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Executive	  summary	  	  
	  
Building	  customer	   loyalty	  has	   long	  been	  recognized	  as	   the	  key	  strategy	   for	  business	  growth.	  For	  

many	  years,	  companies	  have	  used	  models	  to	  measure	  which	  drivers	  the	  companies	  should	  seek	  to	  

improve	   in	  order	   to	   influence	  customer	  satisfaction	  and	   loyalty.	  However,	   the	  Fast	  Moving	  Con-‐

sumer	  Goods	  (FMCG)	  market	  has	  become	  more	  competitive,	  and	  it	  has	  become	  more	  difficult	  for	  

companies	  to	  differentiate	  their	  brands	  from	  the	  competition	  in	  a	  competitive	  market.	  

	  

In	  relation	  to	  the	  latter,	  this	  master	  thesis	  seeks	  to	  investigate	  whether	  brand	  loyalty	  is	  the	  most	  

efficient	   strategy	   for	  business	  growth.	  On	   the	  basis	  of	   the	  EPSI	   rating	  model,	   the	   intention	   is	   to	  

develop	  a	  significant	  growth	  model	  that	  includes	  the	  most	  relevant	  drivers	  for	  buying	  FMCG.	  Thus,	  

it	  must	  be	   identified	  what	  today	   incentives	  FMCG	  purchases	  and	  customer	  satisfaction.	   It	   is	  also	  

interesting	  to	  highlight	  whether	  the	  ultimate	  goals	  of	  the	  model	  should	  be	  brand	   loyalty	  as	  con-‐

sumers	  may	  be	  characterized	  as	  being	  satisfied,	  but	  at	  the	  same	  time	  shifting	  in	  their	  buying	  be-‐

havior.	  

	  	  

A	   conceptual	   framework	  was	   developed	   based	   on	   theory,	   qualitative	   and	   quantitative	   analyses	  

and	   hypotheses	   were	   developed	   for	   possible	   connections	   between	   the	   variables	   of	   the	   frame-‐

work.	  Data	  was	  collected	  through	  4	  in	  depth	  interviews	  and	  online	  surveys	  with	  229	  respondents.	  

Subsequently,	  data	  was	  analyzed	  using	  interview	  coding,	  factor	  analysis,	  cluster	  analysis	  and	  par-‐

tial	  least	  squares	  path	  modeling	  method	  (PLS).	  

	  	  

From	  the	  cluster	  analysis	  it	  was	  found	  that	  the	  segments	  in	  the	  FMCG	  industry	  do	  not	  differ	  from	  

each	  other	  in	  terms	  of	  their	  loyalty	  and	  changing	  buying	  behavior.	  Through	  the	  PLS	  analysis	  it	  was	  

found	  that	   Image,	  Price,	  Promotion,	  Presence,	  Transparency	  and	  Distinctiveness	  were	  significant	  

drivers	  for	  buying	  FMCG.	  Furthermore,	  it	  could	  be	  concluded	  that	  brand	  satisfaction	  has	  a	  signifi-‐

cant	  effect	  on	  both	  brand	  switching	  and	  loyalty.	  

	  	  

Based	   on	   the	   new	   growth	  model,	   opportunities	  were	   set	   for	   strategic	   initiatives	   that	   could	   im-‐

prove	  companies’	  sales	  of	  FMCG.	  Also,	  the	  thesis	  has	  resulted	   in	   limitations	  and	  calls	   for	   further	  

investigations.	  	  
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1.	  Indledning	  

1.1	  Problemfelt	  	  
“Virksomhedens	  potentiale	  ligger	  i	  kundetilfredshed	  og	  -‐	  loyalitet”.	  Således	  hævder	  adskillige	  pro-‐

fessorer	  og	  forskere	  inden	  for	  marketing	  og	  loyalitet	  (Fornell	  et	  al.,	  1996;	  Grønholdt	  et	  al.,	  2002;	  

Kristensen	  &	  Martensen,	  1996).	  Det	  har	  i	  mange	  år	  været	  populært	  for	  virksomheder	  at	  anvende	  

modeller	   for	  måling	   af	   kundetilfredshed	   og	   -‐loyalitet	   i	   deres	   strategiske	   planlægning.	   Ved	   at	   få	  

indsigt	  i	  og	  forstå,	  hvad	  der	  driver	  kundetilfredshed,	  bestræber	  virksomheder	  sig	  på	  at	  skabe	  kun-‐

defastholdelse	  og	  økonomisk	  vækst.	  En	  målemodel,	  der	  er	  særligt	  udbredt	  på	  det	  danske	  marked	  

er	  EPSI	  Rating,	  hvor	  virksomheder	  gennem	  syv	  latente	  variable	  kan	  måle	  deres	  forhold	  til	  kundetil-‐

fredshed	  og	  -‐loyalitet	  (Kristensen,	  Martensen	  &	  Grønholdt,	  2000).	  	  

	  

Men	  bør	  virksomheder	  i	  dag	  satse	  på	  loyale	  kunder	  for	  at	  skabe	  økonomisk	  vækst?	  Dette	  er	  et	  nu-‐

tidigt	  spørgsmål,	  der	  stilles	  af	  flere	  marketingfolk,	  som	  hævder,	  at	  loyalitetsbegrebet	  er	  udfordret.	  

Forbrugerne	  er	  blevet	  beslutningstrætte	  og	  har	  mere	  travlt	  end	  nogensinde.	  De	  vil	  have	  dagligda-‐

gens	  beslutninger	   simplificeret	  og	  bruge	  mindst	  mulige	   ressourcer	  på	  at	  overveje	  et	   køb	   (Dansk	  

Markedsføring,	   2015).	   Forbrugerne	   tilvælger	   i	   højere	   grad	  deres	   produkter	   på	  baggrund	   af	   gen-‐

kendelighed	  og	  tilgængelighed,	  og	   lægger	   ikke	  særlig	  mange	  tanker	  bag	  et	  valg,	  som	  virksomhe-‐

derne	  tror	  de	  gør	  (ibid.).	  	  

	  

Byron	  Sharp	  (2010)	  er	  en	  af	  dem,	  der	  stiller	  spørgsmål	  til	  ovenstående	  og	  har	  en	  særlig	  fremtræ-‐

dende	  påstand	  om,	  at	  det	  er	  markedspenetration	  og	  massemarkedsføring,	  der	  er	  afgørende	  for	  et	  

brands	  succes.	  Der	  opleves	  ikke	  længere	  samme	  differentiering	  mellem	  produkter,	  hvorfor	  forbru-‐

gerne	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  er	  tilfredse	  med	  de	  brands,	  der	  findes	  på	  hylden	  inden	  for	  en	  given	  

produktkategori.	   Sharp	   (2010)	  pointerer,	   at	   tilstedeværelsen	  på	  markedet	  øger	   sandsynligheden	  

for,	  at	  forbrugerne	  tilvælger	  en	  virksomheds	  brand	  frem	  for	  dens	  konkurrenter.	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  anerkender	  imidlertid,	  at	  brandloyalitet	  stadig	  er	  en	  realitet,	  men	  størrelsen	  på	  den	  

kundegruppe,	  der	  er	  loyal,	  er	  betydelig	  mindre	  sammenlignet	  med	  virksomhedens	  øvrige	  kunder.	  

Derfor	   har	   virksomheder	   tendens	   til	   at	   allokere	   for	  mange	   ressourcer	   til	   at	   fastholde	   de	   loyale	  
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kunder,	   der	   omsætningsmæssigt	   ikke	   kan	   opveje	   for	   tilegnelsen	   af	   nye.	   I	   bogen,	   “How	   brands	  

grow:	  what	  marketers	  don’t	   know”,	   forelægger	  Sharp	   (2010)	   sin	   teori,	   samt	  en	   række	   love	  virk-‐

somheder	  bør	  følge	  for	  at	  opnå	  vækst.	  Heri	  udfordres	  Paretos	  80/20	  lov,	  der	  konstaterer,	  at	  80%	  

af	  en	  virksomheds	  omsætning	  kommer	  fra	  20%	  af	  virksomhedens	  kunder.	  Dette	  betyder,	  at	  stør-‐

stedelen	  af	  virksomhedens	  salg	   stammer	   fra	  virksomhedens	   loyale	  og	  omsætningstunge	  kunder.	  

Med	  afsæt	  i	  research	  foretaget	  i	  Fast	  Moving	  Consumer	  Goods	  (herefter	  FMCG)	  branchen,	  konklu-‐

derer	  Sharp	  (2010),	  at	  fordelingen	  snarere	  bør	  være	  60/20,	  da	  kun	  60%	  af	  omsætningen	  stammer	  

fra	  20%	  af	  virksomhedens	  omsætningstunge	  kunder.	  Med	  andre	  ord	  betyder	  dette,	  at	  de	   loyale	  

kunder,	  for	  de	  fleste	  virksomheder,	  udgør	  en	  mindre	  del	  af	  den	  samlede	  kundebase.	  Sharp	  (2010)	  

understreger	  således,	  at	  virksomheder	  ikke	  udelukkende	  bør	  investere	  i	  markedsføring	  med	  hen-‐

blik	  på	  at	  fastholde	  en	  loyal	  kundebase.	  Derimod	  bør	  virksomheder,	  satse	  på	  de	  kunder,	  der	  køber	  

“af	  og	  til”,	  herunder	  deres	  “light”	  og	  “medium”	  users.	  	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  er	  det	  klarlagt,	  at	  målemodeller	  for	  brandloyalitet,	  i	  mange	  år,	  

har	  indfundet	  sig	  i	  virksomheders	  strategi	  for	  at	  skabe	  vækst.	  I	  takt	  med,	  at	  forbrugernes	  købsad-‐

færd	  har	  ændret	   sig,	   er	  der	   i	   de	   senere	  år	  opstået	   tvivl	   om,	  hvorvidt	   fokusset	  på	  brandloyalitet	  

stadig	  er	  den	  mest	  fordelagtige	  strategi	  for	  brandvækst.	  	  

	  

De	  eksisterende	  anerkendte	  målemodeller	  har	  dét	  tilfælles,	  at	  tilfredshed	  og	  loyalitet	  er	  modeller-‐

nes	  ultimative	  afhængige	  variable,	  der	  signalerer	  kundefastholdelse	  og	  rentabilitet.	  Denne	  afhand-‐

ling	  søger	  at	  revidere	  disse	  målemodeller,	  samt	  deres	  tilhørende	  teori.	  Det	  ønskes	  at	  undersøge,	  

hvorledes	   en	  målemodel	   kan	   tillægges	   ny	   betydning,	   så	  modellen	   omfavner	   de	   i	   dag	   relevante	  

købstendenser,	  samt	  baner	  vejen	  for	  FMCG	  branchen.	  Til	  at	  belyse	  denne	  problemstilling	  bør	  det	  

diskuteres,	  hvorvidt	  målemodellernes	  nuværende	  latente	  variable	  stadig	  er	  anvendelige,	  hvorvidt	  

de	  bør	  revideres,	  og	  om	  nye	  bør	  tilføjes.	  Det	  findes	  desuden	  interessant	  at	  belyse,	  hvorvidt	  model-‐

lernes	   ultimative	  mål	   stadig	   bør	   være	   loyalitet,	   da	   forbrugerne	  muligvis	   kan	   karakteriseres	   som	  

værende	  tilfredse,	  men	  samtidig	  skiftende	  i	  deres	  købsadfærd.	  	  
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1.2	  Problemformulering	  
Til	  at	  afdække	  ovenstående	  problemstilling	  er	  hensigten	  at	  udvikle	  en	  vækstmodel,	  der	  skal	  tage	  

afsæt	  i	  de	  traditionelle	  brandloyalitets	  målemodeller.	  Denne	  model	  skal	  søge	  at	  måle,	  hvilke	  vari-‐

able,	  der	  gør	  kunderne	  tilfredse	  ved	  køb	  af	  FMCG	  og	  hvorledes	  disse	  variable	  påvirker	  kundernes	  

efterkøbsadfærd.	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  følgende	  problemformulering	  opstillet:	  	  

	  

Hvilke	   variable	  driver	   FMCG	  virksomheders	   salg	   i	   dag	  og	  hvordan	  vil	   en	  ny	   vækstmodel	   se	  ud	  

med	  afsæt	  i	  disse	  variable?	  	  

	  

Til	  understøttelse	  og	  besvarelse	  af	  nærværende	  problemformulering,	  er	  der	  opstillet	  følgende	  un-‐

derspørgsmål:	  	  

	  

1. Hvad	  kendetegner	  de	  traditionelle	  målemodeller	  for	  tilfredshed	  og	  brandloyalitet?	  	  

2. Eksisterer	  der	  kundeloyalitet	  på	  FMCG	  markedet	  i	  dag?	  	  

3. Hvad	  er	  forbrugernes	  primære	  drivere	  til	  køb	  af	  FMCG	  i	  dag?	  	  

4. Med	  afsæt	  i	  nye	  indsigter,	  hvorledes	  kan	  en	  ny	  vækstmodel	  se	  ud	  for	  virksomheder	  i	  FMCG	  

branchen?	  

5. Med	  afsæt	  i	  den	  nye	  vækstmodel,	  hvilke	  tiltag	  anbefales	  for	  at	  forbedre	  virksomheders	  salg	  

af	  FMCG?	  	  

	  

1.3	  Afgrænsning	  	  
I	  henhold	   til	  problemstillingen	  søges	  det	  at	   identificere,	  hvad	  der	  driver	   forbrugernes	  køb	  og	   til-‐

fredshed	  på	  det	  danske	  FMCG	  marked,	  hvorfor	  afhandlingen	  vil	  have	  afsæt	  i	  forbrugermarkedet.	  

Dermed	   afgrænses	   der	   fra	   business-‐to-‐business	  markedet,	   hvorfor	   det	   fravælges	   at	   undersøge,	  

hvad	  der	  driver	  tilfredshed	  for	  FMCG	  produkter	   i	  offentlige	  og	  erhvervsmæssige	  sammenhænge.	  

Ydermere	   vil	   afhandlingens	   FMCG	   fokus	  betragtes	  på	   et	   generelt	   niveau,	   hvorfor	   der	   ikke	   tages	  

stilling	  til	  problemstillingen	  på	  et	  produktniveau.	  Der	  forsøges	  imidlertid	  at	  afhjælpe	  forbrugernes	  

opfattelse	  af	  FMCG	  markedet	  ved	  at	  give	  eksempler	  på	  produktniveau.	  	  
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I	  nærværende	  afhandling	  defineres	  FMCG,	  som	  produkter,	  der	  købes	  og	  forbruges	  ofte	  af	  forbru-‐

gerne.	  Yderligere	  er	  det	  produkter,	  der	  har	  relativt	  lave	  priser.	  De	  vigtigste	  produktkategorier	  un-‐

der	  FMCG	  omfatter	  personlig-‐	  og	  husholdningspleje	  samt	  føde-‐	  og	  drikkevarer.	  

1.4	  Struktur	  og	  læsevejledning	  
	  

	  
	  
	  

Figur	  1.1	  Kilde:	  egen	  tilvirkning.	  
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Ovenstående	  model	   søger	   at	   give	  overblik	  over	   afhandlingens	   struktur.	   Som	  nævnt	  danner	  pro-‐

blemformuleringen	  baggrund	  for	  nærværende	  afhandling.	  I	  forlængelse	  af	  indledningen	  foretages	  

en	   diskussion	   af	   det	   videnskabsteoretiske	   og	   metodiske	   perspektiv.	   Teoridelen	   tager	   udgangs-‐

punkt	   i	   traditionelle	  målemodeller,	  samt	  nyere	  teori,	  der	   inddrager	  diskussion	  af	   loyalitetsbegre-‐

bet	  og	  drivere	  for	  køb	  af	  FMCG	  i	  dag.	  En	  kvalitativ	  analyse	  følger	  med	  formålet	  om	  at	  bringe	  yder-‐

ligere	  viden	  til	  problemformuleringen.	  Som	  følge	  af	  den	  kvalitative	  analyse	  kan	  der	  opstilles	  hypo-‐

teser,	  der	  ønskes	  undersøgt	  ved	  kvantitativ	  analyse.	  På	  baggrund	  af	  den	  kvantitative	  analyse	  kan	  

en	  vækstmodel	  formuleres,	  hvoraf	  de	  opstillede	  hypoteser	  kan	  be-‐	  eller	  afkræftes.	  Med	  afsæt	  i	  de	  

fundne	  resultater	  i	  analyserne,	  er	  det	  muligt	  at	  udarbejde	  strategiske	  tiltag	  og	  anbefalinger	  til	  virk-‐

somheder	  i	  FMCG	  branchen.	  Afslutningsvist	  opsummeres	  afhandlingens	  resultater	  i	  en	  konklusion,	  

hvorefter	  der	  foretages	  diskussion	  af	  afhandlingen.	  	  

	  

2.	  Videnskabsteoretisk	  perspektiv	  	  
Thomas	  Kuhn	  (1962)	   introducerede	  paradigmebegrebet	  og	  gjorde	  op	  med	  videnskaben	  som	  væ-‐

rende	  en	  stabil	  enhed.	  Kuhn	  (1962)	  mener,	  at	  videnskaben	  er	  fragmenteret	  i	  forskellige	  forsknings-‐

traditioner,	  hvor	  forskningsprocessen	  er	  i	  fokus.	  Fokus	  flyttes	  fra,	  hvad	  forskere	  bør	  gøre	  til,	  hvad	  

de	  rent	  faktisk	  gør.	  Et	  paradigme	  er	  grundlæggende	  principper,	  der	  styrer	  et	  forskningsfelt	  og	  af-‐

gør,	  hvordan	  et	  forskningsfelt	  anskues	  (Kuhn,	  1962).	  	  

	  

Ovenstående	  indikerer	  således,	  at	  der	   ikke	  findes	  ét	  rigtig	  perspektiv	  til	  at	  arbejde	  med	  en	  given	  

problemstilling,	  men	  at	  det	  er	  en	  betegnelse	  for	  forståelse	  og	  erkendelse	  af	  verden,	  som	  en	  teori	  

bygger	  på	  (Justesen	  &	  Mik	  Meyer,	  2010).	  Ligeledes	  betyder	  det,	  at	  der	  er	  forskellige	  opfattelser	  af	  

ontologi,	  epistemologi	  og	  metodologi,	  da	  valget	  af	  paradigme	  har	  konsekvenser	  for,	  hvordan	  ver-‐

den	  opfattes	   (Nygaard	  &	  Presskorn	   Thygesen,	   2012)	   og	   dermed	  hvordan	  problemformuleringen	  

besvares.	  Ifølge	  Kuhn	  (1962)	  er	  ontologi,	  epistemologi	  og	  metodologi	  inkommensurable,	  hvor	  me-‐

todetriangulering	   ikke	  tillades,	  da	  naturvidenskabens	  og	  fysikkens	  historie,	  som	  Kuhn	  selv	  beher-‐

skede,	  oftest	  benytter	  et	  paradigme	  ad	  gangen.	  Modsat	  naturvidenskaben	  er	  samfundsvidenska-‐

ben	  mere	  kompleks	  og	  avanceret	  at	  beherske,	  hvorfor	  der	  kan	  eksistere	  flere	  paradigmer	  på	  sam-‐

me	  tid	  (Nygaard	  &	  Presskorn	  Thygesen,	  2012).	  	  
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Ovenstående	  indikerer	  paradigmevalgets	  vigtighed,	  hvorfor	  dette	  afsnit	  vil	  afdække	  afhandlingens	  

videnskabsteoretiske	   ståsted	   og	   de	   tilhørende	   overvejelser.	   Som	   nævnt	   i	   ovenstående	   er	   sam-‐

fundsvidenskaben	  en	  svær	  disciplin	  af	  beherske,	  hvor	  flere	  paradigmer	  kan	  give	  et	  mere	  nuanceret	  

billede.	   Ligeledes	   har	   denne	   afhandling	   fokus	   på,	   som	   problemformuleringen	   antyder,	   at	   finde	  

frem	  til,	  hvordan	  forbrugernes	  adfærd	  er	  i	  forhold	  til	  køb	  i	  FMCG	  branchen,	  hvorfor	  der	  igennem	  

afhandlingen	  vil	  ske	  et	  paradigmeskift.	  Konsekvensen	  af	  dette	  betyder,	  at	  afhandlingen	   ligeledes	  

accepterer,	  at	  viden	  ikke	  kan	  skabes	  ud	  fra	  udelukkende	  ét	  paradigme.	  Der	  vil	  i	  nedenstående	  af-‐

snit	  omkring	  ontologi,	  epistemologi	  og	  metodologi	  forklares	  og	  argumenteres	  for	  valg	  af	  paradig-‐

me	  og	  paradigmeskift,	  herunder	  hermeneutik	  og	  neo-‐positivisme.	  	  

	  

2.1	  Ontologi	  	  
Ontologien	  er	  defineret	  som	  “lærende	  om	  det	  værende”	  (Justesen	  &	  Mik	  Meyer,	  2010:	  14),	  hvilket	  

betyder,	  hvordan	  det	  værende	  opfattes	  og	  hvordan	  genstandsfeltet	  undersøges.	  	  

	  

Afhandlingen	  søger	  at	  undersøge,	  hvorledes	  anerkendte	  målemodeller	   for	   loyalitet	  kan	  tillægges	  

en	  ny	  betydning.	  Dette	  kræver	   indledningsvist	  at	   forstå	   forbrugernes	  købsadfærd	  og	  opfattelse	   i	  

forhold	  til	  køb	  af	  et	  FMCG	  produkt.	  Den	  hermeneutiske	  tilgang	  findes	  at	  kunne	  afhjælpe	  med	  det-‐

te,	   da	   tilgangen	   anses	   som	   forståelsesvidenskab	   (Nygaard	  &	   Presskorn	   Thygesen,	   2012).	  Herud-‐

over	  er	  denne	  tilgang	  i	  høj	  grad	  bygget	  på	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  der	  betyder,	  at	  en	  forståelse	  

er	  baseret	  på	  en	  vekselvirkning.	  Mere	  specifikt	  betyder	  dette,	  at	  en	  forståelse	  af	  genstandsfeltet	  er	  

baseret	  på	  en	  forforståelse,	  der	  igen	  giver	  en	  ny	  forståelse,	  hvilken	  bidrager	  til	  at	  belyse	  problem-‐

stillingens	  helhed.	  Med	  andre	  ord	  skal	  problemstillingens	  enkelte	  dele	  forstås,	  før	  der	  kan	  skabes	  

en	  forståelse	  af	  helheden	  (ibid.).	  I	  afhandlingen	  er	  det	  derfor	  relevant	  og	  nødvendigt	  at	  se	  nærme-‐

re	  på	  både	  ældre	  og	  nyere	  teori,	  der	  kan	  fremkalde	  en	  uddybende	  forståelse	  af	  problemformule-‐

ringens	  sammenhæng.	  

	  

Hermeneutikkens	   ontologi	   er	   karakteriseret	   som	   ‘begrænset	   realistisk’,	   da	   denne	   tilgang	   ikke	  

hævder	  at	  genstande	  er	  menneskeskabte,	  men	   i	   stedet	  hævder,	  at	  videnskabens	  genstande	  skal	  

ses	  i	  sammenhæng	  med	  menneskets	  forståelse.	  Det	  handler	  om	  at	  begribe	  det	  undersøgtes,	  for-‐
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brugernes,	   synspunkt	   (Nygaard	   &	   Presskorn	   Thygesen,	   2012).	   Afhandlingen	   søger	   ligeledes	   en	  

kvantificerbar	  model	  med	  mulighed	  for	  generaliserbarhed,	  hvorfor	  der	  løbende	  vil	  ske	  et	  paradig-‐

meskift	  fra	  hermeneutikken	  til	  neo-‐positivisme,	  hvor	  ontologien	  ligeledes	  betragtes	  som	  ‘begræn-‐

set	  realistisk’.	  På	  trods	  af,	  at	  paradigmerne	  har	  samme	  ontologi	  har	  neo-‐positivismen	  et	  forskelligt	  

grundlag	  fra	  hermeneutikken.	  Neo-‐positivismen	  søger	  en	  realistisk	  verden,	  men	  anerkender,	  at	  det	  

ikke	   er	   nemt	   at	   afdække	   den	   virkelig	   verden	   fuldstændigt,	   hvorfor	   det	   kan	   være	   svært	   at	   finde	  

frem	  til	  den	  eksakte	  sandhed	  (ibid.).	  	  

	  

2.2	  Epistemologi	  	  
Ontologien	  har	  en	   indvirkning	  på	  de	  epistemologiske	  konsekvenser,	  da	  ontologien	  vil	   fremtvinge	  

en	  antagelse	  om,	  hvordan	  verden	  betragtes.	  Epistemologi	  er	  derimod	  et	  spørgsmål	  om,	  “hvad	  man	  

kan	  vide	  om	  verden	  og	  hvordan	  denne	  viden	  kan	  opnås”	  (Justesen	  &	  Mik	  Meyer,	  2010:	  14).	  	  

	  	  

Hermeneutikkens	  epistemologi	  tager	  udgangspunkt	  i	  begrebet	  forståelse,	  hvorfor	  epistemologien	  

anses	  som	  værende	  ‘subjektiv’.	  Når	  der	  anvendes	  en	  hermeneutisk	  tilgang	  vil	  epistemologien	  blive	  

subjektiv,	  da	  viden	  altid	  er	   forbundet	  med	  det	  undersøgte,	  hvorfor	  der	   tages	  udgangspunkt	   i	  en	  

subjektiv	   forståelsesramme.	  Dette	   bevirker,	   at	   erkendelsen	   i	   hermeneutikken	   består	   i	   at	   udvide	  

forståelsen.	   Ligeledes	  vil	  der	   forsøges	  at	  anskue	  problemformuleringen	  med	  en	  åben	   tilgang,	  og	  

dermed	  bestræbes	  på	  at	  minimere	  forudforståede	  meninger.	  Herudover	  må	  det	  erkendes,	  at	  for-‐

brugerne	  ikke	  altid	  selv	  er	  bevidste	  om	  deres	  egne	  motiver,	  hvorfor	  fortolkningen	  vil	  gå	   længere	  

end	  forbrugernes	  egne	  selvforståelser	  (Nygaard	  &	  Presskorn	  Thygesen,	  2012).	  

	  

Det	  neo-‐positivistiske	  valg	  giver	  ligeledes	  epistemologiske	  konsekvenser,	  hvor	  viden	  er	  ‘modifice-‐

ret	  objektiv’,	  og	  objektiviteten	  søges	  som	  ideal,	  hvor	  det	  kun	  er	  muligt	  at	  minimere	  menneskelige	  

bias,	  hvilke	  aldrig	  kan	  elimineres	  fuldstændigt.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  statistiske	  resultater,	  der	  op-‐

nås	  i	  afhandlingen,	  mere	  eller	  mindre	  vil	  være	  indikation	  for	  virkeligheden	  frem	  for,	  hvordan	  virke-‐

ligheden	  reelt	  eksisterer.	  	  
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2.3	  Metodologi	  
Paradigmevalget	  og	  deres	   tilhørende	  ontologi	  og	  epistemologi	  medfører	  konsekvenser	   for	   forsk-‐

ningsprocessen.	  Når	  hermeneutikken	  omsættes	  til	  en	  forskningsmetodologi	  fører	  dette	  til	  kvalita-‐

tive	  metoder,	   i	  form	  af	  interviews.	  Som	  ontologien	  og	  epistemologien	  indikerer,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  

undersøgeren	  kommer	  ud	  over	  egen	  forforståelse,	  hvorfor	  der	  bl.a.	  ikke	  bør	  arbejdes	  med	  lukkede	  

spørgsmål	  i	  interviewene.	  Modsætningsvist	  skal	  undersøgeren	  forsøge	  at	  indleve	  sig	  i	  undersøgtes	  

synspunkt,	  for	  på	  den	  måde	  at	  forstå	  noget	  nyt.	  Ved	  denne	  indlevelse	  vil	  der	  i	  bedste	  tilfælde	  ske	  

en	  horisontsammensmeltning,	   idet	  forståelseshorisonterne	  vil	  smelte	  sammen	  (Nygaard	  &	  Press-‐

korn	  Thygesen,	  2012).	  	  

	  

Som	  nævnt	   tidligere	   ønskes	   en	   kvantificering	   af	   data	   i	   afhandlingen,	   der	   vil	   forsøge	   at	   betragte	  

data	  så	  virkelighedsnært	  som	  muligt,	  hvilket	  det	  neo-‐positivistiske	  paradigme	  søger	  (ibid.).	  Dette	  

medføre,	  at	  der	  i	  forskningsprocessen	  anvendes	  kvantitative	  i	  studier,	  hvor	  der	  opstilles	  hypoteser,	  

der	  skal	  afkræftes	  eller	  bekræftes	  (Nygaard	  &	  Presskorn	  Thygesen,	  2012).	  Der	  foretages	  en	  spør-‐

geskemaundersøgelse,	   der	   kan	   kvantificere	   data,	   hvor	   der	   efterfølgende	   forsøges	   at	   fortolke	   på	  

data	  med	  en	  ‘modificeret	  objektiv’	  tilgang,	  således	  at	  målingen	  bliver	  så	  virkelighedsnær	  som	  mu-‐

lig.	  Det	   accepteres	  ud	   fra	  ovenstående,	   at	   subjektiviteten	   fra	  hermeneutikken	  og	  det	   kvalitative	  

studie	  vil	  have	  indflydelse	  på	  den	  kvantitative	  undersøgelse	  og	  dennes	  resultater.	  	  

De	  kvalitative	  og	  kvantitative	  analysemetoder,	  formålet	  og	  udførelsen	  heraf	  vil	  blive	  uddybet	  i	  ne-‐

denstående	  afsnit.	  	  

	  

3.	  Undersøgelsesdesign	  	  
Dette	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  beskrive	  afhandlingens	  metodiske	  ståsted	  og	  indsamlingen	  af	  empiri,	  

herunder	  primær	  og	  sekundær	  data.	  Der	  vil	  både	  redegøres	  for	  de	  kvalitative	  og	  kvantitative	  stu-‐

dier	  samt	  argumenteres	  for	  tilvalg	  herfor.	  	  
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3.1	  Sekundær	  dataindsamling	  
I	  afhandlingen	  benyttes,	  der	  udover	  primær	  data,	  sekundær	  data	  i	  form	  af	  lærebøger,	  artikler	  fra	  

aviser	  og	   tidsskrifter	   samt	  hjemmesider	  og	  publikationer.	  Den	   sekundære	  dataindsamling	  er	   an-‐

vendt	  til	  at	  opnå	  en	  mere	  dybdegående	  viden	  om,	  hvordan	  en	  målemodel	  er	  opbygget,	  samt	  en	  

viden	  om	  forbrugertendenser	  og	  de	  tilhørende	  variable	  for	  køb	  af	  FMCG.	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  

Herudover	  kan	  det	  afhjælpe	  at	  redegøre	  for	  afhandlingens	  referenceramme,	  da	  denne	  type	  empiri	  

beror	   sig	  på	  allerede	   relevant	   forskningsdata	   (ibid.).	   Ligeledes	   fungerer	  den	   sekundære	  dataind-‐

samling	  som	  et	  værktøj	  til,	  hvordan	  afhandlingens	  metode	  er	  valgt,	  da	  tidligere	  undersøgelser	  gi-‐

ver	   inspiration	   til	   dette.	   Den	   opstillede	   referenceramme	   vil	   primært	   være	   bygget	   på	   sekundær	  

dataindsamling,	  hvilket	  vil	  uddybes	  yderligere	  i	  teoriafsnittet.	  	  

	  

3.2	  Primær	  dataindsamling	  
I	  nedenstående	  afsnit	  redegøres	  for	  afhandlingens	  primære	  dataindsamling,	  herunder	  kvalitative	  

og	  kvantitative	  metoder,	  samt	  en	  diskussion	  heraf.	  

3.2.1	  Kvalitativ	  undersøgelsesmetode	  	  
Afhandlingens	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  fører	  til	  kvalitative	  metodiske	  konsekvenser.	  De	  kvali-‐

tative	  metoder	  har	  en	  eksplorativ	  tilgang	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012),	  hvilken	  kan	  tilvejebringe	  viden	  

om	   problemstillingen	   og	   fastlægge,	   hvilke	   variable,	   der	   skal	   undersøges.	   Der	   arbejdes	   i	   denne	  

sammenhæng	  med	  en	  induktiv	  metode,	  da	  der	  vil	  forsøges	  at	  udlede	  en	  sammenhæng	  og	  et	  møn-‐

ster,	  der	  kan	  danne	  baggrund	  for	  ny	  teori	  (ibid.).	  Der	  vil	  imidlertid	  ligeledes	  arbejdes	  deduktivt,	  da	  

spørgsmålene	  vil	  stilles	  ud	  fra	  en	  opstillet	  referenceramme,	  hvor	  der	  samtidig	  søges	  en	  åbenhed	  

overfor	  nye	  mønstre.	   I	  forlængelse	  heraf	  er	  den	  kvalitative	  metode	  vigtig,	  for	  at	  kunne	  diskutere	  

nuværende	  og	  relevant	  teori,	  for	  på	  den	  måde	  at	  kunne	  udvikle	  hypoteser,	  der	  skal	  bane	  vejen	  for	  

den	  kvantitative	  analyse	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  

	  

Som	  nævnt	  har	  den	  kvalitative	  analyse	  til	  formål	  at	  kunne	  identificere	  eventuelle	  relevante	  variab-‐

le	  til	  en	  ny	  målemodel	  og	  dermed	  give	  en	   indikation	  af,	  hvilke	  bagvedliggende	  målevariable,	  der	  

skal	  være	  del	  af	  den	  kvantitative	  analyse.	  Den	  kvalitative	  metode	  vil	  derfor	  danne	  baggrund	  for	  en	  
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eventuel	  revidering	  af	  referencerammen,	  hvoraf	  der	  kan	  udvikles	  hypoteser,	  der	  testes	  kvantita-‐

tivt.	  	  

	  

Sekundær	  data	   skal	   indledningsvis	   give	   input	   til	   den	   kvalitative	  metode.	  Den	   kvalitative	  metode	  

anses	  som	  værende	  den	  bedste	  metode	  til	  at	  indfange	  nuancer	  af	  forbrugernes	  holdninger,	  moti-‐

ver	  og	  adfærd	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  Dette	  er	   i	  overensstemmelse	  med	  hermeneutikken,	  der	  

som	  nævnt	  er	  en	  forståelses-‐	  og	  fortolkningslære.	  Dybdegående	  interviews	  anses	  derfor	  som	  væ-‐

rende	  den	  mest	   fordelagtige	  metode,	   til	   at	   skabe	  ovennævnte	   forståelse,	   samt	   indfange	   forbru-‐

gernes	  holdninger.	  	  

	  

Dybdegående	  interviews	  er	  som	  udgangspunkt	  ustrukturerede,	  fordi	  de	  netop	  søger	  at	  identificere	  

underliggende	  motivation,	  holdninger,	  attituder	  og	  meninger	  omkring	  problemstillingen	  (Malhotra	  

&	  Birks,	  2012).	  Dette	  bevirker,	  at	  dybdegående	   interviews	  giver	  mulighed	   for	  “dialog”.	  En	  del	  af	  

“dialogen”	  er	  prædefineret,	  da	  der	  opstilles	  en	  referenceramme,	  der	  ønskes	  viden	  om.	  Derfor	  vil	  

interviewene	   optræde	   semistrukturerede,	  med	   en	   række	   på	   forhånd	   udvalgte	   hovedspørgsmål,	  

men	  hvor	  der	  samtidig	  gives	  mulighed	  for	  at	  stille	  uforudsete	  spørgsmål.	  Ligeledes	  kan	  responden-‐

ten	  bidrage	  med	  uforberedte	   temaer.	  På	  den	  måde	   stimuleres	  ny	  viden	   samtidig	  med,	  at	  de	  på	  

forhånd	  udvalgte	   spørgsmål	   besvares	   (Mik	  Meyer	  &	   Justesen,	   2010).	   For	   at	   skabe	   horisontsam-‐

mensmeltning,	  som	  hermeneutikken	  søger,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  stilles	  tilstrækkelig	  mange	  under-‐

spørgsmål	   til	   de	   hovedspørgsmål,	   hvor	   der	   gives	   utilstrækkelige	   svar	   (Mik	   Meyer	   &	   Justesen,	  

2010).	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  skabe	  en	  bedre	  forståelse,	  hvilket	  danner	  grundlag	  for	  den	  rigti-‐

ge	  fortolkning.	  Der	  er	  en	  række	  kriterier,	  der	  kan	  afhjælpe	  med	  at	  frembringe	  et	  succesfuldt	  dyb-‐

deinterview,	   hvorfor	   det	   vil	   forsøges	   at	   skabe	   empati	   for	   respondenten,	   skabe	   en	   komfortabel	  

stemning	  og	  på	  den	  måde	  opfordre	  og	  motivere	  respondenten.	  

	  	  	  	  

I	   afsnittet	   om	   kvalitativ	   analyse	   vil	   der	   redegøres	   for	   den	   valgte	   interviewguide	   og	   tilhørende	  

spørgsmål,	   hvordan	   interviewene	   er	   blevet	   afholdt,	   valg	   af	   respondenter,	   kodning	   og	   resultater	  

heraf.	  
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3.2.2	  Kvantitative	  undersøgelsesmetode	  	  
Afhandlingens	  videnskabsteoretiske	   ståsted	   fører	   ligeledes	   til	   kvantitative	  metodiske	  konsekven-‐

ser.	  Der	  arbejdes	  deduktivt	  med	  de	  kvantitative	  metoder,	  da	  der	  opstilles	  hypoteser,	  hvilke	  testes	  

på	  baggrund	   af	   den	   teori	   og	   referenceramme	  de	   kvalitative	  metoder	   tilvejebringer	   (Malhotra	  &	  

Birks,	  2012).	  I	  denne	  metode	  er	  der	  tale	  om	  en	  deskriptiv	  undersøgelse,	  da	  der	  forsøges	  at	  kunne	  

beskrive	   noget	   generelt	   ved	   undersøgelsens	   konklusion	   (ibid.).	   Den	   kvantitative	  metode	   tilveje-‐

bringer	   viden	   om	  problemformuleringen	   i	   form	   af	   at	   besvare	   specifikke	   hypoteser,	   der	   skal	   ske	  

gennem	  statistiske	   teknikker	   (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  Der	  udvikles	  en	   strukturel	   ligningsmodel,	  

der	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  reviderede	  referenceramme	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  de	  sammenhæn-‐

ge,	  der	  må	  eksistere	  i	  mellem	  variablene.	  	  

	  

Til	  at	  udvikle	  den	  kvantitative	  data	  udarbejdes	  et	  struktureret	  spørgeskema.	  Struktureret	  henviser	  

til	  et	  standardiseret	  spørgeskema,	  hvor	  spørgsmålene	  er	  bestemt	  på	  forhånd,	  rangeret	  i	  en	  forud-‐

bestemt	  rækkefølge.	  Ligeledes	  er	  spørgsmålene	  ens	  for	  alle	  respondenter.	  Der	  er	  desuden	  tale	  om	  

en	  direkte	  metode,	  da	  spørgeskemaet	   tilkendegiver,	  hvad	  det	  egentlige	   formål	  er	  med	  undersø-‐

gelsen	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  Derfor	  er	  spørgsmålene	  designet	  til,	  at	  respondenterne	  kan	  vælge	  

deres	  svar	  ud	  fra	  et	  sæt	  forudbestemte	  valgmuligheder.	  På	  denne	  måde	  vil	  variabiliteten	  reduce-‐

res	  i	  de	  fundne	  resultater	  og	  gøre	  analysen	  af	  data	  mere	  simpel	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  Det	  bør	  

dog	  tilkendegives,	  at	  denne	  metode	   ikke	  giver	  mulighed	  for	  at	   inddrage	  anden	   information,	  som	  

respondenterne	  muligvis	  besidder.	  	  

	  

Der	   foretages	  pilottest	  af	   spørgeskemaerne,	  da	  det	  er	  vigtigt,	   at	   spørgsmålene	  er	   i	   letforståeligt	  

sprog,	  hvorfor	  der	  ikke	  skal	  herske	  tvivl	  om,	  hvad	  det	  er,	  der	  bliver	  spurgt	  ind	  til.	  Dette	  giver	  mu-‐

lighed	  for	  at	  revidere	  spørgeskemaet	  inden	  det	  endeligt	  udsendes,	  samt	  at	  gøre	  generaliserbarhe-‐

den	  og	  validiteten	  bedre	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  

	  

Den	  kvantitative	  data	  udvikles	  gennem	  en	  online	  undersøgelse,	  der	  udgives	   til	   forfatterne	  af	  af-‐

handlingens	  omgangskreds	  via	  sociale	  medier,	  LinkedIn	  og	  mail.	  Denne	  metode	  gør	  indsamlingen	  

mindre	  tidskrævende	  i	  forhold	  til	  traditionelle	  fysiske	  spørgeskemaer	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  	  

	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   15	  

Ovenstående	  spiller	  godt	  sammen	  med	  afhandlingens	  ene	  videnskabsteoretiske	  paradigme,	  neo-‐

positivisme,	  da	  man	  ved	  strukturerede	  spørgeskemaer	  kan	  tilnærme	  sig	  en	  objektiv	  viden,	  da	  re-‐

spondenten	  ikke	  kan	  blive	  direkte	  påvirket.	  Det	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  kontrollere	  et	  online	  spør-‐

geskema,	  da	  det	   ikke	  kan	  vides	  konkret,	  hvem	  det	  er,	  der	  svarer	  og	  hvorvidt	  disse	  respondenter	  

tager	   spørgeskemaet	   seriøst.	  Metoden	  kan	  dermed	  være	  en	  ulempe	   i	   forhold	   til	   at	   tilvejebringe	  

tilnærmelsesvis	  objektiv	  viden.	  	  

	  

I	   afsnittet	  om	  kvantitative	  analyser,	   vil	  der	   redegøres	   for	  udviklingen	  af	   spørgeskemaet,	  begrun-‐

delse	  for	  de	  stillede	  spørgsmål,	  samt	  hvilke	  spørgsmål,	  der	  relaterer	  sig	  til	  de	  pågældende	  variable.	  

Herudover	  vil	  der	  redegøres	  for	  de	  forskellige	  kvantitative	  analyser,	  herunder	  klyngeanalyse,	  fak-‐

toranalyse	  og	  PLS	  analyse.	  	  

3.2.3	  Måling	  og	  skaleringsteknik	  	  
Spørgeskemaet	  tager	  udgangspunkt	  i	  flere	  måleskalaer.	  I	  spørgeskemaet	  findes	  en	  række	  spørgs-‐

mål,	  der	  primært	  omhandler	  respondenternes	  sociodemografiske	  forhold	  (Malhotra	  &	  Birks	  2012).	  

I	  størstedelen	  af	  spørgeskemaet	  anvendes	  intervalskalaen,	  Likert-‐skalaen,	  da	  respondenterne	  an-‐

giver	  deres	  grad	  af	  enighed	  og	  uenighed	  ud	  fra	  en	  række	  spørgsmål.	  Gennem	  denne	  skala	  gives	  en	  

indikation	   af,	   hvorvidt	   forbrugerne	   har	   en	   positiv	   eller	   negativ	   attitude	   over	   for	   spørgsmålene	  

(ibid.).	  Spørgsmålene	  har	  en	  5-‐punktsskala,	  med	  yderpunkter,	  rangeret	  fra	  ‘meget	  enig’	  til	  ‘meget	  

uenig’	  og	  ‘meget	  høj	  grad’	  til	  ‘slet	  ikke.	  Ved	  anvendelse	  af	  denne	  skala	  bliver	  det	  muligt	  at	  teste	  for	  

sammenhænge	  i	  data.	  Respondenten	  gives	  desuden	  mulighed	  for	  at	  svare	  ‘ved	  ikke’,	  da	  dette	  svar	  

ikke	  tvinger	  respondenterne	  til	  at	  tage	  stilling	  til	  opstillede	  påstande	  og	  spørgsmål,	  hvorfor	  der	  kan	  

forventes	  en	  større	  svarprocent.	  Ydermere	  giver	  det	  også	  respondenterne	  en	  mulighed	  for	  at	  for-‐

holde	   sig	   mere	   neutralt	   til	   spørgsmålet.	   Denne	   svarmulighed	   er	   dog	   placeret	   udenfor	   5-‐

punktsskalaen,	  da	  der	  ønskes	  en	  balanceret	  skala,	  der	  frembringer	  lige	  mange	  positive	  såvel	  som	  

negative	  svarmuligheder.	  Der	  henvises	  til	  afsnittet	  om	  kvantitative	  analyser	  i	  forhold	  til	  eventuelle	  

‘missing	  values’,	  og	  behovet	  for	  at	  omdanne	  skalaen	  til	  et	  andet	  interval	  i	  forbindelse	  med	  at	  teste	  

målemetoden	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  	  
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3.3	  Undersøgelsens	  validitet	  	  
Kvaliteten	  af	  afhandlingen	  vurderes	  bl.a.	  ud	  fra	  undersøgelsens	  validitet,	  der	  siger	  noget	  om,	  hvor-‐

vidt	  undersøgelsen	  måler	  det,	  den	  mener	  at	  måle	  (Mik	  Meyer	  &	  Justesen,	  2010).	  Med	  andre	  ord	  

bestemmes	  validiteten	  mellem	  afhandlingens	  problemstilling,	  de	  indsamlede	  data	  og	  konklusion.	  	  

	  

Til	   at	   styrke	   afhandlingens	   validitet	   anvendes	   tidligere	   kendte	   afprøvede	  metoder,	   herunder	   til-‐

gangen	   til	   loyalitetsmålemodeller,	   samt	  kvalitative	  og	  kvantitative	  studier.	  De	  kvalitative	  studier,	  

bestående	  af	  interviews,	  har	  generelt	  en	  høj	  validitet,	  da	  de	  giver	  mulighed	  for	  løbende	  at	  fortolke	  

og	  spørge	  ind	  til	  problemstillingerne	  (Malhotra	  &	  Birks,	  2012).	  Omvendt	  betyder	  det,	  at	  de	  kvanti-‐

tative	  studier	  kan	  give	  en	  mindre	  validitet.	  Ved	  brug	  af	  spørgeskema	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  respon-‐

denterne	   over-‐	   eller	   underspiller	   deres	   adfærd	   og	   holdninger.	   Ved	   anvendelse	   af	   de	   kvalitative	  

studier	  øges	  validiteten,	  da	  der	  ved	  indledende	  undersøgelser,	  i	  form	  af	  interviews,	  gives	  en	  dyb-‐

degående	  viden	  og	  skabes	  logiske	  indbyrdes	  sammenhænge.	  På	  denne	  måde	  gøres	  den	  kvantitati-‐

ve	   analyse	  mere	   valid	   (ibid.).	  Derfor	   foretages	  der	   ligeledes	  pilottest,	   både	   ved	   interviewene	  og	  

spørgeskemaerne,	  så	  det	  sikres,	  at	  respondenterne	  forstår	  de	  spørgsmål,	  de	  bliver	  stillet	  overfor.	  I	  

den	  sammenhæng	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  en	  åben	  proces,	  så	  afhandlingens	  baggrund	  og	  formål	  er	  

tydeligt	  for	  respondenterne,	  hvilket	  medfører,	  at	  afhandlingen	  netop	  måler	  det,	  den	  søger	  at	  må-‐

le.	  	  

	  

Der	  tilstræbes	  at	  skabe	  resultater,	  der	  er	  tilnærmelsesvis	  entydige.	  Det	  vil	  forsøges	  at	  forholde	  sig	  

kritisk	  i	  forhold	  til	  resultaterne	  af	  analyserne,	  hvor	  det	  i	  denne	  sammenhæng	  vil	  vurderes,	  om	  re-‐

sultaterne	  giver	  mening	  i	  forhold	  til	  tidligere	  litteratur.	  Da	  afhandlingen	  søger	  at	  finde	  en	  ny	  må-‐

lemodel	  med	  nye	  eller	  omformulerede	  variable,	  kan	  dette	  svække	  validiteten,	  da	  sammenligninger	  

i	  nogen	  grad	  besværliggøres	  (Bitsh	  Olsen	  &	  Pedersen,	  1999).	  

	  

3.4	  Undersøgelsens	  reliabilitet	  
Ved	  vurdering	  er	  afhandlingens	  validitet	  findes	  det	  ligeledes	  nødvendigt	  at	  vurdere,	  hvor	  pålidelig	  

og	  hermed	  hvor	  reliabel	  undersøgelsen	  er,	  herunder	  generering	  af	  data.	  Reliabilitet	  relaterer	  sig	  til	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   17	  

ens	  målemetoder	  og	  valg	  heraf,	  så	  andre	  er	  i	  stand	  til,	  under	  samme	  betingelser	  at	  foretage	  sam-‐

me	  undersøgelse	  og	  opnå	  samme	  resultater	  (Mik-‐Meyer	  &	  Justesen,	  2010).	  	  

