
 
Så jeg er på udkig efter ny, den jeg havde før var en gammel lorte Wildfire S fra HTC. Jeg er frisk på alle telefoner, 
og kan give 3.5k MAX, billigere foretrækkes. Mobilen skal bruges imorgen, så det må meget gerne være en der 
kan skaffes i en butik i Aarhus/Tilst, og ikke levering. 
 
Køber også gerne brugt hvis der er nogle der ligger inde med noget fedt. Mine krav: 
- Android (Helst det nyeste muligt, altså 4.2), Gider hverken iOS eller win-phone. 
- Jeg bruger den til at surfe på nettet, og styre min server. Derfor kunne 4g være at foretrække, men til den pris... 
- Skærmen skal være nogenlunde opløst, tænker i hvertfald 800x400+ agtigt. 
 
Nogle forslag?  

Mobil 

Hej alle sammen. Jeg skal have købt en ny smartphone men ved ikke hvilken.  
Her er mine krav: 
 
Må max koste 5.000kr (uden abonnement). 
 
Skal kunne holde min. de næste 3 år (altså kunne klare alle de kommende apps osv. min. de næste 3 år). 
 
Skal helst være "rimelig" holdbar. 

Funk 

Så er det snart ved at være på tide at jeg sender min gamle telefon på pension, så i den forbindelse er jeg i disse 
dage ved at søge på nettet efter en ny, men der er jo så mange forskellige modeller så det er ret svært at vælge 
en, det skal jo helst gerne være en smartphone der er holdbare og kan tåle lidt knubs en gang imellem, jeg har 
kigget lidt på iPhone modellerne og de er jo egentlig ret fede og så har jeg også kigget på samsung galaxy og sony 
experia modellerne, det værste er at de er ret dyre og jeg vil helst ikke købe en smartphone på tilbud hvor man 
så ender med at blive bundet af et eller andet abonnement hvor man pludselig ender med at få regninger der er 
dyre end sælger siger fordi der er alle mulige gebyrer og ting man ikke har fået noget at vide om. 
Er der nogen der har nogen erfaringer med nogen af de ovenstående modeller? 

Mutti Hvilken smartphone kan i anbefale til en 9-årig dreng, der primært skal bruge den til opkald og sms. 

Michael 
Østergaard 

Hvilken smartphone køber man, hvis ikke det skal være en iPhone - og som samtidig ikke er det samme som en 
mini-tablet? 

Karoline Jeg skal have en ny smartphone. Er vant til iPhone 4s. Hvad skal jeg købe? 

Jantzi 

Hej alle! 
 
Jeg har nu besluttet mig for at få en android smartphone, men er i tvivl om hvilken jeg skal vælge! Jeg har 
overvejet Nexus 4, HTC One X, Samsung Galaxy S3 og LG Optimus G. De nye såsom HTC One, SGS4 osv. er for 
dyre. Den skal helst koste under 4000 kr. 
Hvilken synes i jeg skal vælge? 
 
På forhånd tak! 

Sille-musen 

Ja jeg er jo totalt bagefter - så går stadig rundt med en gammel Nokia telefon. 
  
Jeg kunne faktisk godt tænke mig en smartphone, men en iphone til ca 5000 kr, da siger jeg altså fra. 
 
Flere har så anbefalet mig at kigge på samsung smartphonerne, men synes det er lidt af en jungle. 
  
Til jer der har en samsung smartphone - eller en anden der ikke koster spidses af en jetjager, hvilken en kan I 
anbefale og frem for alt HVORFOR ? 
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Håber I vil hjælpe en stakkels elektronik svag hestepige. 

Lundberg1978 

Hej, hvilken smartphone vil i anbefale til omkring 1000 kr. 
 
Den skal være ny og gerne med android da jeg ikke gider at skulle installere Zune for at overføre billeder. 
 
Jeg overvejer en Huawei Ascend G300 til 999 kr, men i må meget gerne komme med bedre alternativer. 

kbaggen 

Hej, 
nu skal det være, altså, Nokia C5 skal skiftes til en smartphone! 
 
Prisen skal være max. 2500kr, og det skal bare ikke være Apple, nogle skal jo gå mod strømmen! 
 
Bruges til: 
 
Tlf (selvsagt) 
Musik-aspiller 
Navigation (bil - dvs. offline maps iht. udlandstur) 
Løbeturer (musik + distance + rutesjov, men ikke pulsmåling og den slags gejl) 
Email (bruger hotmail) 
Internet (nyheder osv.) 
Især tage ok billeder og video af knægten. 
 