	  

Reliabiliteten	  øges,	  når	  der	  gennem	  afhandlingen	  dokumenteres	  og	  forklares	  om	  de	  anvendte	  me-‐

toder	  og	  teori,	  herunder	  hvordan	  resultaterne	  er	  fremkommet,	  i	  form	  af	  analyser	  af	  spørgeskema,	  

samt	  kodning	  af	  kvalitative	  studier.	  Ligeledes	  er	  de	  anvendte	  metoder	  standardiserede,	  der	  mulig-‐

gør	   for	   andre	   at	   kunne	   gennemføre	   samme	  undersøgelse.	   De	   kvalitative	   studier	   er	   fortolket	   og	  

kodet,	  hvorfor	  disse	  vil	  være	  påvirket	  af	  subjektivitet.	  Subjektiviteten	  anerkendes	  i	  det	  videnskabs-‐

teoretiske	  ståsted,	  hvor	  der	  ønskes	  at	  skabe	  en	  forståelseshorisont.	  Dette	  understreger	  vigtighe-‐

den	  af	  at	  fremlægge	  gennemsigtighed	  af	  metoden.	  I	  spørgeskemaet	  vil	  det	  være	  umuligt	  at	  undgå	  

individuelle	  opfattelser	  af	  spørgsmålene	  og	  deres	  tilhørende	  begreber,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  yder-‐

ligere	  at	  adspørge	  respondenterne.	  Der	  forsøges	  skabe	  gennemsigtige	  og	  letforståelige	  spørgsmål,	  

så	   respondenterne	   umiddelbart	   bør	   få	   den	   samme	   forståelse	   af	   et	   spørgsmål	   og	   underliggende	  

begreber.	  	  

	  

4.	  Teori	  	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  redegøres	  for	  de	  traditionelle	  målemodeller	  for	  kundetilfredshed	  og	  loyali-‐

tet.	   Hertil	   vil	   der	   redegøres	   for	   sammenhængen	  mellem	  målemodellerne	   og	   deres	   økonomiske	  

påvirkning.	  Efterfølgende	  vil	  det	  gennem	  nyere	  teori	  forsøges	  at	  belyse	  loyalitetsbegrebet	  indenfor	  

FMCG	  branchen,	  samt	  hvilke	  drivere,	  der	  findes	  for	  køb	  af	  FMCG	  i	  dag.	  Derfor	  vil	  dette	  afsnit	  be-‐

svare	  problemformuleringen	  underspørgsmål	  1	  og	  delvist	  underspørgsmål	  2	  og	  3.	  	  

	  

4.	  1	  Traditionelle	  målemodeller	  for	  brandloyalitet	  	  
Virksomheder	  har	  i	  mange	  år	  haft	  interesse	  for	  at	  måle	  kundetilfredshed	  og	  loyalitet,	  og	  anvende	  

disse	  målinger	  i	  deres	  ledelse	  og	  strategisætning.	  Der	  er	  gennem	  tiden	  blevet	  forsket	  i	  og	  udviklet	  

flere	  metoder	  for	  måling,	  samt	  flere	  modeller	  til	  at	  efterleve	  dette.	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  foreta-‐

ges	  en	  gennemgang	  af	  de,	  historisk	  set,	  mest	  udbredte	  og	  anerkendte	  målemodeller	  for	  loyalitet.	  

Endvidere	  vil	  underspørgsmål	  1	  kunne	  besvares	  ud	  fra	  nedenstående	  redegørelse.	  	  
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4.1.1	  SCSB	  modellen	  	  
Sverige	  er	  det	  første	  land	  i	  verden,	  der	  i	  1989	  udvikler	  en	  national	  model	  til	  at	  måle	  kundetilfreds-‐

hed	  og	  loyalitet	  på	  tværs	  af	  virksomheder	  og	  brancher.	  Denne	  er	  refereret	  til	  som	  Customer	  Satis-‐

faction	  Barometer	   (Fornell,	   1992).	  Modellen	  er	  nu	   kendt	   som	  det	   Svenske	  Kundetilfredshedsba-‐

rometer	  (SCSB).	  Modellen	  er	  baseret	  på	  en	  årlig	  national	  spørgeskemaundersøgelse,	  med	  indsam-‐

ling	  af	  data,	   fra	  mere	  end	  100	   førende	  virksomheder	  på	   tværs	  af	  30	  brancher	   (ibid.).	  Modellens	  

formål	  var	  at	  kunne	  måle	  kvalitet	  ud	  fra	  et	  forbrugerperspektiv.	  Mere	  specifikt	  skulle	  virksomhe-‐

der	   få	   et	  mere	   kundeorienteret	   fokus	   ved	   at	  måle	   på	   kundernes	   opfattede	   tilfredshed	   (Fornell,	  

1992).	   Fornell	   (1992)	   argumenterer	   for,	   at	   kundetilfredshed	   kan	   føre	   til	   profitabilitet,	   hvorimod	  

tidligere	  litteratur	  traditionelt	  set	  har	  beskrevet,	  hvordan	  markedsandele	  og	  penetration	  i	  marke-‐

det	   fører	  til	  profitabilitet.	  Gennem	  en	  mere	  defensiv	  strategi	  er	  SCSB	  tiltænkt	  som	  en	  mikroøko-‐

nomisk	  model,	  der	  kan	  anvendes	  til	  at	  fastholde	  kunder,	  frem	  for	  at	  tilegne	  sig	  nye.	  Hvis	  virksom-‐

heder	  gennem	  analyse	  kan	  finde	  frem	  til,	  hvad	  der	  skaber	  værdi	  og	  tilfredshed	  hos	  deres	  kunder,	  

kan	  dette	  skabe	  loyalitet	  og	  hermed	  beskytte	  virksomhederne	  mod	  konkurrenterne	  på	  markedet	  

(ibid.).	  	  

	  

Den	  originale	  SCSB	  model	  er	  vist	  i	  nedenstående	  figur	  4.1.	  Variablen	  ‘kundetilfredshed’	  er	  den	  cen-‐

trale	  del	  af	  modellen,	  hvilken	  afhænger	  af	  to	  latente	  variable.	  Den	  ene	  latente	  variabel	  er	  ‘kundens	  

opfattede	   værdi’.	   Den	   grundlæggende	   forestilling	   for	   denne	   variabel	   er,	   at	   hvis	   den	   opfattede	  

værdi	  til	  produktet	  eller	  serviceydelsen	  er	  positiv,	  vil	  dette	  medføre	  større	  tilfredshed.	  Den	  anden	  

latente	  variabel	  for	  kundetilfredshed	  er	  ‘kundens	  forventninger’,	  hvilke	  består	  af	  tidligere	  erfarin-‐

ger	  og	  heraf	  forventninger	  til	  produktet	  eller	  ydelsen	  (Johnson,	  Gustafsson,	  Andreassen,	  Lervik	  &	  

Cha,	  2001).	  	  

	  

‘Loyalitet’	   er	   SCSB	  modellens	  ultimative	  afhængige	  variabel,	  da	   loyalitet	  medfører	   kundefasthol-‐

delse	  og	  en	  økonomisk	  indtjening.	  Som	  mediator	  for	  ’tilfredshed’	  og	  ‘loyalitet’	  inddrages	  variablen	  

‘kundeklager’.	  Kundeklagers	  effekt	  på	  kundeloyalitet	  afhænger	  af	  effektiviteten	  for	  virksomhedens	  

kundeservice	  og	  klagehåndtering.	  Hvis	  dette	  forhold	  måles	  som	  positivt	  og	  kunden	  finder,	  at	  der	  er	  

en	  god	  klagebehandling,	  kan	  en	  virksomhed	  med	  succes	  omvende	  de	  utilfredse	  kunder	  til	  at	  blive	  
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loyale.	  Hvis	   forholdet	   derimod	  er	   negativt,	   vil	   dette	   føre	   til	   kundeafgang	   i	   stedet	   for	   genkøb	  og	  

kundefastholdelse	  (Johnson	  et	  al.,	  2001).	  

	  

	  
	  

Figur	  4.1:	  SCSB	  Modellen.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  Johnson	  et	  al.,	  2001	  	  

	  

4.1.2	  ASCI	  modellen	  	  
I	   1994	   blev	   SCSB	   modellen	   tilpasset	   den	   amerikanske	   model,	   American	   Customer	   Satisfaction	  

Index	  (ASCI).	  ASCI	  modellen	  er	  ligeledes	  en	  kundebaseret	  målemodel,	  der	  er	  designet	  til	  at	  forbed-‐

re	   virksomhedernes	  performance	  ved	  kundeloyalitet	   (Fornell,	   Johnson,	  Anderson,	  Cha	  &	  Bryant,	  

1996).	  Mere	  specifikt	  måles	  der	  på	  kvaliteten	  af	  de	  varer	  og	  services,	  som	  opleves	  af	  de	  kunder,	  

der	  forbruger	  dem	  (ibid.).	  ASCI	  Modellen	  er	  blevet	  implementeret	  i	  flere	  lande	  og	  er	  udgangspunk-‐

tet	  for	  de	  modeller,	  der	  anvendes	  inden	  for	  EU	  (Johnson	  et	  al.,	  2001).	  Ligesom	  ved	  SCSB	  modellen	  

tager	  ASCI	   udgangspunkt	   i	   en	   årlig	   spørgeskemaundersøgelse	   og	  modellen	   inkluderer	   200	   af	   de	  

største	   amerikanske	   virksomheder	   spredt	  ud	  over	  40	  brancher	   (Fornell	   et	   al.,	   1996).	   Spørgeske-‐

maet	   består	   af	   i	   alt	   15	   spørgsmål	   også	   kaldet	  målevariable,	   hvilke	   understøtter	  modellens	   seks	  

latente	  variable	  (ibid.).	  
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ASCI	  modellen	  illustreres	  nedenfor	  i	  figur	  4.2.	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  hovedfokuset,	  som	  ved	  den	  

originale	  SCSB	  model,	  at	  måle	  på	  ‘kundetilfredshed’,	  hvilket	  ligeledes	  er	  ASCI	  modellens	  midterste	  

latente	   variabel	   (Fornell	   et	   al.,	   1996).	   Kundetilfredshed	   har	   tre	   bagvedliggende	   latente	   variable,	  

hvilke	  er	  ‘opfattet	  kvalitet’,	  ‘opfattet	  værdi’	  og	  ‘kundens	  forventninger’.	  Forskellen	  på	  og	  hermed	  

de	  ændringerne,	  der	  er	  foretaget	  fra	  den	  originale	  SCSB	  model	  er,	  at	  ASCI	  modellen	  inddrager	  en	  

yderligere	  latent	  variabel,	  ‘opfattet	  kvalitet’.	  Opfattet	  kvalitet	  ligger	  til	  grund	  for	  variablen	  ‘opfat-‐

tet	  værdi’,	  der	  skal	  forstås	  som	  værdi	  for	  pengene	  (Fornell	  et	  al.,	  1996).	  Forestillingen	  er,	  at	  hvis	  

kunden	  har	  en	  positiv	  opfattelse	  af	  produktets	  kvalitet	  har	  dette	  en	  positiv	  effekt	  på	  kundens	  op-‐

fattede	  værdi	  for	  pengene.	  Ved	  SCSB	  modellen	  bestod	  kundens	  opfattede	  værdi	  både	  af	  produk-‐

tets	  værdi	  i	  form	  af	  kvalitet	  og	  pris.	  ASCI	  modellen	  muliggør,	  at	  der	  kan	  skelnes	  mellem	  kvalitet	  og	  

værdi	  i	  form	  af	  pris.	  Dette	  anses	  som	  værende	  en	  fordel,	  da	  virksomheden	  heraf	  kan	  analysere	  en	  

direkte	  indflydelse	  på	  forbrugerens	  opfattede	  værdi	  og	  hermed	  hvad	  kunden	  får	  for	  prisen.	  Desu-‐

den	  har	  variablen	  for	  kundens	  forventninger	  en	  indflydelse	  på	  opfattet	  kvalitet,	  men	  variablen	  kan	  

også	  have	  en	  direkte	   indflydelse	  på	  opfattet	  værdi	  eller	  kundetilfredshed.	  ACSI	  har	  desuden	  fået	  

tilføjet	  en	  ekstra	  målevariabel	   til	   kundens	   forventninger,	   for	  at	  kunne	   foretage	  en	  mere	  effektiv	  

måling	  (Johnson	  et	  al.,	  2001).	  	  	  

	  

Ligesom	  det	  gjorde	  sig	  gældende	  ved	  SCSB	  modellen,	  er	  variablen	  ‘klagehåndtering’	  et	  muligt	  ud-‐

fald	  af	  kundetilfredshed,	  hvilken	  har	  en	  påvirkning	  på	  kundeloyalitet.	  Variablens	  navn	  er	  ændret	  

fra	  ‘kundeklager’	  til	  ‘klageadfærd’,	  men	  afhænger	  ligeledes	  af	  virksomhedens	  kundeservice	  og	  kla-‐

gehåndtering	  overfor	  mindre	  tilfredse	  kunder.	  	  

	  

I	  ASCI	  modellen	  er	  der	  desuden	  tilføjet	  en	  ekstra	  målevariabel	  for	  variablen	  ‘kundeloyalitet’.	  Ved	  

den	  første	  målevariabel	  giver	  kunden	  en	  vurdering	  om	  der	  vil	  foretages	  genkøb.	  Den	  anden	  måle-‐

variabel	  består	  af	  to	  vurderinger.	  Givet	  at	  kunden	  er	  villig	  til	  at	  genkøbe,	  foretages	  en	  vurdering	  af,	  

hvor	  meget	  virksomheden	  kan	  hæve	  deres	  pris	  før,	  at	  kunden	  ikke	  vil	  vælge	  at	  genkøbe.	  Ligeledes	  

foretages	  en	  vurdering	  af,	  hvor	  meget	  virksomheden	  skal	  sænke	  sin	  pris	  for	  at	  kunden	  til	  at	  genkø-‐

be,	   givet	   at	   kunden	   har	   indikeret,	   ikke	   at	   være	   villig	   til	   at	   købe	   produktet	   igen	   (Johnson	   et	   al.,	  

2001).	  	  
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Figur	  4.2:	  ACSI	  modellen.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  Johnson	  et	  al.	  (2001)	  

	  	  

4.1.3	  ECSI	  modellen	  	  
Med	  afsæt	  i	  SCSB	  modellen,	  ASCI	  modellen	  og	  erfaringer	  på	  det	  svenske	  og	  amerikanske	  marked	  

blev	  der	  i	  1999	  udviklet	  en	  fælles	  kundetilfredshed	  og	  loyalitets	  model,	  European	  Customer	  Satis-‐

faction	  Index	  (ESCI)	  (Grønholdt,	  Martensen	  &	  Kai	  Kristensen,	  2000a).	  Modellen	  er	  igangsat	  af	  EU-‐

kommissionen	  og	  udviklet	  af	  European	  Organization	  for	  Quality	  (EOQ),	  the	  European	  Foundation	  

for	  Quality	  Management	  (EFQM),	  samt	  det	  europæiske	  netværk	  af	  universiteter	  med	  kompetence	  

for	  kundetilfredshed	  og	  kvalitetsanalyse	  (ibid.).	  ECSI	  modellen	  er	  nedenfor	  vist	  i	  figur	  4.3.	  	  

	  

ECSI	  modellen	  består	  af	   i	  alt	   syv	   latente	  variable,	  hvilke	  alle	   forklares	  af	   to	   til	   seks	  målevariable,	  

som	  observeres	  gennem	  spørgsmål	  i	  en	  spørgeskemaundersøgelse.	  Der	  tilknyttes	  ved	  ECSI	  model-‐

len	  flere	  målevariable	  for	  hver	  latente	  variabel,	  hvilket	  øger	  undersøgelsens	  præcision	  (Grønholdt	  

et.	  al,	  2000a).	  Fordelen	  ved	  ECSI	  er,	  at	  alle	  målevariable	  og	  heraf	  spørgsmål	  til	  kunderne	  er	  gene-‐

risk	   opbygget,	   hvorfor	  modellen	   er	   fleksibel	   og	   kan	   anvendes	  på	   tværs	   af	   produkter	   og	   service-‐

ydelser	  fra	  virksomheder	  i	  forskellige	  brancher	  og	  lande	  (ibid.).	  	  
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Ligesom	  opbygningen	  ved	  de	  to	  foregående	  modeller	  bliver	  variablen	  ‘kundetilfredshed’	  beskrevet	  

af	   flere	  bagvedliggende	  uafhængige	   variable	  og	   resulterer	   i	   ‘kundeloyalitet’,	   som	  den	  ultimative	  

afhængige	  variabel.	  Heraf	  kan	  en	  virksomhed	  finde	  frem	  til,	  hvilke	  faktorer,	  der	  er	  vigtigst	  for	  ska-‐

belsen	  af	  kundetilfredshed,	  loyalitet	  og	  økonomisk	  vækst.	  Som	  det	  gjorde	  sig	  gældende	  ved	  forrige	  

afsnit	  er	  der	  foretaget	  flere	  modificeringer	  ved	  udviklingen	  fra	  ACSI	  til	  ECSI	  modellen.	  ECSI	  model-‐

lens	  latente	  variable,	  der	  fører	  til	  kundetilfredshed	  er	  ‘image’,	  ‘forventninger’,	  ‘opfattet	  kvalitet’	  og	  

‘opfattet	  værdi’	  (værdi	  for	  pengene).	  Desuden	  er	  opfattet	  kvalitet	  blevet	  opdelt	  i	  to	  variable;	  ‘hard	  

ware’	  og	   ‘human	  ware’.	  Forståelsen	  af	   ‘hard	  ware’	  er	   forbrugerens	  opfattede	  kvalitet	  af	  produk-‐

tets	  egenskaber	  og	  ‘human	  ware’	  repræsenterer	  forbrugerens	  opfattede	  kvalitet	  af	  den	  personlige	  

betjening	  i	  relation	  til	  produktet	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2000a).	  ‘Image’	  optræder	  som	  ny	  latent	  variabel	  

og	  driver	  til	  kundetilfredshed,	  hvori	  WOM	  er	  en	  del	  af	  forbrugerens	  opfattede	  image	  af	  virksom-‐

heden.	   Image	  tilskyndes	  at	  have	  direkte	  effekt	  på	  kundens	  forventninger,	  tilfredshed	  og	   loyalitet	  

(Johnson	  et	  al.,	  2001).	  Desuden	  er	  klagehåndtering,	  der	  var	  en	  latent	  variabel	  og	  forudsætning	  for	  

tilfredshed	  i	  de	  foregående	  modeller,	  ekskluderet	  i	  ECSI	  modellen	  (ibid.).	  	  

	  

Målingen	  for	  den	  latente	  variabel	  ‘loyalitet’	  er	  ligeledes	  anderledes	  fra	  ECSI.	  Loyalitet	  måles	  gen-‐

nem	   fire	   temaer;	   forbrugerens	   intention	   for	   genkøb,	   intention	   for	   cross-‐buying,	   intention	   for	   at	  

skifte	  til	  en	  konkurrent	  (baseret	  på	  pris)	  og	  intentionen	  for	  WOM	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2000a).	  	  
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Figur	  4.3:	  ECSI	  modellen.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  Grønholdt	  et	  al.,	  (2000a)	  

	  

4.1.4	  EPSI	  modellen	  	  
Med	  afsæt	  i	  ECSI	  modellen	  udsprang	  EPSI	  rating	  (Extended	  Performance	  Satisfaction	  Index)	  i	  1999	  

til	  måling	  af	  kundetilfredshed	  og	  loyalitet	  (Eskildsen,	  Kristensen,	  Juhl	  &	  Østergaard,	  2007).	  Model-‐

len	  blev	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  anbefalinger	   fra	  en	   forundersøgelse	  og	   input	   fra	  ECSI	  Technical	  

Committee	  (ibid.).	  I	  dag	  er	  EPSI	  rating	  undersøgelser	  bredt	  anerkendte	  og	  bliver	  anvendt	  til	  at	  må-‐

le	  kundernes	  tilfredshed	  samt	  virksomhedens	  ansvar	  og	  ledelsens	  effektivitet	  (About	  Epsi	  Rating,	  

2019).	   Yderligere	   forskning	   har	   også	   konkluderet,	   at	   der	   findes	   en	   sammenhæng	  mellem	   EPSIs	  

ikke-‐finansielle	  målinger	  og	  virksomhedens	  økonomiske	  resultat	   (ibid.)	   (Kristensen,	  Martensen	  &	  

Grønholdt,	  1998).	  Denne	  sammenhæng	  vil	  uddybes	  senere	  i	  efterfølgende	  afsnit.	  Modellen	  er	  te-‐

stet	   af	   flere	   omgange	   og	   bekræftes	   at	   kunne	   anvendes	   på	   tværs	   af	   virksomheder	   og	   brancher,	  
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herunder	   bank-‐,	   supermarked-‐	   og	   telebranchen	   (Eskildsen	   et	   al.,	   2007).	   EPSI	   rating	  modellen	   er	  

vist	  nedenfor	  i	  figur	  4.4.	  	  

	  

EPSI	  modellens	  opbygning	  er	  stort	  set	   identisk	  med	  ECSI	  modellen.	   I	  modellen	  arbejdes	  der	  med	  

syv	  latente	  variable,	  hvoraf	  de	  fire	  første	  variable	  er	  “drivers”	  og	  de	  tre	  sidste	  variable	  er	  “results”	  

(Kristensen,	  2004).	  Modellen	  fremsiger,	  at	  ‘opfattet	  værdi’,	   ‘kundetilfredshed’	  og	  ‘kundeloyalitet’	  

drives	  af	  virksomhedens	   ‘image’,	   ‘kundernes	   forventninger’,	   ‘produktkvalitet’	  og	   ‘servicekvalitet’.	  

Hver	  af	  de	  latente	  variable	  har	  ligeledes	  et	  sæt	  målevariable	  bag	  sig,	  hvilket	  empirisk	  er	  bevist	  øger	  

nøjagtigheden	   for	   resultatet	   (Eskildsen	   &	   Kristensen,	   2008).	   Kundetilfredshed	   måles	   f.eks.	   ved	  

spørgsmålet;	  “Generelt	  set,	  hvor	  tilfreds	  er	  du	  med	  virksomheden?”	  (Kristensen,	  2004).	  Måling	  af	  

EPSI	  modellens	  variable	  består,	  ligesom	  ved	  ECSI	  modellen,	  af	  generiske	  standardspørgsmål,	  såle-‐

des	  at	  modellen	  kan	  anvendes	  på	  tværs	  af	  forskellige	  brancher	  og	  virksomheder.	  	  

	  

EPSI	  modellen	  estimeres	  ved	  anvendelse	  af	  Herman	  World’s	  beregningsteknik	  Partial	  Least	  Square	  

(herefter	   PLS)	   (Kristensen,	   2004).	   Denne	   teknik	   har	   ligeledes	   været	   anvendt	   ved	   de	   foregående	  

målemodeller	  (SCSB,	  ACSI	  og	  ECSI).	  Ved	  benyttelse	  af	  PLS,	  kan	  hver	  virksomhed	  finde	  frem	  til,	  hvil-‐

ke	   latente	  variable,	  der	  har	   størst	   indflydelse	  på	  kundetilfredshed.	  Derudover	  estimerer	  PLS	   for-‐

holdet	  mellem	  alle	  latente	  variable	  og	  hermed	  variablenes	  indbyrdes	  sammenhænge,	  samt	  vægt-‐

ningen	   for	   hver	   latent	   variabel	   (Grønholdt	   et	   al.,	   2000a).	   PLS	   teknikken	  uddybes	   yderligere	   i	   af-‐

handlingens	  kvantitative	  del.	  	  

	  

EPSI	  rating	  strukturen	  er	  gennem	  flere	  år	  blevet	  testet,	  med	  henblik	  på,	  om	  driverne	  til	   loyalitet	  

(de	  syv	  uafhængige	  variable)	  stadig	  har	  en	  ligeså	  stor	  effekt	  på	  kundetilfredshed	  på	  tværs	  af	  bran-‐

cher.	  I	  en	  dansk	  analyse	  foretaget	  i	  2000	  til	  2002,	  blev	  det	  fundet,	  at	  strukturen	  for	  modellen	  fort-‐

sat	  var	  stabil	   i	  de	  brancher,	  der	  blev	  testet,	  hvilke	  var	  mobilselskaber,	  banker	  og	  supermarkeder	  

(Eskildsen	  et	  al.,	  2007).	  Analysen	  viste	  dog,	  at	  variablen	  ‘image’	  generelt	  har	  en	  stigende	  betydning	  

for	  kundens	  tilfredshed	  og	  variablen	  for	  ‘personlig	  betjening’	  er	  mere	  vigtig	  for	  banker	  end	  super-‐

markeder.	  Desuden	  viste	  analysen,	  at	  variablen	  for	  ‘forventninger’	   ikke	  længere	  havde	  en	  signifi-‐

kant	  effekt	  på	  tilfredshed	  og	  loyalitet	  (ibid.).	  	  
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Figur	  4.4	  EPSI	  modellen.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  Eskildsen	  &	  Kristensen,	  2008.	  	  

	  

4.1.5	  EPSI	  modellens	  syv	  latente	  variable	  	  
Kundetilfredshed	  er	  en	   forudsætning	   for,	   at	  en	  virksomhed	  kan	  opnå	   loyalitet	   (Grønholdt	  et	  al.,	  

2000b).	  Med	  dette	  menes,	  at	  hvis	  en	  virksomhed	  ikke	  kan	  efterleve	  deres	  kunders	  behov	  og	  for-‐

ventninger,	   kan	  virksomheden	   ikke	   skabe	   loyale	  kunder.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  understrege	  at	   til-‐

fredse	  kunder	  nødvendigvis	  ikke	  er	  loyale	  kunder,	  hvorfor	  tilfredshed	  ikke	  kan	  stå	  alene	  som	  mo-‐

dellens	   ultimative	  mål	   (ibid.).	   EPSI	   modellen	   har	   syv	   variable,	   hvilke	   er	   afgørende	   for	   kundetil-‐

fredshed	  og	  herefter	  loyalitet.	  	  
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I	   nedenstående	   findes	  det	   relevant	   at	   redegøre	   for	   hver	   af	   EPSI	  modellens	   syv	   latente	   variable,	  

herunder	   hvordan	   variablene	   påvirker	   hinanden.	   Disse	   variable	   danner	   grundlag	   for,	   hvad	   virk-‐

somheder	  i	  dag	  måler	  på	  for	  at	  opsøge	  loyalitet	  og	  vækst.	  	  

4.1.5.1	  Afhængige	  variable	  	  

	  

Værdi	  	  

‘Værdi’	   er	   EPSI	  modellens	   første	   afhængige	   variabel,	   der	   påvirkes	   direkte	   af	   variablene	   ‘image’,	  

‘forventninger’,	   ‘produkt-‐	  og	  servicekvalitet’.	  Den	  samlede	  opfattede	  værdi	  reflekteres	   i	  kundens	  

tilfredshed,	  hvilken	  er	  drivkraften	  for	  kundens	  efterfølgende	  loyalitet.	  Værdi	  er	  i	  flere	  tilfælde	  ble-‐

vet	   forvekslet	  med	   tilfredshed.	   Sammenlignet	  med	   tilfredshed	   skabes	   værdi	   gennem	  hele	   købs-‐

processen	  (før,	  under	  og	  efter	  købet),	  hvor	  tilfredshed	  generelt	  opstår	  efter	  og	  ved	  evaluering	  af	  

købet	  (Menorca,	  Fernandez-‐Ortiz,	  Lombardo	  &	  Emeterio,	  2016).	  Hvis	  virksomheden	  har	  kendskab	  

til,	   hvad	   der	   skaber	   værdi	   for	   kunderne,	   betragtes	   dette	   som	   en	   betydelig	   konkurrencemæssig	  

fordel	  for	  virksomheden.	  Ved	  at	  måle	  på	  de	  før	  nævnte	  variable,	  der	  skaber	  værdi	  for	  kunderne,	  

kan	  virksomheden	  tilegne	  sig	  dette	  kendskab.	  	  

	  

Tilfredshed	  	  

Tilfredshed	  er	  EPSI	  modellens	  anden	  afhængige	  variabel,	  hvilken	  påvirkes	  direkte	  af	  kundens	  op-‐

fattede	  værdi.	  Tilfredshed	  kan	  dog	  også	  påvirkes	  indirekte	  af	  de	  fire	  foregående	  variable;	  ‘image’,	  

‘forventninger’,	  ‘produkt-‐	  og	  servicekvalitet’.	  	  

	  

Fornell	  (1992)	  beskriver	  hvordan	  ‘Kundetilfredshed’	  tidligere	  er	  diskuteret	  og	  defineret	  i	  litteratu-‐

ren.	  Variablen	  udtrykkes	  som	  en	  funktion	  af	  kundens	  forventninger	  før	  købet	  og	  kundens	  opfatte-‐

de	   performance	   efter	   købet	   (Fornell,	   1992).	   Kundetilfredsheden	   afhænger	   derfor	   i	   høj	   grad	   af,	  

hvorvidt	  kundens	  forventninger	  til	  produktet	  eller	  servicen	  blev	  indfriet	  efter	  købet.	  	  

	  

Oliver	  (1997)	  har	  samme	  udgangspunkt	  og	  definerer	  tilfredshed	  således:	  “Satisfaction	  is	  the	  con-‐

sumer’s	  fulfillment	  response.	  It	  is	  a	  judgment	  that	  a	  product/service	  feature,	  or	  the	  product	  or	  ser-‐

vice	   itself,	  provided	  (or	   is	  providing)	  a	  pleasure	   level	  of	  consumption-‐related	  fulfillment,	   including	  

levels	  of	  under-‐	  or	  overfulfillment”	  (Oliver,	  1997:	  8).	  Ved	  denne	  definition	  konstaterer	  Oliver	  (1997)	  
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ligeledes,	  at	  tilfredshed	  afhænger	  af	  kundens	  behov.	  Mere	  præcist	  er	  det	  en	  bedømmelse	  af	  om	  

funktionen	  af	  et	  produkt	  eller	  en	  service	  opfylder	  kundens	  forventninger	  ved	  forbruget.	  	  

	  

Desuden	  definerer	  Johnson,	  Anderson	  &	  Fornell	  (1995:	  695)	  tilfredshed	  således:	  “Customer	  satis-‐

faction	   is	   conceptualized	   as	   a	   cumulative	   construct	   that	   is	   affected	   by	  market	   expectations	   and	  

performance	  perceptions	   in	   any	  given	  period	  and	   is	   affected	  by	   past	   satisfaction	   from	  period	   to	  

period”.	  Ved	  denne	  definition	  beskriver	   Johnson	  et	   al.	   (1995),	   at	   kundetilfredshed	  er	  noget,	  der	  

opstår	   på	   baggrund	   af	   nutidens	   forventninger	   i	  markedet,	   samt	   forbrugernes	   opfattede	   perfor-‐

mance,	  hvilken	  afhænger	  af	  forbrugernes	  tilfredshed	  fra	  tidligere	  perioder.	  	  

	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  definitioner	  fra	  litteraturen	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  tilfredshed	  i	  

høj	  grad	  afhænger	  af,	  om	  kundens	  forventninger	  til	  produkt	  eller	  en	  service	  bliver	  indfriet	  efter	  et	  

køb.	  Desuden	  kan	  det	  udledes,	  at	  disse	  forventninger	  opstår	  på	  baggrund	  af	  kundens	  tidligere	  er-‐

faringer	  med	  et	  tilsvarende	  eller	  samme	  produkt/service.	  	  

	  

Loyalitet	  	  

Loyalitet	  er	  EPSI	  modellens	  ultimative	  afhængige	  variabel	  og	  er	  virksomhedernes	  mål	  for	  at	  skabe	  

vækst.	   Loyalitet	  påvirkes	  direkte	  af	   variablen	   ‘tilfredshed’,	  men	  også	  af	   variablene	   ‘image’,	   ‘pro-‐

duktkvalitet’	  og	  ‘servicekvalitet’.	  	  

	  

Fælles	  for	  de	  tidligere	  omtalte	  målemodeller	  er	  loyalitet	  den	  ultimative	  afhængige	  variabel.	  Lige-‐

som	  ved	  tilfredshed	  er	  begrebet	  loyalitet	  blevet	  defineret	  flere	  steder	  i	  litteraturen.	  Fornell	  (1992)	  

definerer	  loyalitet	  således:	  “Loyalty	  is	  caused	  by	  a	  combination	  of	  satisfaction	  and	  switching	  barri-‐

ers”	  (Fornell,	  1992:	  12).	  Herigennem	  kan	  det	  udledes,	  at	  loyalitet	  er	  en	  blanding	  af	  tilfredshed	  og	  

omskiftningsbarrierer	   til	   et	  andet	  produkt.	  Dette	  betyder,	  at	   loyalitet	  kan	  opnås,	  hvis	  kunden	  er	  

tilfreds	  med	  produktet	  eller	  ydelsen,	  samt	  at	  der	  er	  omskiftningsbarrierer	  ved	  valget	  af	  et	  andet	  

produkt.	  	  

	  

En	  anden	  definition	  på	  loyalitet	  gives	  af	  Oliver	  (1997):	  “A	  deeply	  held	  psychological	  commitment	  to	  

repurchase	   a	   product	   or	   repatronize	   a	   service	   in	   the	   future	   despite	   obstacles	   or	   disincentives	   to	  
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achieve	  the	  consumption	  goal”	  (Oliver,	  1997:	  23).	  Med	  afsæt	  i	  denne	  definition	  kan	  det	  udledes,	  at	  

loyalitet	  er	  en	  psykologisk	  forpligtelse	  til	  at	  genkøbe	  et	  foretrukket	  produkt	  på	  trods	  af	  hindringer	  

eller	   påvirkninger.	   Dette	   kan	   eksempelvis	   være	   påvirkninger	   fra	   konkurrerende	   produkter	   eller	  

services.	  	  

	  

En	  tredje	  anerkendt	  definition	  af	  loyalitet	  er	  følgende:	  “Customer	  loyalty	  is	  viewed	  as	  the	  strength	  

of	  the	  relationship	  between	  an	  individual’s	  relative	  attitude	  and	  repeat	  patronage”	  (Dick	  og	  Basu,	  

1994:	  2).	  Dick	  og	  Basu	  (1994)	  beskriver	  kundeloyalitet	  som	  forholdet	  mellem	  forbrugerens	  attitude	  

og	   gentagne	   adfærd	   (genkøb),	   hvor	   loyalitet	   opnås	   ved	   en	   kombination	   af	   begge	   faktorer.	   Hvis	  

forbrugernes	  har	  en	  positiv	  attitude	  over	  for	  et	  brand	  og	  genkøber	  brandet	  gang	  på	  gang,	  kan	  for-‐

brugeren	  hermed	  defineres	  som	  brand	  loyal.	  	  

	  

På	  baggrund	  af	  de	  udvalgte	  definitioner	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  loyalitet	  opstår,	  når	  en	  for-‐

bruger	  er	  tilfreds	  og	  derfor	  har	  en	  positiv	  attitude	  over	  for	  et	  produkt	  eller	  en	  service.	  Desuden	  er	  

det	  nemt	  for	  forbrugerne	  at	  købe	  samme	  produkt	  fra	  gang	  til	  gang,	  da	  det	  er	  et	  produkt	  som	  for-‐

brugeren	   allerede	   kender	   og	   er	   tilfreds	  med,	   hvorfor	   et	   eventuelt	   skift	   er	   unødvendigt	   eller	   for	  

ressourcekrævende	  for	  forbrugeren.	  	  

4.1.5.2	  Uafhængige	  variable	  	  

	  
Image	  	  

Den	  uafhængige	  variabel	  Image	  har	  en	  direkte	  men	  også	  indirekte	  påvirkning	  på	  ‘værdi’,	  ‘tilfreds-‐

hed’	  og	   ‘loyalitet’.	  Gennem	   flere	   studier	  er	  det	  bevist,	   at	  hvis	  en	  virksomhed	  har	  et	   godt	   image	  

hjælper	  dette	  til	  vækst	   i	  virksomhedens	  salg	  gennem	  øget	  kundeloyalitet	  (Menorca	  et	  al.,	  2016).	  

Som	   nævnt	   tidligere	   i	   afsnittet	   for	   EPSI	  modellen,	   viser	   en	   analyse	   foretaget	   af	   Eskildsen	   et	   al.	  

(2007),	  at	  virksomhedens	  image	  har	  en	  stigende	  betydning	  for	  tilfredshed	  sammenlignet	  med	  de	  

resterende	  uafhængige	  variable;	  ‘forventninger’,	  ‘produkt-‐	  og	  servicekvalitet’.	  	  

	  

‘Image’	  kan	  forklares	  og	  forstås	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  I	  relation	  til	  ECSI	  og	  EPSI	  modellen	  for-‐

klares	   image	   ved	   forbrugernes	   generelle	   opfattelse	   af	   en	   virksomhed	  og	   dets	   brand,	   der	   opstår	  

gennem	   de	   associationer	   forbrugeren	   knytter	   til	   brandet/virksomheden/produktet	   (Ciavolino	   &	  
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Dahlgaard,	  2007).	  Forbrugerens	  associationer	  til	  en	  virksomhed	  kan	  dannes	  gennem	  flere	  faktorer,	  

herunder	  ved	  opfattelse	  af	  produktkvaliteten,	  virksomhedens	  ageren	   i	  markedet,	  virksomhedens	  

afholdelse	  af	  events,	   virksomhedens	  medarbejdere	  og	  deres	  ageren	  etc.	   (Menorca	  et	  al.,	   2016).	  

Forbrugerne	   kan	   derfor	   have	  meget	   forskellige	   opfattelser	   til	   en	   virksomheds	   og	   dets	   brand	   alt	  

efter,	  hvilke	  associationer	  forbrugeren	  danner.	  	  

	  

Forventninger	  	  

I	  EPSI	  modellen	  har	  variablen	  ‘forventninger’	  en	  direkte	  virkning	  på	  ‘opfattet	  værdi’	  samt	  ‘tilfreds-‐

hed’.	   Forventninger	   refererer	   til	   den	   kvalitet	   som	   forbrugeren	   håber	   at	  modtage	   ved	   køb	   af	   et	  

produkt	  eller	  service.	  Denne	  forventning	  opstår	  på	  baggrund	  af	  tidligere	  benyttelse	  og	  oplevelse	  af	  

virksomhedens	  produkter	  eller	   service.	  Hvis	   forbrugeren	   finder,	   at	  produktet	   lever	  op	   til	   forbru-‐

gers	  forventninger	  vil	  dette	  have	  en	  positiv	  indflydelse	  på	  den	  oplevede	  værdi	  samt	  graden	  af	  til-‐

fredshed	  (Ciavolino	  &	  Dahlgaard,	  2007).	  Tidligere	  i	  afsnittet	  for	  EPSI	  finder	  Eskildsen	  et	  al.	  (2007)	  

imidlertid,	   at	   forventninger	   har	   en	  mindre	   effekt	   på	   tilfredshed	   og	   loyalitet	   sammenlignet	  med	  

modellens	  øvrige	  uafhængige	  variable.	  	  

	  

Produkt-‐	  &	  Servicekvalitet	  	  

Variablene	   ‘produkt-‐	  og	   servicekvalitet’	   handler	  om	   forbrugernes	  opfattelse	  af	  produktets	  egen-‐

skaber	  eller	  servicens	  kvalitet	  (Ciavolino	  &	  Dahlgaard,	  2007).	  I	  EPSI	  modellen	  har	  de	  latente	  variab-‐

le,	   ‘produkt-‐	   og	   servicekvalitet’,	   en	   direkte	   samt	   indirekte	   effekt	   på	   slutvariablene	   ‘værdi’,	   ‘til-‐

fredshed’	  og	  ‘loyalitet’.	  Til	  at	  evaluere	  kvaliteten	  af	  et	  produkt	  eller	  en	  service	  vurderes,	  hvorvidt	  

produktet	  eller	  servicen	   imødekommer	  kundernes	  forventninger.	  Desuden	  sammenligner	  forbru-‐

geren	  produktet	  eller	  servicens	  kvalitet	  i	  forhold	  til	  tidligere	  erfaringer	  (Menorca	  et	  al.,	  2016).	  	  

	  

4.1.6	  Kundetilfredshed,	  loyalitet	  og	  økonomisk	  indtjening	  	  
“If	  a	  firm	  has	  strong	  customer	  loyalty,	  it	  should	  be	  reflected	  in	  the	  firm’s	  economic	  returns	  because	  

it	  ensures	  a	  steady	  stream	  of	   future	  cash	   flow”	   (Reichheld	  &	  Sasser,	   i	  Andersson,	  Fornell	  &	  Leh-‐

mann,	  1994:	  55).	  Reichheld	  og	  Sasser	  beskriver	  derfor	  i	  1990,	  at	  loyalitet	  sikrer	  en	  fremtidig	  øko-‐

nomisk	  indtjening	  for	  virksomheden.	  	  
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Der	   findes	   flere	   lignende	   steder	   i	   litteraturen,	   som	   argumenterer	   for	   en	   sammenhæng	  mellem	  

øget	   kundetilfredshed,	   øget	   loyalitet	   og	   øget	   indtjening.	   Graden	   af	   kundetilfredshed	   kan	   derfor	  

anses	  som	  indikator	  for	  virksomhedens	  fremtidige	  indtjeningsevne	  (Kristensen	  et	  al.,	  1998).	  	  

	  

Gennem	  flere	  år	  har	  virksomheder	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  at	  måle	  deres	  aktiviteter	  og	  tiltag	  for	  loya-‐

litetsskabelse,	   samt	   at	   sætte	   disse	   i	   en	   økonomisk	   sammenhæng.	   Virksomhederne	   har	   haft	   en	  

sjælden	  viden	  om,	  hvilken	   indflydelse	  deres	   tiltag	  har	  på	  deres	   indtjening,	  og	  dermed	  om	  deres	  

aktiviteter	  er	  økonomisk	   rentable	   (Kristensen	  et	  al.,	  1998).	  Ved	  udarbejdelse	  af	  de	  ovenfor	  gen-‐

nemgåede	  målemodeller	  for	  kundeloyalitet,	  er	  der	  derfor	  givet	  et	  redskab	  til	  virksomhederne,	  til	  

at	  måle	  denne	  sammenhæng.	  Ved	  anvendelse	  af	  en	  målemodel	  kan	  virksomhederne	  finde	  frem	  til,	  

hvilke	  ressourcer,	  der	  er	  mest	  effektive	  og	  økonomiske	  rentable.	  	  

	  

Fornells	  SCSB	  model	  for	  kundetilfredshed	  (senere	  udviklet	  til	  ACSI,	  ECSI	  og	  EPSI),	  beskrives	  af	  Kri-‐

stensen	  et	  al.	  (1998)	  at	  have	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  kundetilfredshed,	  loyalitet	  og	  ind-‐

tjening.	  Denne	  sammenhæng	  er	  ikke	  vist	  direkte	  i	  Fornells	  oprindelige	  SCSB	  model,	  men	  illustreres	  

af	  Kristensen	  et.	  al	   (1998),	  der	  har	  videreudviklet	  modellen	  og	  suppleret	  med	  et	  økonomisk	  per-‐

spektiv.	  Udgangspunktet	  for	  kobling	  mellem	  loyalitet,	  profit	  og	  omkostninger	  er,	  at	  virksomhedens	  

indtjening	  afhænger	  af	  kundeloyaliteten	  samt	  de	  omkostninger,	  der	  er	  knyttet	  til	  produktet	  eller	  

servicen	  (Kristensen	  et	  al.,	  1998).	  Der	  gives	  hermed	  et	  teoretisk	  grundlag	  for,	  hvorledes	  øget	  kun-‐

detilfredshed	  kan	  forventes	  at	  skabe	  økonomiske	  resultater	  for	  virksomheden	  over	  tid.	  	  

	  

Der	   findes	   yderligere	   argumenter	   i	   litteraturen	   for	   den	   positive	   sammenhæng	  mellem	   kundetil-‐

fredshed,	   loyalitet	   og	  profit.	   Anderson	  et	   al.	   (1994)	   anvender	   ligeledes	   SCSB	  modellen	   til	   at	   de-‐

monstrere	  denne	  sammenhæng.	  I	  litteraturen	  er	  beskrevet,	  hvordan	  øget	  kundetilfredshed	  redu-‐

cerer	  priselasticitet	  for	  kunderne.	  Dette	  forklares	  ved,	  at	  en	  kunde	  er	  mere	  villig	  til	  at	  betale	  flere	  

penge	  for	  produkt,	  hvis	  kunden	  er	  tilfreds	  med	  det	  givne	  produkt.	  Der	  argumenteres	  hermed	  for	  at	  

tilfredse	  kunder	  stadig	  vil	   foretage	  køb,	  selvom	  der	  forekommer	  prisstigninger,	  da	  dette	  produkt	  

foretrækkes	  (Anderson	  et	  al.,	  1994).	  Desuden	  kan	  det	  være	  vanskeligt	  at	  tiltrække	  nye	  kunder,	  hvis	  

disse	  kunder	  allerede	  er	  tilfredse	  med	  et	  tilsvarende	  konkurrerende	  produkt.	  Derfor	  konkluderer	  
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Anderson	  et	  al.	   (1994),	  at	  der	   findes	   flere	  omkostninger	  ved	  at	   tiltrække	  nye	  kunder	  end	  ved	  at	  

foretage	  tiltag	  over	  for	  virksomhedens	  eksisterende	  kunder.	  	  

	  

Endnu	  et	  argument	  er,	  at	  kundetilfredshed	  kan	  skabe	  færre	  markedsføringsomkostninger	  for	  virk-‐

somheden.	  Dette	  gælder	  særligt	  de	  omkostninger,	  der	  går	  til	   fastholdelse	  af	  nuværende	  kunder,	  

da	  disse	  er	  mindre	  omkostningsfulde	  end	  nye	  kunder.	  Tilfredse	  kunder	  er	  mindre	  opmærksomme	  

over	  for	  konkurrenternes	  reklame	  tiltag.	  Omvendt	  betyder	  det,	  at	  det	  er	  dyrt	  for	  en	  virksomhed	  at	  

erobre	  konkurrenternes	  tilfredse	  kunder	  (Anderson	  et	  al.,	  1994).	  	  

	  

Oliver	  (1997)	  giver	  ligeledes	  teoretisk	  grundlag	  for,	  at	  kundetilfredshed	  fører	  til	  øget	  profit.	  Hertil	  

argumenteres	  der	  for,	  at	  kvalitet,	  kundetilfredshed	  og	  loyalitet	  har	  en	  direkte	  samt	  indirekte	  ind-‐

flydelse	  på	  virksomhedens	  indtjening.	  Desuden	  forklarer	  Oliver	  (1997),	  hvorledes	  ‘loyalitet’	  er	  den	  

variabel,	  der	  har	  størst	  effekt	  på	  virksomhedens	  indtjening.	  Da	  der	  ikke	  kræves	  lige	  så	  mange	  mar-‐

kedsføringsomkostninger	  til	  virksomhedens	  loyale	  kunder,	  kan	  de	  omkostninger,	  der	  bliver	  sparet	  

bruges	  til	  forbedringer	  af	  produktet	  eller	  til	  processer,	  der	  knytter	  sig	  til	  produktet	  (ibid.).	  	  

	  

4.2	  Delkonklusion	  og	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  1	  
Af	  ovenstående	  afsnit	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  alle	  de	  tidligere	  målemodeller	  er	  kendetegnet	  ved,	  

at	  tilfredshed	  fører	  til	  loyalitet	  og	  dermed	  økonomisk	  indtjening,	  hvorfor	  loyalitet	  er	  det	  ultimative	  

mål	  for	  virksomhederne.	  Fælles	  for	  målemodellerne	  er,	  at	  de	  inkluderer	  ‘kundens	  forventninger’,	  

‘opfattet	   værdi’,	   ‘kundetilfredshed’	   og	   ‘loyalitet’.	   Ydermere	  har	   alle	  modellerne	  både	  direkte	  og	  

indirekte	  sammenhænge.	  Herudover	  er	  de	  4	  målemodeller	  opbygget	  generisk	  med	  en	  række	  må-‐

levariable,	   i	  form	  spørgsmål,	  til	  at	  understøtte	  de	  latente	  variable.	  Dette	  muliggør,	  at	  virksomhe-‐

der	  på	  tværs	  af	  brancher	  og	  lande	  kan	  anvende	  modellerne.	  SCSB	  og	  ASCI	  modellen	  er	  ens	  i	  deres	  

opbygning,	  dog	  skelner	  ASCI	  mellem	  ‘værdi	  for	  pengene’	  og	  ‘produktkvalitet’.	  SCSB	  modellen	  defi-‐

nerer	  ‘oplevet	  værdi’	  som	  en	  samlet	  faktor	  for	  både	  værdi	  for	  pengene	  og	  produktkvalitet.	  Herud-‐

over	  inkluderer	  begge	  modeller	  variablen	  ‘kundeklager’,	  der	  dækker	  over,	  hvordan	  utilfredse	  kun-‐

ders	  klagehåndtering	  kan	  have	  en	   indflydelse	  på	   loyaliteten.	  De	  to	  nyeste	  modeller	  ESCI	  og	  EPSI	  

medtager	   ligeledes,	   ‘opfattet	   kvalitet’,	   ‘forventninger’,	   ‘opfattet	   værdi’,	   ‘tilfredshed’	  og	   loyalitet.	  
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Anderledes	  ved	  ESCI	  og	  EPSI	  er	  imidlertid,	  at	  de	  skelner	  mellem	  ‘produktkvalitet’	  og	  ‘service	  kvali-‐

tet’.	  Ydermere	  tilføjes	  variablen	  ‘image’,	  da	  denne	  viser	  sig	  generelt	  at	  have	  en	  stigende	  betydning	  

for	  kundens	  tilfredshed.	  Variablen	  ‘forventninger’	  viser	  gennem	  undersøgelser	  at	  have	  en	  mindre	  

signifikant	   indflydelse	   på	   ‘tilfredshed’	   og	   ‘loyalitet’.	   Jf.	   Grønholdt	   et	   al.	   (2000a)	  måles	   ‘loyalitet’	  

igennem	  4	  temaer,	  herunder	  forbrugernes	  intention	  for	  genkøb,	  intention	  for	  cross-‐buying,	  inten-‐

tion	  for	  skifte	  og	  intentionen	  for	  er	  at	  anbefale	  videre.	  	  

	  

4.3	  Loyalitet	  og	  drivere	  for	  køb	  af	  FMCG	  (anno	  2019)	  
Fælles	  for	  de	  ovenstående	  målemetoder	  er,	  at	  de	  har	  flere	  af	  de	  samme	  bagvedliggende	  drivere	  

for	  tilfredshed	  og	  loyalitet,	  hvor	  tilfredshed	  forventes	  at	  føre	  til	  loyalitet.	  I	  følgende	  vil	  nyere	  teori	  

inddrages,	  for	  at	  identificere	  hvilke	  drivere	  fra	  de	  teoretiske	  målemetoder,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  

dag	  og	  hvilke	  nye	  drivere,	  der	  findes	  indenfor	  FMCG	  branchen.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  der	  inddra-‐

ges	  teoretikere	  og	  erhvervsfolk	  inden	  for	  marketingbranchen,	  der	  fremlægger	  og	  diskuterer	  loyali-‐

tetsbegrebet	   i	   forbindelse	  med,	  hvad	  der	   i	  dag	  driver	  virksomhedens	   fremtidige	  vækst.	  Afsnittet	  

har	   endvidere	   til	   formål	   at	   besvare	   afhandlingens	   underspørgsmål	   delvist	   at	   besvare	   under-‐

spørgsmål	  2	  og	  3.	  	  	  

	  

4.3.1	  Byron	  Sharp	  
Byron	  Sharp	  er	  Professor	  ved	  University	  of	  South	  Australia	  og	  direktør	  for	  Ehrenberg	  Bass	  Institute	  

for	   Marketing	   Science.	   Instituttets	   research	   støttes	   af	   mange	   af	   verdens	   største	   virksomheder,	  

heriblandt	   Coca-‐Cola,	   P&G,	  Unilever	   og	   Redbull.	   Byron	   Sharp	   udgav	   i	   2010	   bogen	   “How	   brands	  

grow:	   what	   marketers	   don’t	   know”,	   hvor	   der	   gøres	   op	   med	   traditionelle	   marketingteorier	   for	  

brandloyalitet,	  heriblandt	  teorier	  fra	  Kotler,	  Keller	  &	  Brady	  (2012).	  Sharp	  (2010)	  fremlægger	  empi-‐

riske	  resultater	  på,	  hvordan	  et	  fokus	  på	  brandloyalitet	  ikke	  er	  vejen	  frem,	  for	  at	  skabe	  økonomisk	  

vækst	  for	  et	  brand.	  Det	  afgørende	  for	  et	  brands	  succes	  er	  derimod	  markedspenetration	  samt	  mas-‐

semarkedsføring.	  Det	  handler	  om	  at	  være	  synlige	  og	  til	  stede	  for	  forbrugerne,	  da	  forbrugerne	  ikke	  

lægger	   lige	   så	  mange	   tanker	   bag	   et	   køb,	   som	  mange	   virksomheder	   og	  marketingfolk	   forventer.	  
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Sharps	  (2010)	  argumentation	  er,	  at	  hvis	  virksomheden	  konstant	  er	  til	  stede	  hos	  forbrugerne,	  øger	  

det	  sandsynligheden	  for,	  at	  forbrugerne	  tilvælger	  virksomhedens	  brand	  frem	  for	  konkurrenternes.	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  introducerer	  desuden	  en	  række	  empiriske	  generaliseringer	  (love)	  for	  marketing.	  Her-‐

iblandt	  findes	  loven	  ‘double	  Jeopardy’,	  der	  lyder	  således:	  “Brands	  with	  less	  market	  share	  have	  so	  

because	   they	  have	   far	   fewer	  buyers,	  and	   these	  buyers	  are	   slightly	   less	   loyal	   (in	   their	  buying	  and	  

attitudes)”	  (Sharp,	  2010:	  216).	  Denne	  lov	  udleder,	  at	  en	  virksomhed	  med	  større	  markedsandel	  har	  

flere	  loyale	  kunder	  end	  en	  virksomhed	  med	  en	  mindre	  markedsandel.	  Med	  en	  strategi,	  der	  fokuse-‐

rer	  på	  penetration	  i	  markedet,	  kan	  virksomheden	  øge	  sin	  markedsandel	  og	  hermed	  få	  nye	  kunder,	  

frem	  for	  at	  fastholde	  nuværende.	  Jf.	  Sharp	  (2010)	  kan	  det,	  i	  de	  fleste	  tilfælde,	  bedst	  betale	  sig	  for	  

en	  virksomhed	  at	  skaffe	  nye	  kunder,	  hvilket	  modsiger	  andre	  marketingteorier,	  der	  mener,	  at	  det	  er	  

økonomisk	  rentabelt	  udelukkende	  at	  fokusere	  på	  kundefastholdelse.	  	  

	  

Et	  brands	   fastholdelsesrate	   følger	  double	   jeopardy	   loven.	  Dette	  betyder,	  at	  hvis	  et	  brand	  har	  en	  

stor	  markedsandel	  mister	  brandet	  en	  mindre	  procentdel	  hvert	  år	  sammenlignet	  med	  et	  brand	  med	  

mindre	  markedsandel.	  Virksomhedens	  brand	  kan	  derfor	  ikke	  radikalt	  forbedre	  deres	  fastholdelse,	  

uden	  ikke	  også	  at	  skulle	  forbedre	  deres	  markedsandel,	  da	  dette	  hænger	  sammen	  (Sharp,	  2010).	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  argumenterer	  for	  massemarkedsføring	  frem	  for	  segmentering	  og	  targetering,	  hvilket	  

Kotler	  et	  al.	  (2012)	  blandt	  flere	  marketingfolk	  er	  fortaler	  for.	  Det	  er	  lige	  så	  vigtigt,	  at	  virksomheden	  

markedsfører	  sig	  og	  øger	  brandkendskabet	  til	  de	  forbrugere,	  der	  er	  “light”	  og	  “medium”	  users	  af	  

virksomhedens	   kundebase.	  Denne	   andel	   køber	   ikke	   virksomhedens	   produkt	   lige	   så	   hyppigt	   som	  

kundebasen,	  der	  karakteriseres	  som	  “heavy	  users”,	  der	  har	  et	  langt	  større	  kendskab	  til	  virksomhe-‐

dens	  brand	  i	  forvejen	  (ibid.).	  	  

	  

Ovenstående	  leder	  til	  Sharps	  (2010)	  diskussion	  af	  Paretos	  80/20	  lov.	  Pareto	  argumenterer	  for,	  at	  

80%	   af	   virksomhedens	   salgsvolumen	   kommer	   fra	   20%	   af	   brandets	   “heavy	   users”.	   Ifølge	   Sharp	  

(2010)	   er	   loven	  misvisende,	  da	  denne	   fordeling	  er	  meget	  ekstrem	  og	   kan	   variere	   alt	   efter,	   hvor	  

homogent	  et	  brand	  virksomheden	  har.	  Med	  afsæt	  i	  research	  foretaget	  på	  flere	  hundrede	  brands	  

indenfor	  FMCG	  branchen,	  konkluderer	  Sharp	  (2010),	  at	  fordelingen	  snarere	  er	  60/20.	  Dette	  bety-‐
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der,	  at	  knap	  60%	  af	  et	  brands	  salg	  stammer	  fra	  top	  20%	  af	  brandets	  “heavy	  users”,	  hvorfor	  de	  re-‐

sterende	  40%	  af	  brandets	   salg	   stammer	   fra	   “light	  users”	  og	   “medium	  users”.	  Der	  argumenteres	  

her	  for,	  at	  virksomheden	  bør	  markedsføre	  sig	  både	  for	  deres	  loyale	  og	  mindre	  loyale	  kundebase.	  	  

	  

Hvis	  en	  virksomhed	  skal	  udbyde	  flere	  produktvarianter	  på	  markedet,	  er	  det	   ikke	  som	  følge	  af,	  at	  

virksomheden	  skal	   forsøge	  at	   tilpasse	  markedets	   forskellige	  målgrupper.	  Årsagen	  er	  derimod,	  at	  

forbrugerne	  har	  forskellige	  smagspræferencer	  (Sharp,	  2010).	  Et	  godt	  eksempel	  herpå	  er,	  at	  en	  for-‐

bruger	  køber	  Coca-‐Cola	  den	  ene	  dag,	  da	  forbrugeren	  godt	  kan	  lide	  dette	  brand.	  Ugen	  efter	  køber	  

forbrugeren	  dog	  Pepsi,	  hvilket	   forbrugeren	  også	  har	  smagspræference	  for.	  Dette	   leder	  til	  Sharps	  

(2010)	  “Dublication	  of	  Purchase”	  lov:	  “A	  brand’s	  costumer	  base	  overlaps	  with	  the	  customer	  base	  of	  

other	  brands,	  in	  line	  with	  their	  market	  share”	  (Sharp,	  2010:	  217).	  Loven	  skriver,	  at	  der	  ikke	  er	  for-‐

skel	  i	  forbrugersegmenter	  mellem	  konkurrerende	  brands	  inden	  for	  samme	  varekategori.	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  anerkender,	  at	  loyalitet	  findes	  inden	  for	  hver	  branche,	  men	  på	  baggrund	  af	  ovenstå-‐

ende	  findes	  loyalitet	  ofte	  inden	  for	  flere	  brands	  i	  samme	  branche.	  Dette	  kalder	  Sharp	  (2010)	  “divi-‐

ded	   loyalty”.	   Jo	  oftere	  en	   forbruger	  køber	  produkter	   inden	   for	  samme	  varekategori,	   jo	   flere	   for-‐

skellige	  brands	  køber	   forbrugeren	   (ibid.).	   Studier	  viser,	  at	   forbrugerne	  den	  ene	  dag	  kan	  have	  en	  

bestemt	  holdning	  til	  et	  brand,	  hvorefter	  forbrugerne	  har	  dannet	  en	  ny	  holdning	  næste	  dag.	  Dette	  

betyder,	  at	  vi	  som	  forbrugere	  skifter	  attitude	  og	  meninger	  alt	  efter	  kontekst	  på	  købsdagen.	  Det	  er	  

derfor	   ikke	   til	  at	  vide,	  hvornår	   forbrugeren	  tilvælger	  eller	   fravælger	  et	  brand,	  hvilket	  gør	   forbru-‐

gerne	  meget	  uforudsigelige	  og	  skiftende	  i	  deres	  indkøbsvaner	  (Sharp,	  2010).	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  argumenterer	  yderligere	  for,	  at	  et	  brand	  har	  svært	  ved	  at	  differentiere	  sig	  fra	  konkur-‐

renterne,	  hvorfor	  forbrugerne	  knapt	  husker	  et	  bestemt	  brand.	  Sharp	  (2010)	  mener	  ikke,	  at	  diffe-‐

rentiation	  af	  produktet	  er	  en	  salgsfremmende	  faktorer	  og	  argumenterer	  for,	  at	  det	  snarere	  hand-‐

ler	  om,	  hvorvidt	  produktet	  har	  et	  særpræg.	  Ved	  særpræg	  menes,	  at	  produktet	  skal	  kunne	  identifi-‐

ceres	   hurtigt	   af	   forbrugeren	   i	   købssituationen,	   hvilket	   produktet	   opnår	   gennem	   ydre	   elementer	  

såsom	  brandets	  navn,	  logo,	  farver,	  symbol	  mm.	  Disse	  elementer	  kan	  benyttes	  ved	  indpakning	  eller	  

reklame	  fremmende	  foranstaltninger,	  således	  at	  forbrugeren	  genkender	  brandet	  og	  får	  det	  løben-‐

de	  genopfrisket	  (ibid.).	  	  
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Mange	  forbrugere	  mener,	  at	  de	  ikke	  påvirkes	  af	  reklamer,	  hvilket	  Sharp	  (2010)	  bestrider.	  Effektiv	  

reklamering	  medfører,	  ifølge	  Sharp	  (2010),	  at	  virksomheder	  er	  synlige	  for	  forbrugerne,	  således	  at	  

virksomheders	  brand	  forbliver	   i	  forbrugernes	  bevidsthed	  og	  let	  kan	  genkaldes	  i	  en	  købssituation.	  

Sharp	  (2010)	  påpeger,	  at	  forbrugerne	  foretrækker	  de	  brands	  de	  ofte	  bliver	  eksponeret	  for,	  hvorfor	  

reklamering	   er	   vigtigt.	   Det	   kan	   dog	   være	   svært	   at	  måle	   reklamers	   påvirkning	   på	   virksomheders	  

salg,	  da	  dette	  er	  en	  langvarig	  proces.	  Med	  dette	  menes,	  at	  en	  forbruger	  bør	  eksponeres	  jævnligt	  

for,	  at	  forbrugeren	  genkender	  brandet	  i	  købssituationen.	  	  

	  

Sharp	  (2010)	  påpeger	  yderligere,	  hvordan	  midlertidige	  prisreduceringer	  påvirker	  et	  brands	  salg.	   I	  

de	  fleste	  tilfælde	  vil	  en	  nedsættelse	  af	  prisen	  have	  en	  positiv	   indvirkning	  på	  salget.	  Hvor	  stor	  en	  

stigning	  i	  salget	  afhænger	  af	  faktorer,	  såsom	  brand	  størrelse	  og	  prisen	  sammenlignet	  med	  konkur-‐

renternes	  pris.	  Sharps	  (2010)	  research	  viser	  dog,	  at	  midlertidige	  prisnedsættelser	   ikke	  har	  nogen	  

langsigtet	  effekt,	  hvorfor	  en	  nedsættelse	  i	  pris	  kun	  er	  egnet	  til	  at	  skabe	  kortsigtede	  resultater	  for	  

salget.	  Desuden	  er	  viser	  denne	  research,	  at	  prisnedsættelse	  ikke	  skaber	  nye	  kunder.	  Sharp	  (2010)	  

er	  derfor	  ikke	  fortaler	  for	  at	  skabe	  brand	  vækst	  gennem	  justeringer	  i	  prisen.	  

	  

For	  at	  skabe	  vækst	  kræver	  dette	  både,	  at	  brandet	  er	  mental	  og	  fysisk	  synligt	  for	  forbrugerne,	  hvor-‐

for	  særpræg	  samt	  tilstedeværelse	  i	  butikken	  er	  vigtigt	  (Sharp,	  2010).	  Forbrugerne	  har	  mere	  travlt	  

end	  nogensinde,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  gerne	  vil	  have	  simplificeret	  deres	  købsbeslutninger,	  da	  et	  

køb	  gerne	  skal	  gå	  hurtigt.	  Derfor	  vælger	  forbrugeren	  et	  brand	  de	  kender,	  hvorfor	  brandet	  skal	  bli-‐

ve	  set	  og	  tages	  til	  overvejelse.	  Studier	  viser,	  at	  reklamer	  virker	  bedre	  på	  forbrugerne,	  når	  produk-‐

tet	  også	  er	  fysisk	  til	  stede	  og	  hermed	  synligt	  i	  butikkerne.	  Samtidig	  med	  dette	  kan	  det	  nævnes,	  at	  

placeringen	   i	   butikken	  også	   er	   vigtig,	   da	   produktet	   kun	   skal	   være	   en	   armstrækning	   væk	   (Sharp,	  

2010).	  	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  research	  fremlægger	  Sharp	  (2010)	  syv	  regler	  som	  virksomheder	  bør	  følge	  for	  

at	  opnå	  brand	  vækst.	  Disse	  er	  som	  følgende:	  	  
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1.	  Reach	  	  

Et	  brand	  skal	  kontinuerligt	  nå	  ud	  til	  alle	  dets	  potentielle	  købere	  i	  branchen,	  både	  gennem	  fysisk	  

distribution	  og	  marketing	  kommunikation,	  herunder	  reklamering.	  	  	  

	  

2.	  Be	  easy	  to	  buy	  

Brandet	  skal	  være	  nemt	  at	  købe.	  Forbrugeren	  skal	  ved	  brandets	  fysiske	  og	  mentale	  tilstedeværelse	  

ikke	  bruge	  unødige	  ressourcer	  på	  at	  foretage	  et	  køb,	  hvorfor	  der	  også	  vil	  være	  et	  tidsbesparende	  

element	   for	   forbrugerne.	   På	   denne	  med	   kan	   forbrugerens	   købsbeslutning	   afhjælpes	   og	   dermed	  

skabes	  dette	  en	  større	  markedsandel.	  

	  

3.	  Get	  noticed	  

Brandet	   skal	   bemærkes.	   At	   nå	   ud	   til	   forbrugerne	   gennem	   reklamering	   og	   fysisk	   distribution	  har	  

ikke	  en	  effekt,	  hvis	  brandet	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  blive	  bemærket.	  Reklame	  der	  ikke	  bemærkes,	  kan	  

ikke	  lagres	  i	  forbrugernes	  hukommelse.	  Da	  forbrugerne	  konstant	  eksponeres	  for	  reklamer,	  undgår	  

forbrugerne	   gerne	   reklamerne	   eller	   er	   ikke	   særlig	   opmærksomme,	   når	   de	   eksponeres	   for	   disse.	  

Men	   selvom	   de	   ikke	   er	   opmærksomme	   betyder	   dette	   ikke,	   at	   reklamen	   ikke	   lagres	   i	   deres	   hu-‐

kommelse.	  Når	  forbrugeren	  står	  foran	  et	  udvalg	  af	  brands	  i	  supermarkedet,	  er	  de	  brands	  de	  læg-‐

ger	  mærke	  til,	  dem	  som	  forbrugeren	  har	  i	  hukommelsen.	  Dette	  betyder,	  at	  forbrugeren	  har	  større	  

sandsynlighed	  for	  at	  udvælge	  et	  brand	  frem	  for	  et	  andet,	  hvis	  de	  ubevidst	  husker	  dette	  brand	  gen-‐

nem	  reklame.	  Desuden	  nævnes	  det,	  at	  kreativ	  reklamering,	  der	  er	  vellidt	  af	  forbrugerne,	  har	  større	  

sandsynlighed	  for	  at	  blive	  bemærket.	  	  

	  

4.	  Refresh	  and	  build	  memory	  structures	  

Selvom	  et	  brands	  reklamering	  bliver	  bemærket,	  har	  det	  ingen	  effekt	  medmindre	  det	  bliver	  opfri-‐

sket	  eller	   skaber	   struktur	   i	   hukommelsen.	  Dette	  kræver,	   at	   virksomheden	  undersøger,	  hvad	   for-‐

brugeren	  allerede	  har	   i	  hukommelsen	   i	   forhold	   til	  brandet,	  og	  at	  der	  arbejdes	  ud	   fra	  det.	  Brand	  

image	  research	  er	  brugbart,	  til	  at	  forstå	  eksisterende	  hukommelse	  omkring	  brandet,	  så	  den	  frem-‐

adrettede	  kommunikation	  kan	  reflektere	  dette.	  For	  nye	  brands	  handler	  det	  om	  at	  opbygge	  minder	  

i	  hukommelsen	  som	  forbrugerne	  har	  brug	  for,	  at	  de	  køber	  brandet.	  Ved	  etablerede	  brands	  er	  der	  
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også	  et	  behov	  for	  at	  genopfriske	  brandet	  i	  forbrugernes	  hukommelse.	  Hvert	  års	  marketingstrategi	  

bør	  implementere	  en	  ny	  plan	  for,	  hvordan	  man	  kan	  influere	  forbrugerens	  hukommelse.	  	  

	  

5.	  Create	  and	  use	  distinctive	  brand	  assets:	  	  

Branding	  har	  en	  betydning,	  når	  det	  hjælper	  forbrugerne	  med	  at	  tage	  beslutninger	   i	  supermarke-‐

det.	  For	  at	  brandet	  kan	  genkendes	  skal	  brandet	  gerne	  have	  et	   særpræg	   f.eks.	   igennem	  et	  navn,	  

slogan	  eller	  logo,	  hvilket	  hjælper	  forbrugerne	  til	  at	  huske	  brandet	  og	  adskille	  det	  fra	  dets	  konkur-‐

renter.	  

	  

6.	  Be	  consistent,	  yet	  fresh	  

Større	  brands	  har	  domineret	  markedet	  i	  flere	  årtier,	  da	  de	  har	  været	  konsistente	  i	  deres	  branding.	  

Virksomhedens	  kampagner	  bør	  dog	  være	  konsistente	  i	  budskabet	  og	  hermed	  fremstille	  brandet	  på	  

samme	  vis,	  så	  det	  fortæller	  den	  samme	  historie.	  Dog	  kan	  brandet	  godt	  fortælle	  samme	  historie	  

gennem	  nye	  og	  engagerede	  metoder.	  

	  

7.	  Stay	  competitive,	  don’t	  give	  a	  reason	  not	  to	  buy	  

Brandet	  skal	  ikke	  give	  forbrugerne	  en	  årsag	  til	  ikke	  at	  købe	  det.	  Brandet	  skal	  derfor	  fortsætte	  med	  

at	  være	  fysisk	  og	  mentalt	  til	  stede	  hos	  forbrugerne,	  således	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  blive	  mindet	  om	  

det	  og	  købe	  det.	  Virksomhederne	  bør	  dog	  altid	  holde	  øje	  med	  barrierer,	  der	  kan	  opstå	  for,	  at	  for-‐

brugerne	  ikke	  køber	  deres	  brand.	  Derfor	  skal	  et	  brand	  eksempelvis	  være	  forsigtig	  med	  differentie-‐

ring,	  da	  dette	  både	  kan	  tiltrække	  forbrugerne,	  men	  også	  skubbe	  dem	  væk.	  	  

	  

4.3.2	  McKinsey	  studie	  
McKinsey	  understøtter	  Byron	  Sharps	  (2010)	  i,	  at	  et	  brand	  skal	  være	  til	  stede	  fysisk,	  men	  også	  men-‐

talt	  hos	  forbrugerne.	  McKinsey	  påpeger	  især,	  at	  et	  brand	  skal	  være	  en	  del	  af	  forbrugernes	  ”initial	  

consideration	  set”	  (herefter	  indledende	  overvejelser	  for	  køb)	  (Court,	  Elzinga,	  Finneman,	  &	  Perrey,	  

2017).	  	  

	  

Siden	   2009	   har	  McKinsey	   studeret	   forbrugerens	   beslutningsrejse.	   Studiet	   viser,	   at	   forbrugernes	  

engagement	  i	  loyalitetsprogrammer	  er	  faldende,	  og	  at	  medlemmerne	  ikke	  benytter	  sig	  af	  de	  pro-‐
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grammer,	  som	  de	  er	  tilmeldt.	  Det	  har	  vist	  sig	  ikke	  at	  være	  økonomisk	  rentabelt	  at	  investere	  penge	  

i	  loyalitetsprogrammer	  med	  formålet	  om	  at	  skabe	  vækst	  for	  virksomhedens	  brand.	  Nye	  teknologi-‐

er	  og	  et	  større	  udvalg	  af	  produkter	  har	  ændret	  på,	  hvordan	  forbrugerne	  tænker	  og	  handler	  gen-‐

nem	  deres	  forbrugerrejse	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  	  

	  

“In	  a	  digital	  world,	  your	  consumers	  can’t	  help	  but	  shop	  around”	  (Court	  et	  al.,	  2017:	  1).	  I	  det	  seneste	  

årti	  har	  vi	  set	  en	  stigende	  vækst	  i	  teknologien,	  hvilket	  har	  medført,	  at	  research	  og	  køb	  af	  produkter	  

online	  er	  blevet	  betydeligt	  nemmere	  for	  forbrugerne.	  Mobilshopping	  er	  simplificeret	  ved	  brug	  af	  

applikationer	  og	  gennem	  de	  sociale	  medier,	  hvor	   forbrugerne	  deler	  viden	  omkring	  produkter	  og	  

deres	  egenskaber	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  	  

	  

McKinsey	  har	  foretaget	  studier	  af	  forbrugerens	  beslutningsrejse	  på	  tværs	  af	  350	  brands.	  Studierne	  

foreskriver,	   at	   størstedelen	  af	   forbrugere	   ikke	  er	   loyale	  og	  hermed	   ikke	  genkøber	   samme	  brand	  

efter	  deres	  førstegangskøb.	  Dette	  indikerer,	  at	  virksomheder	  skal	  lægge	  større	  vægt	  på	  forbruger-‐

ne,	  når	  de	  i	  første	  omgang	  går	   ind	  i	  købsovervejelserne	  for	  et	  produkt	  eller	  tjeneste.	  Virksomhe-‐

den	  skal	  finde	  forståelsen	  af,	  hvad	  der	  ”trigger”	  forbrugeren	  til	  køb,	  og	  hvordan	  brandet	  kan	  blive	  

en	  del	  af	  forbrugerens	  overvejelser	  for	  købet.	  Når	  først	  et	  brand	  bliver	  del	  af	  forbrugerens	  overve-‐

jelser	  for	  køb,	  skal	  det	  samtidig	  kunne	  forsvare	  sig	  mod	  konkurrenter,	  der	  kan	  få	  forbrugeren	  til	  at	  

skifte	  til	  andet	  produkt	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  	  

	  

McKinsey	   studiet	   har	   påvist,	   at	   forbrugerne	  meget	   ofte	   skifter	  mellem	   brands,	   når	   de	   handler,	  

herunder	  var	  13%	  forbrugere	  loyale	  og	  87%	  af	  forbrugerne	  skiftende	  i	  deres	  indkøbsvaner	  (Court	  

et	  al.,2017).	  Med	  afsæt	  i	  dette	  studie	  påpeger	  McKinsey,	  at	  det	  er	  afgørende,	  at	  et	  brand	  er	  inklu-‐

deret	  i	  forbrugerens	  ”mindset”	  ved	  forbrugerens	  indledende	  overvejelser	  for	  køb.	  Det	  er	  påvist,	  at	  

brands,	  der	  er	  en	  del	  af	   forbrugernes	   indledende	  overvejelser	  har	  dobbelt	  så	  stor	  sandsynlighed	  

for	  at	  blive	  købt	  end	  et	  brand,	  der	  først	  dukker	  op	  hos	  forbrugeren	  senere	  i	  forbrugerrejsen	  (ibid.).	  

Senere	   i	   forbrugerrejsen	   kan	   eksempelvis	   være	   brands	   som	   forbrugeren	   først	   bliver	   eksponeret	  

for,	  når	  de	  foretager	  en	  sammenlignende	  søgning	  online.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  McKinsey	  ikke	  

anbefaler,	  at	  virksomheder	  skal	   ignorere	  de	  senere	   trin	   i	   forbrugerrejsen	   (Court	  et	  al.,	  2017).	  At	  

levere	  en	  service	  samt	  kvalitet	  både	  før	  og	  efter	  købet,	  er	  stadig	  meget	  vigtigt,	  da	  en	  stor	  del	  af	  
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virksomhedens	   salg	   er	   foretaget	   af	   forbrugere,	   der	   gerne	   vender	   tilbage	   til	   brandet	   og	   hermed	  

kaldes	   loyale.	  Men	  at	   investere	   i	   loyalitetsprogrammer	  er	   risikabelt,	  da	  dette	  har	  vist	   sig	   ikke	  at	  

være	  økonomisk	  rentabelt.	  Der	  rådes	   i	  stedet	  til,	  at	  virksomheden	  investerer	   i,	  at	  tilegne	  sig	  nye	  

kunder	  (ibid..).	  	  

	  

For	  at	  blive	  en	  del	  af	  forbrugernes	  indledende	  overvejelser	  for	  køb	  er	  det	  afgørende,	  at	  forbruger-‐

ne	   kender	   navnet	   på	   virksomhedens	   brand.	   Forbrugerne	   skal	   desuden	   have	   en	   fornemmelse	   af	  

produktets	  unikke	  fordele	  samt	  værdi	  (Court	  et	  al,	  2017).	  Traditionelt	  ville	  strategien	  være	  at	  øge	  

virksomhedens	  udgifter	   til	   TV	  og	   reklamering.	  McKinsey	  påpeger	  dog,	  at	  der	  kan	  anvendes	   flere	  

metoder	   til	   at	   drive	   forbrugeren	   til	   køb	   og	   blive	   del	   af	   forbrugerens	   indledende	   overvejelser	  

(ibid..).	  Disse	  metoder	  er	  testet	  ved	  flere	  virksomheder,	  der	  har	  opnået	  et	  stort	  brand	  kendskab.	  

Frem	   for	   udelukkende	   at	   targetere	   de	   forbrugere,	   som	   for	   virksomheden	   betragtes	   som	   loyale	  

med	  strategien	  om	  at	   fastholde	  disse	  anbefales	  det	  at	  nå	  et	  bredere	  segment.	  Markedsføringen	  

skal	  gerne	  også	  nå	  ud	  til	  de	  forbrugere,	  der	  har	  et	  lille	  kendskab	  eller	  ingen	  kendskab	  til	  brandet	  

(Court	  et	  al.,	  2017).	  	  

	  

McKinseys	  påpeger	  yderligere,	  at	  virksomheden	  bør	  skære	  ned	  på	  unødvendige	  udgifter	  og	  tiltag.	  

Disse	   tiltag	   er	   eksempelvis	   investering	   i	   loyalitetsprogrammer	   samt	  belønning	   af	   virksomhedens	  

kunder.	  Ved	  besparelser	  for	  disse	  tiltag	  skaffes	  der	  midler,	  for	  at	  opmuntre	  brandet	  til	  at	  være	  del	  

af	  forbrugerens	  indledende	  købsovervejelser	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  Meget	  oplagt	  er	  at	  investere	  i	  de	  

store	  medier	   og	   sociale	   kanaler,	   hvor	   størstedelen	   af	   forbrugerne	   befinder	   sig.	   Foruden	   denne	  

tilgang	  anbefales	  det,	  at	  virksomheden	  er	  innovative	  i	  deres	  metode	  til	  at	  skabe	  købsovervejelser	  

(ibid..).	  

	  

McKinseys	  sidstnævnte	  metode	  bygger	  på	  at	  introducere	  flere	  nye	  produkter	  til	  markedet.	  Nyhe-‐

den	  omkring	  et	  produkt	  har	  tidligere	  vist	  sig	  at	  tiltrække	  nye	  kunder	  til	  brandet.	  Dette	  medfører	  

ligeledes,	  at	  nuværende	  kunder	  fortsat	  engagerer	  sig	  i	  brandet.	  Denne	  metode	  kan	  variere	  fra	  at	  

være	  en	  nyhed	  omkring	  et	  produkt	  eller	  en	  ny	  funktion	  ved	  produktet	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  	  
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4.3.3	  Paul	  Murphy	  
Ifølge	   Paul	  Murphy	   (2018),	   bestyrelsesformand	   for	   Kantar	  Worldpanel,	   eksisterer	   brandloyalitet	  

ikke	  i	  samme	  grad,	  som	  mange	  mennesker	  og	  virksomheder	  formoder.	  Dette	  baseres	  på,	  at	  mange	  

forbrugere	  ofte	  kun	  køber	  produkter	  fra	  et	  givent	  brand	  få	  gange	  om	  året,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt,	  at	  

få	   flere	   forbrugere	   til	   at	   til	   vælge	  og	  købe	  en	  virksomheds	  produkter	  og	  dermed	  højne	  købsfre-‐

kvensen.	   I	   denne	   sammenhæng	   understreger	   Murphy	   (2018),	   at	   størstedelen	   af	   virksomheder	  

bruger	  for	  meget	  tid	  og	  ressourcer	  på	  den	  kundebase,	  der	  allerede	  køber	  deres	  produkter.	  Murphy	  

(2018)	  mener	  modsat,	   at	   virksomheder	   derfor	   skal	   bruge	  deres	   ressourcer	   på	   at	   forstå,	   hvorfor	  

nogle	   forbrugere	   ikke	   køber	   virksomhedens	   produkter,	   hvorfor	   virksomheden	   bør	   lære	   denne	  

kundebase	  bedre	  at	  kende.	  

	  

	  Murphy	  (2018)	  begrunder,	  at	  der	  i	  denne	  forbindelse	  er	  to	  aspekter,	  der	  skal	  kontrolleres,	  for	  at	  få	  

forbrugerne	  til	  at	  købe	  ens	  produkter	  og	  ligeledes	  øge	  købsfrekvensen.	  Når	  forbrugerne	  er	  blevet	  

eksponeret	   for	   virksomhedens	   produkt	   online,	   forventer	   de,	   at	   produkterne	   er	   fysisk	   til	   stede	   i	  

butikkerne,	  hvorfor	  dette	  er	  altafgørende,	  for	  at	  få	  forbrugerne	  til	  at	  købe	  og	  øge	  købsfrekvensen.	  

Hertil	  menes	  reklame	  at	  være	  et	  undervurderet	  element,	  da	  det	  har	  en	  enorm	  indflydelse	  på,	  at	  

produktet	  bliver	  lagret	  i	  hukommelsen.	  Forbrugerne	  genkender	  et	  særligt	  brand,	  når	  de	  har	  set	  det	  

tilpas	  mange	  gange	  og	  derfor	  vil	  det	  automatisk	  eksistere	  i	  deres	  bevidsthed	  i	  en	  given	  købsinten-‐

tion.	  	  

	  

Murphys	  (2018)	  konklusion	  er	  således,	  at	  det	  er	  altafgørende	  at	  finde	  den	  rigtig	  vægtning	  imellem	  

hvor	  mange	  penge,	  der	  skal	  gå	  til	  at	  være	  til	  stede	  markedsføringsmæssigt	  samt	  hvor	  mange	  pen-‐

ge,	  der	  skal	  allokeres	  til	  tilstedeværelse.	  Murphy	  (2018)	  står	  fast	  på,	  at	  det	  altid	  vil	  være	  væsentligt	  

og	  relevant	  at	  gøre	  sig	  opmærksom	  på	  sin	  eksistens	  og	  udbud	  af	  produkter.	  Dette	  gælder	  for	  en	  

stor	  kendt	  virksomhed,	  såvel	  som	  en	  mindre	  virksomhed	  (ibid.).	  	  

	  

4.3.4	  Tom	  Goodwin	  	  
Tom	  Goodwin	  (2018),	  global	  leder	  for	  innovation	  hos	  Zenith	  Media,	  påpeger	  ligesom	  Sharp	  (2010),	  

McKinsey	  (2018)	  og	  Murphy	  (2018),	  at	  tilstedeværelse	  er	  altafgørende	  for	  succes	  og	  brand	  vækst.	  

Goodwin	  pointerer	  yderligere,	  at	  tilstedeværelsen	  i	  form	  af	  produktomtale	  og	  “hype”	  i	  markedet	  
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er	  med	  til	  at	  skabe	  denne	  succes.	  Hertil	  gives	  eksempler	  på	  ‘reformulerede	  shampoo	  brands’,	  hvis	  

produkt	  er	  stort	  set	  identiske	  med	  andre	  udbydere,	  men	  er	  mere	  kendte	  grundet	  samspillet	  mel-‐

lem	  omtale,	  synlighed	  og	  tilstedeværelse	  (Goodwin,	  2018).	  Særligt	  tilstedeværelse	  er	  essentielt,	  da	  

forbrugerne	   er	  medieeksponerede	   og	   distraheres	   konstant,	   hvilket	   bevirker,	   at	   virksomhederne	  

har	  sværere	  ved	  at	  tiltrække	  forbrugernes	  opmærksomhed.	  Dette	  mener	  Goodwin	  (2018)	  har	  en	  

minimerende	  effekt	  på	  brandloyalitet.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  bør	  virksomheder	  hjælpe	  for-‐

brugerne	  til	  at	  træffe	  valg	  for	  køb,	  samt	  at	  gøre	  dette	  valg	  overskueligt	  for	  forbrugeren.	  Der	  findes	  

ifølge	  Goodwin	  (2018)	  flere	  tiltag	  en	  virksomhed	  kan	  igangsætte	  for,	  at	  en	  virksomheds	  brand	  bli-‐

ver	  tilgodeset	  frem	  for	  konkurrenternes.	  

	  

Da	  forbrugerne	  gerne	  vil	  hjælpes	  til	  at	  træffe	  en	  hurtig	  og	  nem	  købsbeslutning,	  skal	  selve	  produk-‐

tet	  være	   fremtrædende	  og	  appellere	   til	   forbrugeren	   (Goodwin,	  2018).	  Heraf	  kan	  det	  udledes,	  at	  

produktet	  gerne	  skal	  have	  et	  særpræg	  ved	  dets	  ydre,	  således	  at	  det	  kan	  hjælpe	  forbrugeren	  med	  

at	  træffe	  købsbeslutningen.	  Derudover	  har	  forbrugeren	  et	  behov	  for,	  at	  beslutningen	  for	  valg	  af	  et	  

produkt	  er	  nemt	  og	  ligetil	  (ibid.).	  Dette	  kan	  virksomheden	  ekstrahere	  ved	  reklame,	  herunder	  gode	  

visuelle	  medier,	  der	  kan	  optimeres	  i	  realtid,	  hvilket	  kan	  automatisere	  en	  forbrugers	  indgang	  til	  et	  

produkt	   og	   på	   den	   måde	   skabe	   synlighed	   ved	   købsbeslutningen.	   Et	   yderligere	   tiltag	   påpeger	  

Goodwin	  (2018)	  som	  værende	  produktets	  enkelthed.	  Forbrugerne	  har	  ikke	  tid	  eller	  mental	  kapaci-‐

tet	  til	  at	  afveje	  hele	  produktporteføljen	  og	  navigere	  rundt	  mellem	  forskellige	  brands.	  Dette	  bety-‐

der,	   at	   virksomhederne	   bør	   skabe	   en	   simpel	   kommunikation,	   samt	   gennemskuelighed	   for	   dets	  

brand,	  ved	  at	  minimere	  produktkompleksiteten.	  Dette	  menes	  at	  skabe	  differentiering	  fra	  konkur-‐

renterne	  (ibid.).	  

	  

Ovenstående	   indikerer,	   hvorledes	   en	   virksomhed	  bør	   differentiere	   sig	   på	  deres	   produkters	   ydre	  

kvalifikationer	  gennem	  særpræg	  og	  gennemskuelighed	  samt	  synlighed	  på	  markedet.	  	  

	  

4.3.5	  Andrew	  Lewis	  (loyalitetsprogrammer)	  	  
Ifølge	  Andrew	  Lewis	  (2019),	  administrerende	  direktør	  ved	  markedsindsigt	  bureauet	  TRA,	  investe-‐

rer	  virksomheder	  i	   loyalitetsprogrammer,	  fordi	  de	  formoder,	  at	  deres	  produkter	  kan	  skabe	  loyale	  

kunder.	  Virksomhederne	  har	  en	  formodning	  om,	  at	   loyalitet	  kan	  opstå	  som	  følge	  af	   initiativer	  og	  
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kundebelønninger.	  Denne	  holdning	  til	  loyalitet	  er	  baseret	  på	  principperne	  om	  relationsmarkedsfø-‐

ring,	  hvor	  det	  handler	  om	  at	  udvikle	  stærke	  bånd	  med	  de	  bedste	  kunder,	  så	  det	  kan	  føre	  til	  lang-‐

sigtet	  succes	  og	  rentabilitet.	  Loyalitetsprogrammer	  kan	  rent	  intuitivt	  derfor	  virke	  som	  en	  god	  idé.	  

Der	  findes	   imidlertid	  flere	  undersøgelser	  og	  cases,	  der	  viser,	  at	  virksomheder	   investering	   i	   loyali-‐

tetsprogrammer	  ikke	  har	  den	  ønskede	  økonomiske	  effekt	  (Lewis,	  2019).	  	  

	  

Lewis	  (2019)	  refererer	  bl.a.	  til	  McKinseys	  undersøgelse,	  foretaget	  med	  55	  børsnoterede	  virksom-‐

heder	  i	  Nordamerika	  og	  Europa.	  Denne	  undersøgelse	  viste,	  at	  virksomheder,	  der	  har	  foretaget	  en	  

investering	   i	   loyalitetsprogrammer	   ikke	  oplevede	  større	  vækst	  sammenlignet	  med	  de	  virksomhe-‐

der,	  der	  ikke	  have	  foretaget	  sådanne	  investeringer.	  Ligeledes	  refereres	  der	  til	  en	  købsadfærdsun-‐

dersøgelse	  foretaget	  af	  Deloitte	   i	   forbindelse	  med	  loyalitetsprogrammer.	  Denne	  undersøgelse	  vi-‐

ste,	   at	   loyalitetsprogrammer	   i	   hotelbranchen	   ligeledes	   havde	  minimal	   eller	   ingen	   indflydelse	   på	  

forbrugernes	  valg	  af	  hotel.	  	  

	  

En	  af	  de	  mest	  overbevisende	  undersøgelser	   i	  henhold	  til	  ovenstående	  er	  foretaget	  af	  marketing-‐

forskeren	   Andrew	   Ehrenberg.	   Gennem	   20	   år	   er	   der	   foretaget	   en	   undersøgelse	   af	   forbrugernes	  

købsadfærd	  i	  FMCG	  branchen	  i	  Europa,	  Japan	  og	  USA.	  Denne	  undersøgelse	  demonstrerede,	  at	  den	  

ægte	  loyale	  adfærd	  ikke	  er	  eksisterende	  på	  tværs	  af	  FMCG	  kategorierne	  med	  undtagelse	  af	  mindre	  

niche	  brands.	  I	  undersøgelsens	  lange	  periode	  findes	  der	  dermed	  ingen	  bevis	  på,	  at	  loyalitetstiltag	  

har	  en	  langsigtet	  indflydelse	  på	  købsfrekvensen	  af	  et	  brand.	  	  

	  

Lewis	   (2019)	   understreger	   på	   baggrund	   af	   ovenstående,	   at	   forbrugernes	   faktiske	   adfærd	   er	   op-‐

sigtsvækkende.	   Forbrugerne	   hævder,	   at	   loyalitetsprogrammer	   er	   vigtige	   for	   deres	   beslutninger,	  

men	  dette	  har	  vist	  sig,	  rent	  faktisk	  ikke	  at	  gøre	  sig	  gældende.	  Dette	  stiller	  spørgsmålstegn	  til	  effek-‐

ten	  af	  investering	  i	  loyalitet,	  og	  hermed	  en	  meget	  anerkendt	  og	  udbredt	  markedsføringsmetode.	  	  

	  

Lewis	  (2019)	  anerkender	  dog	  enkelte	  tilfælde,	  hvor	  loyalitetstiltag	  har	  haft	  en	  konkret	  indflydelse.	  

Eksempelvis	  for	  supermarkedskæden,	  Tesco,	  der	  har	  opnået	  675	  procent	  vækst	  i	  deres	  indtjening	  

baseret	  på	  loyalitet.	  Disse	  enkeltstående	  tilfælde	  er	  blevet	  en	  succes,	  fordi	  de	  skaber	  et	  stærkere	  

emotionelt	  bånd	  mellem	  kunden	  og	  brandet.	  	  
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4.3.6	  Mark	  Ritson	  (brandopfattelse)	  	  
Mark	  Ritson	  (2018),	  professor	  ved	  Melbourne	  Business	  School,	  argumenterer	  modsat	  Byron	  Sharp	  

(2010)	   for,	   at	   forbrugerne	   tillægger	   brandopfattelse	   stor	   værdi	   for	   deres	   købsbeslutning.	   Ifølge	  

Ritson	  (2018)	  kan	  man	  ikke	  afvise	  effekten	  for	  brandopfattelse,	  da	  dette	  har	  vist	  sig	  at	  have	  stor	  

betydning	  ved	   tidligere	  videnskabelig	   forskning.	   Ligeledes	  er	  Ritson	   (2018)	  uenig	   i	   Sharps	   (2010)	  

opfordring	  til	  at	  anvende	  massemarkedsføring	  for	  at	  skabe	  vækst.	  	  

	  

Mark	  Ritson	  (2018)	  påpeger,	  hvorledes	  brandopfattelse	  i	  høj	  grad	  driver	  forbrugeradfærd	  i	  mange	  

købssituationer,	   og	   at	   forbrugernes	   opfattelse	   bliver	   styrket	   i	   efterkøbsfasen.	   Forbrugerne	   kan	  

have	  mange	  forskellige	  opfattelser	  af	  et	  brand,	  hvorfor	  massemarkedsføring	   ikke	  vil	   fungere	   i	  de	  

fleste	  tilfælde.	  Ritson	  (2018)	  understøtter	  dette	  argument	  ved	  at	  henvise	  til,	  hvorfor	  nogle	  forbru-‐

gere	  har	  købt	  bogen	  af	  Byron	  Sharp	  ”How	  Brands	  Grow”,	  da	  der	  findes	  en	  førkøbsopfattelse	  af,	  at	  

netop	  denne	  bog	  vil	  tilføre	  værdi.	  Hertil	  pointerer	  Ritson	  (2018),	  at	  efterkøbsopfattelsen	  af	  bogen	  

kan	   styrkes	   ved	  at	   læse	  den.	  Dette	   viser,	  hvorledes	  brandopfattelsen	   ligeledes	   kan	  påvirkes	   ved	  

efterkøbsopfattelsen	  og	  dermed	  muligvis	  have	  indflydelse	  ved	  forbrugerens	  næste	  køb.	  	  

	  

Mark	   Ritson	   (2018)	   fremhæver	   dog,	   at	   efterkøbsopfattelsen	   kan	   variere	   alt	   efter	   produkttype,	  

samt	  hvilken	  kontekst	  en	  forbruger	  befinder	  sig	  i.	  Eksempelvis	  vil	  højinvolveringsprodukter	  medfø-‐

re	  en	  større	  efterkøbsopfattelse	  end	  lavinvolveringsprodukter.	  Ritson	  (2018)	  henviser	  til	  videnska-‐

belige	  undersøgelser,	  hvilke	  modsiger	  Byron	  Sharps	  (2010)	  antagelser.	  En	  fremtrædende	  undersø-‐

gelse	  er	   foretaget	  af	  professoren	  Koen	  Pauwel,	  der	  beskæftiger	   sig	  med	  holdningsundersøgelser	  

og	  online	  købsadfærdsmålinger.	  Mere	  specifikt	  beskriver	  Ritson	  (2018),	  hvorledes	  Pauwels	  under-‐

søgelser	  påviser,	  at	  brandopfattelse	  ikke	  kun	  ændrer	  sig,	  men	  at	  opfattelsen	  har	  en	  målbar	  betyd-‐

ning	   for	   fremtidig	   salg.	  Gennem	  observationsstudier	   følger	  Pauwel	   i	  en	   længerevarende	  periode	  

forbrugerne	  for	  at	  identificerer,	  hvorvidt	  der	  opstår	  eventuelle	  skift	  i	  deres	  købsopfattelse,	  der	  kan	  

resultere	  i	  eventuelle	  ændringer	  i	  forbrugernes	  adfærd	  (Ritson,	  2018).	  	  

	  

4.3.7	  Videnskabelige	  drivere	  for	  FMCG	  
Artikelen,	   “Exploring	   the	   incidence	   and	   antecedents	   of	   buying	   an	   FMCG	   brand	  UPC	   for	   the	   first	  

time”,	  udleder,	  at	  brand	  vækst	  er	  det	  ultimative	  mål	   for	  alle	  virksomheder.	  Forfatterne	  påpeger	  
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ligeledes,	  at	  virksomheder	  bør	  tilegne	  sig	  nye	  kunder,	  foruden	  at	  udnytte	  allerede	  loyale	  kunder	  til	  

at	   skabe	   vækst	   (Bogomolova,	   Anesbury,	   Lockshina	  &	   Kapulskia,	   2019).	   Ifølge	   Bogomolova	   et	   al.	  

(2019)	  er	  det	  vanskeligt	  for	  virksomheden	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kunder,	  hvorfor	  artiklens	  undersøgelse	  

baseres	  herpå.	  Nærmere	  sagt	  undersøges,	  hvordan	  forbrugerne	  agerer	  ved	  køb	  af	  FMCG,	  og	  hvilke	  

bagvedliggende	  faktorer,	  der	  har	  påvirkning	  på	  forbrugernes	  handling.	  	  