 
Andre krav: 
Ikke for stor, 3.5-3,8 i skærm tænker jeg! 
Robust (taber oftest telefon) 
Skal kunne lave Wi-fi-hotspot til Ipad! 
 
Har kigget en del på Sony Xperia Go, pga. robusthed, samt vandtæthed da jeg sejler i kano en gang imellem, 
løber, står på ski og dykker (ja, tlf, skal ikke med, men der kan være vådt rundt omkring en på land). Sony Xperia 
Go kan fås til ca. 1670kr pt. i elgigant-fantasten! 
 
Derudover har jeg kigget på Lumnia 620, som er på vej! 
 
Nogle andre råd, tlf. at overveje? 
 
KBN 

guest 

Halløjsa. Har købt en smartphone til min mor da hendes gamle nokia var ved at være færdig. Den kan hun 
imidlertid overhovedet ikke lide eller vænne sig til at bruge men hun er dog glad for det gode kamera der er i 
den.  
 
Derfor vil jeg høre om der er nogen der har en ide om en telefon der ville egne sig til hende? Hun er som nævnt 
vant til nokias styresystem. 

Anni 

Hej  
 
Jeg vil gerne koebe en ny smartphone, da jeg er utilfreds med min  
iphone... 
 
Hvad har i selv...og er tilfredse.. Det skal ikke vaere iphone og skal  
helst ikke koste mere end 2000 til 2500 kr. 
 
Fortsat god aften 

Tfolke 
Hej. Jeg står i den situation at jeg skal til at købe en smartphone. Hvilken telefon vil i 

mene er den bedste jeg kan få for ca. 1500kr? 

TommiX 

hej alle. jeg skal ud og ha min første android mobil. jeg var i elgiganten og kigge på begge mobiler. det er begge 
to lækre mobiler. jeg er total vildrede omkring hvad for en jeg skal købe. hvilken en vil i vælge? jeg heller måske 
lidt til Lg'en 

Breinbjerg 

Hej MD søger og sammenligner disse 3 modeller fra Sony Z, Z1, ZR  
 
Jeg har kigget en del på disse 3 modeller men kan ikke helt gennemskue hvor man får mest valuta for pengene. 
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Er der nogen der har erfaringer med en eller flere af disse modeller, og en mening om hvad man bør investere i 

MortaMots 

Synes i det prisniveaue de alle er meget ens. Kan det betale sig at købe sidste års modeller ( tænker nej da det 
virker til at prisfaldet er lille), eller måske brugt? 
 
Korte skud fra hoften, hvordan får man mest mobil for 2000kr? 

Mnissen 

Jeg har brug for lidt hjælp til valg af ny mobil, da jeg efterhånden har stirret mig blind på anmeldelser på 
alverdens hjemmesider. Jeg kigger efter en android mobil til max ca 2500.- og har et par specifikke krav, som jeg 
synes er svære at finde info om. I prioriteret rækkefølge har jeg brug for: 
 
1. En god antenne 
2. Stabil wifi forbindelse 
3. Et fornuftigt kamera 
4. Et fornuftigt batteri 
5. God lyd via Bluetooth 
 
Jeg overvejer pt S4 mini, Nexus 4, Xperia sp og Ascend p6, men er åben for forslag, hvis der er andre modeller 
som opfylder mine behov bedre. Er der nogle som kan hjælpe mig lidt på vej? 

sofalion 

Hejsa! 
 
Jeg vil gerne høre folket ad, hvad i vil anbefale mig i følgende situation. 
 
Jeg står og skal have ny android mobil, jeg har haft en Nexus 4 før, og jeg elskede den rå android oplevelse, uden 
bloatware og andet fra udgiveren. 
 
Hvad vil i anbefale mig, købe en samsung galaxy s4 også roote den til google play edition? (vil meget gerne høre 
lidt feedback fra folk med netop denne udgave) 
 
Jeg går ud fra Over the air opgraderinger ikke vil dukke op på min S4, hvis jeg først rooter den til google play 
edition? Skal jeg i så fald ind på xda's forums og hente den nye version af android hver gang? (har aldrig prøvet at 
roote før, derfor jeg spørg om måske åbenlyse ting) 
 
Eller, vente og købe Nexus 5 når den engang kommer i November? 
 
Jeg kan ret godt lide at jeg har mulighed for at skifte batteri og sætte SD kort i S4'eren, samt det kamera der 
sidder i, jeg vægter et godt kamera ret højt, og min erfaring med det kamera i Nexus 4 var desværre ikke for god. 
 
Så kort og godt, Købe en S4 nu og roote den? eller afvente Nexus 5? 
 
På forhånd tak! 

stefanzl 

Jeg står og skal købe ny telefon her i næste måned og som det ser ud nu er jeg godt nok meget i tvivl. Jeg holder 
mig til android systemet så det er hovedsageligt de telefoner der skal overvejes.  
 
Jeg kan godt lide telefonen har et fornuftigt design, bare den føles godt og holde om. De vigtigste funktioner er 
nok mest, at der er en ordentlig skærm på telefonen samt at der sidder et godt kamera i telefonen.  
 
Jeg synes det er utrolig svært og skelne forskellen mellem de forskellige topmodeller, men skal man gå ud fra 
telefonen skal være hurtig, have et godt kamera, helst en hd skærm og så ligge godt i hånden (jeg har ikke en stor 
hånd så den skal helst ikke være for meget over z1'erens størrelse), hvad skal man så vælge?  
 
Dem jeg har haft kigget meget på er Sony Xperia Z1, HTC One og Samsung Galaxy S4, men det er svært og 
vurdere hvilken en der er bedst da jeg ikke rigtig kender nogen der har telefonerne. 

Lyhne 
Hej er lidt i er dilemma omkring hvilken jeg skal vælge, hw specs er + på g2 men konstruktionen på One er fed og 
lækker  men hvad med fremtidige updates er det et minus på lg ? Eller kan man roote lg ? Har pt en iphone 5 

Veza 

Hej God morgen Alle samme. 
 
Lige nu har jeg en Iphone 4. og har det hos telmore ikke 4g  . ville hører om det var en god ide til at skifte til en ny 
5s.. men noget et problem jeg har er. jeg ville meget gerne have 4g på min iphone 4. men jeg ved ikke teleselskab 
har det bedste 4g og bedste mobil priser lige nu har jeg 25gb på mobilen på min iphone 4. men jeg har dåeligt 
net. 
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jeg bor inde i indre kbh og kører der fra til glostrup/høj tårrup. 
 
kender i nogen gode mobil pakke eller teleselskab der har det bedste netværk. ved godt er 5s er ikke komme 
endnu men. er der et teleselskab i kan anbefalde der har det bedste 4g net. 
 
mange tak for hjælpe 

frits063 

overvejer at købe 920, da det er en billig og stærk telefon med mange features.  
og ville derfor høre om nogle har oplevet nogle fejl og mangler ved modellen. ??? for at se om der er nogle 
generelle fejl  
(har høre noget om en sort skræm ved opkald) 
hilsen Frits 

Zeanix 

Hej HoL 
 
Jeg står og skal bruge en ny mobil, men jeg kan ikke bestemme mig for om det skal være Samsung eller HTC.. 
 
Jeg hælder mest til HTC, men er bange for at den er let modtagelig overfor ridser og skræmmer. 
 
Er der nogle af jer der ejer enten en S4 mini eller en One mini som har erfaringer i kan dele?  

itvivl 

Hej hol 
 
Jeg står og skal have ny mobil, da jeg simpelhen ikke har nogen mere. Jeg har kigget på LG G2 og Samsung Galaxy 
Note III, men jeg kan simpelhen ikke beslutte mig. Jeg har læst utallige anmeldelser om dem, set videoer og 
været i butikken og prøve dem begge to lidt..Jeg har brug for lidt inputs fra nogen andre nu, som måske har 
erfaring med en eller begge af disse mobiler 
 
På forhånd tak  

 

Links til indsamlet indhold: 
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29952-Jeg-er-i-tvivl! 

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29873-SGS2-smadret-forslag-til-ny-mobil  

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29802-God-men-billig-kameratelefon-(gerne-brugt) 

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29721-Hj%C3%A6lp-til-at-bestemme-mobil-)  

http://newz.dk/forum/tagwall/hjaelp-til-valg-af-android-smartphone-please-131495  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=743159  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=743077  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=742368  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=738925  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=737222  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=736366  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=734824  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=735603  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=732989  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=736366  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=728980  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231242-Ny-mobil  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?218936-Smartphone-til-11-%E5rig 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?230311-Udskiftning-af-Iphone-5  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?230199-Ny-mobil-hj%E6lp 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229478-SGS4-mini-vs-iPhone5  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229502-God-smartphone-max-1500  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229301-Hvilken-mobil-under-4-quot  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229202-Ny-smartphone-til-(sm%E5)-kvindeh%E6nder  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?228791-Iphone-5-Galaxy-S4-eller-HTC-one  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231171-Til-dig-som-har-har-pr%F8vet-LG-Optimus-G#post1702507  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=17&tid=733301#sid6225175  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=0&tid=732984#sid6221857  