	  

Bogomolova	   et	   al.	   (2019)	   definerer	   nye	   kunder	   på	   baggrund	   af	   forhenværende	   teori,	   herunder	  

Ehrenberg	  (1970),	  der	  beskriver	  nye	  kunder	  som	  værende	  de	  forbrugere,	  der	  aldrig	  har	  købt	  pro-‐

dukter	  før.	  Desuden	  definerer	  Griffin	  og	  Lowenstein	  (2001)	  nye	  kunder	  som	  værende	  kunder,	  der	  

har	  købt	  produktet	   tidligere,	  men	   ikke	   for	  nylig.	   Ligeledes	  argumenteres	  der	   for,	  at	  nye	  kunders	  

brand	   repertoire	  udvides	   jo	   flere	  produkter	  de	   køber	   inden	   for	   en	   given	  produktkategori.	  Dette	  

betyder,	  at	  hvis	  forbrugerne	  har	  købt	  et	  konkurrerende	  produkt	  til	  et	  givent	  brand,	  er	  sandsynlig-‐

heden	  for	  at	  blive	  del	  af	  forbrugernes	  repertoire	  større	  (Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  

	  

Tidligere	   litteratur,	   herunder	   Ehrenberg	   (1997)	   foreskriver,	   at	   faktorer	   som	   reklame	  har	   en	   stor	  

betydning	  for	  forbrugerens	  genkendelse	  af	  brand.	  Herudover	  er	  det	  vigtigt	  at	  vide,	  hvad	  der	  driver	  

forbrugerens	   repertoire	   fra	   et	   brand	   til	   et	   andet.	   Desuden	   har	   ’in-‐store’	   en	   stor	   betydning	   for	  

købsbeslutningen	  (Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  

	  

Bogomolova	   (2019)	   opdeler	   de	   bagvedliggende	   faktorer	   for	   køb	   af	   FMCG	   i	   direkte	   oplevelser	  

(brandforsøg)	   og	   indirekte	   (pris,	   promotion,	   reklamer,	   anbefalinger,	   ’in-‐store’	   opfattelse	   og	   ud-‐

solgte	  varer)	  (ibid.).	  Nedenstående	  er	  de	  bagvedliggende	  faktorer	  beskrevet	  yderligere.	  	  

	  

1.	  Brandforsøg	  

Denne	  faktor	  bliver	  beskrevet	  som	  brandforsøg,	  hvor	  virksomheden	  eksempelvis	  kan	  uddele	  gratis	  

prøver	  af	  deres	  produkt	  til	  forbrugerne.	  Denne	  faktor	  påvirker	  det	  emotionelle	  i	  forbrugeren	  ved,	  

at	  forbrugeren	  tester	  produktet	  og	  eventuelt	  foretager	  et	  køb	  på	  baggrund	  af	  en	  forhåbentlig	  posi-‐

tiv	  oplevelse	  (Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  
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2.	  Prisnedsættelse	  

Prisnedsættelse	  kan	  få	  forbrugerne	  til	  at	  bryde	  deres	  indkøbsvaner.	  Mange	  undersøgelser	  har	  på-‐

vist,	  at	  prisnedsættelse	  er	  hovedårsagen	  til,	  at	  forbrugerne	  skifter	  til	  et	  brand	  de	  ikke	  har	  købt	  før-‐

hen.	  Når	   virksomheden	  hæver	  prisen	   for	  produktet	   igen,	   vil	   forbrugerne	  dog	   i	  de	   fleste	   tilfælde	  

skifte	   til	   udgangspunktet	   eller	   tilvælge	   et	   nyt	   nedsat	   brand.	  Derfor	   argumenteres	   der	   for,	   at	   en	  

igangsat	  kampagne	  med	  nedsatte	  priser	  kun	  fører	  til	  en	  kortsigtet	  forøgelse	  i	  salget	  (Bogomolova	  

et	  al.,	  2019).	  Imidlertid	  er	  det	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  allerede	  eksisterende	  kunder,	  der	  bliver	  tiltrukket	  

af	  nedsat	  pris	  (ibid.).	  	  

	  

3.	  Reklamer	  

Reklamer	  kan	  virke	  genkaldende	  for	  eksisterende	  kunder	  såvel	  som	  nye	  kunders	  bevidsthed.	  Her-‐

udover	  har	  denne	  faktor	  størst	  indflydelse	  jo	  tættere	  reklamen,	  fysisk	  såvel	  som	  mentalt,	  befinder	  

sig	  på	  købsmuligheden.	  Når	  forbrugerne	  befinder	  sig	  i	  en	  købssituation	  hjælper	  reklame	  til	  at	  ska-‐

be	  brand	  opmærksomhed.	   ’In-‐store’	  købsadfærd	  er	  drevet	  af	  eksterne	  reklamer	   (Bogomolova	  et	  

al.,	  2019).	  

	  

4.	  Anbefalinger	  

Når	   forbrugerne	   overvejer	   at	   købe	   et	   ukendt	   produkt	   søges	   der	   ofte	   efter	   råd	   og	   anbefalinger.	  

Word-‐of-‐mouth	  (herefter	  WOM)	  kan	  fremkomme	  af	  gratis,	  troværdige	  kilder,	  herunder	  venner	  og	  

familie	  samt	  professionelle	  eksperter.	  Når	  WOM	  og	  anbefalinger	  er	  positive	  er	  dette	  ofte	  den	  pri-‐

mære	  årsage	   for	   et	   brandvalg	  og	  påvirker	   i	   høj	   grad	   forbrugernes	   valg	   til	   køb	  af	   et	   nyt	  produkt	  

(Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  

	  

5.	  ’In-‐store’	  

‘In-‐store’	  kan	  påvirke	  nuværende	  og	  ny	  kunders	  køb	  i	  form	  af	  oplysninger	  om	  mærket	  og	  visuelle	  

stimuleringer,	  herunder	  produktets	  emballage.	  Ligeledes	  kan	  det	  få	  forbrugernes	  opmærksomhed	  

rettet	  mod	  produkternes	  hyldeplacering,	  der	  giver	  anledning	  til,	  at	  forbrugeren	  tager	  en	  beslut-‐

ning	  for	  køb	  (Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  
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6.	  Tilstedeværelse	  	  

Der	  kan	  ske	  et	  brandskift	  for	  forbrugerne,	  hvis	  der	  er	  flere	  varer,	  der	  er	  udsolgte	  eller	  ikke	  er	  til-‐

gængelige,	  hvilket	  kan	  få	  forbrugerne	  til	  at	  tilvælge	  et	  andet	  konkurrerende	  produkt.	  Dette	  kan	  

medføre	  større	  sandsynlighed	  for,	  at	  forbrugerne	  køber	  det	  tilgængelige	  produkt	  i	  fremtiden	  

(Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  

	  

	  Ovenstående	  undersøgelse	   indikerer	  de	   faktorer,	   der	  har	   størst	  påvirkning	   ved	   køb	  af	   et	   FMCG	  

produkt,	  hvor	  det	  blev	   fundet,	  at	   førstegangsindkøb	   især	  er	  påvirket	  af	  emballering,	  hyldeplace-‐

ring,	  prismærkning	  eller	  ikke	  tilgængelig	  brands.	  	  

	  

4.3.8	  Brandrelationer	  ved	  FMCG	  	  
Artikelen,“Relationships	  in	  fast	  moving	  consumer	  goods	  markets”,	  påpeger,	  at	  relationsmarkedsfø-‐

ring	  har	  været	  populært	   i	  mere	  end	  to	  årtier	  med	  fokus	  på	  tilfredshed	  og	   loyalitet	  (Leahy	  2009).	  

Tilfredshed	  og	   loyalitet	   anses	   som	  de	  grundlæggende	  principper,	  der	   kan	   tiltrække	  og	   fastholde	  

forbrugerne	  på	  lang	  sigt,	  hvorfor	  markedsføringstiltag	  for	  tilfredshed	  kan	  skabe	  relationer	  til	  kun-‐

derne.	  Denne	  tankegang	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  forbrugernes	  behov,	  for	  på	  

den	  måde	  at	  skabe	  en	  gensidig,	  langvarig	  og	  rentabel	  relation	  til	  forbrugerne.	  Ifølge	  Leahy	  (2009)	  

kan	  ovenstående	  tilgang	  medføre	  en	  række	  udfordringer,	  herunder	  ineffektiv	  ressourceudnyttelse	  

for	  virksomhederne,	  der	  befinder	  sig	  i	  FMCG	  branchen.	  	  

	  

Leahy	  (2009)	  definerer	  FMCG	  som	  værende	  relativt	  billige	  dagligvarer,	  der	  forbruges	  hyppigt	  og	  er	  

hurtigt	  omsættelige.	  Der	  er	  ikke	  tidligere	  foretaget	  en	  videnskabelig	  undersøgelse	  for,	  om	  der	  fin-‐

des	   brandrelationer	   i	   FMCG	  branchen,	   og	   hvorvidt	   disse	   relationer	   efterspørges	   af	   forbrugerne.	  

Hvis	  der	  findes	  en	  efterspørgsel	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  loyalitet,	  som	  drivkraft,	  fører	  til	  øget	  

indtjening.	   Leahy	   (2009)	   søger	  derfor	  at	  undersøge,	  hvorvidt	   relationsmarkedsføring	   i	   FMCG	  har	  

en	  betydning	  for	  forbrugernes	  synspunkt,	  herunder	  deres	  relationer	  til	  brands	  og	  mulige	  loyalitet.	  	  

	  	  

Resultatet	  af	  ovenstående	  indikerer,	  at	  FMCG	  branchen,	  ifølge	  forbrugernes	  perspektiv,	  ikke	  er	  del	  

af	  en	  relationsbaseret	  branche.	  Analysen	  indikerer,	  at	  forbrugerne	  ved	  denne	  branche	  har	  mang-‐

lende	  engagement	  ved	  indkøb	  af	  FMCG	  brands.	  Det	  fremgår	  desuden	  af	  forbrugerne	  har	  en	  nega-‐
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tiv	  holdning	  til	  flere	  FMCG	  virksomheder.	  Forbrugerne	  påpeger,	  at	  der	  forekommer	  for	  meget	  in-‐

teraktion	  mellem	   virksomhederne	   og	   forbrugerne,	   hvor	   virksomhederne	   gennem	   kommunikati-‐

onskanaler	  forsøger	  at	  overbevise	  forbrugerne	  om	  køb.	  Den	  interpersonelle	  kontakt	  mellem	  virk-‐

somheder	   og	   forbruger	   skaber	   irritationsmomenter	   for	   forbrugerne,	   da	   forbrugerne	   ikke	   har	  

samme	   interesse	   for	  relationer	  som	  virksomhederne.	  På	  trods	  af,	  at	  virksomhederne	  forsøger	  at	  

relatere	  til	  forbrugernes	  individuelle	  holdninger	  og	  præferencer	  har	  forbrugerne	  ikke	  samme	  inte-‐

resse	   for	   relationsmarkedsføring.	  Det	   findes,	  at	   forbrugerne	  derimod	  har	  et	   større	  behov	   for,	  at	  

virksomhederne	  fremlægger	  tilbud,	  hvilket	  appellerer	  til	  forbrugernes	  interesser	  (Leahy,	  2009).	  

	  

Undersøgelsen	  fremlægger,	  hvorfor	  relationsmarkedsføring	  ikke	  bør	  udgøre	  en	  større	  del	  af	  FMCG	  

virksomheds	  marketingstrategi,	  da	  forbrugerne	   ikke	  anser	  relationer	  som	  værende	  en	  fordel	  ved	  

deres	   køb.	   Artiklen	   opfordrer	   til	   videnskabelige	   undersøgelser,	   der	   kan	   påvise,	   hvilke	   strategier,	  

der	   findes	  hensigtsmæssige	   for	   virksomheder	   i	   FMCG	  branchen	   frem	   for	   en	   relations-‐	   og	   loyali-‐

tetsbaseret	  virksomhedsstrategi,	  hvilken	  reelt	  ikke	  anbefales	  (Leahy,	  2009).	  

	  

4.4	  Diskussion	  af	  drivere	  ved	  køb	  af	  FMCG	  	  
Forud	  for	  dette	  afsnit	  er	  beskrevet	  videnskabelig	  litteratur	  og	  teori,	  der	  findes	  relevant	  til	  at	  besva-‐

re	  afhandlingens	  problemformulering.	  I	  følgende	  vil	  der	  derfor	  foretages	  en	  diskussion	  og	  udvæl-‐

gelse	  af,	  hvilke	  determinanter,	  der	  ligger	  forud	  for	  forbrugernes	  valg	  og	  køb	  af	  et	  produkt	  i	  FMCG	  

kategorien.	  Af	  nedenstående	  besvares	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  delvist.	  	  

	  

4.4.1	  Diskussion	  af	  afhængige	  variable	  	  
Sammenlignet	  med	  de	  anerkendte	  målemodeller	  opstilles	  der	   i	   følgende	  en	   række	   relevante	  af-‐

hængige	  variable,	  hvilke	  opstår	  i	  efterkøbsfasen	  for	  FMCG.	  	  

	  

‘Loyalitet’	  optræder	  som	  den	  ultimative	  afhængige	  variabel	   i	  samtlige	  af	  de	  gennemgåede	  måle-‐

metoder,	  hvilket	  er	  som	  følge	  af,	  at	  loyalitet	  i	  lang	  tid	  har	  været	  virksomhedernes	  mål	  for	  økono-‐

misk	   indtjening.	   I	   forrige	  afsnit	  gives	   indikation	   for,	  at	   loyalitet	   ikke	  er	   rentabelt	   for	  FMCG	  bran-‐
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chen.	  Ifølge	  Leahy	  (2009)	  findes	  der	  ingen	  eksistens	  for	  loyalitet	  i	  denne	  branche,	  da	  forbrugerne	  

ikke	  har	  et	  behov	  for	  relationer	  og	  loyalitet	  til	  FMCG	  brands.	  Sharp	  (2010)	  erklærer	  sig	  umiddelbart	  

enig	  i	  denne	  påstand,	  men	  anerkender,	  at	  loyalitet	  eksisterer,	  særligt	  for	  markedets	  større	  brands.	  

Sharp	  (2010)	  påpeger,	  at	  forbrugere	  ved	  hyppigere	  brug	  af	  et	  FMCG	  brand	  danner	  et	  generelt	  stør-‐

re	  kendskab	  til	  dette,	  hvilket	  automatisk	  kan	  føre	  til	  brand	  præference	  og	  deraf	  mulig	  loyalitet.	  	  

	  

Mark	  Ritson	  (2018)	  er	  fortaler	  for,	  at	  loyalitet	  er	  mulig	  at	  opnå,	  da	  han	  mener,	  at	  brandopfattelse	  

har	  betydning	  for	  forbrugerne	  både	  før,	  men	  også	  efter	  køb.	  Derfor	  har	  brandopfattelsen	  påvirk-‐

ning	  på	  forbrugeren	  ved	  næste	  køb.	  Herved	  indikerer	  Ritson	  (1018),	  at	  hvis	  forbrugeren	  er	  tilfreds	  

sammenholdt	  med	  personens	  brandopfattelse,	  kan	  der	  herigennem	  opstå	  loyalitet.	  

	  

Ovenstående	  indikerer,	  at	  der	  hersker	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  loyalitet	  skal	  fremgå	  som	  virksomheder-‐

nes	  ultimative	  mål	  for	  brand	  vækst.	  I	  referencerammen	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  loyalitet	  fort-‐

sat	  bør	  indgå	  som	  afhængig	  variabel,	  da	  virksomheden	  ikke	  nødvendigvis	  skal	  underkende,	  at	  det	  

er	  mere	  omkostningsfuldt	  at	  tiltrække	  nye	  kunder	  frem	  for	  at	  investere	  i	  deres	  nuværende	  kunder.	  

Ligeledes	  findes	  det	  interessant	  at	  teste,	  hvorvidt	  loyalitet	  stadig	  findes	  relevant	  ved	  FMCG	  bran-‐

chen.	  	  

	  

I	   forlængelse	   af	   spørgsmålet	   til,	   hvorvidt	   loyalitet	   stadig	   eksisterer	   i	   FMCG	   branchen,	   påpeger	  

Sharp	   (2010)	  begrebet	   for	   “divided	   loyalty”,	   hvor	  det	   ligeledes	   anerkendes,	   at	   forbrugerne	  godt	  

kan	  betegnes	  loyale	  overfor	  forskellige	  brands	  inden	  for	  samme	  givne	  varekategori.	  Her	  menes,	  at	  

forbrugerne	  godt	  kan	  købe	  to	  forskellige	  brands	  inden	  for	  samme	  produktkategori	  og	  herved	  stil-‐

les	   lige	  så	  tilfreds	  med	  hvert	  af	  disse	  brands.	  Dette	  understøttes	  af	  studier,	  der	   indikerer,	  at	   for-‐

brugerne	  har	  en	  skiftende	  holdning	  til	  brands	  og	  hermed	  en	  skiftende	  adfærd	  ved	  deres	   indkøb,	  

hvilket	  medfører,	  at	  forbrugerne	  er	  meget	  uforudsigelige	  på	  trods	  af,	  at	  de	  kan	  fremstå	  brandloya-‐

le.	  	  

	  

Ovenstående	  kan	  sammenholdes	  med	  Bogomolova	  et	  al.	  (2019),	  der	  argumenterer	  for,	  at	  forbru-‐

gerens	  brand	  repertoire,	  og	  hermed	  kendskab	  til	  et	  givent	  brand,	  bliver	  udvidet	  ved	  gentagne	  køb	  

af	   konkurrerende	   brands.	   Dette	   forhøjer	   sandsynligheden	   for,	   at	   forbrugeren	   tilvælger	   et	   nyt	  
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brand	  i	  den	  givne	  produktkategori.	  Med	  andre	  ord	  kan	  en	  forbruger	  skifte	  mellem	  brands,	  da	  de-‐

res	  brandkendskab	  forøges	  efter	  at	  have	  købt	  et	  konkurrerende	  brand	  tilpas	  mange	  gange	  i	  sam-‐

me	  produktkategori.	  	  

	  

I	  teoriafsnittet	  tydeliggøres	  det,	  at	  mange	  teoretikere	  og	  marketingfolk	  erklærer	  sig	  enige	  i	  oven-‐

stående.	  McKinsey	   påviser,	   at	   størstedelen	   af	   forbrugerne	   har	   en	   skiftende	   adfærd	   i	   deres	   ind-‐

købsvaner.	  Andrew	  Lewis	  (2019)	  henviser	  til	  Andrew	  Ehrenberg,	  der	  igennem	  20	  år	  har	  undersøgt	  

købsadfærden	   i	  FMCG	  kategorier,	  og	  antyder	  herved,	  at	  den	   loyale	  adfærd	   ikke	  er	  eksisterende.	  

Der	  findes	  hermed	  indikation	  for,	  at	  der	  bør	  opstilles	  en	  ‘skift’	  variabel	  i	  referencerammen.	  Denne	  

variabel	  vil	   som	  udgangspunkt	  betragtes	  som	  en	  afhængig	  variabel	  på	  niveau	  med	   ‘loyalitet’,	  da	  

det	   kan	  argumenteres	   for,	   at	   forbrugerne	  både	   kan	   være	   loyale	  men	  også	   skiftende	   i	   deres	   ad-‐

færd.	  Da	  variablen	  ‘skift’	  ikke	  før	  er	  anvendt	  og	  dermed	  ikke	  defineret,	  i	  de	  tidligere	  målemodeller,	  

må	  definitionen	   lyde,	  at	   ‘skift’	  udgør	   forbrugerens	   intention	  om	  at	   skifte	  mellem	  konkurrerende	  

brands	  inden	  for	  samme	  varekategori.	  	  

	  

I	  flere	  af	  de	  gennemgåede	  målemodeller	  er	  ‘tilfredshed’	  som	  afhængig	  variabel,	  en	  forudsætning	  

for,	  at	  der	  kan	  opnås	  loyalitet.	  Grønholdt	  et	  al.,	  (2000b)	  pointerer,	  at	  tilfredshed	  ikke	  nødvendigvis	  

fører	   til	   loyalitet,	   hvorfor	   variablen	   ‘tilfredshed’	   ikke	   bør	   stå	   som	  den	   ultimative	   variabel.	   Dette	  

anses	   yderligere	   som	   et	   understøttende	   argument	   til,	   hvorfor	   der	   både	   kan	   opstilles	   en	   ‘loyali-‐

tets’–	  og	   ‘skift’	   afhængig	  variabel,	  da	   forbrugerne	  principielt	   kan	  gå	  begge	  veje	  ved	  at	   skiftende	  

eller	  loyale	  over	  for	  brands.	  	  

	  
Da	  variablen	  ‘tilfredshed’	  indgår	  i	  afhandlingens	  referenceramme	  findes	  det	  interessant	  at	  under-‐

søge,	  hvorvidt	  tilfredshed	  har	  en	  påvirkning	  på	  loyalitet,	  men	  også	  at	  identificere	  om	  forbrugerne	  

kan	  være	  tilfredse	  uden	  at	  være	  loyale.	  Ifølge	  den	  tidligere	  beskrevet	  litteratur,	  afhænger	  tilfreds-‐

hed	  af	  om	  kundens	  forventninger	  til	  produkter	  bliver	  indfriet	  efter	  et	  køb.	  Mark	  Ritson	  (2018)	  po-‐

interer,	  at	  forbrugere	  ikke	  kan	  undgå	  at	  foretage	  en	  efterkøbsvurdering,	  der	  derved	  påvirker	  for-‐

brugernes	  købsadfærd,	  hvilket	  er	  indikation	  for	  tilfredshed.	  	  
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4.4.2	  Diskussion	  af	  uafhængige	  variable	  
Sammenlignet	   med	   de	   anerkendte	   målemodeller	   opstilles	   der	   en	   række	   relevante	   uafhængige	  

variable.	  De	  uafhængige	  variable	  er	  de	  berøringspunkter,	  der	  findes	  mellem	  forbrugeren	  og	  virk-‐

somheden	  og	  som	  har	  en	  effekt	  på	  forbrugerens	  køb.	  

	  

Variablen	  ’forventninger’	  opstilles	  i	  referencerammen,	  da	  tilfredshed,	  som	  før	  beskrevet,	  bl.a.	  af-‐

hænger	  af	  kundens	  indfrielse	  af	  kundens	  givne	  forventninger	  til	  et	  produkt.	  Variablen	  medtages	  på	  

trods	   af,	   at	   ’forventninger’	   har	   vist	   sig,	   i	   nogle	   tilfælde,	   ikke	   at	   have	   en	   signifikant	   effekt	   på	   til-‐

fredshed	  og	  loyalitet	  (Eskildsen	  et	  al.,	  2007).	  Forventninger	  kan	  både	  opstå	  forinden	  køb	  af	  et	  pro-‐

dukt,	  men	  også	  på	  baggrund	  af	  et	  køb,	  hvorfor	  forbrugeren	  danner	  nye	  eller	  har	  samme	  forvent-‐

ninger	  til	  det	  næste	  køb.	  Det	  findes	  derfor	  relevant	  at	  undersøge	  om	  forbrugerne	  danner	  forvent-‐

ninger	   til	   FMCG	  og	   om	  disse	   har	   indflydelse	   på	   tilfredshed.	  Herigennem	   gives	   der	  mulighed	   for	  

identificere	  om	  forventninger	  har	  en	  signifikant	  indflydelse	  på	  tilfredshed,	  skift	  eller/og	  loyalitet	  i	  

FMCG	  branchen.	  	  	  

	  

I	  målemodellerne,	  ECSI	  og	  EPSI,	  er	  opstillet	  to	  variable	  for	  kvalitet	  bestående	  af	  ‘servicekvalitet’	  og	  

‘produktkvalitet’.	  Variablen	  ’produktkvalitet’	  er	  væsentlig	  at	  medtage	  i	  den	  nye	  referenceramme,	  

da	  Oliver	   (1997)	  anerkender,	   at	   tilfredshed	  afhænger	  af	   kundens	  behov	   i	   form	  af	   kvalitet.	  Mere	  

præcist	   foretager	   kunden	   en	   bedømmelse	   af	   produktet,	   herunder	   funktion	   og	   særpræg.	   Dette	  

understreges	  af	  Sharp	  (2010),	  der	  konstaterer	  vigtigheden	  af	  et	  produkt	  skal	  kunne	  identificeres	  af	  

forbrugeren	  i	  en	  købssituation.	  Produktet	  skal	  have	  et	  særpræg,	  herunder	  navn,	  logo,	  farver	  sym-‐

bol	  mm.	  McKinsey	  supplerer	  ligeledes	  Sharp	  (2010)	  og	  understreger,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  forbru-‐

gerne	  har	  en	  fornemmelse	  af	  produktets	  unikke	  fordele	  og	  værdi.	  Da	  produktets	  særpræg	  medta-‐

ges	   som	  del	  af	  produktkvalitet,	   kan	  det	   findes	   relevant	  ved	  den	  kvalitative	  analyse	  yderligere	  at	  

undersøge,	  hvorvidt	  forbrugerne	  påtænker	  de	  ydre	  elementer	  som	  værende	  en	  del	  af	  produktkva-‐

litet,	  herunder	  særpræg.	  	  

	  

Variablen	   for	   opfattet	   ‘servicekvalitet’	   fravælges,	   da	   denne	   variabel	   har	   vist	   sig	   at	   være	  mindre	  

relevant	  for	  supermarkeder	  frem	  for	  banker	  og	  forsikringsselskaber,	  hvor	  servicen	  er	  en	  del	  af	  det	  

samlede	  produkt	  (Eskildsen	  et	  al.,	  2007).	  Virksomheder	  der	  udbyder	  FMCG	  produkter	  har	  ligeledes	  
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ikke	  samme	  interaktion	  med	  forbrugerne	  som	  banker	  og	  forsikringsselskaber,	  hvorfor	  servicekvali-‐

tet	  ikke	  findes	  relevant	  at	  medtage	  i	  referencerammen.	  I	  den	  gennemgåede	  teori	  er	  der	  yderligere	  

ikke	  fundet	  belæg	  for,	  at	  service	  har	  en	  betydning	  for	  FMCG	  kategorien.	  	  	  

	  

Variablen	   ‘klagehåndtering’	   indgår	   i	  de	  tidligere	  gennemgåede	  målemodeller,	  ASCI	  og	  SCSB,	  som	  

medierende	  effekt	  for	  tilfredshed	  og	  loyalitet.	  Denne	  variabel	  vurderes	  ikke	  at	  skulle	  indgå	  i	  refe-‐

rencerammen,	  da	   ‘klagehåndtering’	  anses	   som	  værende	  et	   serviceelement	  og	  derfor	   ikke	   findes	  

relevant	  for	  FMCG	  kategorien.	  Herudover	  har	  forbrugerne	  ikke	  store	  omskiftningsbarrierer,	  da	  det	  

findes	  nemt	  for	  dem	  at	  skifte	  til	  et	  andet	  brand,	  hvis	  de	  er	  utilfredse	  med	  det	  først	  til	  valgte.	  Det	  

kan	  hermed	   ikke	  svare	  sig	   for	  virksomhederne	  at	   investere	   i	  klagehåndtering,	  da	  det	  vil	  være	  de	  

færreste	   forbrugere,	   der	   vælger	   at	   klage,	   fremfor	   at	   købe	   et	   andet	   tilsvarende	   produkt.	  	  

	  

I	  flere	  af	  de	  anerkendte	  målemodeller,	  indgår	  variablen	  ’værdi’	  som	  modellernes	  første	  afhængige	  

variabel,	  der	  bliver	  direkte	  påvirket	  af	  de	  uafhængige	  variabler.	  Variablen	  ’værdi’	  ligger	  oftest	  ek-‐

splicit	  i	  tilfredshed,	  men	  tilfredshed	  bliver	  generelt	  vurderet	  efter	  et	  køb,	  hvor	  værdi	  for	  pengene	  

kan	  vurderes	  gennem	  hele	  købsprocessen	  (Menorca	  et	  al.,	  2016).	  Der	  argumenteres	  for,	  at	  ‘værdi	  

for	  pengene’	  ikke	  bør	  indgå	  i	  referencemodellen,	  da	  værdi	  indgår	  eksplicit	  i	  de	  uafhængige	  variab-‐

le	  og	  ligeledes	  indgår	  eksplicit	  efter	  købet	  i	  variablen	  for	  ‘tilfredshed’.	  	  

	  

Variablen	   ‘pris’	   tilføjes	   til	   referencerammen,	  hvor	   argumentet	  herfor	   er	  baseret	  på,	   at	   prisen	  er	  

afgørende	  for	  valg	  af	  FMCG.	  Variablen	   ‘pris’	  har	   ikke	  direkte	   indgået	   i	  de	  omtalte	  målemodeller,	  

men	  har	  dog	  været	  del	  af	  variablen	  ‘værdi’	  som	  forbrugernes	  oplevede	  værdi	  for	  pengene.	  Sharp	  

(2010)	  konkluderer,	  at	  prisnedsættelser	  har	  en	  direkte	  positiv	  effekt	  på	  virksomhedens	  salg.	  Sharp	  

(2010)	  pointerer	  dog	  yderligere,	  på	  baggrund	  af	  research,	  at	  prisnedsættelser	  ikke	  har	  en	  langsig-‐

tet	  effekt	  for	  virksomhederne,	  hvorfor	  prisnedsættelser	  på	  lang	  sigt	  ikke	  skaber	  nye	  kunder.	  Bog-‐

omolova	  et	  al.	  (2019)	  er	  enig	  i	  denne	  påstand,	  da	  forbrugere	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  skifter	  tilbage	  til	  et	  

andet	  brand	  efter	  endt	  tilbudsperiode.	  Det	  vurderes	  imidlertid,	  at	  prisnedsættelser	  er	  en	  variabel,	  

der	  får	  forbrugerne	  til	  at	  bryde	  deres	  købsvaner,	  hvorfor	  det	  ikke	  kan	  udelukkes,	  at	  prisen	  har	  en	  

indvirkning	   for	   forbrugernes	  køb	   (Bogomolova	  et	  al.,2019).	  Andersen	  et	  al.	   (1994)	  argumenterer	  

for,	  at	  loyale	  kunder	  ikke	  påvirkes	  af	  mindre	  prisstigninger,	  da	  disse	  kunder	  foretrækker	  det	  givne	  
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produkt	   frem	  for	  et	  andet.	  Derfor	   findes	  det	   ligeledes	   interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  prisen,	  

indirekte	  eller	  direkte,	  påvirker	  kundernes	  loyalitet	  og	  i	  samme	  omgang,	  hvorledes	  prisen	  påvirker	  

et	  eventuelt	  skift.	  	  

	  

Som	  nævnt	  i	  teoriafsnittet	  viser	  en	  analyse	  foretaget	  af	  Eskildsen	  et	  al.	  (2007),	  at	  virksomhedens	  

image	  har	  en	  større	  betydning	  for	  tilfredshed	  sammenlignet	  med	  de	  resterende	  uafhængige	  vari-‐

able,	   hvorfor	   ‘image’	   som	  variabel	   er	   interessant	   at	   opstille	   i	   referencerammen.	  Denne	   variabel	  

indgår	  ligeledes	  i	  målemodellerne,	  ESCI	  og	  EPSI,	  da	  flere	  studier	  indikerer,	  at	  virksomheder	  med	  et	  

godt	  image	  vækster	  i	  virksomhedens	  salg	  gennem	  øget	  kundeloyalitet	  (Menorca	  et	  al.,	  2016).	  Det	  

kan	  desuden	  indirekte	  udledes	  fra	  Sharp	  (2010),	  at	  ‘image’	  er	  en	  vigtig	  variabel,	  da	  der	  findes	  stør-‐

re	  sandsynlighed	  for	  at	  forbrugerne	  tilvælger	  et	  brand,	  hvis	  forbrugerne	  har	  opbygget	  minder	  for	  

brandet	   i	  hukommelsen.	  Mark	  Ritson	  (2018)	  understreger	   ligeledes	  vigtigheden	  af	   image,	  herun-‐

der	  forbrugernes	  brandopfattelse	  og	  mener,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  variabel	  de	  fleste	  forbrugere	  

tillægger	   stor	  værdi,	  hvorfor	  denne	  driver	   forbrugeradfærd	   i	  mange	  købssituationer.	  Der	  ønskes	  

hermed	  at	  undersøge,	  hvilken	  indflydelse	  variablen	  ‘image’	  har	  i	  forbindelse	  med	  køb	  af	  FMCG,	  og	  

hvorvidt	  ‘image’	  har	  en	  påvirkning	  på	  forbrugerens	  tilfredshed	  samt	  skift	  eller/og	  loyalitet.	  	  

	  

WOM	  har	  tidligere	  været	  en	  del	  af	  forbrugernes	  opfattede	  image	  af	  virksomheden	  (Johnson	  et	  al.,	  

2001).	  Det	  anses	   imidlertid	  som	  værende	  relevant	  at	  opstille	  en	  selvstændig	  variabel	   for	   ‘WOM’	  

udover	  ‘image’	  variablen.	  Dette	  understøttes	  af	  den	  nyere	  teori,	  der	  belyser,	  at	  forbrugerne	  i	  høje-‐

re	  grad	  er	  påvirket	  af	  anbefalinger	  fra	  bekendte	  eller	  eksperter	  i	  forbindelse	  med	  køb	  af	  et	  FMCG	  

produkt.	  Når	  WOM	  er	  positiv,	  er	  det	  ofte	  den	  primære	  årsag	  til,	  at	  en	  forbruger	  vælger	  et	  brand	  

(Bogomolova	  et	  al.,	  2019).	  	  

	  

I	  teoriafsnittet	  blev	  det	  af	  Sharp	  (2010)	  tydeliggjort,	  at	  mentalt-‐	  og	  fysisk	  tilstedeværelse	  i	  høj	  grad	  

påvirker	  virksomhedernes	  vækst.	  Mange	  forbrugere	  vil	  mene,	  at	  deres	  køb	  ikke	  påvirkes	  af	  rekla-‐

mer,	  men	  dette	  er	   ifølge	  Sharp	  (2010)	   ikke	  tilfældet.	  Sharp	  (2010)	  understreger,	  at	  det	  er	  vigtigt	  

for	  virksomhederne	  at	  synliggøre	  deres	  brand	  for	  forbrugerne,	  hvilket	  gør	  sig	  gældende	  for	  både	  

kendte	  og	  mindre	  kendte	  brands.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  være	  del	  af	  forbrugernes	  bevidsthed,	  ved	  kon-‐

stant	  at	  eksponere	  forbrugeren	  for	  virksomhedens	  brand,	  da	  der	  dermed	  er	  større	  sandsynlighed	  
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for,	   at	   forbrugeren	   tilvælger	   brandet	   frem	   for	   et	   konkurrerende.	   Tom	  Goodwin	   (2018)	   er	   enig	   i	  

denne	  påstand	  og	  konstaterer,	  at	  forbrugerne	  blot	  venter	  på	  at	  få	  ekstraheret	  deres	  penge.	  Dette	  

kan	  bl.a.	  realiseres	  gennem	  reklame	  eller	  anden	  mental	  tilstedeværelse,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  ska-‐

ber	  konverteringer.	  Court	  et	  al.	   (2017)	  beskriver	   ligeledes,	  at	  McKinsey	  understøtter	  vigtigheden	  

for	  tilstedeværelse,	  og	  pointerer,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  tilstede	  under	  hele	  forbrugerrejsen,	  hvor	  

kunderne	  befinder	  sig.	  Dette	  kan	  realiseres	  gennem	  større	  medier	  og	  sociale	  kanaler.	  Vigtigheden	  

af	  mental	   tilstedeværelse	  erklærer	  Bogomolova	  et	  al.	   (2019)	  sig	   ligeledes	  enig	  med,	  da	  reklamer	  

kan	  være	  med	  til	  at	  genkalde	  brands	  og	  produkter	  i	  forbrugerens	  hukommelse.	  	  

For	  at	  et	  produkt	  er	  til	  stede	  over	  for	  forbrugerne	  kræves	  det,	  foruden	  branding,	  at	  produktet	  er	  

synligt	  i	  butikkerne	  (Sharp,	  2010).	  Flere	  teoretikere	  påpeger,	  at	  en	  reklame	  fungerer	  bedre,	  hvis	  et	  

produkt	  er	  synligt	  i	  butikkerne.	  Heraf	  kan	  placeringen	  af	  et	  produkt	  have	  en	  betydning	  for	  om	  et	  

køb	  foretages.	  Et	  produkt,	  der	  er	  til	  stede,	  simplificerer	  indkøbene	  for	  forbrugerne	  og	  medfører,	  at	  

forbrugerne	   ikke	   skal	   bruge	   unødig	   kapacitet	   ved	   deres	   valg	   (Sharp,	   2010)	   (Court	   et	   al.,	   2017)	  

(Goodwin,	  2018).	  Murhy	  (2018)	  mener	  ligeledes,	  at	  der	  er	  to	  faktorer,	  der	  skal	  kontrolleres	  for	  at	  

få	  forbrugerne	  til	  at	  købe	  virksomhedens	  produkter.	  Forbrugere	  der	  bliver	  eksponeret	  for	  et	  pro-‐

dukt	  forventer,	  at	  dette	  produkt	  er	  fysisk	  til	  stede	  i	  de	  butikker	  de	  handler	  i.	  Derfor	  pointerer	  Mur-‐

phy	  (2018),	  at	  det	  vigtigste	  for	  en	  virksomhed,	  er	  at	  afsætte	  de	  rigtige	  mængder	  af	  ressourcer	  til	  

mental	  tilstedeværelse	  og	  til	  den	  fysiske	  tilstedeværelse	  og	  samtidig	  finde	  den	  rigtig	  balance	  mel-‐

lem	  disse	  to	  faktorer.	  	  

	  

Ovenstående	   indikerer	   vigtigheden	   af	  mental-‐	   og	   fysisk	   tilstedeværelse,	   hvorfor	   disse	   bør	   indgå	  

som	  uafhængige	  variable	   i	  referencerammen,	  bestående	  af	   ‘tilstedeværelse’	  (fysisk)	  og	  ‘reklame’	  

(mentalt).	  	  

	  

Herudover	  er	  det	  blev	  klargjort,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  vide,	  hvilke	  af	  de	  to	  variable,	  ‘reklame’	  og	  

‘tilstedeværelse’,	  der	  har	  den	  største	  indflydelse	  på	  køb	  af	  FMCG	  og	  derigennem	  tilfredshed,	  loya-‐

litet	  eller/og	  skift.	  Derfor	  er	  det	   interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  variablerne	  har	  en	  signifikant	  

indflydelse,	  samt	  om	  det	  findes,	  at	  én	  af	  variablene	  er	  mere	  dominerende	  end	  den	  anden.	  Dette	  vil	  

evt.	  kunne	  give	  en	  indikation	  af,	  hvordan	  virksomhederne	  bør	  allokere	  deres	  ressourcer,	  og	  hvor-‐

dan	  disse	  bør	  fordeles	  mellem	  de	  to	  variable.	  	  
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4.5	  Udvikling	  af	  referenceramme	  	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  er	  der	  udarbejdet	  en	  foreløbig	  referenceramme	  (figur	  4.5)	  til	  forståel-‐

se	   af,	   hvorledes	   problemformuleringen	   kan	   besvares.	   Punkterne	   opstillet	   i	   referencerammen	   er	  

ligeledes	  udvalgt	  med	  afsæt	   i	  ovenstående	  diskussionen	  af	  de	  variable,	  der	  findes	  essentielle	   for	  

forbrugernes	  køb	  af	  FMCG.	  Gennem	  litteraturen	  anerkendes	  det,	  at	  der	  findes	  direkte	  og	  indirekte	  

sammenhænge	  mellem	   variablene.	  Men	   for	   at	   kunne	  modificere	   disse	   sammenhænge	   og	   sikre	  

anvendeligheden	   ift.	   til	   besvarelse	   af	   problemformuleringen	   anerkendes	   det	   også,	   at	   der	   kan	  

fremkomme	  sammenhænge	  som	  følge	  af	  nye	  variable,	  som	  ikke	  umiddelbart	  anerkendes	  i	  littera-‐

turen.	  Denne	  teoretiske	  udvikling	  af	  referenceramme	  har	  som	  nævnt	  tidligere	  til	  formål	  at	  kunne	  

afhjælpe	  afhandlingens	  indsamling	  af	  data.	  	  

	  

	  

	  
	  
Figur	  4.5	  Referenceramme	  1	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  teori.	  	  
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4.6	  Delkonklusion	  og	  delvis	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  diskussion	  af	  drivere,	  kan	  det	  konkluderes,	  at	   loyalitetsbegrebet	  er	  

udfordret,	  hvilket	  både	   indikeres	  af	   flere	  videnskabelige	  undersøgelser	  og	  forbrugeradfærds	  ten-‐

denser.	   I	   forlængelse	  heraf	  er	  der	  flere	   indikationer	  for,	  at	   loyale	  kunder	  udgør	  en	  mindre	  del	  af	  

virksomhedernes	  kundebase,	  hvilket	  antyder,	  at	  væksten	  ikke	  udelukkende	  stammer	  fra	  de	  loyale	  

kunder,	  men	   i	   høj	   grad	   fra	   de	   ikke	   loyale	   kunder.	   Imidlertid	   er	   der	   enkeltstående	   tilfælde,	   hvor	  

loyalitet	  er	  en	  succes.	  Derfor	  er	  der	  stadig	  belæg	  for	  at	  medtage	  loyalitet	  i	  modellen,	  men	  ligeledes	  

er	  der	  mange	   indikationer	   for,	   at	   forbrugerne	   i	  høj	   grad	  er	   skiftende	   i	  deres	  adfærd.	  Herudover	  

optræder	   variablen	   ‘tilfredshed’	   i	   referencerammen,	   da	   denne	   i	   de	   tidligere	   undersøgelser	   har	  

været	  en	  vigtig	  variabel	   for	   loyalitet.	   Ligeledes	  blev	  det	  diskuteret,	  hvordan	   forbrugeren	  sagtens	  

kan	  være	  tilfreds	  uden	  at	  være	   loyal,	  hvilket	   taler	   for,	  at	   tilfredse	  kunder	  godt	  kan	  ende	  med	  at	  

skifte.	  	  

	  

Med	   afsæt	   i	   ovenstående	   diskussion,	   tidligere	   målemodeller	   og	   nye	   forbrugertendenser,	   frem-‐

kommer	  der	   indikationer	  for,	  hvilke	  drivere,	  der	  driver	  et	  FMCG	  køb,	  hvilke	  er	   ‘image’,	   ‘produkt-‐

kvalitet’,	  ‘pris’,	  WOM’,	  ‘tilstedeværelse’,	  ‘reklame’	  og	  ‘forventninger’.	  	  

Problemformuleringen	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  er	  derfor	  delvist	  besvaret,	  men	  den	  endelige	  besva-‐

relse	  vil	  ligeledes	  bero	  på	  de	  resultater	  den	  kvalitative	  analyse	  tilvejebringer.	  	  	  

	  

5.	  Kvalitativ	  analyse	  	  
Teoriafsnittet	  tilvejebringer	  viden,	  der	  giver	  input	  til	  referencerammen,	  herunder	  hvilke	  uafhængi-‐

ge	  variable,	  der	  driver	  til	  køb	  af	  FMCG,	  samt	  deres	  mulige	  indirekte	  og	  direkte	  sammenhænge	  med	  

de	  afhængige	   variable.	  Den	   kvalitative	  metode	  har	   ligeledes	   til	   formål	   at	   tilvejebringe	   viden	  om	  

problemstillingen.	  Gennem	  en	  kvalitativ	  analyse	  gøres	  det	  muligt,	  at	  redegøre	  for,	  hvilke	  variable,	  

der	  bør	  indgå	  i	  den	  reviderede	  referenceramme	  og	  hermed	  hvilke	  hypoteser,	  der	  bør	  opstilles	  og	  

testes	   i	   den	   videre	   kvantitative	   analyse.	   Herudover	   søger	   den	   kvalitative	   analyse	   at	   supplere	   til	  

besvarelse	  af	  problemformuleringens	  underspørgsmål	  2	  og	  3.	  	  
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5.1	  Dybdeinterviews	  og	  Spørgeramme	  	  
Formålet	  med	  dybdegående	  interviews	  er	  at	  indsamle	  viden	  om,	  hvilke	  variable	  forbrugerne	  me-‐

ner	  har	   størst	  påvirkning	  på	  deres	  valg	  af	  FMCG	  produkter.	  Herudover	   søges	  at	   få	  en	   indikation	  

om,	  hvorvidt	  tilfredshed	  danner	  grundlag	  for	  brandloyalitet	  eller	  om	  forbrugerne	  muligvis	  er	  mere	  

skiftende	  i	  deres	  købsadfærd.	  De	  dybdegående	  interviews	  giver	  dernæst	  mulighed	  for	  at	  identifi-‐

cere,	  hvilke	  hypoteser,	  der	  er	  relevante	  at	  få	  be-‐	  eller	  afkræftet	   i	   forhold	  til	  problemstillingen	  og	  

hvorledes	  en	  eventuel	  ny	  vækstmodel	  skal	  opbygges.	  	  

	  

Formålet	  for	  afhandlingen	  er	  afgørende	  for,	  hvor	  mange	  og	  hvilke	  respondenter,	  der	  skal	   indgå	  i	  

undersøgelsen.	  Derfor	  bør	  der	   inddrages	  det	  antal	  respondenter,	  der	  findes	  fyldestgørende	  til	  at	  

give	  svar	  på	  undersøgelsens	  formål	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Det	  vurderes,	  at	  et	  antal	  på	  4	  re-‐

spondenter	   findes	   tilstrækkeligt	   til	   opgavens	   formål,	   da	   interviewene	   er	   dybdegående	   i	   deres	  

form.	  Desuden	   søger	   interviewene	  udelukkende	  at	   give	   indikationer	   for,	  hvilke	  variable,	  der	  har	  

har	  størst	  påvirkning	  på	  forbrugerne	  ved	  køb	  af	  FMCG.	  I	  interviewene	  søges	  desuden	  at	  udforske,	  

hvad	  variablene	   indeholder,	  samt	  hvilke	  eventuelle	  nye	  variable,	  der	   ikke	  allerede	  er	  del	  af	  refe-‐

rencerammen,	  der	  findes	  relevante	  og	  driver	  forbrugerne.	  Ligeledes	  søges	  det	  at	  kunne	  bekræfte	  

de	  variable,	  der	  indgår	  i	  referencerammen	  og	  som	  er	  fremkommet	  på	  baggrund	  af	  teoriafsnittet.	  	  

	  

Spørgerammen	  er	  opbygget	  i	  3	  faser	  (bilag	  1).	  Først	  i	  spørgerammen	  gives	  der	  en	  introduktion	  til	  

emnet.	  Dernæst	  angives	   indledende	  spørgsmål	  og	  efterfølgende	  hovedspørgsmålene,	  hvilke	   især	  

søger	  at	  tilvejebringe	  viden	  om	  variablene.	  Denne	  opbygning	  er	  valgt,	  så	  det	  sikres,	  at	  interviewe-‐

ne	  afgrænses	   til	  genstandsfeltet	   (Justesen	  &	  Mik	  Meyer,	  2010).	  Respondenterne	   introduceres	   til	  

undersøgelsens	  genstandsfelt	  for	  at	  forberede	  respondenterne	  på,	  hvad	  interviewet	  vil	  omhandle.	  

De	  indledende	  spørgsmål	  indgår	  i	  spørgerammen	  for	  at	  få	  respondenten	  til	  at	  føle	  sig	  i	  en	  komfor-‐

tabel	  situation,	  og	  ligeledes	  for	  at	  skabe	  en	  naturlig	  overgang	  til	  interviewets	  hovedspørgsmål.	  	  	  

	  

De	   indledende	   spørgsmål	   skal	   få	   respondenterne	   ind	   i	   det	   rette	   “mindset”,	  men	   stadig	   give	   re-‐

spondenterne	  mulighed	  for	  frit	  at	  fortælle	  ud	  fra	  det	  afgrænset	  genstandsfelt,	  hvorfor	  eksempelvis	  

følgende	  spørgsmål	  er	  stillet:	  “Hvad	  er	  vigtigt	  for	  dig,	  når	  du	  handler	  dagligvarer?”	  (bilag	  1).	  Dette	  

giver	  mulighed	  for	  identificere,	  hvilke	  variable,	  der	  driver	  forbrugernes	  indkøb	  af	  dagligvarer,	  hvil-‐
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ket	  kan	  give	  indikationer	  for	  eventuelle	  variable,	  der	  ikke	  fremgår	  af	  den	  opstillede	  referenceram-‐

me.	  Herudover	  benyttes	  de	  indledende	  spørgsmål	  til	  at	  få	  klarlagt,	  hvorvidt	  respondenterne	  deler	  

samme	   begrebsdefinitioner.	   Det	   gælder	   eksempelvis,	   hvad	   respondenterne	   forstår	   ved	   FMCG,	  

hvorfor	   følgende	  spørgsmål	  stilles:	  “Hvad	  forstår	  du	  ved	  et	  Fast	  Moving	  Consumer	  Good?”	   (bilag	  

1).	  Dette	  afhjælper	  afhandlingens	  kvantitative	  undersøgelse,	  i	  form	  af	  spørgeskema,	  således	  at	  der	  

ikke	   hersker	   tvivl	   om	  begrebsdefinitioner	   og	   respondenterne	   ikke	   giver	   svar	   uden	   at	   vide,	   hvad	  

spørgeskemaet	  omhandler.	  	  

	  

Hovedspørgsmålene	   relaterer	   sig	   til	   referencerammen	   og	   dermed	   foretages	   en	   indsnævring	   af	  

interviewets	   fokus	   i	   forhold	   til	  problemstillingen.	  Dette	  afhjælper	  desuden	  respondenterne	   til	  at	  

uddybe,	  hvilke	  variable,	  der	  har	  størst	  påvirkning	  på	  respondenterne,	  når	  de	  vælger	  dagligvarer.	  

Det	  er	  især	  hovedspørgsmålene,	  der	  skal	  danne	  grundlag	  for,	  hvilke	  hypoteser,	  der	  ønskes	  at	  un-‐

dersøges	  og	  ligeledes	  hvordan	  det	  kvantitative	  spørgeskema	  skal	  udarbejdes.	  Der	  stilles	  mere	  kon-‐

krete	  spørgsmål	  til	  hver	  af	  de	  latente	  variable	  som	  eksempelvis:	  “Tillægger	  du	  produktkvalitet	  stor	  

betydning	   for	  valg	  af	  brand?”	   (bilag	  1).	  Der	  suppleres	   til	  hovedspørgsmålene	   flere	  steder	   i	   spør-‐

gerammen,	  eksempelvis	  ved	  spørgsmålet	  “I	  hvilken	  grad?”,	  der	  giver	  en	  indikation	  af,	  hvor	  vigtig	  

den	  pågældende	  variabel	  er	  for	  respondenten.	  	  

	  

Hovedspørgsmålene	   er	   inddelt	   efter	   hver	   variabel,	   hvorfor	   hovedspørgsmålene	   relaterer	   sig	   til	  

‘image’,	  ‘produktkvalitet’,	  ‘pris’,	  ‘WOM’,	  ‘tilstedeværelse’,	  ‘reklame’,	  ‘forventninger’,	  ‘tilfredshed’,	  

‘loyalitet’	  og	  ‘skift’.	  ‘Pris’	  er	  opstillet	  som	  en	  selvstændigt	  variabel	  i	  referencerammen,	  hvorfor	  der	  

under	  denne	  indgår	  et	  spørgsmål,	  der	  ønsker	  at	  bekræfte,	  hvorvidt	  variablen	  fortsat	  bør	  fremstå	  

som	  en	  selvstændig	  variabel	  eller	  bør	  være	  en	  del	  af	  produktkvalitet,	  hvorfor	  følgende	  spørgsmål	  

er	  opstillet:	  “Giver	  prisen	  dig	  en	  indikation	  af	  produktets	  kvalitet?”	  (bilag	  1).	  Dette	  er	  som	  følge	  af,	  

at	  variablen	  ‘pris’	  ikke	  indgår	  som	  selvstændig	  variabel,	  men	  er	  en	  del	  af	  variablen	  ‘opfattede	  vær-‐

di’	  i	  de	  tidligere	  målemodeller.	  	  

	  

Tidligere	  studier	  har	  påvist,	  at	  variablen	  ‘forventninger’	  ikke	  har	  den	  største	  indflydelse	  for	  forbru-‐

geren	   sammenlignet	  med	   image.	  Det	   findes	  hermed	   relevant	  at	  undersøge,	  om	   respondenterne	  

bekræfter,	  at	  forventninger	  er	  en	  vigtig	  driver	  for	  deres	  køb.	  Dette	  kan	  give	  en	  indikation	  for	  om	  
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denne	  variabel	  stadig	  bør	  indgå	  i	  den	  reviderede	  referenceramme.	  I	  denne	  sammenhæng	  adspør-‐

ges	  respondenterne	  til,	  i	  hvilket	  omfang	  de	  har	  forventninger	  til	  et	  produkt	  og	  om	  deres	  forvent-‐

ninger	  har	  en	  påvirkning	  for	  valg	  FMCG.	  	  

	  

Da	  produktets	  særpræg	  er	  medtaget	  i	  variablen	  ‘produktkvalitet’	  findes	  det,	  ligesom	  ved	  ovenstå-‐

ende,	  relevant	  at	  spørge	  ind	  til,	  hvorvidt	  forbrugerne	  påtænker	  de	  ydre	  elementer	  som	  værende	  

del	  af	  produktkvalitet.	  Derfor	  er	  følgende	  spørgsmål	  angivet:	  “Har	  produktets	  særpræg	  en	  betyd-‐

ning	  for	  dit	  valg	  af	  brand?	  Og	  har	  det	  betydning	  for,	  hvordan	  du	  opfatter	  produktkvaliteten?”	  (bilag	  

1).	  Herved	   forventes	  der	  at	  kunne	  angive,	  hvorledes	  produktets	   særpræg	  skal	  ændre	   til	  en	  selv-‐

stændig	  variabel.	  	  

	  

Afslutningsvis	  stilles	  et	  opsummerende	  spørgsmål:	  “Er	  der	  andre	  faktorer,	  der	  har	  påvirkning	  på	  dit	  

valg	  af	  brand?”	  (bilag	  1),	  hvilket	  ligeledes	  giver	  respondenten	  mulighed	  for	  “fri	  fortælling”	  ligesom	  

i	  de	  indledende	  generelle	  spørgsmål.	  I	  denne	  afsluttende	  fase	  er	  respondenten	  blevet	  klogere	  på	  

genstandsfeltet	  og	  kan	  på	  denne	  måde	  bedre	  reflektere.	  	  

	  

Undervejs	   i	  hele	  interviewet	  forsøges	  at	  stille	  verificeringsspørgsmål	  som	  eksempelvis	  “Så	  det	  du	  

mener	  er,	  at…”	  og	  respondentens	  pointer	  og	  egne	  ord	  gentages,	  da	  dette	  kan	  virke	  verificerende	  

for	  fortolkningen.	  Ligeledes	  giver	  det	  respondenten	  mulighed	  for	  endnu	  en	  gang	  at	  reflektere	  over	  

det	   sagte	   (Justesen	   &	  Mik	   Meyer,	   2010).	   Herved	   inddrages	   mere	   kvalificerede	   spørgsmål	   med	  

formålet	  om	  at	  angive	  viden	  til	  genstandsfeltet	  og	  dermed	  forbedres	  resultatets	  validitet.	  Denne	  

metode	   giver	   større	   mulighed	   for	   at	   opnå	   horisontsammensmeltning,	   hvilket	   hermeneutikken	  

netop	  søger,	  der	  er	  afhandlingens	  ene	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  På	  denne	  måde	  nærmer	  for-‐

tolkningen	  respondentens	  holdninger,	  men	  samtidig	  har	  forskeren	  en	  afgørende	  rolle	  i	  denne	  for-‐

tolkning,	  da	  der	  undervejs	  er	  blevet	  skabt	  samme	  forståelseshorisont.	  

	  

5.2	  Kodning	  af	  data	  
Analyseprocessen	  af	   interviewene	  indledes	  med	  en	  transskribering	  af	  de	  optagne	  lydfiler,	  hvilket	  

skaber	   overblik	   over	   respondenternes	   svar.	   De	   transskriberede	   interviews	   fremgår	   af	   bilag	   2-‐5.	  
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Denne	  del	  af	  analyseprocessen	  er	   ikke	  påvirket	  af	  undersøgerne,	  da	  udskriften	  er	  ordret	  angivet	  

fra	   interviewet	  (Justesen	  &	  Mik	  Meyer,	  2010).	  Ligeledes	  er	  respondenternes	  svar	  transskriberet	   i	  

kronologisk	  rækkefølge.	  Ved	  at	  anvende	  ordrette	  beretninger	  fra	  respondenten,	  er	  det	   lettere	  at	  

angive	  respondentens	  svar	  som	  citater	  i	  analyseprocessen.	  Transskriberingen	  giver	  derudover	  mu-‐

lighed	  for	  at	  være	  refleksiv	  for	  undersøgeren,	  da	  interviewene	  bliver	  gentaget	  og	  gennemgået	  ned	  

til	  mindste	  detalje,	  hvilket	  danner	  et	  grundlag	  og	  indledende	  overblik	  for	  analyseprocessen	  (ibid.).	  	  	  

	  

Transskriberingen	  efterfølges	  af	  en	  kodningsproces,	  hvor	  udskrifterne,	  herunder	  spørgsmål	  og	  svar	  

inddeles	   i	   de	   hovedspørgsmål,	   der	   relaterer	   sig	   til	   variablene	   i	   den	   opstillede	   referenceramme.	  

Hver	  respondent	  er	   i	  bilag	  6	  kodet	  med	  en	  farve,	  hvilket	  overskueliggører	  respondenternes	  svar.	  

Det	  bevirker,	  at	  der	  arbejdes	  med	  en	  mere	  lukket	  kodningsstrategi,	  herunder	  en	  deduktiv	  tilgang,	  

da	   kodningen	   af	   baseret	   på	   forhånd,	  med	   klart	   defineret	   begreber,	   hvorfor	   teoretiske	   begreber	  

operationaliseres.	   Imidlertid	   forsøges	  der	  at	  have	  en	   induktiv	   tilgang	   i	   forbindelse	  med	  de	   indle-‐

dende	  og	  afsluttende	  spørgsmål,	  hvilket	  giver	  respondenterne	  mulighed	  for	  at	  foretage	  “fri	  fortæl-‐

ling”.	  På	  denne	  måde	  kan	  der	  opstå	  eventuelle	  temaer,	  der	  udelukkende	  er	  baseret	  på	  baggrund	  

af	  det	  sagte	  frem	  for	  referencerammen.	  

	  

Ovenstående	  kan	   ikke	   frigøres	   fra	   afhandlingens	  epistemologi,	   der	   er	   subjektiv,	   da	   viden	  er	   for-‐

bundet	  med	  den/det	  undersøgte.	  Hermeneutikken	  arbejder	  ligeledes	  med	  en	  vekselvirkning	  mel-‐

lem	  afhandlingens	  enkelte	  dele	  og	  afhandlingen	  som	  helhed.	  Det	  betyder,	  at	  afhandlingens	  enkel-‐

te	  dele	  kun	  kan	  forstås,	  hvis	  helheden	  inddrages	  og	  omvendt.	  Nærmere	  sagt,	  vil	  den	  overordnede	  

fortolkning,	  forståelse	  af	  kodningen	  og	  analysen	  være	  baseret	  på	  en	  sammenfatning	  af	  analysens	  

enkelte	   dele.	  	  	  

	  

Gennem	  et	  hermeneutisk	  synspunkt	  udvikles	  viden	  hele	  tiden.	  Dette	  betyder,	  at	  selvom	  variablene	  

er	  præ-‐defineret,	  som	  følge	  af	  forforståelsen	  fra	  teorien	  og	  den	  opstillede	  referenceramme,	  ska-‐

bes	  der	  ny	  viden	  og	  forståelse	  gennem	  den	  kvalitative	  undersøgelse.	  	  	  

Denne	  nye	  forståelse	  og	  nye	  tilegnede	  viden	  forbedrer	  og	  afhjælper	  dermed	  den	  kvantitative	  me-‐

tode.	  Dette	  øger	  metodernes	  og	  afhandlingens	  validitet	  og	  reliabilitet.	  	  
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5.3	  Analyse	  af	  data	  	  

5.3.1	  Generelt	  	  
De	   generelle	   spørgsmål	   til	   de	   fire	   interviews	   havde	   til	   formål	   at	   give	   indblik	   i	   forbrugernes	   ind-‐

købsvaner.	   Indledningsvist	   blev	   respondenterne	   adspurgt,	   hvad	   de	   forstår	   ved	   begrebet	   FMCG	  

med	  formålet	  om	  at	  sikre	  ens	  begrebsdefinitioner.	  Selvom	  det	  indledningsvist	  i	  interviewene	  blev	  

forsøgt	  at	  udpensle,	  hvad	  FMCG	  indebærer,	  bliver	  det	  fundet,	  at	  respondenterne	  generelt	  er	  usik-‐

re	  på,	  hvordan	  de	  skal	  forklare	  begrebet,	  samt	  hvilke	  produkter,	  der	  tilhører	  kategorien.	  Det	  blev	  

hertil	  klargjort	  for	  respondenterne,	  at	  FMCG	  består	  af	  dagligvarer,	  der	  generelt	  kan	  købes	  i	  super-‐

markedet.	  	  

	  

Til	   at	   skabe	   et	   overblik	   over	   forbrugerens	   “mindset”	   i	   forhold	   til	   indkøb	   af	   dagligvarer,	   blev	   re-‐

spondenterne	  spurgt	   ind	  til,	  hvilke	  overvejelser	  de	  gør	  sig,	  samt	  hvilke	   faktorer,	  der	  har	  virkning	  

for	  deres	  køb.	  Alle	  respondenterne	  nævner	  pris	  som	  en	  vigtig	  faktor,	  da	  de	  påvirkes	  af	  pris	  som	  det	  

første,	  når	  de	  handler.	  Pris	  i	  form	  af	  tilbud	  nævnes	  af	  både	  respondent	  1	  og	  2.	  I	  denne	  sammen-‐

hæng	  pointerer	  respondent	  2	  følgende:	  “Jeg	  vælger	  tit	  noget,	  der	  springer	  i	  øjnene	  og	  det	  kunne	  

netop	  være	  et	  tilbud”	  (bilag	  3).	  

	  

Foruden	  prisen	  nævner	  respondenterne	  1,	  3	  og	  4,	  at	  udseendet	  og	  emballagen	  af	  produktet	  lige-‐

ledes	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  deres	  køb.	  Med	  dette	  menes,	  at	  indpakningen	  gerne	  må	  se	  “pæn	  

og	  lækker”	  ud,	  hvilket	  nævnes	  af	  respondent	  1	  og	  3.	  Respondent	  3	  pointerer	  hertil,	  at	  dette	  kun	  

gør	  sig	  gældende	  ved	  nogle	  bestemte	  varekategorier.	  Eksempelvis	  er	  der	  forskel	  på,	  hvorvidt	  det	  

er	  produkter,	  der	  skal	  være	  synlige	  i	  respondenternes	  hjem	  eller	  ej.	  Desuden	  nævner	  respondent	  1	  

og	  2,	  at	  hvis	  de	  har	  et	  kendskab	  til	  brandet	  eller	  har	  købt	  det	  tidligere	  kan	  dette	  ligeledes	  have	  en	  

indflydelse	  på	  deres	  valg.	  	  

	  

Endvidere	  nævner	  respondent	  1	  og	  2,	  at	  de	  også	  påvirkes	  af	  produktets	  kvalitet	  i	  form	  af,	  hvorvidt	  

produktet	  er	  økologisk.	  Respondent	  1	  nævner	  i	  den	  forbindelse,	  at	  personen	  er	  villig	  til	  at	  betale	  

lidt	   ekstra	   for	   økologi,	   hvis	   produktet	   ikke	   er	   betydeligt	   dyrere.	   Kvalitet	   nævnes	   ligeledes	   af	   re-‐

spondent	  4,	  der	  på	  samme	  vis	  er	  villig	  til	  at	  betale	  ekstra	  for	  en	  vare,	  der	  er	  af	  bedre	  kvalitet.	  	  
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Indledningsvist	  blev	  respondenterne	  desuden	  adspurgt,	  om	  de	  har	  nogle	  foretrukne	  brands	  inden	  

for	  dagligvarer.	  Dette	  kan	  antyde,	  hvorvidt	  loyalitet	  er	  tilstede	  i	  FMCG	  branchen.	  Både	  respondent	  

1	  og	  3	  nævner	  henholdsvis	   Ferreros	  Nutella	   som	  et	   foretrukken	  brand.	  Grundlaget	  herfor	  er,	   at	  

ingen	  af	  Nutellas	  konkurrerende	  brands	  kan	  leve	  op	  til	  produktets	  smag.	  Desuden	  findes	  en	  gene-‐

rel	  enighed	  blandt	  respondenterne	  om,	  at	  de	  sjældent	  foretrækker	  bestemte	  brands	  når	  de	  hand-‐

ler	  dagligvarer.	  Ofte	  er	  brandet	  sekundært,	  så	  længe	  produktet	  lever	  op	  til	  kvalitet	  og	  smag.	  I	  for-‐

bindelse	  med	  kvalitet	  udpeger	  respondenterne	  dog	  nogle	  bestemte	  brands,	  som	  Coca	  Cola	   frem	  

for	  Harboe	  sodavand	  og	  Heinz	  frem	  for	  Beauvais	  tomatketchup.	  Disse	  brands	  nævnes	  da	  respon-‐

denterne	  vurderer,	  at	  de	  har	  den	  bedste	  kvalitet.	  	  

	  

Til	  at	  afrunde	  de	  indledende	  spørgsmål	  blev	  respondenterne	  spurgt	  ind	  til,	  hvad	  de	  forbinder	  med	  

særpræg	  ved	  et	  brand.	  Her	  findes	  der	  generelt	  enighed	  om,	  at	  særpræget	  fremtræder	  ved	  bran-‐

dets	  udseende	   i	   form	  af	  emballagen.	  Respondent	  1	  nævner,	  at	  personen	  bemærker	  et	  brand	  på	  

supermarkedshylden,	  hvis	  dette	  skiller	  sig	  ud	  udseendemæssigt	  eller	  hvis	  personen	  har	  kendskab	  

til	  dette	  fra	  tidligere	  køb.	  Her	  refererer	  respondent	  1	  både	  til	  logo	  og	  farver	  på	  produktets	  embal-‐

lage.	  Respondent	  4	  nævner	  ligeledes,	  at	  et	  brand	  har	  særpræg,	  hvis	  personen	  har	  kendskab	  til	  det.	  

Eksempler	  herpå	  er	  brands	  som	  Kærgården,	  Arla	  og	  Heinz.	  Respondent	  2	  nævner	  ligeledes	  brandet	  

Løgismose	  som	  et	  konkret	  eksempel	  på	  et	  særpræg.	  Dette	  brand	  udstråler	  for	  personen	  et	  kvali-‐

tetsbevidst	  ydre,	  men	  også	  indre,	  da	  det	  består	  af	  gode	  råvarer.	  	  

5.3.2	  Hovedspørgsmål	  	  
Hovedspørgsmålene	  i	  interviewene	  henvender	  sig	  til	  referencerammens	  opstillede	  uafhængige	  og	  

afhængige	  variable.	  Hvori	  respondenterne	  først	  blev	  adspurgt	  på	  et	  generelt	  niveau,	  forsøges	  der	  

her	  i	  stedet	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  hver	  af	  de	  uafhængige	  samt	  afhængige	  variable	  og	  deres	  indflydel-‐

se	  på	  forbrugeren.	  

	  

Image	  	  

Det	  første	  spørgsmål	  henvender	  sig	  til	  image	  og	  hvorledes	  brandopfattelsen	  har	  en	  stor	  betydning	  

for	  forbrugerens	  køb.	  Hertil	  har	  respondenterne	  delte	  meninger	  til	  images	  betydning.	  Respondent	  

1	  mener,	  at	  brandets	  image	  ikke	  har	  en	  særlig	  betydning,	  da	  image	  ikke	  er	  noget	  personen	  tænker	  

over.	  Respondent	  2	  mener	  dog,	  at	  image	  har	  en	  større	  betydning,	  men	  til	  en	  vis	  grad.	  Hertil	  udta-‐
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ler	  respondent	  2:	  “Hvis	  valget	  stod	  mellem	  to	  produkter,	  og	  der	  på	  det	  ene	  produkt	  står	  at	  10%	  af	  

salget	  går	  til	  Red	  Barnet,	  så	  vil	  jeg	  vælge	  dette	  frem	  for	  det	  andet.	  Dog	  vil	  jeg	  være	  skeptisk	  over,	  

om	  hvor	  reelt	  dette	  var	  og	  om	  det	  i	  sidste	  ende	  gjorde	  en	  forskel	  at	  købe	  dette	  produkt	  kontra	  det	  

andet”	  (bilag	  3).	  Respondent	  2	  indikerer	  således,	  at	  det	  ofte	  ikke	  kan	  vides	  om	  et	  brand	  er	  lige	  så	  

reelt,	  som	  det	  fremstår.	  Både	  respondent	  1,	  2	  og	  4	  nævner,	  at	  hvis	  et	  brand	  har	  et	  negativt	  image,	  

vil	  dette	  især	  påvirke	  dem	  til	  at	  vælge	  et	  andet	  brand.	  Hermed	  indikeres,	  at	  negativ	  omtale	  har	  en	  

indflydelse	  på,	  hvilket	  brand	  respondenterne	  tilvælger.	  	  

	  

Produktkvalitet	  	  

Alle	  fire	  respondenter	  tillægger	  produktkvalitet	  en	  stor	  betydning	  for	  deres	  valg.	  Respondent	  1	  og	  

2	  påpeger	  imidlertid,	  at	  kvalitets	  betydning	  afhænger	  af	  hvilket	  type	  produkt	  de	  køber.	  Begge	  po-‐

interer,	  at	  kvalitet	  har	  en	  større	   indflydelse	  ved	  personlig	  pleje	  sammenlignet	  med	  fødevarer,	  da	  

personlig	  pleje	  gerne	  skal	  indeholde	  noget,	  der	  er	  godt	  for	  kroppen.	  Ved	  fødevarer	  nævner	  begge	  

respondenter	  desuden,	  at	  prisen	  har	  en	  indflydelse	  sammenholdt	  med	  kvaliteten.	  Dette	  betyder,	  

at	  respondenterne	  typisk	  afvejer	  produktets	  kvalitet	  i	  forhold	  til	  prisen.	  Respondent	  3	  var	  desuden	  

enig	  i,	  at	  kvalitet	  har	  stor	  indflydelse,	  særligt	  ved	  bestemte	  varekategorier.	  Her	  gives	  et	  eksempel	  

med	  sodavand,	  som	  gerne	  må	  udbydes	  af	  et	  originalt	  brand,	  da	  dette	  indikerer	  kvalitet.	  Imidlertid	  

går	  respondent	  3	  ikke	  op	  i	  om	  et	  brand	  er	  økologisk,	  hvilket	  blev	  indikeret	  af	  de	  andre	  responden-‐

ter	  under	  de	  generelle	  spørgsmål.	  Respondent	  4	  mener	  som	  den	  eneste,	  at	  kvalitet	  har	  størst	  be-‐

tydning	  for	  et	  køb.	  Dog	  pointerer	  respondent	  4,	  at	  en	  vurdering	  af	  produktkvalitet	  sker	  som	  følge	  

af,	  at	  produktet	  er	  indkøbt	  før,	  og	  at	  man	  aldrig	  kan	  vide	  sig	  100%	  sikker	  på	  kvaliteten	  før	  det	  er	  

testet.	  	  

	  

Under	  variablen	  for	  produktkvalitet,	  bliver	  respondenterne	  spurgt	  ind	  til	  produktets	  særpræg.	  Alle	  

respondenterne	  mener,	  at	  særpræg	  har	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  de	  opfatter	  produktets	  kvalitet.	  

Brandet	  Løgismose	  nævnes	   igen,	  både	  af	   respondent	  1	  og	  2,	  der	  mener,	  at	  emballagen	  angiver,	  

hvad	  der	  kan	   forventes	  af	  produktets	  kvalitet.	  Respondent	  3	  og	  4	  nævner	   ligeledes,	  at	  de	  bliver	  

forført	  af	   indpakningen,	   samt	  at	  det	  bestemt	  kan	  være	  en	   fordel	   for	  et	  produkt	  at	  have	  et	   sær-‐

præg.	  Respondent	  3	  påpeger,	  at	   indpakningen	  ikke	  altid	  kan	   lever	  op	  til	  den	  forventede	  kvalitet,	  
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da	  personen	  før	  har	  tilvalgt	  et	  produkt	  pga.	  dets	  ydre,	  men	  hvor	  produktet	  skuffede	  indholdsmæs-‐

sigt.	  	  

	  

Foruden	  særpræg	  blev	  respondenterne	  spurgt	  ind	  til	  produktets	  informationer	  og	  deres	  påvirkning	  

på	  køb.	  Respondent	  1,	  3	  og	  4	   læser	  sjældent	  på	  produktets	   informationer	  omkring	   indhold	  eller	  

det	  med	   småt,	   hvorfor	   information	   ikke	  har	  den	   store	  betydning.	  Respondent	  1	  pointerer	   i	   den	  

forbindelse:	  “Jeg	  kunne	  godt	  finde	  på	  at	  købe	  en	  pakke	  kager,	  hvor	  jeg	  ikke	  læser	  på	  ingredienser-‐

ne,	  men	  hvor	  jeg	  er	  sikker	  på,	  at	  de	  indeholder	  en	  del	  ingredienser	  der	  ikke	  er	  sunde”	  (bilag	  2).	  Dog	  

findes	  der	   typer	  af	  produkter,	  hvor	   respondenterne	  gerne	  kigger	  på	   indholdet	   	   eksempelvis	   ved	  

personlig	  pleje.	  Hertil	  nævner	  respondent	  3,	  at	  personen	  kigger	  efter	  miljømærker	  og	  certificerin-‐

ger.	  Respondent	  2	  er	  generelt	  mere	  bevidst	  om	  produktinformationen,	  men	  pointerer,	  at	  informa-‐

tionen	  gerne	  skal	   fremgå	  af	  forsiden.	  F.eks.	  hvis	  det	  står,	  at	  produktet	  er	  “light”	  eller	  med	  færre	  

kalorier	  har	  dette	  en	  påvirkning	  på	  købet.	  	  

	  

Alle	   respondenterne	   finder	  desuden,	  at	  hvis	   informationer	  er	  gennemskuelige,	  har	  dette	  en	  stor	  

indflydelse	  på	  deres	  køb.	  Respondent	  1	  nævner,	  at	  personen	  vil	  vælge	  det	  produkt,	  hvor	  respon-‐

denten	  hurtigt	  kan	  aflæse	  indholdet.	  Eksempelvis	  hvis	  tomatketchup	  indeholder	  90%	  tomater	  gi-‐

ver	  dette	  en	  hurtig	  indikation	  for	  indhold	  af	  naturlige	  råvarer.	  De	  informationer,	  der	  er	  oplyst	  må	  

gerne	   fremstå	   tiltalende	  på	  emballagen.	  Hertil	   pointerer	   respondent	  4,	   at	  det	  godt	  kan	  have	  en	  

negativ	  påvirkning,	  hvis	  et	  produkt	  har	  for	  mange	  certificeringer,	  da	  dette	  gør	  emballagen	  uover-‐

skuelig.	  	  

	  

Pris	  	  

Respondent	  2,	  3	  og	  4	  deler	  samme	  holdning	  om,	  at	  prisen	   ikke	  nødvendigvis	  giver	   indikation	  for	  

produktets	  kvalitet.	  Hertil	  uddybes,	  at	  forbrugere	  typisk	  betaler	  mere	  for	  at	  købe	  et	  brand,	  men	  at	  

dette	   ikke	   nødvendigvis	   er	   af	   bedre	   kvalitet	   end	   et	   private	   label.	   Respondent	   3	   udtaler	   i	   denne	  

sammenhæng:	  “Et	  EXTRA	  produkt	  kan	  være	  lige	  så	  godt	  som	  et	  dyrt	  brand”	  (bilag	  4).	  Respondent	  2	  

og	  3	  anerkender	  dog	  også,	  at	  prisen	   i	  nogle	  tilfælde	  har	  en	  sammenhæng	  med	  kvaliteten.	  Hertil	  

gives	  et	  eksempel	  på	  fødevarer	  som	  kød	  og	  fisk,	  der	  ofte	  koster	  mere	  jo	  bedre	  kvalitet	  det	  har.	  	  
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Respondent	  1	  er	  den	  eneste,	  der	  mener,	  at	  prisen	  og	  kvaliteten	  generelt	  går	  hånd	  i	  hånd.	  Respon-‐

dent	  1	  pointerer	  imidlertid	  også	  følgende:	  “	  jeg	  synes	  efterhånden	  også,	  at	  der	  er	  mange	  økologi	  

produkter	  som	  kan	  købes	  til	  samme	  pris	  som	  ikke	  økologi	  produkter,	  såsom	  Nettos	  ØGO	  mærke”	  

(bilag	  2).	  Med	  dette	  indikeres,	  at	  kvalitet	  i	  form	  af	  økologi	  godt	  kan	  have	  en	  lav	  pris,	  hvorfor	  pris	  og	  

kvalitet	  ikke	  altid	  hænger	  sammen.	  	  

	  

Alle	  respondenter	  mener,	  at	  prisen	  har	  en	  indflydelse	  på	  deres	  valg	  af	  brand,	  når	  de	  handler	  ind.	  

Respondent	   1	  mener,	   at	   prisen	   har	   størst	   indflydelse	   på	   respondentens	   valg,	   hvilket	   begrundes	  

med,	  at	  respondenten	  er	  studerende.	  Det	  uddybes	  herefter,	  at	  kvaliteten	  ville	  have	  større	  indfly-‐

delse,	  hvis	  respondent	  1	  havde	  et	  større	  rådighedsbeløb	  om	  måneden.	  Respondent	  2	  og	  4	  pointe-‐

rer	   endvidere,	   at	   prisens	  betydning	   i	   høj	   grad	   afhænger	   af,	   hvilken	   type	  produkt	   de	   skal	   vælge.	  

Respondent	  4	  udtaler	  i	  denne	  sammenhæng:	  “Der	  er	  nogle	  produkter,	  hvor	  jeg	  føler,	  at	  jeg	  ikke	  vil	  

betale	  mere	  for	  dem,	  da	  jeg	  ikke	  kan	  få	  mere	  ud	  af	  dem.	  Forleden	  dag	  så	  jeg	  en	  mælk	  til	  13	  kr.	   i	  

supermarkedet,	  hvilket	  ikke	  gav	  nogen	  mening	  for	  mig	  at	  købe,	  da	  jeg	  synes	  mælken	  til	  7	  kr.	  sma-‐

ger	  rigtig	  godt.	  Med	  andre	  ord	  ser	  jeg	  ikke,	  hvorfor	  jeg	  skulle	  skifte	  mælken	  til	  7	  kr.	  ud	  med	  den	  til	  

13	  kr.”(bilag	  5).	  

	  

Ligesom	  prisen	  har	  en	  stor	  betydning	  gør	  det	  sig	  gældende,	  at	  prisreduceringer	  påvirker	  respon-‐

denternes	   valg	   af	   brand.	  Respondenten	  udtaler	   således:	  “Jeg	   tænker,	   at	   jeg	  har	   sparet,	   hvis	   jeg	  

finder	  et	  godt	   tilbud”	   (bilag	  5).	  Dette	   indikerer,	  hvor	  stor	   indvirkning	  en	  udsalgspris	  kan	  have	  på	  

forbrugeren.	  Respondent	  4	  pointerer	  yderligere,	  at	  en	  udsalgspris	  giver	  en	   følelse	  af,	  at	  man	   får	  

mere	  kvalitet	  for	  pengene,	  hvis	  det	  er	  muligt	  at	  købe	  to	  produkter	  for	  éns	  pris.	  	  

	  

Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  alle	  respondenter	  konstaterer,	  at	  ingen	  af	  dem	  vil	  foretage	  samme	  

valg	  af	  produkt	  ugen	  efter,	  hvis	  dette	   ikke	   længere	  er	  på	   tilbud.	  Dette	   indikerer,	   at	   forbrugerne	  

ikke	  er	  særlig	  brandloyale,	  når	  det	  kommer	  til	  tilbud.	  Respondent	  1	  og	  3	  udtaler	  i	  denne	  sammen-‐

hæng,	  at	  de	  skiftende	  mellem	  brands	  alt	  efter	  hvilke,	  der	  er	  på	  tilbud,	  når	  de	  handler	  ind.	  Respon-‐

dent	  2	  pointerer,	  at	  hvis	  et	  produkt	   ikke	   længere	  er	  på	  tilbud,	  vil	  personen	  først	  købe	  produktet	  

igen,	  når	  det	  kommer	  på	  tilbud	  måneden	  efter.	  	  
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Respondent	  3	  har	  ligeledes	  en	  interessant	  pointe:	  “Med	  et	  produkt	  som	  smør	  er	  jeg	  ligeglad	  med	  

om	  jeg	  køber	  Bakkedahl	  eller	  Kærgården,	  da	  jeg	  er	  glad	  for	  begge	  brands.	  Så	  vælger	  jeg	  bare	  altid	  

den,	  der	  er	  nedsat.”	  (bilag	  4).	  Dette	  indikerer,	  at	  forbrugere	  godt	  kan	  have	  en	  præference	  for	  flere	  

forskellige	  brands,	  men	  at	  deres	  valg	  varierer	  alt	  efter	  tilbud.	  	  

	  

Endvidere	  pointerer	  alle	  respondenter,	  at	  de	  gerne	  køber	  et	  brand	  de	  ikke	  har	  købt	  før,	  hvis	  det	  er	  

på	  tilbud.	  Dette	  understøtter	  igen,	  at	  tilbud	  har	  en	  stor	  påvirkning	  på	  et	  køb.	  Respondent	  3	  pointe-‐

rer	  desuden,	  at	  personen	  ofte	  kommer	  til	  at	  købe	  et	  produkt	  som	  personen	  slet	  ikke	  har	  brug	  for,	  

hvilket	  indikerer,	  at	  tilbud	  leder	  til	  impulskøb.	  	  

	  

WOM	  	  

Respondent	  1	  og	  2	  mener	  ikke,	  at	  WOM	  har	  en	  særlig	  påvirkning	  på	  deres	  køb	  af	  dagligvarer.	  Re-‐

spondent	  1	  mener	  kun,	  at	  WOM	  er	   relevant,	  hvis	  det	  er	  et	  bestemt	  produkt	   som	  respondenten	  

søger	   i	  markedet.	  Hvis	   respondenten	  derimod	  allerede	  er	   glad	   for	  et	  bestemt	  produkt	   vil	  WOM	  

ikke	  have	  en	  særlig	  effekt.	  Selvom	  respondent	  2	  ikke	  mener,	  at	  WOM	  i	  samfundet	  har	  en	  påvirk-‐

ning	  kan	  det	  dog	  godt	  have	  en	  effekt,	  hvis	  WOM	  kommer	  fra	  en	  veninde	  eller	  	  ven.	  Respondent	  3	  

deler	  ligeledes	  denne	  holdning.	  Respondent	  4	  siger	  i	  denne	  sammenhæng:	  “Hvis	  jeg	  har	  spist	  eller	  

prøvet	  varen	  hjemme	  hos	  en	  ven,	  så	  kunne	  jeg	  godt	  finde	  på	  selv	  at	  købe	  det.	  På	  den	  måde	  bliver	  

jeg	  inspireret	  af	  andre”(bilag	  5).	  Dette	  indikerer,	  at	  en	  forbruger	  godt	  kan	  inspireres	  til	  at	  købe	  et	  

produkt,	  selvom	  forbrugeren	  ikke	  direkte	  har	  fået	  det	  anbefalet	  den,	  men	  blot	  har	  prøvet	  det.	  	  

	  

Respondenterne	  kan	  alle	  genkende	  bestemte	  situationer,	  hvor	  de	  har	  tilvalgt	  et	  bestemt	  brand	  på	  

baggrund	  af	  WOM.	  Respondent	  4	  udtaler	  følgende:	  “Jeg	  har	  altid	  været	  stor	  fortaler	  for	  Heinz	  to-‐

matketchup,	  men	  sidste	  sommer	  havde	  min	  ven	  medbragt	  en	  Ketchup	  af	  et	  andet	  brand,	  hvilket	  

jeg	  ikke	  var	  specielt	  glad	  for.	  Min	  ven	  fortalte	  da,	  at	  den	  kostede	  en	  sjettedel	  af	  prisen	  og	  smager	  

næsten	  af	  det	  samme.	  Her	  måtte	  jeg	  overgive	  mig,	  da	  jeg	  smagte	  den”	  (bilag	  5).	  Dette	  er	  et	  godt	  

eksempel	  på,	  at	  en	  anbefaling	  kan	  ændre	  på	  en	  forbrugers	  overbevisning	  til	  et	  foretrukket	  brand.	  	  

	  

Tilstedeværelse	  	  

Den	  fysiske	  tilstedeværelse	  har	  en	  klar	  betydning	  for	  alle	  respondenter	  i	  form	  af,	  at	  et	  brand	  ud-‐
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bydes	  netop	  dér,	  hvor	  respondenterne	  handler	  dagligvarer.	  Hertil	  understreges,	  at	  forbrugere	  ger-‐

ne	  køber	  alle	  deres	  dagligvarer	  samlet	  fra	  ét	  supermarked,	  når	  de	  handler.	  Respondent	  2	  udtaler	  

følgende:	  “Hvis	  et	  bestemt	  produkt	  ikke	  findes	  der,	  hvor	  jeg	  handler,	  vil	  jeg	  ikke	  gå	  i	  en	  anden	  butik	  

efter	  det.	  Det	  vil	  jeg	  kun	  gøre,	  hvis	  jeg	  skal	  have	  gæster	  og	  præcis	  mangler	  dét	  produkt	  i	  min	  op-‐

skrift.	  Derfor	  er	  jeg	  tvunget	  til	  at	  gå	  i	  en	  anden	  butik”	  (bilag	  3).	  Alle	  respondenter	  udtaler	  desuden,	  

at	  de	  vil	  vælge	  et	  andet	  brand	  fremfor	  det	  først	  påtænkte,	  hvis	  dette	  er	  udsolgt	  i	  supermarkedet.	  	  

	  

I	   forhold	  til	   synlighed	  findes	  der	  stor	  enighed	  om,	  at	  det	  generelt	  er	  vigtigt,	  at	  en	  vare	  er	   let	   til-‐

gængelig.	  Hertil	  uddyber	  respondent	  3,	  at	  supermarkedet	  gerne	  skal	  være	  inddelt	  i	  kategorier,	  så	  

det	  er	  simpelt	  at	  gennemskue,	  hvilken	  hylde	  den	  påtænkte	  vare	  er	  placeret	  ved.	  Dette	  er	  respon-‐

dent	  4	  enig	  i,	  da	  personen	  bliver	  irriteret,	  hvis	  en	  vare	  ikke	  er	  nem	  at	  finde	  frem	  til.	  Respondent	  4	  

pointerer	  derudover,	  at	  hvis	  udbuddet	  af	  en	  varetype	  er	  for	  stor,	  kan	  dette	  medføre	  at	  en	  vare	  er	  

mindre	  synlig,	  samt	  at	  det	  er	  mere	  ressourcekrævende	  at	  tage	  stilling	  til	  et	  valg.	  Hertil	  pointeres:	  

“Jeg	  gider	  ikke	  tage	  stilling	  til	  så	  meget,	  når	  jeg	  handler,	  supermarkedet	  må	  gerne	  tage	  valget	  for	  

mig”	  (bilag	  5).	  

	  

Både	   respondent	  2	  og	  4	  nævner,	   at	  det	   ikke	  kun	  er	  placeringen	  på	  hylden	  der	  gør	   varen	   synlig,	  

men	  derimod	  hvis	  varen	  står	  udbudt	  til	  en	  nedsat	  pris.	  Den	  nedsatte	  pris	  bevirker	  således,	  at	  en	  

vare	   lettere	   springer	   i	   øjnene	   hos	   forbrugerne.	   Desuden	  mener	   respondent	   4,	   at	   det	   særligt	   er	  

varer	  personen	  allerede	  kender	  og	  synes	  om,	  der	  er	  synlige.	  Her	  gives	  et	  eksempel	  på	  Faxe	  Kondi	  

og	  Coca	  Cola,	  som	  respondent	  4	  foretrækker.	  	  

	  

En	  anden	  pointe	  der	  fremlægges	  er,	  at	  synligheden	  kan	  have	  en	  implicit	  påvirkning	  på	  forbrugeren	  

alt	  efter,	  hvordan	  et	  produkt	  er	  placeret.	  Dette	  påpeger	  respondent	  4,	  der	  mener,	  at	  jo	  mere	  syn-‐

ligt	  et	  produkt	  er	  jo	  større	  kendskab	  får	  man	  til	  dette,	  hvorfor	  personen	  påvirkes	  til	  at	  vælge	  dette	  

produkt.	  	  

	  

Reklame	  	  

Respondenterne	  er	  meget	   splittede	   i	   deres	   holdning	   til,	   hvorvidt	   reklame	  påvirker	   deres	   valg	   af	  

dagligvarer.	  Respondent	  2	  mener,	  at	  reklamer	  gennem	  alle	  kanaler	  har	  en	  meget	  stor	  indflydelse	  
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på	  personens	  valg,	  samt	  at	  kunne	  genkende	  varen	  i	  butikken.	  Eksempelvis	  kan	  personen	  fremkalde	  

en	  melodi	   eller	   logo	   fra	   en	   reklame,	   hvilket	   giver	   kendskab	   til	   produktet.	   	   Respondent	   1	  mener	  

derimod,	  at	  reklamer	  generelt	  ikke	  har	  nogen	  påvirkning.	  Dog	  kan	  en	  reklame	  godt	  have	  en	  betyd-‐

ning,	  hvis	  personen	  skal	  have	  opfyldt	  et	  særligt	  behov.	  Her	  gives	  et	  eksempel	  med	  en	  reklame	  for	  

Strepsils,	  der	  bevirkede,	  at	  respondent	  1	  købte	  netop	  dette	  brand,	  da	  personen	  skulle	  lindre	  ondt	  i	  

halsen.	  Respondent	  3	  og	  4	  mener	  sjældent,	  at	  reklame	  påvirker	  deres	  valg.	  Respondent	  4	  giver	  dog	  

et	  eksempel	  på	  to	  reklamer,	  herunder	  en	  reklame	  for	  Innocent	  juice,	  der	  har	  generet	  et	  køb.	  	  

	  

Respondent	  3	  og	  4	  mener	  begge,	  at	  de	  muligvis	  ofte	  bliver	  påvirket	  af	  reklame	  ubevidst	  uden	  at	  

tænke	  over	  det.	  Hertil	  udtaler	  respondent	  4:	  “Det	  kan	  godt	  være	  at	  en	  reklame	  ligger	  i	  underbe-‐

vidstheden.	  Men	  ligeså	  meget	  som	  det	  er	  reklamen,	  er	  det	  også	  placeringen	  i	  supermarkedet,	  der	  

medfører,	  at	  det	  er	  det	   jeg	  vælger”	   (bilag	  5).	  Dette	   indikerer,	  at	  placeringen	   i	   supermarkedet	  og	  

reklamering	  typisk	  spiller	  sammen	  og	  hermed	  går	  op	  i	  en	  højere	  enhed,	  når	  et	  brand	  bemærkes	  af	  

forbrugeren.	  	  

	  

Tilbud	   i	   en	   reklame	  og	   tilbudsaviser	   nævnes	   af	   flere	   af	   respondenterne	   som	  havende	   en	   større	  

påvirkning.	  Respondent	  1	  siger	  hertil:	  “Hvis	  jeg	  ser	  at	  Faxe	  Kondi	  er	  på	  tilbud	  i	  Nettos	  tilbudsavis,	  

vil	  det	  påvirke	  mig	  til	  at	  skrive	  det	  på	  indkøbslisten”	  (Bilag	  2).	  Det	  er	  derfor	  nødvendigvis	  ikke	  kun	  

tilbud	  i	  supermarkedet,	  der	  påvirker	  forbrugerne,	  men	  også	  tilbud,	  der	  fremgår	  i	  reklamer	  og	  avi-‐

ser.	  	  

	  

Forventninger	  

Respondent	  1,	  2	  og	  4	  gør	  sig	  alle	  nogle	  forventninger	  til	  et	  FMCG	  produkt,	  når	  de	  køber	  det.	  Re-‐

spondent	  1	  pointerer,	  at	  når	  det	  gælder	  dagligvarer	  ved	  personen	  godt,	  hvad	  der	  kan	   forventes	  

ved	  produkterne.	  Hertil	  udtaler	  respondent	  1:	  “Hvis	  jeg	  køber	  en	  pesto,	  har	  jeg	  en	  forventning	  om,	  

at	  den	  smager	  som	  de	  pestoer	  jeg	  har	  prøvet	  før”	  (bilag	  2).	  Dette	  indikerer,	  at	  forventninger	  byg-‐

ges	  på	  baggrund	  af	  tidligere	  erfaringer.	  Desuden	  opbygger	  respondent	  1	  en	  forventning	  til	  produk-‐

tets	  kvalitet	  på	  baggrund	  af,	  hvad	  der	  gives	  af	  information	  til	  indhold	  på	  emballagen.	  	  
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Respondent	  2	  giver	  følgende	  eksempel	  på	  en	  forventning:	  “Hvis	  jeg	  har	  set	  en	  Cillit	  Bang	  reklame	  

og	  jeg	  benytter	  produktet,	  hvorefter	  pletten	  ikke	  går	  væk,	  så	  ville	  jeg	  blive	  utrolig	  skuffet	  da	  pro-‐

duktet	  ikke	  lever	  op	  til	  mine	  forventninger”	  (bilag	  3).	  Dette	  eksempel	  indikerer,	  hvorvidt	  en	  rekla-‐

me	   kan	   skabe	   forventninger	   hos	   forbrugerne.	   Respondent	   2	   pointerer	   yderligere,	   at	   en	   direkte	  

anbefaling	  fra	  en	  veninde	  vil	  give	  personen	  en	  større	  forventning	  til	  produktet	  sammenlignet	  med	  

reklame.	  WOM	  kan	  derfor	  skabe	  en	  endnu	  større	  forventning	  hos	  forbrugeren.	  Respondent	  4	  på-‐

peger,	  at	  efterkøbsvurderingen	  er	  vigtigt	   for	  om	  personen	  køber	  produktet	   igen.	  Hvis	  produktet	  

ikke	  lever	  op	  til	  forventningerne	  vil	  personen	  fravælge	  dette	  produkt	  fremover	  og	  vælge	  et	  andet	  i	  

stedet.	  	  

	  
Tilfredshed	  	  

Alle	  respondenterne	  foretager	  en	  evaluering	  af	  deres	  produkter	  efter	  køb,	  hvor	  de	  vurderer,	  hvor-‐

vidt	  de	  er	  tilfredse	  med	  produktet	  eller	  ej.	  Respondent	  2	  konstaterer,	  at	  evaluering	  særligt	  foreta-‐

ges,	   hvis	   det	   er	   en	  ny	   vare,	   der	   købes.	  Hertil	   gives	   følgende	  eksempel:	  “Jeg	   er	   begyndt	   at	   købe	  

plantepålæg	  i	  stedet	  for	  kødpålæg.	  Her	  evaluerede	  jeg	  om	  det	  plantebaserede	  produkt	  kunne	  leve	  

op	  til	  det	  almindelige	  kødpålæg.	  Da	  jeg	  var	  meget	  tilfreds	  med	  alternativet	  køber	  jeg	  nu	  det	  i	  ste-‐

det	  for”	  (bilag	  3).	  Her	  foretager	  forbrugeren	  en	  tilfredshedsvurdering	  for	  om	  et	  produkt	  kan	  erstat-‐

te	  et	  andet	  produkt.	  Respondent	  4	  vil	   typisk	   foretage	  en	  vurdering,	  når	  personen	  sammenligner	  

flere	  forskellige	  produkter.	  Hermed	  vurderes,	  hvilket	  produkt,	  som	  personen	  er	  mest	  tilfreds	  med	  

på	  baggrund	  af	  pris	  og	  kvalitet.	  	  

	  

Den	  generelle	  faktor	  for,	  hvorvidt	  respondenterne	  er	  tilfredse	  eller	  ej,	  er	  om	  produktet	  lever	  op	  til	  

forventningerne.	  Respondent	  4	  udtaler	  således:	  “Hvis	  det	  lever	  op	  til	  mine	  forventninger	  bliver	  jeg	  

tilfreds,	  og	  omvendt,	  hvis	  det	   ikke	   lever	  op	  til	   forventninger	  bliver	   jeg	  utilfreds”	   (bilag	  5).	  Flere	  af	  

respondenterne	  vurderer	  et	  produkt	  på	  baggrund	  af	  kvalitet,	  herunder	  smag,	  hvis	  det	  er	  spiseligt.	  

Prisen	  spiller	  også	  en	  rolle,	  da	  flere	  af	  respondenterne	  vurderer	  om	  kvaliteten	  lever	  op	  til	  prisen	  og	  

om	  de	  får	  værdi	  for	  pengene.	  Respondent	  3	  påpeger	  desuden,	  at	  emballagen	  kan	  have	  en	  indfly-‐

delse,	  hvis	  det	  irriterer	  personen,	  når	  produktet	  tages	  i	  brug.	  Dette	  kan	  medføre,	  at	  produktet	  ikke	  

bliver	   købt	   igen.	   Derudover	   nævner	   respondent	   4,	   at	   andre	   personers	   oplevelser	   af	   et	   produkt	  

ligeledes	  kan	  have	  en	  påvirkning	  på	  personens	  egen	  vurdering.	  	  
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Ligesom	  forbrugernes	   tilfredshed	  kan	  påvirkes	  af	  andre	  personernes	  oplevelser	  og	  udtalelser,	  er	  

alle	  respondenterne	  selv	  villige	  til	  at	  anbefale	  et	  brand,	  hvis	  de	  er	  tilfredse.	  Respondent	  2	  udtaler	  

hertil:	  “Hvis	  der	  er	  noget	  jeg	  synes	  er	  lækkert,	  vil	  jeg	  altid	  anbefale	  mine	  venner	  at	  prøve	  det	  næste	  

gang	  de	  handler.	  Men	  jeg	  vil	  også	  være	  hurtig	  til	  at	  sige,	  hvis	  der	  var	  noget	  jeg	  købte	  som	  skuffede	  

mig.	  Jeg	  vil	  gerne	  kunne	  stå	  inden	  for	  det	  jeg	  siger”	  (bilag	  3).	  Dette	  beviser,	  at	  forbrugerne	  både	  er	  

villige	  til	  at	  udtale	  sig	  om	  et	  produkt	  til	  andre,	  hvis	  det	  er	  godt	  og	  dårligt.	  	  