http://www.pointblog.dk/funk/hvilken-smartphone  

http://netbaby.dk/forum/message.asp?MessageID=1863784  

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29952-Jeg-er-i-tvivl!
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29873-SGS2-smadret-forslag-til-ny-mobil
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29802-God-men-billig-kameratelefon-(gerne-brugt)
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29721-Hj%C3%A6lp-til-at-bestemme-mobil-)
http://newz.dk/forum/tagwall/hjaelp-til-valg-af-android-smartphone-please-131495
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=743159
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=743077
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=742368
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=738925
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=737222
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=736366
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=734824
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=735603
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=732989
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=736366
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=728980
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231242-Ny-mobil
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?218936-Smartphone-til-11-%E5rig
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?230311-Udskiftning-af-Iphone-5
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?230199-Ny-mobil-hj%E6lp
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229478-SGS4-mini-vs-iPhone5
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229502-God-smartphone-max-1500
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229301-Hvilken-mobil-under-4-quot
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?229202-Ny-smartphone-til-(sm%E5)-kvindeh%E6nder
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?228791-Iphone-5-Galaxy-S4-eller-HTC-one
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231171-Til-dig-som-har-har-pr%F8vet-LG-Optimus-G#post1702507
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=17&tid=733301#sid6225175
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=0&tid=732984#sid6221857
http://www.pointblog.dk/funk/hvilken-smartphone
http://netbaby.dk/forum/message.asp?MessageID=1863784
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https://twitter.com/MichaelOdk/statuses/332771978823991296  

http://twitter.com/john1966olsen/statuses/321938221841911808 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?225797-Hvilken-skal-jeg-v%E6lge#post1661410  

http://www.heste-nettet.dk/forum/6/221030/221030/  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?225232-Smartsphone-til-omkring-1000-kr#post-1  

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29572-Skal-ha-smartphone-men-hvilken-Sony-xperia-GO-eller-Lumnia-
620#post256052  

http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29556-Bedste-knaptelefon#post255941  

http://netbaby.dk/forum/message.asp?MessageID=1846032  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?223616-Hvilken-mobil-vil-i-anbefale-for-ca-1500kr#post1645972  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232053-Galaxy-s4-vs-Lg-G2 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232022-sony-Z-vs-ZR-vs-Z1 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231985-Ny-mobiltelefon-budget-2000kr  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231898-Ny-mobil-med-god-antenne  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231622-Nexus-5-eller-Samsung-Galaxy-s4-google-stock-edition  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231661-K%F8b-af-ny-telefon-(android)  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231495-Lg-g2-htc-One 

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231831-Fra-Iphone-4-til-Iphone-5s-en-god-ide  

http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232222-nogen-som-kan-sige-noget-d%E5rligt-om-920 

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744895  

http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744726  

 

Bilag 6 – Klyngeanalyse 

Wards Linkage 
 

 

https://twitter.com/MichaelOdk/statuses/332771978823991296
http://twitter.com/john1966olsen/statuses/321938221841911808
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?225797-Hvilken-skal-jeg-v%E6lge#post1661410
http://www.heste-nettet.dk/forum/6/221030/221030/
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?225232-Smartsphone-til-omkring-1000-kr#post-1
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29572-Skal-ha-smartphone-men-hvilken-Sony-xperia-GO-eller-Lumnia-620#post256052
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29572-Skal-ha-smartphone-men-hvilken-Sony-xperia-GO-eller-Lumnia-620#post256052
http://www.mobil-forum.dk/showthread.php?29556-Bedste-knaptelefon#post255941
http://netbaby.dk/forum/message.asp?MessageID=1846032
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?223616-Hvilken-mobil-vil-i-anbefale-for-ca-1500kr#post1645972
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232053-Galaxy-s4-vs-Lg-G2
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232022-sony-Z-vs-ZR-vs-Z1
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231985-Ny-mobiltelefon-budget-2000kr
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231898-Ny-mobil-med-god-antenne
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231622-Nexus-5-eller-Samsung-Galaxy-s4-google-stock-edition
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231661-K%F8b-af-ny-telefon-(android)
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231495-Lg-g2-htc-One
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?231831-Fra-Iphone-4-til-Iphone-5s-en-god-ide
http://www.mobildebat.dk/showthread.php?232222-nogen-som-kan-sige-noget-d%E5rligt-om-920
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744895
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=35&tid=744726
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Bilag 7 – Markedsanalyse 
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Bilag 8 – Social Search 
 

Søgning efter brugerskabt indhold i Google 
 

 

 

Søgeresultater for HTC One Søgning i YouTube 
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Middelværdier for klyngevariable per klynge 

 

Bilag 9 – Attributkrav per Segment 
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