	  

Der	  findes	  delte	  meninger	  om,	  hvorvidt	  respondenterne	  lægger	  mærke	  til	  reklamer,	  tilbud	  og	  an-‐

befalinger	   fra	   et	   konkurrerende	   brand,	   hvis	   de	   i	   forvejen	   allerede	   er	   tilfredse	   med	   et	   bestemt	  

brand.	  Respondent	  1	  og	  4	  er	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  købe	  de	  samme	  produkter	  fra	  gang	  til	  gang,	  på	  

trods	  af	  reklamer	  eller	  tilbud.	  Respondent	  1	  pointerer,	  at	  man	  som	  forbruger	  typisk	  ved,	  hvad	  man	  

får,	  hvis	  det	  er	  et	  produkt	  som	  personen	  er	  tilfreds	  med.	  Derfor	  kan	  respondent	  1	  have	  tendens	  til	  

at	  købe	  samme	  produkt	  igen	  fra	  gang	  til	  gang,	  da	  det	  er	  nemt	  og	  mindre	  ressourcekrævende	  end	  

at	  finde	  et	  nyt.	  Imidlertid	  påvirkes	  respondent	  1	  af	  tilbudsaviser,	  hvilket	  får	  personen	  til	  at	  prøve	  

nye	  produkter	  engang	  i	  mellem.	  Respondent	  2	  og	  3	  påvirkes	  meget	  af	  tilbud	  generelt.	  Respondent	  

2	  udtaler	  således:	  “Jeg	  vil	  gerne	  vælge	  et	  brand	  ud	  fra	  om	  det	  er	  på	  tilbud.	  Derfor	  skifter	  jeg	  mel-‐

lem	  brands	  alt	  efter,	  hvad	  der	  er	  på	  tilbud	   i	  supermarkedet”	   (bilag	  3).	  Desuden	  forklarer	  respon-‐

dent	  3,	   at	  personen	  gerne	  vil	   købe	  et	   andet	  produkt	  end	  det	  personen	  er	   tilfreds	  med,	  på	  bag-‐

grund	  af	  en	  anbefaling	  fra	  en	  ven	  eller	  veninde.	  

	  

Loyalitet	  og	  Skift	  	  

Ovenstående	  afsnit	  leder	  op	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  respondenterne	  køber	  det	  samme	  brand	  

fra	  gang	  til	  gang,	  hvis	  de	  er	  tilfredse	  med	  det.	  Med	  andre	  ord	  om	  respondenterne	  er	  brandloyale	  

eller	  skiftende	  i	  deres	   indkøbsadfærd.	  Både	  respondent	  1,	  3	  og	  4	  nævner,	  at	  de	  gerne	  køber	  det	  

samme	  brand,	  hvis	  de	  er	  meget	  tilfredse	  med	  det	  eller	  har	  et	  særligt	  tilhørsforhold	  til	  det.	  Det	  er	  

imidlertid	  kun	  få	  brands	  som	  respondenterne	  har	  præference	  for	  at	  købe	  fra	  gang	  til	  gang.	  Hertil	  

giver	   respondent	  3	  eksempler	  på	  brands	  som	  Coca	  Cola,	  Stryhns	  og	  Haribo,	  der	  alle	  brands,	  der	  

hører	  til	  den	  store	  sektor.	  	  
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Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  alle	  respondenterne	  svarer	  nej	  til	  at	  være	  brandloyale	  og	  ja	  til,	  at	  

de	  gerne	  skifter	  mellem	  brands,	  også	  selvom	  de	  er	  tilfredse	  i	  forvejen.	  Respondent	  1	  og	  4	  har	  ten-‐

dens	   til	   at	   være	  mindst	   skiftende	   i	   deres	   indkøbsadfærd	   særligt,	   hvis	   brandet	   lever	   op	   til	   deres	  

forventninger.	  Men	   alligevel	   udtaler	   respondent	   1,	   at	   personen	   glædeligt	   prøver	   at	   købe	   et	   nyt	  

produkt	  typisk,	  hvis	  dette	  er	  på	  tilbud.	  Respondent	  4	  udtaler	  ligeledes,	  at	  de	  brands	  personen	  ikke	  

har	  et	  særligt	  tilhørsforhold	  til,	  skifter	  personen	  mellem	  konstant.	  Det	  er	  derfor	  kun	  få	  brands,	  som	  

respondent	  4	  reelt	  er	  loyal	  overfor.	  	  

	  

Respondent	   3	   pointerer,	   at	   personen	   typisk	   ikke	   handler	   efter	   bestemte	   brands,	   men	   derimod	  

efter	  produkttype	  såsom	  “smør”	  eller	  “mælk”.	  Hvis	  prisen	  er	  lavere	  på	  Kærgården	  end	  Bakkedal,	  

vælger	  personen	  dette	  brand	  frem	  for	  det	  andet.	  Dette	  indikerer,	  at	  det	  typisk	  er	  tilfældigt,	  hvilket	  

brand	  forbrugerne	  køber,	  når	  de	  handler	  ind,	  da	  forbrugerne	  er	  indifferent	  mellem	  brands	  inden-‐

for	  samme	  varekategori.	  Enhver	  af	  disse	  brands	  kan	  stille	  kunden	  tilfreds	  med	  kundens	  behov.	  	  

	  

Som	   den	   eneste	   har	   respondent	   2	   slet	   ingen	   brandpræference.	   Respondenten	   skifter	   konstant	  

mellem	  brands,	  selvom	  personen	  er	  tilfreds.	   Indkøbet	  er	  særligt	  styret	  af	  tilbud,	  hvilke	  medfører	  

skift	  mellem	  brands	  fra	  uge	  til	  uge.	  Hvis	  et	  brand	  imidlertid	  har	  en	  god	  etik,	  kunne	  personen	  godt	  

finde	  på	  at	  vælge	  dette	  brand	  til,	  og	  hermed	  prioritere	  dette	  brand	  frem	  for	  andre.	  	  

	  

Ud	   fra	  ovenstående	  er	  det	   indlysende,	  at	  prisen	   i	   form	  af	   tilbud	  har	   størst	   indflydelse	  på,	  at	   re-‐

spondenterne	  skifter	  mellem	  brands,	  når	  de	  handler.	  En	  anden	  vigtigt	  faktor	  for	  skift	  er	  kvalitet	  i	  

form	  af	  smag.	  Respondent	  1	  nævner	  desuden,	  at	  hvis	  personen	  kan	  få	  samme	  oplevelse	  af	  et	  an-‐

det	   produkt	   til	   en	  mindre	   pris,	   dvs.	   samme	   kvalitet	   til	   en	   lavere	   pris,	   vil	   personen	   typisk	   skifte	  

holdning	  og	  købe	  det	  nye	  og	  billigere	  produkt.	  En	  anden	  vigtig	  parameter	  i	  forhold	  til	  skift	  er	  ud-‐

buddet	  og	  synligheden	  i	  supermarkedet.	  Dette	  pointerer	  respondent	  4.	  	  

	  
Øvrige	  tilføjelser	  	  	  

Afslutningsvist	   blev	   respondenterne	   adspurgt,	   om	   der	   er	   andre	   faktorer,	   der	   har	   påvirkning	   på	  

deres	   valg	   udover	   ‘pris’,	   ‘produktkvalitet’,	   ‘image’,	   ‘tilstedeværelse’,	   ‘WOM’,	   ‘forventninger’	   og	  

‘reklamer’.	  Hertil	  nævner	  respondent	  2,	  at	  sundhed	  har	  en	  meget	  stor	  påvirkning,	  herunder	  hvilke	  
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mærkningsordninger	  et	  produkt	  har.	  Dette	  indikerer,	  at	  det	  gerne	  er	  informationen,	  der	  gives	  på	  

emballagen,	  som	  i	  dag	  påvirker	  forbrugerne.	  	  

	  

5.4	  Diskussion	  af	  drivere	  ved	  køb	  af	  FMCG	  	  
Det	  kan	  konkluderes,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse,	  at	  der	   ikke	  findes	  overensstemmelse	  

mellem	  undersøgerne	  og	   forbrugererne	   i	   forhold	   til	   FMCG	  begrebsdefinitionen,	   herunder	   hvilke	  

varetyper	   begrebet	   inkluderer.	   Denne	   problemstilling	   bør	   der	   tages	   højde	   for	   i	   den	   kvantitative	  

analyse.	  	  

	  

Respondenterne	  blev	   forinden	  hovedspørgsmålene	  overordnet	  spurgt	   til,	  hvilke	   faktorer,	  de	  selv	  

mener,	  har	  størst	  påvirkning	  på	  deres	  køb	  af	  FMCG.	  Heraf	  kan	  det	  udledes,	  at	  prisen,	  kvaliteten	  og	  

emballagen	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  forbrugerne.	  Da	  alle	  forbrugerne	  mener,	  at	  prisen	  særligt	  har	  

en	  stor	  indflydelse,	  understøttes	  valget	  af	  ‘pris’	  som	  ny	  variabel	  i	  referencerammen.	  Desuden	  un-‐

derstøttes	  valget	  af	  ‘produktkvalitet’	  som	  variabel	  i	  referencerammen.	  Yderligere	  kan	  det	  udledes,	  

at	   særpræg	  bør	  være	  en	  del	  af	  variablen	   for	  produktkvalitet,	  da	   respondenterne	  anser	  særpræg	  

som	  ydre	  elementer,	  herunder	  logo	  og	  farver	  at	  tilføre	  et	  produkt	  kvalitet.	  

	  

Hovedspørgsmålene	  blev,	   som	  tidligere	  nævnt,	   stillet	  på	  baggrund	  af	  variablene	   i	   referenceram-‐

men.	  Det	  må	  konkluderes,	  at	  variablen	  ‘image’	  muligvis	  har	  en	  effekt	  på	  køb,	  men	  til	  en	  vis	  grad,	  

da	   flere	  af	   respondenterne	  er	   skeptiske	  overfor	   images	  påvirkning.	  Dette	  er	  modsat	   tidligere	  vi-‐

denskabelige	  undersøgelser,	  der	  har	  bevist,	  at	  image	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  tilfredshed	  og	  loya-‐

litet.	  For	  at	  kunne	  sammenligne	  direkte	  med	  den	  tidligere	  teori,	  bør	  ‘image’	  variablen	  dog	  stadig	  

indgå	  som	  del	  af	  referencerammen,	  da	  sammenhængen	  yderligere	  ønskes	  undersøgt	  kvantitativt.	  

Endvidere	   blev	   det	   påvist,	   at	   der	   kan	   forekomme	   en	   sammenhæng	  mellem	   referencerammens	  

‘image’	  og	  ‘skift’	  variabel,	  da	  negativ	  omtale	  har	  indflydelse	  på	  respondenternes	  valg	  af	  et	  andet	  

brand.	  	  

	  

Som	  nævnt	  er	  variablen	  ‘produktkvalitet’	  afgørende	  for	  forbrugernes	  valg	  af	  FMCG.	  Vigtigheden	  af	  

denne	  variabel	  blev	  igen	  tydeliggjort	  af	  alle	  respondenterne	  i	  hovedspørgsmålene	  relateret	  til	  pro-‐
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duktkvalitet.	  Det	  findes	  hertil,	  at	  produktets	  særpræg	  har	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  forbrugerne	  

opfatter	   kvaliteten.	   Desuden	   indikerer	   respondenterne,	   at	   produktets	   informationer,	   herunder	  

særlige	  mærkningsordninger,	  samt	  gennemskueligheden	  har	  påvirkning	  på	  køb.	  	  	  

	  

Ved	  hovedspørgsmålet	  relateret	  til	  pris	  blev	  det	  fundet,	  at	  prisen	  ikke	  er	  en	  indikator	  for	  produkt-‐

kvaliteten.	  Dette	  indikerer,	  at	  der	  fortsat	  skal	  opstilles	  forskellige	  variable	  for	  ‘pris’	  og	  ‘produktkva-‐

litet’	   i	   referencerammen.	   Som	  nævnt	   har	   pris,	   herunder	   særligt	   tilbud,	   en	   stor	   betydning	   for	   et	  

køb.	  Det	  må	  desuden	  konkluderes,	  at	  ‘pris’	  muligvis	  har	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  ‘skift’,	  da	  respon-‐

denterne	  ikke	  vil	  købe	  samme	  brand,	  når	  det	  ikke	  længere	  er	  på	  tilbud.	  	  	  

	  

Indenfor	  FMCG	  kategorien	  indikeres	  det,	  at	  WOM	  fra	  venner	  og	  bekendte	  har	  en	  større	  betydning	  

på	  forbrugernes	  valg	  for	  køb	  sammenlignet	  med	  anbefalinger	  fra	  samfundet.	  Variablen	  for	  ‘WOM’	  

vil	  derfor	  fortsat	  indgå	  i	  referencerammen.	  Desuden	  findes	  det,	  at	  selvom	  forbrugeren	  har	  et	  fore-‐

trukkent	  brand,	  kan	  ‘WOM’	  godt	  rykke	  på	  forbrugerens	  overbevisning.	  Dette	  indikerer	  ligeledes,	  at	  

variablen	  kan	  have	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  skift.	  	  

	  

Variablen	   ‘tilstedeværelse’	   indikeres	  at	  have	  en	  betydning	   for	   forbrugerne	   i	   form	  af,	  at	  varen	  er	  

tilgængeligt	  i	  stort	  set	  alle	  supermarkeder.	  Dette	  udledes,	  da	  alle	  respondenterne	  gerne	  vil	  bruge	  

så	  få	  ressourcer	  som	  muligt,	  ved	  at	  handle	  deres	  dagligvarer	  fra	  ét	  og	  samme	  sted.	  Da	  alle	  respon-‐

denter	  mener,	  at	  de	  vil	  vælge	  et	  andet	  brand	  frem	  for	  det	  først	  påtænkte,	  hvis	  dette	  er	  udsolgt,	  

indikerer	  dette	  ligeledes	  at	  ‘tilstedeværelse’	  har	  en	  påvirkning	  på	  ‘skift’.	  Desuden	  bør	  synlighed,	  i	  

form	  af	  placering	  og	  markering	  af	   tilbud	   fortsat	  være	  del	  af	   tilstedeværelses	  variablen,	  da	  dette	  

ligeledes	  indikeres	  at	  have	  en	  påvirkning	  på	  forbrugerne.	  	  

	  

‘Reklame’	   indikeres	   fortsat	   også	   at	   skulle	   være	   del	   af	   referencerammen.	   Der	   findes	   dog	  meget	  

delte	  meninger	  til,	  hvorledes	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  reklame	  påvirker	  forbrugernes	  valg.	  Hertil	  bør	  der	  i	  

den	  kvantitative	  analyse	  tages	  højde	  for,	  hvorledes	  reklame	  godt	  kan	  påvirke	  forbrugerne	  ubevidst	  

i	  deres	  valg	  for	  køb.	  	  
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Det	  må	   konstateres,	   at	   forventninger	   har	   en	   indflydelse	   hos	   forbrugerne,	   da	   alle	   respondenter	  

vurderer,	  hvorvidt	  en	  vare	  kan	  leve	  op	  til	  deres	  forventninger	  eller	  ej.	  Variablen	  ‘forventninger’	  bør	  

derfor	  forblive	  del	  af	  referencerammen.	  Dette	  indikerer	  også,	  at	  der	  muligvis	  findes	  stor	  sammen-‐

hæng	  mellem	  variablene	  ‘forventninger’	  og	  den	  afhængige	  variabel	  for	  ‘tilfredshed’.	  	  

	  

Afslutningsvist	   i	  hovedspørgsmålene,	   forsøgtes	  at	  afdække	  de	  afhænge	  variable	  og	  deres	  mulige	  

sammenhænge.	  Det	  kan	  konstateres,	  at	  alle	  respondenter	  vurderer	  om	  de	  er	  tilfredse	  med	  deres	  

køb	  af	  produkter	  i	  FMCG	  kategorien.	  Dette	  vurderes	  på	  baggrund	  af	  flere	  af	  de	  uafhængige	  variab-‐

le,	  herunder	  særligt	  ‘forventninger’,	  ‘pris’	  og	  ‘produktkvalitet’.	  To	  af	  respondenterne	  har	  tendens	  

til	  at	  købe	  samme	  brand,	  hvis	  de	  er	  tilfredse,	  hvilket	  indikerer,	  at	  ‘tilfredshed’	  og	  ‘loyalitet’	  gerne	  

har	  en	  sammenhæng.	  Trods	  denne	  sammenhæng	  bliver	  det	  også	  fundet,	  at	  alle	  respondenterne,	  

til	  en	  vis	  grad,	  er	  villige	  til	  at	  skifte	  mellem	  brands,	  også	  selvom	  de	  allerede	  er	  tilfredse.	  Dette	  indi-‐

kerer,	  på	  samme	  vis,	  en	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilfreds’	  og	  ‘skift’	  variablene.	  En	  anden	  indikation	  

for	  sammenhængen	  mellem	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  er,	  at	  flere	  af	  respondenterne	  er	  villi-‐

ge	  til	  at	  udtale	  sig	  til	  andre	  omkring	  et	  produkt	  både,	  hvis	  de	  er	  tilfredse	  og	  utilfredse.	  	  

	  

Afslutningsvist	   i	   interviewene	  blev	   respondenterne	  adspurgt,	  hvorvidt	  der	   findes	  øvrige	  variable,	  

der	  har	  påvirkning	  på	  deres	   køb	  af	   FMCG.	   Ligeledes	  medtages	  mærkningsordninger	   i	   reference-‐

rammen	  under	   variablen	   ‘produktkvalitet’,	   da	   informationen	   omkring	   en	  mærkningsordning	   har	  

indikation	  for	  produktets	  kvalitet.	  Ligeledes	  bør	  mærkningsordninger	  medtages	  i	  den	  kvantitative	  

analyse	  under	  variablen	  ‘produktkvalitet’.	  	  

	  

5.5	  Revidering	  af	  referenceramme	  	  
På	  baggrund	  af	  ovenstående	  diskussion	  af	  de	  dybdegående	  interviews	  kan	  den	  opstillede	  referen-‐

ceramme	  foreløbigt	  bekræftes,	  herunder	  valget	  for	  de	  latente	  variable.	  I	  analysen	  blev	  der	  fundet	  

indikationer	  for	  direkte	  og	  indirekte	  sammenhænge	  mellem	  de	  uafhængige	  og	  afhængige	  variable,	  

hvorfor	  variablenes	  sammenhænge	  foreløbigt	  understøttes.	   I	  analysen	  fremhæves	  flere	  underlig-‐

gende	  målevariable	  til	  de	  uafhængige	  variable.	  Af	  respondenternes	  udtalelser	  fremgår	  det,	  at	  det	  

især	   er	   mærkningsordninger,	   der	   påvirker,	   hvordan	   de	   opfatter	   produktkvalitet.	   Imidlertid	   sker	  
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der,	  på	  baggrund	  af	  ovenstående	  diskussion,	  ingen	  revidering	  af	  referencerammen,	  men	  derimod	  

afhjælper	  respondenternes	  holdninger	  til,	  hvilke	  målevariable,	  der	  skal	  udgøre	  hver	  enkelt	   latent	  

variabel.	  	  

	  

	  
	  
Figur	  5.1	  Referenceramme	  2.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  teori	  og	  kvalitativ	  analyse.	  	  
	  

5.6	  Delkonklusion	  og	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  2	  og	  3	  
Den	  kvalitative	  analyse	  og	  tilhørende	  diskussion	  har	  frembragt	  yderligere	  viden	  til	  underspørgsmål	  

2	  og	  3.	  Heraf	   kan	  det	   konkluderes,	   at	   respondenterne	   i	   høj	   grad	  er	   drevet	   af	   de	  opstillede	  uaf-‐

hængige	  variable	  i	  referencerammen,	  hvilket	  ikke	  er	  overraskende	  i	  forhold	  til	  det	  fundne	  i	  teoriaf-‐

snittet.	  Hertil	   blev	  det	   tydeliggjort,	   at	   alle	   respondenterne	   foretager	   en	   tilfredshedsvurdering	   af	  

deres	  køb.	  Herunder	  er	  det	  særligt	  ‘forventninger’,	  ‘pris’	  og	  ‘produktkvalitet’,	  der	  har	  en	  betydning	  

for	   ‘tilfredshed’.	   Ligeledes	   kan	   det	   fortsat	   konkluderes,	   at	   loyalitetsbegrebet	   stadig	   har	   en	   sam-‐

menhæng	  med	  tilfredshedsbegrebet,	  men	  omvendt	  er	   loyalitetsbegrebet	  også	  udfordret,	  da	  alle	  
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respondenterne	  er	  skiftende	  i	  deres	  adfærd,	  selvom	  de	  er	  tilfredse	  med	  et	  brand.	  Af	  analysen	  kan	  

det	   ligeledes	   konkluderes,	   at	   der	   er	   indikationer	   for,	   at	   flere	   af	   de	  uafhængige	   variable	   vil	   have	  

direkte	  effekt	  på	  de	  afhængige	  variable.	  Her	  er	  det	  især	  variablen	  ‘pris’,	  der	  kan	  få	  en	  forbruger	  til	  

direkte	   at	   skifte.	   Endvidere	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   der	   ikke	   foretages	  ændringer	   af	   reference-‐

rammen,	  hvorfor	  det	  er	  de	  opstillede	  variable	  og	  sammenhænge,	  der	  vil	  testes	  i	  den	  kvantitative	  

analyse.	  Imidlertid	  er	  angivet	  flere	  indikatorer	  for,	  hvilke	  underliggende	  målevariable,	  der	  er	  rele-‐

vante	  at	  medtage	   for	  bedst	  at	  kunne	  måle	  de	  enkelte	  variable.	  Respondenterne	  nævner	  alle,	  at	  

mærkningsordninger	  og	  gennemskuelighed	  har	  stor	  påvirkning	  for	  deres	  opfattelse	  af	  produktkva-‐

litet	  og	  dermed	  på	  deres	  køb,	  hvilket	  er	  drivere,	  der	  ikke	  er	  blevet	  identificeret	  i	  den	  tidligere	  be-‐

skrevne	  og	  diskuterede	  teori.	  	  

	  

6.	  Hypoteser	  
På	  baggrund	  af	  teoriafsnittet,	  den	  kvalitative	  analyse	  og	  den	  reviderede	  referenceramme,	  opstilles	  

hypoteser	  (H),	  hvilke	  har	  til	  formål	  at	  blive	  testet	  ved	  den	  efterfølgende	  kvantitative	  analyse.	  	  

	  

I	  teoriafsnittet	  blev	  det	  beskrevet,	  hvorledes	  de	  foregående	  målemodeller	  bekræfter	  en	  positiv	  og	  

direkte	  sammenhæng	  mellem	  kundetilfredshed	  og	  loyalitet.	  Den	  kvalitative	  analyse	  indikerer	  lige-‐

ledes,	   at	  der	   kan	   findes	  en	   sammenhæng	  mellem	   tilfredse	  og	   loyale	   kunder.	   På	  baggrund	  heraf	  

ønskes	  følgende	  hypotese	  testet:	  	  

	  

H1:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘Tilfredshed’	  og	  ‘Loyalitet’	  

	  

Teoriafsnittet	  belyser	  desuden,	  hvordan	  flere	  marketing	  teoretikere	  og	  -‐forskere	  gennem	  nyere	  tid	  

fremlægger,	  at	  forbrugere	  ikke	  er	  loyale	  men	  skiftende	  i	  deres	  købsadfærd.	  Desuden	  indikerer	  den	  

kvalitative	  analyse,	  at	  forbrugerne	  er	  skiftende	  i	  deres	  købsadfærd,	  på	  trods	  af,	  at	  de	  er	  tilfredse.	  

Dette	  danner	  baggrund	  for	  test	  af	  følgende	  hypotese:	  	  

	  

H2:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘Tilfredshed’	  og	  ‘Skift’	  	  
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I	  referencemodellen	  indgår	  7	  forskellige	  uafhængige	  variable,	  der	  alle	  er	  opstillet	  på	  baggrund	  af	  

teoriafsnittet	  og	  den	  kvalitative	  analyse.	  I	  den	  kvalitative	  analyse	  blev	  det	  undersøgt,	  hvorledes	  de	  

7	   variable	  har	   en	  potentiel	   sammenhæng	  med	  de	   afhængige	   variable	   ‘tilfredshed’,	   ‘loyalitet’	   og	  

‘skift’.	  De	  kvalitative	  resultater	  peger	  på	  en	  sammenhæng,	  både	  direkte	  og	  indirekte,	  mellem	  flere	  

af	   de	   opstillede	   uafhængige	   variable	   og	   de	   afhængige	   variable.	   For	   at	   afdække	   alle	   potentielle	  

sammenhænge,	  er	  følgende	  hypoteser	  opstillet:	  	  

	  

Direkte	  sammenhænge	  

H3:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘image’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H4:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘produktkvalitet’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  

‘skift’	  	  

H5:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘pris’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H6:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘WOM’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H7:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilstedeværelse’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  

‘skift’	  	  

H8:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘reklame’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H9:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘forventninger’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  

‘skift’	  	  

	  

Indirekte	  sammenhænge	  

H10:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘image’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H11:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘produktkvalitet’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H12:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘pris’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H13:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘WOM’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H14:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilstedeværelse’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H15:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘reklame’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

H16:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘forventninger’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  
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7	  Kvantitativ	  analyse	  
Dette	   afsnit	   har	   til	   formål	   at	   danne	  et	   generaliseret	   billede	   af	   forbrugernes	   loyale-‐	   og	   skiftende	  

adfærd	  i	  forbindelse	  med	  køb	  af	  FMCG.	  Den	  kvantitative	  metode	  forholder	  sig	  deduktivt,	  da	  der	  på	  

baggrund	  eksisterende	  teori	  og	  kvalitativ	  analyse	  er	  opstillet	  hypoteser,	  der	  søges	  afkræftes	  eller	  

bekræftes	   i	   dette	   afsnit.	  Den	   kvantitative	   analyse	   tager	   udgangspunkt	   i	   referencemodellen	  med	  

henblik	  på	  at	  udvikle	  en	  ligningsmodel,	  der	  netop	  kan	  afspejle	  drivere	  i	  forbrugernes	  købsadfærd	  

ved	  FMCG.	  I	  denne	  sammenhæng	  søger	  afhandlingen	  at	  afgive	  en	  konklusion	  på	  sammenhængen	  

mellem	  referencerammens	  opstillede	  variable,	  samt	  hvilke	  af	  de	  uafhængige	  variable,	  der	  har	  den	  

største	  påvirkning	  på	  henholdsvis	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’.	  Herudover	  har	  den	  kvantitative	  

analyse	  til	  formål	  at	  kunne	  besvare	  problemstillingens	  underspørgsmål	  4.	  	  

	  

Indledningsvist	  i	  den	  kvantitative	  analyse	  er	  der	  udarbejdet	  et	  spørgeskema,	  hvilket	  vil	  uddybes	  i	  

nedenstående	  afsnit.	  Efterfølgende	  præsenteres	  spørgeskemaets	  indsamlede	  data	  gennem	  diver-‐

se	  frekvenstabeller,	  hvilket	  indledningsvist	  skaber	  et	  overblik	  og	  indikationer	  for,	  hvorledes	  data	  vil	  

udfolde	  sig	  i	  de	  følgende	  analyser.	  Herefter	  foretages	  en	  faktoranalyse	  for	  at	  sammenlægge	  måle-‐

variable	  og	  generere	  sammenlægningsvariable.	  Der	  foretages	  dernæst	  en	  klyngeanalyse,	  der	  skal	  

klarlægge,	  hvorvidt	  der	  findes	  forskellige	  segmenter	  i	  data.	  De	  tidligere	  anerkendte	  målemodeller	  

bygger	  på	  en	  PLS	  analyse,	  som	  sammenføjer	  faktoranalysen	  og	  multipel	  regression.	  Derfor	  anven-‐

des	  faktoranalysens	  sammenlægningsvariable	  til	  en	  PLS	  analyse,	  hvor	  resultaterne	  heraf	  vil	  kunne	  

indikere	  en	  strukturel	  ligningsmodel	  for	  problemstillingen.	  Hermed	  vil	  denne	  ligningsmodel	  besva-‐

re	  underspørgsmål	  4.	  De	  statistiske	  analyser	  vil	  blive	  uddybet	  i	  deres	  respektive	  afsnit	  nedenfor.	  	  

	  

7.1	  Spørgeskema	  	  

7.1.1	  Generelt	  om	  spørgeskema	  	  
Spørgeskemaet	  (bilag	  7)	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  uafhængige	  og	  afhængige	  variable,	  der	  fremgår	  

af	  referencerammen,	  figur	  5.1,	  der	  alle	  relaterer	  sig	  til	  den	  tidligere	  beskrevet	  teori	  og	  kvalitative	  

analyse.	  Spørgeskemaet	  er,	  som	  referencerammen,	  opstillet	  med	  udgangspunkt	  i	  metoden	  for	  de	  

tidligere	  målemodeller.	  Som	  tidligere	  teori	  foreslår,	  dannes	  flere	  målevariable	  for	  hver	  latent	  vari-‐
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abel,	  der	  ifølge	  empiriske	  undersøgelser	  øger	  nøjagtigheden	  (Grønholdt	  et.	  al,	  2000a).	  Til	  at	  belyse	  

referencerammens	  variable	  er	  der	  derfor	  udarbejdet	  flere	  målbare	  spørgsmål,	  der	  er	  inddelt	  i	  te-‐

maer,	   i	  henhold	   til	  de	   forskellige	  uafhængige	  variable,	  herunder	   ‘image’,	   ‘produktkvalitet’,	   ‘pris’,	  

‘WOM’,	   ‘tilstedeværelse’,	   ‘reklame’	   og’	   forventninger’.	   Ligeledes	   er	   der	   udarbejdet	  målespørgs-‐

mål,	  der	  relaterer	  til	  de	  afhængige	  variable	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’.	  Imidlertid	  bør	  det	  dog	  

understreges,	  at	  antallet	  af	  målevariable	  forsøges	  at	  holdes	  på	  et	  minimumsniveau.	  Derfor	  vil	  det	  

forsøges	  at	  skabe	  et	  så	  kort	  spørgeskema	  som	  muligt,	  for	  ikke	  at	  miste	  respondenternes	  koncen-‐

tration	  og	  opmærksomhed	  undervejs.	  	  

	  

Spørgsmålene	  relateret	  til	  variablene	  karakteriseres	  som	  værende	  lukkede	  med	  en	  svarliste	  til	  de	  

forskellige	  spørgsmål.	  De	  lukkede	  spørgsmål	  er	  udarbejdet	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  ensartethed	  og	  

lethed	  for	  respondenterne,	  samt	  afhjælpe	  deres	  hukommelse	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Ligeledes	  

er	   spørgsmålene	  udviklet	  med	  henblik	  på	  at	   kunne	   følge	  de	   tidligere	  anerkendte	  målemodellers	  

metode.	  Spørgsmål	  S10	  stilles	  således:	  “Er	  der	  andre	  faktorer	  ud	  over	  image,	  pris,	  produktkvalitet,	  

tilstedeværelse,	  reklame,	  anbefalinger	  og	  forventninger,	  der	  har	  påvirkning	  på	  dit	  valg	  af	  brand?”.	  

Ved	  dette	  spørgsmål	  gives	  der	  mulighed	  for	  at	  imødekomme	  de	  respondenter,	  der	  må	  føle,	  at	  de	  

angivne	  svarmuligheder	  ikke	  er	  fyldestgørende.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  gavnligt	  for	  undersøgel-‐

sen,	  hvis	  der	  findes	  ukendte	  faktorer,	  der	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  forbrugernes	  valg	  af	  FMCG	  (ibid.).	  

	  

Ved	   spørgsmål	   S1-‐9,	   er	   der	   som	   tidligere	   nævnt,	   i	  metodeafsnittet,	   anvendt	   en	   intervalskaleret	  

skala,	  herunder	  Likert	  skala,	  hvor	  afstanden	  mellem	  alle	  kategorier	  er	  på	  5	  punkter.	  Denne	  skala	  

går	  fra	  ‘meget	  enig’	  som	  punkt	  nr.	  1	  til	  ‘meget	  uenig’	  som	  punkt	  nr.	  5.	  Der	  er	  hertil	  valgt	  at	  inddra-‐

ge	  et	  punkt	  nr.	  6,	  hvilken	  står	  udenfor	  5-‐punkts	  skalaen,	  og	  giver	  respondenterne	  mulighed	  for	  at	  

angive	  ‘ved	  ikke’	  som	  svar.	  Denne	  svarmulighed	  øger	  dataens	  reliabilitet.	  Spørgsmålene	  S8	  og	  S9a-‐

S9b	   arbejder	  med	   samme	   skala,	  men	   er	   henholdsvist	   inddelt	   fra	   ‘meget	   tilfreds’	   til	   ‘meget	   util-‐

freds’	  og	  ’’I	  meget	  høj	  grad’	  til	  ‘slet	  ikke’.	  Ved	  anvendelse	  af	  samme	  skala	  kan	  variablene	  anvendes	  

til	  dataanalyser,	  selvom	  de	  ikke	  har	  samme	  inddelinger	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  

	  

Afslutningsvist	  er	  der	  udarbejdet	  en	  række	  spørgsmål	  (S11-‐S15),	  der	  relaterer	  sig	  til	  forbrugerens	  

sociodemografiske	  forhold.	  Disse	  spørgsmål	  kan	  benyttes	  i	  den	  kvantitative	  analyse	  til	  at	  undersø-‐
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ge,	   hvorvidt	   der	   findes	   segmenter,	   der	   differentierer	   sig	   fra	   hinanden	   i	   forbindelse	  med	   valg	   af	  

FMCG.	  Til	  de	  sociodemografiske	  spørgsmål	  er	  der	  anvendt	  nominal	  skala,	  da	  spørgsmålene	  udtryk-‐

ker	  hvilken	  egenskab	   respondenten	   tilhører	  eksempelvis,	  “Hvad	  er	  din	  primære	  beskæftigelse?”.	  

Herudover	  er	  det	  anvendt	  ordinal	  skala	  og	  ratio	  skala,	  hvilket	  S15	  og	  S12	  indikerer	  (bilag	  7).	  Ved	  at	  

anvende	  en	  ratioskala	  for	  alder	  gives	  der	  mulighed	  for	  efterfølgende	  at	  sammenlægge	  alder	  i	  kate-‐

gorier,	  der	  bevirker,	  at	  skalaniveauet	  reduceres	  til	  en	  ordinal	  skala	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  

	  

I	  spørgeskemaet	  er	  der	  forsøgt	  at	  skabe	  en	  ordlyd,	  der	  generelt	  set	  et	  let	  forståelig	  for	  alle	  respon-‐

denter.	  Det	  blev	   gennem	  den	  kvalitative	  analyse	   tydeliggjort,	   at	   flere	  af	   respondenterne	   ikke	  er	  

bekendte	  med	  FMCG	  begrebet,	  hvorfor	  der	  er	  tale	  om	  begrebsuoverensstemmelse	  mellem	  under-‐

søgerne	  og	  respondenterne.	  Som	  følge	  af	  dette	  vil	  der	  i	  spørgeskemaet	  refereres	  til	  dagligvarer	  i	  

stedet	  for	  FMCG	  begrebet,	  da	  respondenterne	  bedre	  kan	  forholde	  sig	  til	  dagligvarer	  som	  begreb.	  I	  

forlængelse	  heraf	  angives	  eksempler	  for	  dagligvarer,	  herunder	  drikkevarer,	  fødevarer	  og	  personlig	  

pleje,	  således	  at	  der	  ikke	  hersker	  nogen	  tvivl	  blandt	  respondenterne.	  Ligeledes	  blev	  det	  fundet,	  at	  

begreber	  som	  ‘image’	  og	  ‘forventninger’	  kan	  forstås	  tvetydigt,	  da	  respondenterne,	  i	  den	  kvalitative	  

analyse,	  efterspurgte	  en	  mere	  dybdegående	  forklaring	  af	  begreberne.	  	  

	  

Forinden	  spørgeskemaet	  blev	  sendt	  ud,	  blev	  der	  gennemført	  pilottest	  af	  spørgeskemaet	  med	  for-‐

målet	  om	  at	  kunne	  identificere	  flere	  begreber	  med	  tvetydige	  forståelser.	  For	  at	  imødekomme	  re-‐

spondenternes	   individuelle	   forståelser	   er	   der	   i	   flere	   af	   spørgsmålene	   indsat	   parenteser	  med	   en	  

dybdegående	  forklaring.	  Dette	  gør	  sig	  eksempelvis	  gældende	  ved	  spørgsmål	  S2d:	  “Produktets	  gen-‐

nemskuelighed	  har	  en	  betydning	  for	  mit	  valg	  af	  dagligvarer	  (her	  menes,	  at	  det	  er	  simpelt	  at	  forstå	  

produktets	   indhold)”	   (bilag	  7).	  De	  dybdegående	  forklaringer	  bidrager	   i	  højere	  grad	  til,	  at	   respon-‐

denterne	  forstår	  spørgsmålene,	  hvorfor	  det	  sikres,	  at	  det	  kun	  er	  de	  respondenter,	  der	  reelt	   ikke	  

har	  en	  holdning	  til	  det	  givne	  spørgsmål,	  der	  svarer	  ‘ved	  ikke’.	  Med	  andre	  ord	  mindskes	  sandsynlig-‐

heden	   for,	   at	   respondenterne	   svarer	   ‘ved	   ikke’	   som	   følge	   af,	   at	   de	   ikke	   forstår	   spørgsmålet.	  	  

	  

Herudover	  er	  der	  i	  spørgeskemaet	  givet	  løbende	  kommentarer	  for	  at	  opretholde	  respondenternes	  

opmærksomhed	  og	  koncentration	  ved	  særlige	  komplekse	  spørgsmål.	  Dette	  er	  med	  henblik	  på,	  at	  

respondenterne	   ikke	   svare	   ‘ved	   ikke’	   eller	   de	   svarer	  uden	  at	   tænke	  over,	   hvad	  de	   svarer.	  Dette	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   80	  

understøttes	  eksempelvis	  med	  følgende	  kommentar:	  “OBS:	  nu	  skal	  du	  holde	  tungen	  lige	  i	  munden”	  

(bilag	  7).	  	  

7.1.2	  Spørgsmål	  til	  referencerammens	  variable	  
Spørgsmålene	  S1a	  -‐	  S1b	  relaterer	  sig	  til	  variablen	  ‘image’	  (bilag	  7).	  I	  den	  kvalitative	  analyse	  fremgik	  

det,	  at	  der	  findes	  delte	  meninger	  om,	  hvorvidt	  image	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  køb	  af	  FMCG.	  For	  

at	  konkretisere	  variablen,	  udarbejdes	  der	  to	  bagvedliggende	  spørgsmål,	  hvor	  det	  ene	  henvender	  

sig	   til	  brandets	   image	  og	  det	  andet	  henvender	   sig	   til	   respondentens	  egen	  opfattelse	  af	  brandet.	  

Yderligere	  er	  der	  i	  spørgsmålet	  givet	  et	  synonym	  for	  ’image’,	  som	  værende	  virksomhedens	  ’ry’,	  da	  

det	  ved	  pilottestene	  har	  vist	  sig,	  at	  respondenterne	  har	  svært	  ved	  at	  forstå	  begrebet	  ’image’,	  men	  

bedre	  kan	  relatere	  til	  ordet	  ’ry’.	  

	  

Spørgsmål	  2,	  herunder	  S2a-‐2e	   relaterer	   sig	   til	   variablen	   ‘produktkvalitet’.	  Ved	   spørgsmålet	  gives	  

der	  en	  uddybende	   forklaring	   i	   parentes,	   således	  at	  der	   ikke	  hersker	   tvivl	   for	   respondentens	   for-‐

tolkning	  og	  forståelse	  heraf.	  I	  teorien	  og	  den	  kvalitative	  analyse	  gives	  indikationer	  for,	  at	  variablen	  

‘produktkvalitet’	  muligvis	  bør	  indeholde	  flere	  elementer	  end	  blot	  kvaliteten	  af	  produktet.	  Det	  blev	  

fundet,	   at	   særpræg	   og	   gennemskuelighed,	   herunder	   ydre	   elementer	   som	   logo,	   navn,	   farver	   og	  

emballage	  er	  del	  af	   respondenternes	  kvalitetsopfattelse	  af	  produktet.	  Under	  variablen	   ‘produkt-‐

kvalitet’	  er	  der	  dermed	  oprettet	  spørgsmål	  for	  at	  afdække	  særpræg	  og	  gennemskuelighed.	  Ligele-‐

des	  blev	  det	  i	  den	  kvalitative	  analyse	  fundet,	  at	  mærkningsordninger	  har	  en	  betydning	  for	  den	  op-‐

fattede	  produktkvalitet,	  hvorfor	   følgende	  spørgsmål	  er	  opstillet	   :	   ”Produktets	  mærkningsordning	  

har	   en	  betydning	   for	  mit	   valg	  af	   dagligvarer	   (ved	  mærkningsordning	  menes	  bl.a.	   økologimærke,	  

svanemærke,	  fairtrade,	  allergimærke)”	  (bilag	  7).	  

	  

Variablen	   ’pris’	   relaterer	   sig	   til	   spørgsmålene	   S3a-‐3c.	   I	   den	   kvalitative	   analyse	   blev	   indikeret,	   at	  

prisen,	  overordnede	  set,	  ikke	  giver	  indikation	  for	  produktets	  kvalitet,	  hvorfor	  at	  ’pris’	  fortsat	  måles	  

som	  en	  selvstændig	  variabel.	  Det	  blev	  desuden	  fundet,	  at	  prisen	  generelt	  set	  har	  en	  indflydelse	  for	  

respondenternes	  valg	  af	  produkt,	  hvor	  særligt	  tilbud	  blev	  fremhævet	  som	  driver	  for	  køb.	  Derfor	  er	  

der	   udarbejdet	   flere	   målevariable,	   der	   understøtter	   ‘pris’,	   herunder	   om	   pris	   generelt,	   samt	   en	  

prisnedsættelse	  har	  virkning	  for	  forbrugerens	  valg.	  	  	  
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’WOM’	  variablen	  relaterer	  sig	  til	  spørgsmålene	  S4a-‐4b.	  For	  at	  der	  ikke	  hersker	  tvivl	  om,	  hvorledes	  

begrebet	  WOM	  defineres,	  forklares	   i	  parentes,	  at	  WOM	  består	  af	  mundtlige	  og	  skriftlige	  anbefa-‐

linger.	  Af	  den	  kvalitative	  analyse,	  kunne	  det	  udledes,	  at	  alle	  respondenterne	  kan	  genkende	  situati-‐

oner,	  hvor	  de	  har	  valgt	  et	  bestemt	  brand	  på	  baggrund	  af	  WOM.	  Disse	  anbefalinger	  har	  dog	  i	  større	  

grad	  påvirkning,	  når	  de	  gives	  af	  en	  ven	  eller	  veninde	  fremfor	  WOM	  fra	  samfundet.	  Dette	  indikerer,	  

at	  WOM	  har	  en	  forskellig	  indvirkning	  på	  forbrugerne,	  alt	  efter	  hvem	  det	  kommer	  fra.	  Der	  opstilles	  

hermed	  to	  spørgsmål	  til	  ‘WOM’	  variablen,	  der	  dækker	  både	  WOM	  fra	  samfundet,	  men	  også	  WOM	  

fra	  venner	  og	  familie.	  	  

	  

Spørgsmål	  5a-‐5c	  relaterer	  sig	  til	  variablen	  ’tilstedeværelse’.	  Denne	  variabel	  dækker	  over	  flere	  ele-‐

menter,	  herunder	  synlighed	  og	   fysisk	   tilstedeværelse.	  Af	   interviews	  og	  pilottest	  blev	  det	   tydelig-‐

gjort	  af	   respondenterne,	  at	  begreberne	   for	   synlighed	  og	   tilstedeværelse	   findes	   tvetydige.	  Derfor	  

findes	  der	  grundlag	  for	  at	  give	  uddybende	  forklaring	  af	  begreberne	  i	  parentes	  til	  deres	  tilhørende	  

spørgsmål.	  Eksempel	  stilles	  spørgsmålet:	  “Den	  fysiske	  tilstedeværelse	  har	  en	  betydning	  for	  mit	  valg	  

af	  dagligvarer	  (her	  menes,	  at	  produktet	  er	  tilgængeligt,	  hvor	  end	  jeg	  handler):”	  (bilag	  7).	  

	  

Reklame	  relaterer	  sig	  til	  spørgsmål	  6a-‐6c.	  Af	  den	  kvalitative	  analyse	  kunne	  det	  udledes,	  at	  respon-‐

denterne	  generelt	  var	  splittede	  i	  deres	  holdning	  til,	  hvorvidt	  reklame	  påvirker	  deres	  køb	  af	  FMCG.	  I	  

denne	   sammenhæng	   udtaler	   to	   af	   respondenterne,	   at	   de	   højst	   sandsynligt	   ubevidst	   påvirkes	   af	  

reklame.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  hævder	  teorien	  ligeledes,	  at	  reklame	  i	  høj	  grad	  har	  en	  ubevidst	  

påvirkning	  på	  forbrugerne	  og	  deres	  køb	  af	  FMCG.	  	  I	  den	  kvalitative	  analyse	  indikeres	  det	  desuden	  

af	  flere	  af	  respondenterne,	  at	  reklame	  generelt	  ikke	  har	  en	  betydelig	  effekt.	  Da	  reklame	  ikke	  me-‐

nes	   at	   have	   direkte	   effekt,	   men	   i	   højere	   grad	   en	   ubevidst	   effekt	   på	   køb,	   indsættes	   følgende	  

spørgsmål:	  ”Jeg	  tror	  reklame	  har	  en	  ubevidst	  betydning	  for	  mit	  valg	  af	  dagligvarer:”	  (bilag	  7).	  Dette	  

spørgsmål	  søger	  hermed	  at	  understøtte	  variablen	  ’reklame’.	  	  

	  	  

Variablen	   ’forventninger’	   relaterer	   sig	   til	   spørgsmål	   7a-‐7b.	   I	   den	   kvalitative	   analyse	   og	   pilottest	  

gives	  der	  af	  respondenterne	  et	  ønske	  om,	  konkrete	  eksempler	  på,	  hvad	  forventninger	  kan	  bestå	  af.	  

Derfor	  stilles	  spørgsmålet	  således:	  “Jeg	  har	  en	  generel	  forventning	  til	  de	  dagligvarer	  jeg	  køber	  (du	  
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kan	  f.eks.	  have	  en	  forventning	  på	  baggrund	  af	  en	  reklame,	  produktets	  pris	  eller	  udseende”.	  (Bilag	  

7).	  	  

	  

Spørgsmål	  8	  relaterer	  sig	  til	  variablen	  ’tilfredshed’.	  For	  at	  respondenterne	  ikke	  misforstår	  spørgs-‐

målet,	  er	  der	  ligeledes	  udarbejdet	  spørgsmål	  med	  tilhørende	  forklaring	  for	  tilfredshed	  i	  parentes:	  

”Overordnet	   set,	   hvor	   tilfreds	   er	   du	  med	   dine	   dagligvareindkøb?	   (her	  menes,	   hvor	   tilfreds	   du	   er	  

med	  de	  brands	  du	  køber,	  og	  ikke	  hvor	  tilfreds	  du	  er	  med	  supermarkedet)”.	  

	  	  

Spørgsmål	   9a	   og	   9b	   relaterer	   sig	   henholdsvist	   til	   variablen	   ‘skift’	   og	   variablen	   ‘loyalitet’.	   Begge	  

spørgsmål	  henvender	  sig	  direkte	  til	  forbrugeren,	  og	  i	  hvilken	  grad	  forbrugeren	  vil	  definere	  sig	  selv	  

som	  skiftende	  eller	   loyale	   i	  deres	   indkøb	  af	  brands.	  Eksempelvis	   stilles	  spørgsmålet:	  “Jeg	  er	  skif-‐

tende	  i	  mine	  indkøb	  mellem	  brands?”	  (Bilag	  7).	  	  

7.1.3	  Udvælgelse-‐	  og	  Indsamlingsmetode	  
Metoden	   ‘Probability	  Sampling’	  benyttes	  til	  udvælgelse	  af	  spørgeskemaets	  respondenter,	  da	  alle	  

forbrugere	  har	  lige	  stor	  sandsynlighed	  for	  at	  være	  del	  af	  undersøgelsen	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  

Undersøgerne	   foretager	  dermed	   ikke	  et	  bevidst	   valg	  af	   respondenter	  på	   forhånd.	  Dette	  må	  dog	  

betragtes	  relativt,	  da	  indsamlingsmetoden	  er	  webbaseret	  og	  bliver	  udstedt	  på	  undersøgernes	  so-‐

ciale	  medier,	  herunder	  Facebook,	  Instagram	  og	  LinkedIn.	  Herved	  mindskes	  sandsynlighedsudvæl-‐

gelsen,	  da	  alle	  forbrugere	  i	  populationen	  ikke	  får	  mulighed	  for	  at	  se	  disse	  opslag	  og	  hermed	  tilgå	  

spørgeskemaundersøgelsen	  (ibid.).	  	  

	  

Det	  samlede	  antal	  af	  respondenter,	  der	  besvarer	  spørgeskemaundersøgelsen	  er	  246	  personer	  og	  

denne	   indsamling	   er	   fordelt	   over	   3	   uger.	   Selvom	   stikprøvens	   størrelsen	   er	   relativ	   lille,	   vurderes	  

undersøgelsen	  stadig	  som	  værende	  repræsentativ,	  da	  udvælgelsen	  af	  respondenter	  er	  relativ	  til-‐

fældig.	  Dette	  betyder	  ligeledes,	  at	  stikprøven	  vil	  være	  præget	  af	  en	  uundgåelig	  usikkerhed,	  hvilket	  

der	  tages	  højde	  for	  i	  den	  videre	  analyse	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  
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7.2	  Rensning	  af	  data	  og	  overblik	  over	  data	  	  

7.2.1	  Rensning	  	  
Efter	   indsamling	  af	  data	  er	  datafilen	  undersøgt	  for	  ‘missing	  values’,	  herunder	  utilsigtede	  ‘missing	  

values’	   (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Datafilen	  består	  af	  17	  respondenter,	  der	  har	  undladt	  at	  svare	  

flere	  af	  spørgeskemaets	  centrale	  spørgsmål.	  Der	  findes	  hertil	  et	  generelt	  mønster	  i	  de	  manglende	  

besvarelser.	  Respondenterne	  har	  formodentligt	  gennemgået	  spørgeskemaundersøgelsens	  første	  5	  

spørgsmål,	  men	  har	  herefter	   lukket	  spørgeskemaet	  ned	  grundet	  ukendte	  årsager.	  De	  17	  respon-‐

denter	  udtages	  derfor	  fra	  data.	  	  	  

	  

I	  spørgeskemaet	  er	  der,	  som	  nævnt	  i	  metodeafsnittet,	  valgt	  at	  give	  respondenterne	  mulighed	  for	  

at	  svare	  ‘ved	  ikke’	  til	  de	  spørgsmål,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  latente	  variable.	  Dette	  svar	  har	  forvente-‐

ligt	  medført	  tilsigtede	  ‘missing	  values’	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Da	  de	  tilsigtede	  ‘missing	  values’	  

udgør	  en	  mindre	  del	  af	  datasættet,	  vurderes	  dette	  ikke	  at	  have	  en	  betydelig	  konsekvens	  for	  analy-‐

semulighederne	  og	  generalisering	  af	  analyseresultaterne	  (ibid.).	  	  

	  

I	  spørgeskemaet	  har	  respondenterne,	  ved	  de	  sociodemografiske	  spørgsmål,	  angivet	  deres	  eksakte	  

alder	   og	   postnummer.	   Disse	   svar	   er	   efterfølgende	   datatransformeret	   til	   en	   ratioskala,	   der	   skal	  

overskueliggøre	  analysearbejdet	  ved	  at	  slå	  svarende	  sammen	  i	  mindre	  antal	  kategorier.	  Ved	  post-‐

nummer	  inddeles	  respondenterne	  eksempelvis	  efter	  regioner.	  	  

	  

Herudover	  er	  der	   foretaget	  en	  datatransformation	  af	  de	  spørgsmål,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	   latente	  

variable,	  da	  det	  er	  nødvendigt,	  at	  alle	  de	  variable,	  der	  indgår	  i	  en	  skala,	  er	  positivt	  formulerede	  i	  

forhold	  til,	  hvad	  den	  sammensatte	  skala	  skal	  måle	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Dette	  er	  som	  følge	  

af,	  at	  der	   i	  udviklingen	  af	   spørgeskemaet	  er	   taget	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	   stille	   spørgsmålene	  om-‐

vendt,	  hvor	  1	  =	  meget	  enig,	  da	  dette	  forventes	  at	  give	  bedst	  mening	  for	  respondenten	  rent	  intui-‐

tivt,	  at	  det	  er	  det	  mest	  positive,	  der	  kommer	  først.	  Denne	  transformation	  er	  foretaget	  på	  alle	  må-‐

levariable	  med	  undtagelse	  af	  S3c	  og	  S5c,	  da	  spørgsmålene	  ved	  deres	  formulering	  er	  korrekt	  stillet	  i	  

forhold	  til	  den	  sammensatte	  skala	  (bilag	  7).	  	  
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7.2.2	  Overblik	  
Ved	  udarbejdelse	  af	  frekvenstabeller,	  foretaget	  i	  SPSS,	  vil	  der	  forsøges	  at	  danne	  et	  generelt	  over-‐

blik	  over	  data	  og	  dets	  fordelinger.	  Det	  findes	  interessant	  at	  undersøge	  datasættets	  respondenter,	  

herunder	  respondenternes	  tilknyttede	  demografiske	  forhold.	  Ligeledes	  er	  det	  på	  nuværende	  tids-‐

punkt	  interessant	  at	  få	  indikation	  for	  det	  overordnede	  billede	  af	  ‘tilfredshed’,	  ‘skift’	  og	  ‘loyalitet’.	  

Heraf	  kan	  der	  gives	  indikationer	  for,	  hvorledes	  respondenterne	  på	  et	  overordnet	  niveau	  forholder	  

sig	  til	  disse	  variable.	  Der	  henvises	  til	  afsnittet	  for	  klyngeanalyse	  for	  en	  mere	  dybdegående	  beskri-‐

velse	  af	  ovenstående.	  Af	  bilag	  8.1	  fremgår	  det,	  at	  kvinder	  er	  overrepræsenteret,	  da	  de	  udgør	  69%	  

af	  respondenterne.	  Ligeledes	  ses	  det,	  at	  over	  80%	  af	  respondenterne	  befinder	  sig	  i	  aldersgruppen	  

25-‐35	  år.	  Frekvenstabellen	  relateret	  til	  beskæftigelse	  indikerer,	  at	  næsten	  halvdelen	  af	  responden-‐

terne	  er	  studerende	  og	  den	  anden	  halvdel	  udgøres	  af	  lønmodtagere.	  Ydermere	  fremgår	  det,	  at	  de	  

fleste	  respondenter,	  herunder	  76%,	  er	  fra	  København.	  	  

	  

Respondenterne	  er	  generelt	  tilfredse	  ved	  køb	  af	  FMCG,	  da	  det	  findes,	  at	  57%	  er	  ‘tilfredse’,	  16,7%	  

er	  ‘meget	  tilfredse’	  (bilag	  8.2).	  Det	  fremgår	  ligeledes	  af	  bilag	  8.2,	  at	  49,3%	  ‘i	  høj	  grad’	  er	  skiftende	  

og	  29,7%	  er	  ‘i	  nogen	  grad’	  skiftende,	  hvilket	  tyder	  på,	  at	  respondenterne	  generelt	  har	  en	  skiftende	  

adfærd.	  Af	  frekvenstabellen	  for	  loyalitet	  fremgår	  det,	  at	  37,7%	  i	  ‘høj	  grad’	  er	  loyale,	  men	  43,9%	  ‘i	  

nogen	  grad’	  er	  loyale.	  I	  forlængelse	  heraf	  kan	  det	  udledes,	  at	  forbrugerne	  både	  er	  relativt	  skiften-‐

de	  men	  også	  loyale	  ved	  køb	  af	  FMCG	  brands.	  Imidlertid	  er	  det	  den	  skiftende	  adfærd,	  der	  vægter	  

højest	  (bilag	  8.2).	  	  

	  

7.3	  Sammenlægning	  af	  variable	  	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  der	  foretages	  en	  faktoranalyse	  i	  SPSS,	  hvor	  der	  vil	  forsøges	  at	  afdække	  struktu-‐

rer	  i	  datasættet,	  ved	  at	  finde	  mønstre	  og	  indbyrdes	  sammenhænge	  i	  respondenternes	  svar.	  Denne	  

analyseform	  foretages	  med	  tre	  formål,	  herunder	  at	  reducere	  i	  datasættets	  relativt	  mange	  variable,	  

identificere	   underliggende	   dimensioner	   ud	   fra	   datasættets	  målbare	   variable,	   samt	   at	   minimere	  

problemer	  med	  multikollinearitet	  ved	  videregående	  analyser	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  
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Da	  referencerammens	  latente	  variable	  måles	  på	  baggrund	  af	  flere	  målevariable,	  er	  formålet	  med	  

analysen	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  datasættets	  målevariable	  korrelerer	  med	  hinanden	  og	  om	  disse	  

variable	  kan	  reduceres	  til	  et	  færre	  antal.	  Ved	  reducering	  i	  variablene	  er	  formålet	  at	  gøre	  variablene	  

mere	   forenklede	  og	  målbare	   til	   de	   videre	   analyser	   (Jensen	  &	  Knudsen,	   2017).	  Desuden	   kan	   det	  

afdækkes,	  om	  der	  findes	  nogle	  underliggende	  dimensioner	  af	  faktorer,	  der	  ikke	  fremgår	  i	  den	  se-‐

neste	  reviderede	  referenceramme.	  	  

	  

En	  forudsætning	  for	  analysen	  er,	  at	  variablene	  skal	  være	  normalfordelte	  og	  som	  minimum	  inter-‐

valskalerede.	   Desuden	   skal	   der	   forekomme	   indbyrdes	   korrelationer	   mellem	   variablene,	   hvilket	  

betyder,	  at	  alle	  variable	  i	  datasættet	  skal	  have	  moderate	  eller	  høje	  korrelationer	  med	  mindst	  en	  af	  

datasættets	   øvrige	   variable.	   Normalfordelingens	   forudsætningen	   antages	   som	   værende	   opfyldt.	  

Eksempelvis	  ses	  dette	  ved	  variablen	  ‘image’	  i	  bilag	  8.1.	  Der	  tjekkes	  for	  korrelation	  mellem	  variab-‐

lene	  ved	  korrelationsmatrix	  og	  gennem	  KMO	  og	  Bartlett’s	  test	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  

7.3.1	  Metode	  	  	  
Der	   findes	  både	  en	  eksplorativ	  og	  en	  konfirmativ	   tilgang	   til	   faktoranalysen.	  Den	  konfirmative	   til-‐

gang	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  teori,	  hvor	  den	  eksplorative	  tilgang	  søger	  efter	  sammenhænge	  i	  da-‐

tamaterialet	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Til	  denne	  analyse	  anvendes	  den	  konfirmative	  tilgang	  som	  

udgangspunkt,	  da	  variablene	  på	  forhånd	  er	  grupperet	  ud	  fra	  den	  reviderede	  referenceramme	  med	  

afsæt	  i	  relevante	  variable	  fra	  ny	  teori	  og	  den	  kvalitative	  analyse.	  Imidlertid	  kan	  der	  ikke	  ses	  bort	  fra	  

eksplorative	  tilgang,	  da	  variablene	  rent	  statistisk	  vil	  kunne	  ændre	  sig	  ved	  indbyrdes	  sammenhæn-‐

ge.	  	  

	  

Estimeringen	   af	   faktorerne	   kan	   foretages	   på	   baggrund	   af	   ‘principal	   komponent’	   metoden	   eller	  

‘common	  factor’	  metoden.	  I	  analysen	  anvendes	  ‘principal	  component’	  metoden,	  da	  denne	  metode	  

forsøger	  at	  reducere	  antallet	  af	  variable	  til	  et	  mindre	  antal	  faktorer,	  som	  indeholder	  mest	  mulig	  af	  

variansen	   i	  datasættet,	  med	  henblik	  på	  at	  anvende	  disse	  faktorer	  ved	  senere	  analyser	  (Jensen	  &	  

Knudsen,	  2017).	  Faktoranalysen	  udarbejdes	  med	  afsæt	  i	  datasættets	  spørgsmål	  S1-‐S7	  (bilag	  7),	  da	  

disse	  spørgsmål	  danner	  de	  uafhængige	  variable	  og	  er	  intervalskalerede.	  	  
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7.3.2	  Analyse	  	  
Datamaterialet	  testes	  for	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  det	  findes	  egnet	  til	  en	  faktoranalyse.	  Til	  at	  teste	  

dette	   betragtes	   data	   indledningsvist	   ud	   fra	   en	   korrelationsmatrix,	   der	   angiver	   målevariablenes	  

indbyrdes	  korrelationer.	  Af	  bilag	  9.2	   indikeres	  det	  af	   korrelationsmatricen,	  at	   flere	  af	   variablene	  

har	   korrelationer,	   der	   er	   højere	   end	   0,3	   (Jensen	   &	   Knudsen,	   2017).	   Dette	   ses	   eksempelvis	   ved	  

spørgsmål	  2d	  og	  2c,	  der	  har	  en	  korrelation	  på	  0,530.	  Modsat	  er	  der	  også	   flere	  variable,	  der	  har	  

lavere	  korrelationer	  end	  0,300.	  Dette	  synes	  at	  give	  indikationer	  for,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  mi-‐

nimere	  antallet	  af	  målevariable	  til	   samlede	  faktorer.	  Ligeledes	  betragtes	   ‘KMO	  og	  Bartletts	   test’,	  

der	  understøtter	  muligheden	  for	  en	  reducering	  af	  målevariable	  (ibid.).	  Det	  ses,	  at	  KMO	  angiver	  en	  

værdi	  0,696	  og	  er	  dermed	  over	  den	  kritiske	  grænse	  på	  0,5.	  Bartlett’s	   test	   angiver	  en	   signifikant	  

værdi	  på	  0,000,	  der	  derfor	  afviser,	  at	  data	  er	  ukorreleret	  (bilag	  9.3).	  Ovenstående	  indikerer,	  at	  va-‐

riablen	  er	  korreleret	  og	  derfor	  er	  egnet	  til	  en	  faktoranalyse.	  	  

	  

Efter	  den	  indledende	  faktoranalyse	  fremgår	  det,	  at	  de	  fleste	  variable	  formår	  at	  opnå	  ‘Communali-‐

ties’	  på	  over	  0,5,	  hvorfor	  de	  fleste	  variable	  bevarer	  50%	  eller	  mere	  af	  variansen,	  og	  ligeledes	  over-‐

skrider	  minimumsgrænsen	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Der	  findes	  dog	  enkelte	  variable,	  der	  angiver	  

en	  værdi	  lige	  under	  denne	  grænse,	  herunder	  spørgsmål	  2e	  og	  5c	  (bilag	  9.4).	  Disse	  spørgsmål	  bør	  

overvejes	  at	  udtages	  af	  faktoranalysen,	  da	  de	  bevarer	  en	  mindre	  del	  af	  deres	  varians.	  Det	  ses,	  at	  

spørgsmål	  5c	  har	  en	  værdi	  på	  0,291.	  Dette	  spørgsmål	  kan	  vurderes	  at	  dække	  over	  det	  samme	  som	  

spørgsmål	  5a,	  hvorfor	  spørgsmålet	  anses	  som	  værende	  unødigt	  at	  beholde	  i	  faktoranalysen.	  	  

	  

Efter	   spørgsmål	   5c	  udtages	   fremgår	  det	   af	   faktoranalysen,	   at	   det	   kun	  er	   spørgsmål	   2e,	   der	   ikke	  

opnår	  en	  værdi	  på	  over	  0,5	  (bIlag	  9.5).	  Variablen,	  2e,	  anses	  imidlertid	  som	  værende	  vigtig	  for	  re-‐

spondenterne,	  da	  de	  kan	  ses,	  at	  størstedelen	  er	  ‘meget	  enig’	  i	  denne.	  Ligeledes	  har	  den	  kvalitative	  

analyse	  angivet,	  at	  spørgsmål	  2e	  vedrørende	  mærkningsordninger	  har	  stor	  betydning	  for	  køb.	  Der-‐

for	  undersøges	  muligheden	  for	  en	  tvungen	  faktorløsning	  med	  én	  yderligere	  faktor,	  hvilket	  muligvis	  

kan	  give	  variablen,	  2e,	  en	  varians	  på	  over	  50%.	  Til	   fastsættelse	  heraf	  vurderes	   ‘eigenvalues’	  ved	  

‘Total	  Variance	  Explained’	  (bilag	  9.6).	  Der	  foreslås	  umiddelbart	  en	  faktorløsning	  på	  6,	  da	  alle	  6	  fak-‐

torer	   har	   en	   ‘eigenvalue’	   på	   over	   1.	   Ved	   en	   faktorløsning	   på	   7	   fremgår	   det,	   at	   faktor	   7	   har	   en	  

‘eigenvalue’	  på	  0,932	  og	  vurderes	  derfor	  som	  meget	  tæt	  på	  1,	  hvorfor	  der	  godt	  kan	  argumenteres	  
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for	  at	  inddrage	  én	  yderligere	  faktor	  (bilag	  9.6).	  ‘Screeplottet’	  indikerer	  ligeledes,	  at	  knækket	  først	  

sker	  ved	  en	  faktor	  7	  løsning	  (bilag	  9.7).	  	  

	  

Faktoranalysen	  foretages	  derefter	  med	  en	  tvungen	  faktor	  7	  løsning.	  Ved	  ‘Communalities’	  kan	  det	  

aflæses,	  at	  spørgsmål	  2e	  nu	  har	  opnået	  en	  varians	  på	  0,693,	  hvilket	  er	  relativt	  over	  grænseværdien	  

på	  0,5	   (bilag	  9.8).	   Jf.	   ‘Rotated	  Component	  Matrix’	   i	  bilag	  9.12,	   fremgår	  det,	  at	  der	  er	   findes	   loa-‐

dings	  over	  0,5,	  hvorfor	  denne	  faktorløsning	  vurderes	  acceptabel	  og	  ydermere	  findes	  anvendelige	  i	  

forhold	  til	  referencerammen.	  	  

	  

I	   ‘Rotated	  Component	  matrix’	  kan	  det	  betragtes	  om	  der	   findes	  eventuelle	   ‘cross	   loadings’.	  Til	  at	  

overskueliggøre	  denne	  betragtning	  transformeres	  ‘cross	  loadings’	  til	  excel,	  hvor	  der	  anvendes	  be-‐

tinget	  formatering	  (bilag	  9.13).	  Heraf	  fremgår	  det,	  at	  der	  findes	  flere	  ‘cross-‐loadings’.	  Ved	  spørgs-‐

mål	  2a,	  der	  er	   inkluderet	   i	   faktor	  7,	  ses	  en	   ‘cross-‐loading’	  med	  faktor	  4.	  Hvorvidt	  denne	  variabel	  

kan	   udelades,	   vurderes	   ligeledes	   ud	   fra	   et	   teoretisk	   grundlag.	   Spørgsmål	   2a,	   omhandlende	   pro-‐

duktkvalitet,	  kan	  karakteriseres	  som	  værende	  for	  generelt	  og	  uhåndgribeligt	  for	  respondenterne,	  

hvorfor	  en	  udtagelse	  kan	  accepteres.	  Desuden	  findes	  der	  andre	  tilstrækkelige	  spørgsmål	  i	  variab-‐

len,	  der	  relaterer	  sig	  til	  ‘produktkvalitet’	  og	  kan	  findes	  mere	  håndgribelige	  for	  respondenten.	  	  

	  

Herefter	  køres	  faktoranalysen	  igen	  og	  det	  kan	  nu	  betragtes,	  at	  ‘rotated	  component	  matrix’	  viser,	  

at	  der	  forekommer	  betydelig	  ‘cross-‐loadings’	  mellem	  faktor	  2	  og	  3.	  Dette	  indikerer,	  at	  ‘WOM’	  læg-‐

ger	  sig	  op	  af	  faktoren	  ‘reklame’,	  hvilket	  i	  praksis	  giver	  god	  mening,	  da	  WOM	  kan	  identificeres	  som	  

en	   form	  for	   reklame.	  Det	  vælges	  derfor	  at	  udtage	  spørgsmålene	   relateret	   til	  WOM,	  én	  efter	  én.	  

Efter	  WOM	   spørgsmålene	   udtages	   findes	   det,	   at	   der	   ikke	   forekommer	   nogen	   betydelige	   ‘cross-‐

loadings’	  mellem	  variablene,	   hvorfor	  der	   ikke	   foretages	   yderligere	   reducering	   i	   variablene	   (bilag	  

9.12).	  	  

	  

Faktoranalysen	  resulterer	  i,	  at	  de	  20	  målevariable	  nu	  er	  reduceret	  til	  7	  faktorer,	  der	  består	  af	  15	  

variable	  og	  tilsammen	  udgør	  75%	  af	  variansen	  for	  datas	  15	  variable	  (bilag	  9.15)	  Da	  den	  konventio-‐

nelle	  grænse	  er	  på	  60%	  og	  vurderes	  denne	  løsnings	  som	  værende	  tilfredsstillende	  (Jensen	  &	  Knud-‐

sen,	  2017).	  Faktorerne	  kan	  defineres	  som	   ‘pris’,	   ‘forventninger’,	   ‘reklame’,	   ‘produktets	  Gennem-‐
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skuelighed’,	  ‘image’,	  ‘tilstedeværelse’	  og	  ‘produktets	  særpræg	  og	  mærkningsordning’	  (bilag	  9.16).	  	  

	  

Variablene	  er	  blevet	  reduceret	  til	  de	  ovenstående	  7	  faktorer,	  hvorfor	  der	  beregnes	  en	  ny	  sammen-‐

sat	  summeret	  skala.	  Ved	  de	  sammensatte	  skalaers	  beregnes	  et	  simpelt	  gennemsnit,	  ud	  fra	  de	  vari-‐

able,	  som	  loader	  højt	  på	  faktoren.	  Dette	  bevirker,	  at	  faktorerne	  er	  lette	  at	  fortolke	  og	  kan	  bidrage	  

med	  ‘common’	  og	  ‘unique	  variance’	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  

7.3.3	  Reliabilitetsanalyse	  	  
De	  endelige	  faktorer,	  fundet	  i	  faktoranalysen,	  kaldes	  sammensatte	  skalaer,	  da	  disse	  faktorer	  udgø-‐

res	  af	  flere	  målespørgsmål.	  Gennem	  en	  reliabilitetsanalyse	  vil	  det	  undersøges,	  i	  hvor	  høj	  grad	  ska-‐

laens	  eller	   faktorernes	   spørgsmål	  måler	  det	   samme	  begreb	   (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Analysen	  

foretages	  med	  afsæt	  i	  ‘Chronbach’s	  alpha’,	  der	  måler	  hvor	  meget	  af	  skalaens	  varians,	  der	  er	  fælles	  

for	  skalaens	  variable	  (ibid.).	  Værdien	  for	  Cronbach’s	  alpha	  vil	  altid	  blive	  mellem	  0	  og	  1,	  hvor	  en	  høj	  

værdi	  tæt	  på	  1,	  betyder	  at	  variablen	  er	  “god”	  til	  at	  beskrive	  den	  givne	  faktor.	  Det	  vil	  derfor	  findes	  

acceptabelt,	   hvis	   ‘Cronbach’s	   alpha’	   værdi	   er	  omkring	  0,6	   (Jensen	  &	  Knudsen,	   2017).	   Til	   at	   gen-‐

nemføre	  en	  reliabilitetsanalyse	  er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  variablene,	  der	  tilhører	  hver	  faktor,	  kor-‐

relerer	  positivt	  med	  hinanden	  (ibid.).	  Denne	  forudsætning	  testes	  i	  analysen.	  Desuden	  er	  forudsæt-‐

ningen	  for	  intervalskalerede	  variable	  opfyldt.	  	  

	  

I	  bilag	  10.1	  er	  der	  foretaget	  en	  reliabilitetsanalyse	  for	  faktoren	  ‘pris’.	  Af	  ‘Case	  Processing	  Summery’	  

kan	  det	  aflæses,	  at	  96,9	  %	  af	  respondenterne	  har	  besvaret	  de	  spørgsmål,	  der	  relaterer	  sig	  til	  fakto-‐

ren	   ‘pris’,	   hvilket	   vurderes	   tilstrækkeligt.	   Forudsætningen	   for,	   at	   alle	   variablene	   i	   faktoren	   ‘pris’	  

korrelerer	  positivt	  med	  hinanden,	  kan	  ud	  fra	  ‘Inter-‐Item	  Correlation	  Matrix’	  tabellen	  identificeres	  

som	  værende	  opfyldt.	  Ligeledes	  ses	  det,	  at	  ‘Cronbach’s	  alpha’	  og	  den	  standardiserede	  ‘Cronbah’s	  

alpha’	  mere	  eller	  mindre	  har	  samme	  værdi	  på	  0,739,	  hvoraf	  det	  kan	  udledes,	  at	  standardiseringen	  

er	  mere	  eller	  mindre	  uden	  betydning.	  Herudover	  kan	  det	  udledes,	  at	  værdierne	  er	  over	  den	  oven-‐

nævnte	  grænseværdi	  på	  0,6.	  Værdien	  er	  også	  en	  udtryk	  for,	  hvor	  meget	  varians	  den	  sammensatte	  

skala	  formår	  at	  dække	  i	  faktoren	  ‘pris’,	  hvilket	  betyder,	  at	  skalaen	  formår	  at	  dække	  mere	  end	  70%.	  

Der	  er	  ikke	  de	  store	  udsving	  i	  målevariablenes	  standardafvigelserne,	  hvilket	  fremgår	  af	  ‘item	  stati-‐

stics’.	  Ligeledes	  er	  der	  ikke	  store	  forskelle	  mellem	  den	  standardiserede	  og	  ikke	  standardiseret	  al-‐

pha-‐værdi.	  Af	  ‘Item-‐Total	  Statistics’	  fremgår	  det,	  at	  spørgsmål	  3a	  og	  3b	  har	  en	  relativ	  høj	  korrelati-‐
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on	   i	   forhold	   til	   den	   sammensatte	   skala.	  Derfor	   er	   det	  disse	   to	   spørgsmål,	   der	  har	  mest	   tilfælles	  

med	  den	  nye	  sammensatte	  skala,	  der	  blev	  udledt	  på	  baggrund	  af	  faktoranalysen.	  Spørgsmålet	  3c	  

har	   en	  mere	  moderat	   korrelationsværdi,	   og	  har	  dermed	  mindst	   tilfælles	  med	  den	   sammensatte	  

skala.	  Desuden	  fremgår	  det,	  at	  hvis	  spørgsmål	  3c	  udelades	  af	  faktoren	  vil	  ‘Cronbach’s	  alpha’	  stige	  

fra	  0,739	  -‐	  0,774,	  hvilket	  dog	  er	  af	  mindre	  betydning.	  Spørgsmål	  3c	  accepteres	  som	  værende	  en	  

del	  af	  faktoren,	  da	  alle	  de	  3	  spørgsmål	  bidrager	  til	  faktoren	  med	  udgangspunkt	  i	  korrelationsvær-‐

dierne,	  hvilket	  øger	  faktorens	  reliabilitet.	  	  

	  

Ligeledes	  foretages	  en	  reliabilitetsanalyse	  på	  de	  resterende	  faktorer	  (bilag	  10.2	  -‐	  10.7).	  Det	  findes,	  

at	  over	  96%	  af	  alle	   respondenterne	  har	   svaret	  på	   spørgsmålene,	   tilhørende	  de	  enkelte	   faktorer,	  

hvorfor	  dette	  vurderes	  tilstrækkeligt.	  Af	  de	  forskellige	  reliabilitetsanalyser	  fremgår	  det,	  at	  de	  fleste	  

‘Cronbach’s	   alpha’	   er	   over	   0,6.	   Faktoren	   ‘forventninger’	   er	   den	   faktor,	   der	   opnår	   den	   højeste	  

‘Cronbach’s	  alpha’	  med	  en	  værdi	  på	  0,883,	  hvorfor	  at	  den	  sammensatte	  skala	  dækker	  over	  en	  va-‐

rians	  samlet	  på	  88%.	  Herudover	  kan	  det	  aflæse,	  at	  der	  findes	  korrelationer	  i	  de	  enkelte	  faktorer.	  

Faktorerne	  ‘tilstedeværelse’	  og	  ‘særpræg’	  har	  imidlertid	  en	  alpha	  værdi	  under	  den	  konventionelle	  

grænse,	  hvorfor	  den	  sammensatte	  skala	  kun	  forklarer	  henholdsvis	  47%	  og	  31%	  af	  faktorernes	  vari-‐

ans.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  sammensatte	  skala	  for	  disse	  faktorer	   indeholder	  en	  lav	  reliabilitet.	  På	  

trods	  af	  dette	  accepteres	  faktorerne	  til	  at	  indgå	  i	  en	  klyngeanalyse,	  da	  tilstedeværelse	  og	  særpræg	  

har	  en	  stor	  betydning	  for	  køb	  af	  FMCG.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  forbedre	  faktorernes	  ‘Cronbach’s	  al-‐

pha’	  værdi,	  da	  faktorerne	  kun	  udgøres	  af	  to	  målevariable.	  	  

	  

7.4	  Effekt	  på	  referencerammen	  	  
Som	   følge	   af	   faktoranalysen	   er	   det	   blevet	   identificeret,	   at	   nogle	   af	   referencerammens	   variable	  

enten	  bør	  udtages	  eller	  opdeles.	  Det	  findes	  desuden,	  at	  hypoteserne	  relateret	  til	  disse	  variable	  bør	  

tilpasses.	   Da	   spørgsmålene	   relateret	   til	  WOM	   blev	   udtaget	   af	   faktoranalysen	   udtages	   variablen	  

‘WOM’	  fra	  referencerammen.	  Ligeledes	  udtages	  hypotesen	  omhandlende	  WOM.	  Herudover	  blev	  

spørgsmålene	  relateret	  til	  variablen	  ‘produktkvalitet’	  opdelt	  og	  omdannet	  til	  variablene	  ‘særpræg’	  

og	   ‘gennemskuelighed’.	  Disse	  variable	  bliver	   ligeledes	   tilføjet	   i	   referencerammen	  samt	   inddraget	  

som	  to	  nye	  hypoteser.	  	  
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Opdelingen	  af	  ‘produktkvalitet’	  findes	  intuitivt	  hensigtsmæssig.	  Spørgsmål	  2b	  og	  2e	  samlede	  sig	  til	  

faktoren	  ‘særpræg’,	  der	  inddrager	  produktets	  mærkningsordninger.	  Herudover	  samlede	  spørgsmål	  

2c	   og	   2d	   sig	   til	   en	   faktoren	   ‘gennemskuelighed’,	   hvilken	   inddrager	   produktets	   information.	   På	  

trods	  af,	  at	  produktkvalitet	  ikke	  længere	  er	  en	  del	  referencerammen,	  findes	  det,	  at	  produktkvalitet	  

delvist	  er	  repræsenteret	  i	  variablen	  ‘særpræg’.	  Dette	  understøttes	  af	  den	  kvalitative	  analyse,	  hvor	  

det	   fremgik,at	   flere	  af	  respondenterne	  vurderer	  kvaliteten	  ud	  fra	  produktets	  særpræg,	  herunder	  

produktets	  ydre	  elementer	  samt	  mærkningsordninger.	  Dette	  giver	  indikation	  for,	  at	  faktoren	  ‘sær-‐

præg’	  kan	  betragtes	  som	  et	  kvalitetsstempel	  for	  forbrugerne.	  	  

	  

Nedenfor	  findes	  referencerammen	  revideret.	  	  

	  

Figur	  7.1	  Referenceramme	  3.	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  faktoranalysen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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7.5	  Segmentering	  
I	  nedenstående	  vil	  der	  foretages	  en	  klyngeanalyse	  i	  SPSS,	  der	  ligesom	  ved	  faktoranalysen,	  anven-‐

des	  til	  at	  strukturere	  og	  finde	  sammenhænge	  i	  data.	  Klyngeanalysen	  kan	  identificere,	  hvorvidt	  der	  

findes	  forskellige	  segmenter,	  der	  køber	  FMCG.	  Ved	  at	  finde	  sammenhænge	  mellem	  respondenter-‐

nes	  svar,	  kan	  respondenterne	  opdeles	   i	  segmenter.	  Hertil	   tages	  der	  udgangspunkt	   i	  de	  absolutte	  

forskelle	  mellem	  variabel-‐grupperne.	  	  	  

7.5.1	  Metode	  
Da	  klyngedannelsen	  sker	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  absolutte	  forskelle	  mellem	  grupper	  af	  sammen-‐

ligingsvariable,	  udvælges	  de	  7	  faktorer,	  der	  blev	  konstrueret	  og	  sammensat	  i	  faktoranalysen.	  Der	  

vil	  hermed	  forsøges	  at	  finde	  sammenhænge	  mellem	  respondenternes	  svar	  på	  tværs	  af	  de	  7	  fakto-‐

rer.	   Sammenligningsvariablene	   er	   alle	  metriske	   værdier	   og	   intervalskaleret	   efter	   en	   5-‐punkts	   Li-‐

kert-‐skala,	  hvorfor	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  at	  foretage	  standardisering	  af	  variablene	  forud	  for	  ana-‐

lysen	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  	  

	  

‘Squared	   euclidean	   distance’	  metoden	   vælges	   til	   beregning	   af	   afstanden	  mellem	   klynger	   og	   re-‐

spondenter,	  idet	  variablene	  er	  metriske,	  hvortil	  denne	  metode	  findes	  mest	  anvendelig.	  Derudover	  

vælges	   den	   ‘hierarkiske’	   sammenhobende	   metode	   til	   klyngedannelsen,	   da	   der	   på	   forhånd	   ikke	  

fastsættes	  et	  antal	  klynger,	  som	  skal	  dannes	  (Jensen	  &	  Knudsen,	  2017).	  Ved	  den	  ‘hierarkiske’	  me-‐

tode	  betragtes	  alle	  respondenter	  som	  værende	  deres	  egen	  klynge,	  hvorefter	  to	  respondenter	  med	  

mindst	  mulig	  afstand	  samles	  til	  en	  sammensat	  klynge.	  Denne	  metode	  fortsættes	  indtil	  afstanden	  

er	  for	  stor	  mellem	  klyngerne,	  og	  der	  derfor	  ikke	  kan	  dannes	  flere	  klynger.	  Beregningen	  for	  afstand	  

mellem	  klyngerne	  foretages	  ved	  ‘Ward’s	  procedure’,	  der	  danner	  klynger	  ud	  fra	  et	  kriterium	  om	  at	  

opnå	  mindst	  mulig	  varians	  inden	  for	  klyngerne	  (Ibid.).	  	  

	  

Valg	  af	  antal	  af	  klynger	  bestemmes	  ved	  at	  finde	  den	  relative	  forskel	  mellem	  de	  afstandsmål,	  der	  

ligger	  til	  grund	  for	  hver	  sammenlægning	  af	  klyngerne.	  Antallet	  af	  klynger	  vurderes	  og	  bestemmes	  

derfor	  ved	  at	  betragte,	  hvornår	  variansen	  bliver	  for	  stor	  mellem	  klyngerne.	  Det	  endelige	  antal	  af	  

klynger	  er	  hermed	  en	  subjektiv	  vurdering	  ud	  fra	  betragtning	  af	  variansen.	  	  
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7.5.2	  Analyse	  	  
Ud	  fra	  tabellen	  ‘Case	  Processing	  Summary’	  ses	  det,	  at	  analysen	  indeholder	  204	  valide	  cases,	  hvilket	  

udgør	  89,1%	  af	  datasættets	  229	  respondenter.	  Der	  findes	  derfor	  25	  ‘missing	  cases’,	  som	  er	  udta-‐

get	  af	  analysen	  (Bilag	  11.1).	  Antallet	  af	  valide	  cases	  vurderes	  derfor	  til	  at	  være	  en	  stor	  del	  af	  data,	  

hvorfor	  klyngeanalysen	  vurderes	  som	  værende	  valid.	  	  

	  

Da	  der	  gøres	  brug	  af	  den	  sammenhobende	  metode,	  viser	  ‘Agglomeration	  Schedule’	  i	  alt	  204	  klyn-‐

ger,	  hermed	  én	  klynge	  for	  hver	  respondent.	   I	  kolonnerne	  under	   ‘Cluster	  Combined’	  fremgår	  det,	  

hvilke	  respondenter	  der	  bliver	  lagt	  sammen	  baseret	  på	  deres	  afstande.	  Det	  fremgår	  eksempelvis,	  

at	   respondent	  5	  og	   respondent	  65	   lægges	  sammen	  til	  en	  klynge.	  Ved	   ‘Coefficients’	  beskrives	  af-‐

standen	  mellem	  klyngerne,	  der	  lægges	  sammen,	  hvor	  afstanden	  mellem	  respondent	  5	  og	  65	  anta-‐

ger	  værdien	  0,000.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  sammenlagte	  klynger	  har	  helt	  identiske	  værdier	  på	  tværs	  

af	  sammenligningsvariablene	  (bilag	  11.2).	  	  

	  

Klyngedannelsen	  fortsætter	  i	  ‘Agglomeration	  Schedule’	  indtil	  alle	  204	  klynger	  er	  lagt	  sammen	  til	  én	  

stor	  klynge.	  For	  at	  finde	  frem	  til	  en	  umiddelbar	  klyngeløsning,	  er	  udarbejdet	  en	  tabel,	  der	  forklarer	  

klyngernes	  afstande.	  Hertil	  er	  data	  fra	  nederste	  del	  af	  ‘Agglomeration	  Schedule’	  medtaget.	  	  

	  

Antal	  klynger	   Trin	   Forøgelse	  

8	   195	  à	  196	   485,041	  –	  462,084	   23	  

7	   196	  à	  197	   508,857	  –	  585,041	   24	  

6	   197	  à198	   533,333	  –	  508,857	   24	  

5	   198	  à	  199	   567,689	  –	  533,333	   34	  

4	   199	  à	  200	   610,305	  –	  567,689	   43	  

3	   200	  à	  201	   655,828	  –	  610,305	   46	  

2	   201	  à	  202	   731,431	  –	  655,828	   76	  

1	   202	  à	  203	   876,075	  –	  731,431	   145	  

	  

Tabel	  7.1	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  jf.	  ‘Agglomeration	  Schedule’	  Bilag	  11.2.	  
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Til	   at	   skabe	   et	   overblik	   over	   tabellens	   afstande/forøgelse	  mellem	   klynger,	   er	   der	   nedenstående	  

ligeledes	  udarbejdet	  en	  graf,	  hvor	  kurvens	  ‘knæk’	  kan	  aflæses.	  	  

	  

	  
	  

Figur	  7.2	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  jf.	  ‘Agglomeration	  Schedule’	  Bilag	  11.2	  

	  

Punktet	  hvor	  kurven	  knækker	  og	  markant	  aftager	  sin	  hældning,	   indikerer	  en	  umiddelbar	  klynge-‐

løsning	   på	   3	   klynger.	   Dette	   indikerer,	   at	   afstanden	   mellem	   klyngerne	   reduceres	   markant	   efter	  

klynge	  3.	  For	  at	  afdække,	  hvilken	  klyngeløsning,	  der	  findes	  mest	  egnet,	  foretages	  imidlertid	  test	  for	  

en	  klyngeløsning	  på	  2	  og	  3	  klynger.	  Hertil	  er	  udarbejdet	  en	  frekvenstabel	  for	  hver	  mulig	  klyngeløs-‐

ning	  (bilag	  11.3),	  hvoraf	  det	  kan	  aflæses,	  hvor	  mange	  respondenter,	  der	  befinder	  sig	  i	  hver	  klynge	  

afhængigt	  af	  klyngeløsningen.	  Ved	  en	  løsning	  på	  3	  klynger	  findes	  der	  et	  lige	  antal	  respondenter	  i	  

klynge	  1	  og	  2	  på	  38,7%,	  mens	  der	  findes	  22,5%	  respondenter	  i	  klynge	  3.	  Ved	  en	  klyngeløsning	  på	  2	  

findes	  der	  61,3%	  respondenter	  i	  klynge	  1	  og	  38,7%	  respondenter	  i	  klynge	  2.	  Med	  afsæt	  i	  10%	  krite-‐

riet	   vurderes	   det	   at	   begge	   klyngeløsninger	   egnede,	   da	   kriteriet	   er	   opfyldt	   (Jensen	   &	   Knudsen,	  

2017).	  	  

	  

Til	  at	  validere,	  hvilken	  af	  klyngeløsningerne,	  der	  findes	  bedst	  egnet	  testes	  forskellene	  i	  klyngeløs-‐

ningernes	  middelværdier	  ved	  ANOVA	  analyse.	  I	  bilag	  11.4	  findes	  en	  ANOVA	  tabel	  for	  begge	  mulige	  
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klyngeløsninger	   og	   de	   7	   dannede	   faktorer	   (sammenligningsvariable).	   Ved	   en	   klyngeløsning	   på	   2	  

klynger	  kan	  det	  aflæses,	  at	  F-‐værdien	  for	  ‘pris’,	  ‘gennemskuelighed’	  og	  ‘image’	  ikke	  er	  signifikante.	  

Ved	  en	  klyngeløsning	  på	  3	  klynger	  kan	  det	  aflæses,	  at	  F-‐værdierne	  er	  signifikante	  på	  tværs	  af	  alle	  

sammenligningsvariablene.	   Dette	   indikerer,	   at	   respondenterne	   kun	   er	   signifikant	   forskellige	   fra	  

hinanden	  ved	  en	  klyngeløsning	  på	  3,	  hvorfor	  denne	  klyngeløsning	  findes	  mest	  egnet	  (Bilag	  11.4).	  

	  

Med	   formålet	   om	   at	   karakterisere	   klyngerne	   foretages	   en	   ‘Compare	   Means’	   analyse	   på	   3-‐

klyngeløsningen.	  Hertil	  vurderes	  middelværdien	  for	  klyngernes	  svar	  på	  tværs	  af	  de	  7	  sammenlig-‐

ningsvariable	  (Bilag	  11.5).	  På	  baggrund	  af	  analysen	  er	  klyngernes	  middelværdier	  transformeret	  til	  

Excel,	  hvor	  der	  foretages	  betinget	  formatering	  for	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  de	  tre	  klynger	  (Bilag	  

11.6).	  Det	  fremgår	  heraf,	  at	  klyngerne	  i	  grove	  træk	  kan	  karakteriseres	  som	  følgende:	  	  

	  

Klynge	  1	  =	  påvirkes	  mest	  af	  gennemskuelighed	  og	  tilstedeværelse	  

Klynge	  2=	  påvirkes	  mindst	  af	  reklame	  og	  særpræg	  	  

Klynge	  3=	  påvirkes	  mest	  af	  pris	  og	  forventninger	  	  

	  

Til	  at	  beskrive	  hver	  af	  de	  tre	  klyngers	  karakteristika	  yderligere	  er	  der	  i	  følgende	  foretaget	  krydsta-‐

beller	  mellem	  klyngerne	  og	  datasættets	  sociodemografiske	  variable	  (Bilag	  11.7).	  Ligeledes	  er	  der	  

foretaget	   krydstabeller	   med	   referencerammens	   afhængige	   variable	   ‘tilfredshed’,	   ‘loyalitet’	   og	  

‘skift’	  (Bilag	  11.8).	  Disse	  krydstabeller	  kan	  desuden	  give	  struktur	  for,	  hvordan	  de	  tre	  klynger	  adskil-‐

ler	  sig	  fra	  hinanden.	  	  

	  

Da	   der	   tidligere	   i	   afhandlingen	   blev	   dannet	   et	   overblik	   over	   data	   ved	   frekvenstabeller,	   blev	   det	  

klargjort,	  at	  der	  findes	  en	  overrepræsentation	  af	  kvinder	  i	  datasættet,	  hvilket	  også	  gør	  sig	  gælden-‐

de	  på	  tværs	  af	  alle	  tre	  klynger.	  Ligeledes	  gjorde	  det	  sig	  gældende,	  at	  størstedelen	  af	  datasættets	  

respondenter	  er	  fra	  region	  hovedstaden,	  hvilket	  også	  er	  tilfældet	  ved	  alle	  tre	  klynger.	  Der	  vil	  der-‐

for	  ikke	  kommenteres	  yderligere	  på	  karakteristika	  i	  forhold	  klyngernes	  køn	  og	  bopæl.	  	  
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7.5.3	  Karakteristika	  af	  klynger	  
Klynge	  1:	  Påvirkes	  mest	  af	  gennemskuelighed	  og	  tilstedeværelse	  	  

Klynge	  1	  består	  af	  38,7%	  af	  datasættets	  respondenter	  (bilag	  11.3).	  Denne	  klynge	  påvirkes	  af	  flere	  

faktorer,	  hvilke	  er	   ‘gennemskuelighed’,	   ‘image’,	   ‘tilstedeværelse’	  og	   ‘særpræg’.	  Det	  kan	  udledes,	  

at	   ‘tilstedeværelse’	  og	   ‘særpræg	  særligt’	  har	  stor	  påvirkning	  på	  klyngen.	  Ud	   fra	  de	  demografiske	  

krydsninger	   kan	   det	   observeres,	   at	   størstedelen	   af	   klyngen	   er	   lønmodtagere	   eller	   selvstændige.	  

Derudover	   består	   klyngen	   af	   53,2%	   i	   alderen	   26-‐35	  og	   20,3%	   i	   alderen	   36-‐65	   år,	   hvorfor	   denne	  

klynge	  udgøres	  af	  flere	  ældre	  personer	  sammenlignet	  med	  klynge	  2	  og	  3.	  Ved	  en	  krydsning	  med	  

variablen	  ‘tilfredshed’	  fremgår	  det,	  at	  51,9%	  er	  ‘tilfredse’	  og	  26,6%	  er	  ‘meget	  tilfredse’	  ved	  køb	  af	  

FMCG.	  På	  tværs	  af	  klyngerne	  findes	  det	  dermed,	  at	  klynge	  1	  er	  det	  mest	  tilfredse	  segment.	  Ved	  en	  

krydsning	  med	  variablen	  ‘skift’	  kan	  det	  udledes	  at	  størstedelen	  af	  klyngen	  er	  forholdsvis	  skiftende	  

mellem	  brands	  ved	  deres	  indkøb	  med	  i	  alt	  69,7%	  ,	  der	  ‘i	  høj	  grad’	  er	  skiftende.	  Ved	  en	  krydsning	  

med	  variablen	  ‘loyalitet’	  findes	  det,	  at	  43,6%	  af	  klyngen	  ‘i	  nogen	  grad’	  er	  loyale,	  mens	  43,6%	  ‘i	  høj	  

grad’	  er	   loyale	  overfor	  brands.	  Dette	   indikerer,	  at	  klyngen	  både	  er	   loyale	  ved	  deres	   indkøb,	  men	  

også	  er	  meget	  skiftende	  (bilag	  11.7	  -‐	  11.8).	  	  

	  
Klynge	  2:	  Påvirkes	  mindst	  af	  reklame	  og	  særpræg	  	  

Klynge	  2	  har	  samme	  størrelse	  som	  klynge	  1,	  bestående	  af	  38,7%	  af	  datasættets	  respondenter	  (bi-‐

lag	  11.3).	  Sammenlignet	  med	  klynge	  1,	  påvirkes	  klynge	  2	  i	  mindre	  grad	  af	  de	  7	  faktorer	  ved	  køb	  af	  

FMCG.	  Det	  kan	  udledes,	  at	  klyngen	  særligt	  ikke	  påvirkes	  af	  variablene	  ‘reklame’	  og	  ‘særpræg’.	  Ved	  

de	  sociodemografiske	  variable	  kan	  det	  udledes,	  at	  klyngen	  består	  af	  45,6%	  respondenter	  under	  25	  

år	  og	  38%	  respondenter	  i	  alderen	  26-‐35.	  Det	  findes	  derudover,	  at	  57%	  er	  studerende	  og	  40,5%	  er	  

lønmodtagere,	  hvilket	  hænger	  godt	  sammen	  med	  aldersgruppen.	  Ved	  en	  krydsning	  med	  variablen	  

‘tilfredshed’	   findes	  det,	   at	   46,2%	  har	   svaret	   ‘hverken/eller’	  mens	  47,4%	  er	   ‘tilfredse’	  med	  deres	  

dagligvareindkøb.	  Sammenlignet	  med	  de	  andre	  klynger	  er	  klynge	  2	  mindst	  tilfreds,	  eller	  tager	  ikke	  

stilling	  til,	  hvorvidt	  de	  er	  tilfredse	  eller	  ej.	  Derudover	  findes	  det,	  at	  klyngen	  er	  forholdsvist	  skiften-‐

de	  mellem	  brands,	  men	  i	  en	  lavere	  grad	  end	  de	  andre	  klynger,	  da	  35,4%	  har	  svaret,	  at	  de	  er	  ‘i	  no-‐

gen	  grad’	  skiftende.	  Ved	  krydsningen	  med	  ‘loyalitet’	  findes	  det	  desuden,	  at	  klyngen	  er	  mindre	  loyal	  

sammenlignet	  med	  klynge	  2	  og	  3,	  med	  22,8%	  der	  har	  svaret,	  at	  de	  er	   i	  mindre	  grad	  loyale	  (bilag	  

11.7	  -‐	  11.8.	  	  

	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   96	  

Klynge	  3:	  påvirkes	  mest	  af	  pris	  og	  forventninger	  	  

Klynge	  3	  er	  den	  mindste	  af	  klyngerne	  bestående	  af	  22,5%	  af	  datasættets	  respondenter	  (bilag	  11.3).	  

Hertil	  kan	  det	  observeres,	  at	  klyngen	  påvirkes	  mest	  af	  faktorerne	  ‘pris’	  og	  ‘forventninger’.	  Klyngen	  

repræsenteres	   af	   65,2%	   respondenter	   under	   25	   år	   og	   30,4%	   i	   alderen	   26-‐35	   år,	   hvorfor	   denne	  

klynge	  repræsenteres	  af	  det	  yngste	  segment	  på	  tværs	  af	  de	  tre	  klynger.	  Ligeledes	  er	  størstedelen	  

af	  klyngen	  studerende,	  med	  60,9%	  studerende	  og	  37%	  lønmodtagere.	  Denne	  observation	  hænger	  

godt	  sammen	  med,	  at	  klyngens	  respondenter	  påvirkes	  mest	  af	  ‘pris’	  på	  tværs	  af	  de	  7	  faktorer.	  Ved	  

krydsning	  med	  variablen	  ‘tilfredshed’	  findes	  det,	  at	  størstedelen	  af	  denne	  klynge,	  hermed	  82,6%,	  

er	  overordnet	  tilfredse	  med	  deres	  køb	  af	  FMCG.	  Ved	  en	  krydsning	  med	  ‘skift’	  findes	  det,	  at	  klyngen	  

er	  forholdsvist	  meget	  skiftende	  i	  adfærd,	  hvilket	  også	  gjorde	  sig	  gældende	  for	  de	  to	  andre	  klynger.	  

Det	   findes	  derudover,	   at	  52%	  af	   klyngen	  er	   loyale	   i	   deres	  adfærd,	  hvorfor	  denne	  klynge	  minder	  

meget	  om	  klynge	  1,	  ved	  både	  at	  være	  skiftende	  men	  også	  loyale	  overfor	  brands.	  	  

	  

På	  baggrund	  af	  den	  foretagede	  klyngeanalyse	  kan	  det	  udledes,	  at	  der	  ikke	  findes	  markant	  forskel	  

på	  tværs	  af	  klyngerne,	  i	  forhold	  til	  om	  klyngerne	  er	  skiftende	  eller	  loyale	  i	  deres	  købsadfærd.	  Imid-‐

lertid	  kan	  der	  findes	  en	  forskel	  på	  klyngerne	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  variable	  klyngerne	  påvirkes	  mest	  og	  

mindst	  af	  ved	  køb	  af	  FMCG.	  	  

	  

7.6	  Estimering	  af	  vækstmodel	  
Følgende	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  identificere	  sammenhængene	  mellem	  de	  uafhængige	  og	  afhængi-‐

ge	  variable,	  der	  fremgår	  af	  referencerammen.	  Ydermere	  vil	  afsnittet	  give	  mulighed	  for	  at	  kunne	  af-‐	  

eller	  bekræfte	  afhandlingens	  hypoteser,	  samt	  kunne	  afhjælpe	  at	  besvare	  dele	  af	  problemformule-‐

ringen,	   herunder	   underspørgsmål	   5.	   Afsnittet	   vil	   derfor	   give	   indikation	   for,	   hvorledes	   en	   ny	  

vækstmodel	  for	  virksomheder	  i	  FMCG	  branchen	  kan	  opstilles.	  	  

	  

Der	  findes	  flere	  analysemetoder,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  opfange	  direkte	  såvel	  som	  indirekte	  sammen-‐

hænge	  mellem	  variable,	  hvorfor	  multipel	  regression	  vurderes	  til	  at	  være	  mindre	  anvendelige	  i	  for-‐

hold	  til	  at	  udarbejde	  en	  strukturel	  ligningsmodel.	  De	  tidligere	  anerkendte	  målemodeller,	  beskrevet	  
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i	  teorien,	  er	  alle	  estimeret	  ved	  Partial	  Least	  Square	  (herefter	  PLS),	  hvorfor	  denne	  metode	  ligeledes	  

anvendes	  i	  nærværende	  afhandling.	  	  

6.6.1	  Metode	  	  
PLS	   er	   en	  metode,	   der	   kan	   identificere	   de	   indirekte	   og	   direkte	   sammenhænge	  mellem	   de	   uaf-‐

hængige	  og	  afhængige	  variable.	  Herudover	  er	  det	  en	  iterativ	  metode,	  der	  både	  inkluderer	  faktor-‐

analyse	  og	  multipel	   regression	   (Grønholdt,	  Martensen,	   Jørgensen	  &	   Jensen,	  2015).	  De	   sammen-‐

hænge,	  der	  findes	  i	  modellen	  bliver	  estimeret	  af	  variablenes	  varians.	  Metoden	  er	  ligeledes	  anven-‐

delige	  til	  mindre	  stikprøver	  og	  kræver	  ikke	  normalfordelte	  data,	  hvilket	  kræves	  af	  multipel	  regres-‐

sion.	  Ligeledes	  er	  modellen	  robust	  mod	  skæv	  fordeling	  og	  der	  findes	  ingen	  forudsætning	  om	  mul-‐

tikollinearitet	  (ibid.).	  Endvidere	  er	  PLS	  et	  stærkt	  prædiktiv	  værktøj	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	  	  

	  

Estimeringen	   og	   vurderingen	   af	   den	   strukturelle	   ligningsmodel	   foregår	   iterativt	   for	   at	   opnå	   den	  

bedst	  mulige	  model,	  hvorfor	  analysen	  har	  sit	  udgangspunkt	  i	  Malhotra	  &	  Birks	  (2012)	  fremgangs-‐

måde	  (bilag	  12.1).	  	  

	  

Som	  udgangspunkt	  foretages	  analysen	  med	  de	  7	  fundne	  faktorer	  fra	  faktoranalysen,	  der	  fremgår	  

af	  referencemodellen.	  De	  7	  faktorer	  findes	  anvendelige	  ved	  faktoranalysen,	  da	  de	  har	  en	  faktorlo-‐

ading	  på	  over	  0,7,	  hvorfor	  disse	  vil	  inddrages	  konfirmativt	  i	  PLS	  analysen.	  Dermed	  er	  alle	  målevari-‐

ablene	  kategoriseret	  på	  forhånd.	  Imidlertid	  vil	  det	  i	  PLS	  analysen	  vurderes,	  om	  de	  7	  faktorer	  bibe-‐

holder	  deres	  loadingværdi	  på	  over	  0,7	  og	  hvorledes	  reliabiliteten	  er	  tilfredsstillende	  (Grønholdt	  et	  

al.,	  2015).	  	  

	  

Til	  at	  vurdere	  målemodellen	  betragtes	  ‘item	  relibility’,	  der	  identificerer	  om	  målevariablene	  bidra-‐

ger	  med	  en	   tilfredsstillende	   loading	   til	  den	  samlede	   faktor.	  Denne	   loading	  værdi	  anses	   som	  væ-‐

rende	  god	  hvis	  den	  er	  større	  end	  0,7,	  men	  bør	  ikke	  loade	  under	  0,4.	  Hvis	  der	  forekommer	  en	  lav	  

loading	  værdi	  bør	  det	  overvejes,	  hvorvidt	  den	  pågældende	  målevariabel	  skal	  udtages	  af	  modellen	  

(Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	   Imidlertid	  kan	  dette	  også	  vurderes	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv.	  Måle-‐

modellens	   reliabilitet	   kan	   ligeledes	   betragtes	   ud	   fra	   ‘Composite	   reliability’,	   der	   i	  modsætning	   til	  

reliabilitetsmålet	   ‘Cronbach’s	   Alpha’,	   tager	   højde	   for	   vægtningen	   af	   de	   forskellige	  målevariable.	  
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‘Composite	  reliability’	  tolkes	  på	  samme	  måde	  som	  ‘Cronbach’s	  Alpha’,	  hvorfor	  værdien	  skal	  være	  

over	  0,7	  (ibid.).	  	  

	  

Reliabilitets	  målet	   ‘AVE’	  supplerer	   til	  at	  måle	  reliabiliteten	   i	  modellen.	  Mere	  specifikt	  er	   ‘AVE’	  et	  

mål	   for	  den	  enkelte	  faktor	  og	   indikerer,	  hvor	  meget	  af	  variansen,	  der	  stammer	  fra	  de	  bagvedlig-‐

gende	  målevariable	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	  

	  

Til	   at	   vurdere,	   hvorvidt	   de	   latente	   variable	   adskiller	   sig	   anvendes	   diskriminant	   validitet.	   Denne	  

vurderes	  ved	  en	  sammenligning	  mellem	  kvadreret	  ‘AVE’	  og	  korrelationskoeffienten,	  hvor	  kvadre-‐

ret	  ‘AVE’	  skal	  være	  større	  end	  korrelationskoefficienten	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	  	  

	  

Til	  at	  vurdere	  den	  estimerede	  strukturelle	  ligningsmodel	  anvendes	  R^2,	  der	  er	  et	  udtryk	  for	  model-‐

lens	  forklaringsgrad.	  En	  høj	  forklaringsgrad	  er	  dog	  ikke	  fyldestgørende	  for	  modellen,	  hvis	  ikke	  der	  

findes	  signifikante	  sammenhængene	  mellem	  de	   latente	  variable.	  Signifikante	  sammenhænge	  bør	  

testes	  og	  vurderes	  ud	  fra	  variablenes	  t-‐værdier	  med	  afsæt	   i	  en	   ‘et-‐sidet	  t-‐test’	  og	  et	  95%	  signifi-‐

kansniveau	  med	   tilhørende	   værdier	   på	  over	   1,645	  og	   ligeledes	  p-‐værdier	   på	  under	   0,05.	  Denne	  

test	   foretages	  ved	  at	  anvende	   ‘bootstrapping’	  metoden	   i	  PLS	   (Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	  På	  denne	  

måde	  søges	  der	  efter	  at	  opnå	  den	  bedste	  strukturelle	   ligningsmodel	  og	  hermed	  en	  mulig	  vækst-‐

model	  for	  virksomheders	  salg	  af	  FMCG.	  	  

	  

Ved	  faktoranalysen	  blev	  ‘missing	  values’	  identificeret,	  hvorfor	  disse	  ligeledes	  angives	  som	  ‘missing	  

values’	  i	  PLS	  analysen	  som	  999	  værdier.	  Det	  vælges	  at	  omdanne	  den	  allerede	  valgte	  5	  punkts	  likert	  

skala	  til	  en	  0-‐100	  punkt	  skala,	  da	  dette	  jf.	  Grønholdt	  et	  al.	  (2015)	  vil	  gøre	  resultaterne	  nemmere	  at	  

fortolke	  intuitivt,	  da	  det	  viser	  virkningerne	  af	  en	  stigning	  i	  en	  variabels	  indeks	  i	  den	  efterfølgende	  

uafhængige	  variabel.	  	  

7.6.2	  Analysen	  	  
Af	  bilag	  12.2	  fremgår	  det,	  at	  næsten	  alle	  “item	  reliability”,	  for	  de	  latente	  variable	  er	  over	  den	  signi-‐

fikante	  grænse	  på	  0,7	  og	  dermed	  også	  over	  den	  kritiske	  grænse	  på	  0,4.	  Målevariablen	  s2e,	  vedrø-‐

rende	  mærkningsordninger,	  er	  under	  den	  kritiske	  grænse	  på	  0,4,	  hvorfor	  denne	  udtages	  fra	  mo-‐

dellen.	  	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   99	  

Ligeledes	   udtages	   ‘s2c’	   og	   ‘s3c’,	   da	   disse	   også	  befinder	   sig	   under	   den	   signifikante	   grænseværdi.	  

Ved	  at	  udtage	  disse	   to	  målevariable	  betyder	  det,	  at	  der	   ikke	   længere	  kan	  dannes	   faktoren	   ‘gen-‐

nemskuelighed	  og	  særpræg’	  som	  faktoranalysen	  tidligere	  viste.	  Derfor	  repræsenteres	  de	  to	  tema-‐

er	  nu	  kun	  af	  én	  målevariabel	  og	  dermed	  forklarer	  målevariablene	  100%	  af	  variansen	  (bilag	  12.3)	  

Målemodellens	  reliabilitet	  kan	  som	  nævnt	  også	  betragtes	  ud	  fra	  ‘Composite	  reliability’.	  Bilag	  12.4	  

indikerer,	   at	   målevariablene	   er	   over	   0,7.	   Variablen	   ‘tilstedeværelse’	   har	   den	   laveste	   værdi	   på	  

0,794.	  Dermed	  kan	  det	  udledes,	  at	  alle	  faktorerne	  har	  en	  stærk	  sammenhæng,	  hvilket	  giver	  måle-‐

modellen	  en	  høj	  reliabilitet.	  	  

	  

Af	  bilag	  12.4	  fremkommer	  målemodellens	  ‘AVE’	  værdier,	  hvor	  alle	  faktorerne	  er	  over	  0,5,	  hvorfor	  

mere	  end	  50%	  af	  variansen	  i	  den	  latente	  variabel	  forklares	  af	  målevariablene.	  Af	  ‘discriminant	  va-‐

lidity’	  kan	  det	  udledes,	  at	  kvadreret	  ‘AVE’	  er	  større	  end	  alle	  korrelationerne	  for	  de	  enkelte	  latente	  

variable,	  hvorfor	  variablene	  er	  forskellige	  fra	  hinanden	  og	  dermed	  kan	  modellens	  validitet	  vurde-‐

res	  som	  værende	  høj	  (12.5).	  	  

7.6.3	  Evaluering	  af	  strukturel	  ligningsmodel	  
Den	  strukturelle	  model	   i	  PLS	  vurderes	  ud	  fra	  R^2	  værdierne,	  der	  fremkommer	  ved	  modellens	  af-‐

hængige	  variable,	  herunder	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’.	  Det	  fremgår	  af	  bilag	  12.6,	  at	  ‘tilfreds-‐

hed’	   opnår	   en	   forklaringsgrad	   på	   57%,	   hvilken	   vurderes	   som	   værende	   relativ	   høj.	   ‘Loyalitet’	   og	  

‘Skift’	  opnår	  en	  mindre	  forklaringsgrad	  på	  henholdsvis	  10%	  og	  21,5%.	  Dette	  betyder	  dog	   ikke,	  at	  

der	  nødvendigvis	  er	  sammenhæng	  i	  mellem	  variablene,	  hvorfor	  sammenhængende	  testes	  og	  un-‐

dersøges	  i	  det	  følgende.	  	  

	  

Ved	  at	  anvende	  ‘bootstraping’	  metoden	  identificeres	  de	  signifikante	  sammenhænge.	  De	  indbyrdes	  

relationer,	  der	   ikke	  er	  signifikante	  frasorteres,	  som	  tidligere	  nævnt,	  efter	  det	  hierarkiske	  princip.	  

Denne	   proces	   foretages	   indtil	   alle	   sammenhænge	   findes	   signifikante	   (bilag	   12.8).	   Af	   bilag	   12.8	  

fremgår	  den	  endelige	  model	  med	  alle	  signifikante	  sammenhænge	  både	  direkte	  og	  indirekte.	  Ved	  

estimeringen	  af	  den	  endelig	  model	  findes	  det,	  at	  ‘tilfredshed’,	  ‘skift’	  og	  ‘loyalitet’	  opnår	  en	  forkla-‐

ringsgrad	  på	  henholdsvis	  på	  56,5%,	  20,7%	  og	  8,7%.	  	  
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Af	  den	  endelig	  model	  kan	  det	  udledes,	  at	  ‘tilfredshed’	  både	  har	  en	  signifikant	  sammenhæng	  med	  

‘skift’	  og	  ‘loyalitet’.	  	  Ifølge	  Grønholdt	  et	  al.	  (2000b)	  er	  tilfredshed	  ikke	  det	  samme	  som	  loyalitet,	  da	  

forbrugerne	  sagtens	  kan	  være	  tilfredse	  uden	  at	  være	  loyale.	  Der	  er	  imidlertid	  større	  sandsynlighed	  

for,	  at	   forbrugerne	  bliver	   loyale,	  hvis	  de	   først	  er	   tilfredse.	  Derfor	   findes	  det	  at	   sammenhængen,	  

der	  fremgår	  af	  PLS,	  ikke	  overraskende.	  Indsigten	  fra	  den	  nyere	  teori	  har	  ligeledes	  givet	  indikationer	  

for,	  at	  tilfredshed	  ikke	  kun	  fører	  til	   loyalitet,	  men	  at	  forbrugerne	  har	  tendens	  til	  at	  skifte	  mellem	  

brands,	  hvilket	  Sharp	  (2010)	  refererer	  til	  som	  værende	  “divided	  loyalty”.	  Af	  den	  kvalitative	  analyse	  

kunne	  det	  konkluderes,	  at	  flere	  af	  respondenterne	  genkøber	  et	  produkt,	  hvis	  de	  er	  tilfredse,	  hvil-‐

ket	  denne	  PLS-‐analyse	  understøtter.	  Herudover	  blev	  det	  fundet,	  at	  alle	  respondenterne	  er	  skiften-‐

de	  i	  deres	  adfærd,	  selvom	  de	  er	  tilfredse,	  hvorfor	  sammenhængen	  i	  mellem	  ‘tilfredshed’	  og	  ‘skift’	  i	  

PLS-‐analysen	  understøtter	  de	  tidligere	  indsigter	  fra	  kvalitativ	  analyse	  og	  teorien.	  	  

	  

PLS	  analysen	  viser,	  at	  variablene	   ‘pris’,	   ‘tilstedeværelse’,	   reklame’,	  og	   ‘image’	  alle	  har	  en	  direkte	  

effekt	  på	  tilfredshed	  og	  ligeledes	  en	  signifikant	  indirekte	  effekt	  på	  ‘skift’	  og	  ‘loyalitet’.	  Der	  kan	  her-‐

til	  drages	  paralleller	  til	  flere	  af	  de	  fundne	  indsigter	  fra	  afhandlingens	  teoriafsnit	  og	  den	  kvalitative	  

analyse.	   I	   den	   kvalitative	   analyse	   fandtes	   der	   især	   indikation	   for,	   at	   variablen	   ‘pris’,	   har	   en	   stor	  

påvirkning	  på	  respondenternes	  valg	  af	  FMCG.	  Hertil	  var	  nedsatte	  varer	  af	  stor	  betydning	  for,	  hvad	  

respondenterne	  køber	  fra	  gang	  til	  gang.	  Alle	  respondenterne	  nævnte	  ligeledes,	  at	  variablen	  ‘tilste-‐

deværelse’,	  herunder	  om	  varen	  er	  tilgængeligt	  i	  deres	  nærmeste	  supermarked,	  har	  stor	  påvirkning	  

på	  deres	  valg.	  Hertil	  kunne	  det	  udledes,	  at	  ‘tilstedeværelse’	  har	  mulig	  påvirkning	  på	  ‘skift’,	  da	  for-‐

brugerne	  gerne	  vil	  bruge	  så	  få	  ressourcer	  som	  muligt,	  og	  derfor	  vælger	  et	  produkt	  alt	  efter	  om	  det	  

er	  til	  stede	  og	  synligt.	  Ved	  den	  kvalitative	  analyse	  blev	  det	  desuden	  fundet,	  at	  image	  muligvis	  har	  

effekt	  på	  et	  køb,	  men	  at	  især	  et	  dårligt	  image	  kan	  bevirke,	  at	  forbrugerne	  ville	  fravælge	  et	  brand	  

og	  tilvælge	  et	  andet.	  Ligeledes	  hvis	  et	  brand	  har	  et	  godt	  image	  kan	  det	  få	  forbrugerne	  til	  at	  tilvæl-‐

ge	  dette	  brand	  fra	  gang	  til	  gang.	  Der	  fandtes	  ligeledes	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  reklame	  har	  påvirkning	  på	  

deres	  valg	  for	  køb,	  men	  at	  reklame	  dog	  højst	  sandsynligt	  har	  en	  ubevidst	  indflydelse.	  	  	  

	  

Herudover	  kan	  det	  af	  PLS	  analysen	  udledes,	  at	  ‘pris’	  og	  ‘gennemskuelighed’	  har	  en	  direkte	  signifi-‐

kant	  påvirkning	  ‘skift’.	  Af	  den	  kvalitative	  analyse	  blev	  der	  fundet	  mulige	  indikationer	  for,	  at	   ‘pris’	  

har	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  ‘skift’,	  da	  det	  netop	  er	  pris,	  der	  kan	  få	  alle	  respondenterne	  til	  direkte	  
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af	  skifte	  fra	  et	  produkt	  til	  et	  andet.	  Sammenlignet	  med	  referencerammens	  resterende	  uafhængige	  

variable	   findes	  det	   interessant,	  at	   variablen	   ‘gennemskuelighed’	  udelukkende	  har	  en	  direkte	  på-‐

virkning	  på	  ‘skift’	  og	  ikke	  ‘tilfredshed’.	  Heraf	  må	  det	  udledes,	  at	  mindre	  komplekse	  produkter	  har	  

en	  direkte	  påvirkning	  på,	  at	  forbrugerne	  har	  en	  skiftende	  adfærd.	  Hertil	  bør	  det	  understreges,	  på	  

baggrund	  af	  den	  kvalitative	  analyse,	  at	  certificeringer	  kan	  bidrage	  til	  et	  overskueligt	  produkt.	  For	  

mange	  certificeringer	  og	  mærker	  kan	  imidlertid	  gøre	  et	  produkt	  for	  uoverskueligt.	  	  

	  

Rent	  intuitivt	  er	  variablene	  ‘pris’	  og	  ‘gennemskuelighed’	  anvendelige	  til	  at	  danne	  et	  nemt	  overblik	  

over,	  hvilket	  produkt	  forbrugerne	  skal	  vælge.	  Hvis	  prisen	  er	  lav	  og	  produktet	  gennemskueligt	  gøres	  

valget	  mindre	  komplekst	  og	  hermed	  mindre	  ressourcekrævende	  for	  forbrugerne.	  	  

	  

Af	  PLS	  analysen	   findes	  det	  derudover,	  at	  variablen	   ‘særpræg’,	   som	  den	  eneste	  af	   referenceram-‐

mens	  uafhængige	  variable,	  har	  en	  direkte	  effekt	  på	   ‘loyalitet’.	   I	   teorien	  belyser	  Sharp	   (2010),	  at	  

særpræg	   gennem	   produktets	   ydre	   elementer	   medfører,	   at	   forbrugeren	   løbende	   kan	   genkalde	  

produktet	  i	  deres	  hukommelse	  og	  formentligt	  har	  købt	  produktet	  før.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  

at	  særpræg	  har	  direkte	  påvirkning	  på	  loyalitet,	  hvis	  forbrugeren	  genkøber	  de	  brands,	  de	  genken-‐

der	  på	  hylden.	  I	  den	  kvalitative	  analyse	  giver	  respondenterne	  ligeledes	  eksempler	  på,	  at	  de	  genkø-‐

ber	  brands,	  som	  de	  mener	  har	  et	  særpræg	  og	  dermed	  præference	  for.	  Hertil	  gives	  eksemplet	  på	  

Løgismose,	  som	  flere	  respondenterne	  mener	  udstråler	  et	  særpræg	  grundet	  dets	  kvalitetsbevidste	  

ydre.	  	  	  

	  

Variablen	  ‘forventninger’	  blev	  medtaget	  i	  referencerammen,	  på	  trods	  af,	  at	  forventninger	  tidligere	  

havde	  vist	  sig,	  i	  nogle	  tilfælde,	  ikke	  at	  have	  signifikant	  effekt	  på	  tilfredshed	  og	  loyalitet	  jf.	  Eskildsen	  

et	  al.	  (2007).	  Det	  findes	  ved	  PLS	  analysen,	  at	  ‘forventninger’	  ikke	  har	  en	  indirekte	  eller	  direkte	  på-‐

virkning	  på	  de	  afhængige	  variable.	  Dette	  kan	  indikere,	  at	  forventninger	  muligvis	  først	  medtages	  af	  

forbrugerne	  ved	  vurdering	  af	  tilfredshed,	  hvor	  forbrugerne	  afvejer	  produktets	  kunnen	  mod	  deres	  

givne	  forventninger	  til	  produktet.	  	  
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Af	  nedenstående	  fremgår	  den	  endelige	  referenceramme	  og	  hermed	  endelige	  vækstmodel,	  der	  er	  

udarbejdet	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  fundne	  strukturelle	  ligningsmodel	  fra	  PLS.	  	  	  

	  

	  

	  
Figur	  7.3	  Endelig	  referenceramme	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  bilag	  12.8	  	  

	  

7.7	  Delkonklusion	  og	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  4	  	  
Med	  afsæt	  i	  de	  nye	  indsigter	  fra	  teorien,	  den	  kvalitative-‐	  og	  kvantitative	  analyse,	  er	  der	  blevet	  til-‐

vejebragt	  viden	  om,	  hvordan	  en	  vækstmodel	  kan	  se	  ud	  for	  FMCG	  branchen.	  Der	  blev	  foretaget	  en	  

faktoranalyse	  med	  det	  formål	  om	  at	  kunne	  danne	  strukturer	  i	  datasættet	  og	  hermed	  reducere	  de	  

målevariable,	  der	  var	  angivet	  i	  spørgeskemaet.	  Som	  følge	  af	  faktoranalysen	  blev	  det	  identificeret,	  

at	   målevariablene	   samlede	   sig	   mere	   eller	   mindre	   som	   de	   faktorer	   angivet	   i	   referencerammen.	  

Imidlertid	   blev	   variablen	   ‘WOM’	  udtaget	   og	   variablen	   ‘produktkvalitet	   blev	   delt	   til	   to	   faktorer.	   I	  

forlængelse	   af	   faktoranalysen	   blev	   der	   foretaget	   en	   klyngeanalyse	   med	   formålet	   om	   at	   kunne	  

identificere	  eventuelle	   segmenter	  mellem	   respondenterne,	   der	   køber	   FMCG.	  Denne	  analyse	  de-‐

monstrerede,	  at	  der	  findes	  3	  segmenter	  inden	  for	  respondenterne,	  hvor	  klynge	  1	  påvirkes	  mest	  af	  
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gennemskuelighed	  og	  tilstedeværelse,	  klynge	  2	  påvirkes	  mindst	  af	  reklame	  og	  særpræg.	  Den	  sidste	  

klynge	   påvirkes	  mest	   af	   pris	   og	   forventninger.	   Imidlertid	   blev	   det	   overordnede	   identificeret,	   at	  

klyngerne	  minder	  meget	  om	  hinanden,	  da	  alle	  middelværdierne	  er	  tæt	  på	  hinanden.	  Ligeledes	  blev	  

det	   fundet	   gennem	  krydstabeller,	   at	   alle	   klyngerne	   er	   skiftende.	  Derfor	   kan	  det	   konkluderes,	   at	  

klyngerne	  rent	  karakteristika	  ikke	  er	  differentieret,	  selvom	  de	  viser	  det	  rent	  statistisk.	  	  

	  

PLS	  analysen	  definerede,	  at	  nogle	  af	  de	  fundne	  faktorer	  fra	  faktoranalysen	   ikke	  var	  signifikante	   i	  

deres	   loadings,	   hvorfor	   faktorerne	   blev	  ændret.	   Herefter	   blev	   det	  muligt	   at	   identificere	   og	   be-‐

stemme	  de	  indirekte	  og	  direkte	  sammenhænge	  mellem	  de	  afhængige	  og	  uafhængige	  variable.	  Af	  

PLS-‐analysen	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  ‘tilfredshed’	  har	  en	  signifikant	  påvirkning	  på	  ‘skift’	  og	  ‘loyali-‐

tet’.	  Herudover	  har	  ‘pris’	  og	  ‘gennemskuelighed’	  en	  direkte	  effekt	  på	  ‘skift’	  og	  ‘særpræg’	  en	  direk-‐

te	  effekt	  på	  ‘loyalitet’.	  Herudover	  blev	  der	  identificeret	  en	  række	  indirekte	  effekter,	  herunder	  ‘re-‐

klame’,	   ’image’,	   ‘tilstedeværelse’	   og	   ‘pris‘	   på	   ‘skift’	   og	   ‘loyalitet’.	   Heraf	   kan	   det	   konkluderes,	   at	  

mange	  af	  sammenhængende,	  der	  blevet	  fundet	  i	  teorien	  og	  den	  kvalitative	  analyse	  er	  blevet	  be-‐

kræftet	  i	  den	  kvantitative	  analyse.	  	  

	  

8	  Vurdering	  af	  hypoteser	  	  
På	  baggrund	  af	  PLS	  analysen	  og	  den	  endelige	  vækstmodel,	  kan	  de	  opstillede	  hypoteser	  jf.	  afsnit	  6	  

hhv.	  be-‐	  eller	  afkræftes.	  Dette	  er	  illustreret	  i	  nedenstående	  skema.	  	  

	  

Hypotese	  
	  

Resultat	  af	  PLS	  

H1:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilfredshed’	  
og	  ‘loyalitet’	  

Accepteres	  

H2:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilfredshed’	  
og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  

H3:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘image’	  og	  
hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  delvist	  
	  

H4.1:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘gennem-‐
skuelighed’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  

Accepteres	  delvist	  	  
	  

H4.2:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘særpræg’	  
og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  

Accepteres	  delvist	  	  
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H5:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘pris’	  og	  hhv.	  
‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

	  
Accepteres	  delvist	  

H7:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilstedevæ-‐
relse’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  delvist	  

H8:	  Der	  findes	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘reklame’	  og	  
hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  delvist	  

H9:	  Der	  findes	  en	  positiv	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  ‘for-‐
ventninger’	  og	  hhv.	  ‘tilfredshed’,	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Forkastes	  

H10:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘image’	  
og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  

H11.1:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘gen-‐
nemskuelighed’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Forkastes	  

H11.2:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘sær-‐
præg’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Forkastes	  

H12:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘pris’	  og	  
hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Accepteres	  

H14:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘tilstede-‐
værelse’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  

Accepteres	  

H15:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘reklame’	  
og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  

Accepteres	  

H16:	  Der	  findes	  en	  indirekte	  sammenhæng	  mellem	  ‘forvent-‐
ninger’	  og	  hhv.	  ‘loyalitet’	  og	  ‘skift’	  	  

Forkastes	  

	  
	  

9	  Strategiske	  anbefalinger	  til	  virksomheder	  i	  FMCG	  branchen	  
I	   foregående	  afsnit	  blev	  det	   fundet,	  hvilke	  drivere,	  der	  har	  en	   indirekte	  og	  direkte	  påvirkning	  på	  

køb	  af	  FMCG.	  Til	  at	  vurdere	  strategiske	  anbefalinger	  til	  virksomheder	  i	  FMCG	  branchen,	  findes	  det	  

relevant	  i	  nedenstående	  afsnit	  at	  vurdere,	  hvilke	  drivere,	  der	  har	  mindst	  og	  mest	  påvirkning.	  	  

	  

9.1	  Variablenes	  effekter	  	  
I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  er	  der	  udviklet	  en	  tabel,	  der	  danner	  et	  overblik	  over	  de	  uafhængige	  

variables	  totale	  påvirkning	  på	  de	  afhængige	  variable.	  Den	  totale	  effekt	  er	  udregnet	  på	  baggrund	  af	  

alle	  de	  signifikante	  værdier,	  nærmere	  stikoefficienter,	  der	  fremgår	  mellem	  variablene	  både	  direkte	  

og	  indirekte.	  Heraf	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  hvis	  én	  af	  de	  uafhængige	  variable	  hæves	  med	  1,	  vil	  den	  

afhængige	  variabel	  stige	  med	  den	  totale	  effekt	  (Grønholdt	  et	  al.,	  2015).	  
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	   Tilfredshed	   Loyalitet	   Skift	  

Pris	  	   0,378	   0,096	   0,302	  

Reklame	   0,420	   0,107	   0,131	  

Tilstedeværelse	   0,273	   0,071	   0,085	  

Image	   0,091	   0,023	   0,028	  

Særpræg	  	   	   0,118	   	  

Gennemskuelighed	   	   	   0,123	  

	  

Tabel	  9.1	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  bilag	  12.8	  

	  
Overordnet	   findes	   det,	   at	   de	   uafhængige	   variable	   har	   en	   større	   fælles	   indirekte	   påvirkning	   på	  

‘skift’	  variablen	  sammenholdt	  med	  ‘loyalitet’.	  Dette	  resultat	  giver	  en	  indikation	  for,	  at	  forbrugerne	  

i	  høj	  grad	  er	  skiftende,	  men	  samtidig	  kan	  være	  loyale	  i	  deres	  adfærd.	  	  

	  

Af	  tabellen	  fremgår	  det,	  at	  der	  er	  stor	  forskel	  på,	  hvilke	  uafhængige	  variable,	  der	  har	  størst	  indfly-‐

delse	  på	  de	  afhængige	  variable.	  Det	  findes	  ikke	  bemærkelsesværdigt,	  at	  ‘pris’	  har	  den	  største	  på-‐

virkning	  på	   ‘skift’,	  da	  variablen	  både	  har	  en	  direkte	  og	   indirekte	  effekt	  på,	  at	   forbrugerne	  skifter	  

mellem	  brands.	  Det	  fremgår	  desuden,	  at	  de	  to	  uafhængige	  variable	  ‘reklame’	  og	  ‘tilstedeværelse’	  

mere	  eller	  mindre	  har	  samme	  effekt	  på	   ‘skift’	  og	   ‘loyalitet’.	  Det	   findes	  dog,	  at	  variablene	  har	  en	  

mindre	  effekt	  på	  loyalitet	  sammenlignet	  med	  skift.	  	  

	  

Det	  findes	  bemærkelsesværdigt,	  at	  ‘image’	  er	  den	  variabel	  med	  den	  mindste	  effekt	  på	  alle	  de	  af-‐

hængige	  variable.	   Image	  har	   i	   tidligere	  EPSI	  undersøgelser	  vist	   sig	  at	  have	  en	   stigende	  effekt	  på	  

kundens	  tilfredshed.	  Imidlertid	  giver	  denne	  afhandling	  indikation	  for,	  at	  de	  øvrige	  variable	  vægter	  

højere	  for	  kundernes	  tilfredshed,	  ved	  køb	  af	  FMCG,	  sammenholdt	  med	  image.	  	  

	  

‘Særpræg’	  har	  den	  største	  effekt	  på	  ‘loyalitet’,	  hvilket	  kan	  forklares	  ved,	  at	  denne	  variabel	  har	  en	  

direkte	  påvirkning	  på	   loyalitet.	  Det	  må	  dog	  bemærkes,	  at	  reklame	  og	  pris	  tilnærmelsesvis	  har	  en	  

ligeså	   stor	   påvirkning	   på	   loyalitetsvariablen.	   Desuden	   findes	   det,	   at	   ‘gennemskuelighed’	   har	   en	  

tilnærmelsesvis	  lige	  stor	  påvirkning	  på	  ‘skift’	  som	  ‘reklame’.	  	  
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9.2	  Strategiske	  anbefalinger	  	  
I	   teoriafsnittet	   er	   det	   belyst,	   hvorledes	  mange	   tidligere	   undersøgelser	   har	   beskæftiget	   sig	  med	  

tilfredshed	  og	  loyalitet.	  I	  nærværende	  afhandling	  er	  der	  opstillet	  en	  referenceramme,	  der	  beskæf-‐

tiger	  sig	  med	  tilfredshed	  og	  hvorledes	  tilfredshed	  har	  en	  påvirkning	  på	  loyalitet	  og/eller	  skift.	  I	  af-‐

handlingen	  anerkendes	  det	  imidlertid,	  at	  loyalitet	  i	  en	  vis	  grad	  stadig	  eksisterer,	  men	  at	  skiftende	  

forbrugere	  ligeledes	  er	  en	  realitet.	  Da	  skift	  er	  det	  nye	  bidrag	  til	  videnskaben,	  findes	  det	  interessant	  

at	  udarbejde	  et	  prioriteringskort,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  strategiske	  tiltag	  herfor.	  Nærmere	  sagt	  

vil	  udarbejdelsen	  af	  strategiske	  tiltag	   ikke	  foretages	  med	  målet	  om	  at	  fastholde	  nuværende	  kun-‐

der,	  men	  snarere	  hvorledes	  tiltag	  kan	  rettes	  mod	  nye	  og	  skiftende	  kunder.	  	  

	  

I	  følgende	  er	  udarbejdet	  et	  prioriteringskort	  for	  skift,	  der	  kan	  anvendes	  prædikativt	  til	  at	  identifice-‐

re	  strategiske	  anbefalinger	  til	  virksomheder	  i	  FMCG	  branchen.	  Af	  prioriteringskortet	  kan	  det	  aflæ-‐

ses,	  hvilke	  variable,	  der	  performer	  bedst	  i	  forhold	  til	  at	  drive	  køb	  af	  FMCG.	  Derudover	  kan	  det	  af-‐

læses,	  hvilke	  variable,	  der	  har	  den	  største	  effekt	  på	  skift.	  Prioriteringskortet	  er	  inddelt	  efter	  et	  be-‐

regnet	   gennemsnit	   for	   variablenes	   direkte	   og	   indirekte	   effekter	   og	   performances	   (Martensen	  &	  

Grønholdt	  2010).	  

	  

	  
	  

Figur	  9.1	  Kilde:	  egen	  tilvirkning	  på	  bagrund	  af	  Martensen	  &	  Grønholdt	  (2010)	  	  
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Det	  må	  anerkendes,	  at	  prisen	  har	  en	  betydelig	  effekt	  på,	  at	  forbrugerne	  skifter	  mellem	  brands,	  da	  

pris	  har	  en	  særlig	  høj	  performance	  for	  valg	  af	  FMCG	  samt	  betydelig	  effekt	  på	  skift.	  I	  teoriafsnittet	  

blev	  det	  belyst,	   at	   Sharp	   (2010)	  og	  Bogomolova	   (2019)	   ikke	   finder	  midlertidige	  prisreduceringer	  

effektive	  for	  virksomhedens	  indtjening	  eller	  tilegnelse	  af	  nye	  kunder.	  Hertil	  påpeges	  det	  af,	  at	  pris-‐

nedsættelse	  udelukkende	  skaber	  kortsigtede	  resultater.	  Ved	  den	  kvalitative	  analyse	  belyses	  det,	  at	  

pris	  er	  en	  ekstrem	  vigtig	  driver	  for	  køb	  af	  FMCG,	  særligt	  nedsatte	  priser	  er	  afgørende	  for	  respon-‐

denternes	  valg.	  	  

	  

Resultaterne	   fra	  den	  kvalitative	  analyse	   samt	  PLS	  analysen	   indikerer,	   at	   virkeligheden	   synes	   for-‐

skellig	  fra	  teorien.	  Det	  bør	  ikke	  underkendes,	  hvor	  stor	  en	  påvirkning	  prisen	  har	  på	  forbrugerne	  og	  

deres	  valg	  for	  køb	  i	  FMCG	  branchen.	  Derfor	  findes	  prisen	  placeret	  i	  det	  strategiske	  indsatsområde	  

“fortsæt	  det	  gode	  arbejde”	  med	  høj	  performance	  og	  høj	  effekt	  på	  skift.	  Det	  er	  i	  dette	  strategiske	  

område,	   at	   virksomheder	   tillægges	   konkurrencemæssige	   fordele,	   hvorfor	   virksomheder	   i	   FMCG	  

branchen	  bør	  starte	  på	  eller	  fortsat	  bør	  bestræbe	  sig	  på	  at	  foretage	  tiltag	  i	  forhold	  til	  pris.	  Hertil	  

må	  det	  understreges,	  at	  det	  ikke	  kan	  forudsiges,	  hvilken	  effekt	  disse	  tiltag	  har	  på	  lang	  sigt,	  hvorfor	  

virksomheder	  skal	  foretage	  en	  afvejning	  for,	  om	  de	  kan	  sælge	  dét	  ekstra	  ved	  at	  sætte	  prisen	  ned.	  	  

	  

Reklame	  findes	  på	  grænsen	  mellem	  to	  af	  kortets	  tiltagsområder	  “observer	  position”	  og	  “primære	  

indsats”.	  Det	  kan	  aflæses,	  at	  reklame	  har	  en	  betydelig	  effekt	  på	  forbrugernes	  skift,	  men	  en	  mindre	  

performance	  sammenlignet	  med	  de	  øvrige	  variable.	  Placeringen	  indikerer,	  at	  reklamering	  har	  højt	  

potentiale	   for	  branchens	  virksomheder,	  da	  reklame	  performer	   lavt,	  men	  har	  en	  høj	  effekt	  på,	  at	  

forbrugerne	  skifter.	  Virksomheder	  i	  branchen	  bør	  foretage	  en	  indsats	  på	  dette	  område	  og	  hermed	  

prioritere,	   samt	   tilegne	   flere	   af	   virksomhedernes	   ressourcer	   til	   reklame.	   Hvis	   virksomhedernes	  

reklame	   performance	   forbedres,	   medfører	   dette	   muligvis,	   at	   forbrugerne	   skifter	   over	   til	   deres	  

brand.	  	  

	  

I	  spørgeskemaet	  for	  den	  kvantitative	  analyse	  blev	  respondenterne	  adspurgt	  til,	  hvilke	  reklamefor-‐

mer,	  der	  menes	  at	  have	  størst	  påvirkning	  på	  respondenternes	  valg	  af	  FMCG.	   I	  bilag	  13.1	  fremgår	  

fordelingen	  af	  reklametyper,	  hvoraf	  det	  umiddelbart	  fremgår,	  at	  tilbudsaviser,	  online	  reklamer	  og	  
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TV	  reklamer	  har	  størst	  indflydelse	  på	  forbrugerne.	  Virksomheder	  i	  FMCG	  branchen	  bør	  derfor	  ind-‐

tænke,	   hvilke	   kanaler,	   der	  mest	   optimalt	   eksponerer	   forbrugerne.	   Tilbudsaviser	   har	   den	   største	  

påvirkning	  på	  tværs	  af	  alle	  kanaler,	  hvilket	  også	  hænger	  sammen	  med,	  at	  forbrugerne	  tiltrækkes	  af	  

tilbudskampagner	  og	  skifter	  mellem	  brands	  alt	  efter,	  hvad	  der	  findes	  på	  tilbud.	  

	  

Variablene	  image,	  tilstedeværelse	  og	  gennemskuelighed	  kan	  observeres	  øverst	  i	  venstre	  hjørne	  af	  

prioriteringskortet.	  Alle	  variablene	  angiver	  relative	  høje	  performances.	  Imidlertid	  kan	  det	  identifi-‐

ceres,	  at	   image	  besidder	  en	   lav	  effekt	  på	  skift.	  Variablen	  tilstedeværelse	  scorer	  den	  højeste	  per-‐

formance	  værdi.	  Gennemskuelighed	  har	  den	   største	  effekt,	   hvorfor	  denne	  næsten	  er	   allokeret	   i	  

kvadranten,	   der	   fokuserer	   på	   at	   ”fortsætte	   det	   gode	   arbejde”,	   hvorfor	   ressourcerne	   hertil	   som	  

minimum	  bør	  allokeres,	  som	  de	  er	  allokeret	  i	  dag.	  Hvis	  virksomhederne	  styrker	  deres	  tilstedevæ-‐

relse	  vil	  det	  alt	  andet	  lige	  have	  en	  indflydelse	  på	  om	  kunderne	  skifter.	  Selvom	  image	  scorer	  højt	  på	  

performance	   bør	   denne	   variabel	   nedprioriteres,	   da	   tilstedeværelse	   både	   scorer	   højt	   på	   perfor-‐

mance	  og	  på	  effekt.	  Dette	  bevirker,	  at	  der	  skal	  allokeres	  færre	  ressourcer	  til	  image	  og	  dermed	  en	  

mindre	  indsats	  til	  forbedring	  af	  denne	  variabel.	  Herudover	  bør	  virksomhederne	  i	  høj	  grad	  udnytte	  

interaktionen	  mellem	  tilstedeværelse	  og	  reklame.	  	  

	  

I	  teoriafsnittet	  blev	  det	  identificeret,	  at	  vægtningen	  og	  samspillet	  mellem	  reklame	  og	  tilstedevæ-‐

relse	  er	  altafgørende	  i	  forbrugerrejsen	  (Court	  et	  al.,	  2017).	  Sharp	  (2010)	  understreger	  flere	  gange,	  

virksomheders	  reklame	  har	  en	  mere	  betydningsfuld	  effekt,	  hvis	  produktet	  er	  til	  stede	  og	  synligt	  i	  

butikkerne.	  Herigennem	  genkaldes	   forbrugernes	   hukommelse,	   hvilket	   øger	   sandsynligheden	   for,	  

at	  forbrugerne	  foretager	  et	  køb.	  Dette	  understøtter	  det	  strategiske	  tiltag	  om,	  at	  virksomheder	  bør	  

fokusere	  på	  interaktionen	  mellem	  reklame	  og	  tilstedeværelse.	  	  

	  

9.3	  Delkonklusion	  og	  besvarelse	  af	  underspørgsmål	  5	  
Af	  ovenstående	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  hvilke	  uafhængige	  variable,	  der	  har	  den	  

største	  effekt	  på	  de	  afhængige	  variable,	  hvorfor	  der	  er	  blevet	  udarbejdet	  et	  prioriteringskort	  til	  at	  

angive	  strategiske	  tiltag	  for	  virksomheder	  i	  FMCG	  branchen.	  Der	  blev	  udarbejdet	  et	  prioriterings-‐
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kort	  for	  skift,	  som	  følge	  af,	  at	  der	  allerede	  er	  foretaget	  adskillige	  strategiske	  anbefalinger	  i	  forhold	  

til	  loyalitet,	  sammenholdt	  med	  de	  nye	  indsigter,	  der	  viser	  en	  skiftende	  adfærd	  hos	  forbrugerne.	  	  

	  

Af	  prioriteringskortet	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  virksomheder	  bør	  ”fortsætte	  det	  gode	  arbejde”	  med	  

pris.	  Forbrugerne	  anser	  prisen	  som	  en	  guide	  til,	  hvad	  de	  skal	  købe.	  Prisen	  mindsker	  forbrugernes	  

rationelle	  beslutninger,	  hvorfor	  de	  ved	  en	  prisnedsættelse	  føler,	  at	  de	  har	  sparet	  og	  vundet.	  Imid-‐

lertid	   pointerer	   flere	   teoretikere,	   at	   nedsatte	   priser	   kun	   er	   rentabelt	   i	   et	   kortsigtet	   perspektiv,	  

hvorfor	  det	  anbefales,	  at	  virksomheder	  estimerer,	  hvor	  mange	  flere	  produkter	  de	  skal	  sælge	  til	  en	  

lavere	  pris	   for	  at	  opnå	  samme	  resultat.	  Af	  prioriteringskortet	  kunne	  det	  desuden	  udledes,	  at	   re-‐

klame	  bør	  være	  den	  ”primære	   indsats”	   for	  virksomheder.	  Reklame	  har	  en	  forholdsvis	  høj	  effekt,	  

men	  en	  tilhørende	  lav	  performance,	  hvorfor	  virksomheder	  bør	  allokere	  ressourcer	  til	  at	  forbedre	  

og	  tilrettelægge	  reklamer.	  I	  forlængelse	  heraf	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  det	  er	  tilbudsaviser,	  online	  

reklamer	  og	  tv	  reklamer,	  der	  har	  den	  største	  indflydelse	  på	  skift.	  Endvidere	  kan	  det	  udledes,	  at	  der	  

findes	  flere	  drivere,	  som	  virksomheder	  kan	  tilpasse	  for	  at	  få	  forbrugerne	  til	  at	  skifte.	  Tilstedevæ-‐

relse	  har	  en	  høj	  performance	  og	  større	  effekt	  end	  image,	  hvorfor	  virksomheder	  bør	  allokere	  penge	  

til	   tilstedeværelse.	   Heraf	   kan	   det	   konkluderes,	   at	   det	   optimale	   for	   virksomheder	   er	   at	   skabe	   et	  

samspil	  mellem	  tilstedeværelse	  og	  reklame,	  da	  denne	  styrkende	  sammenhæng	  er	  understøttet	  af	  

tidligere	  diskuteret	  teori.	  	  	  

	  

10	  Konklusion	  	  
Denne	  afhandling	  havde	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvorledes	  eksisterende	  anerkendte	  målemodeller	  

for	  kundeloyalitet	  kan	  tillægges	  en	  ny	  betydning,	  ved	  at	  omfavne	  de	  i	  dag	  relevante	  købstendenser	  

og	  drivere	  for	  køb	  af	  FMCG.	  Hertil	  var	  hensigten	  at	  udarbejde	  en	  vækstmodel	  for	  virksomheder	  i	  

FMCG	  branchen	  til	  måling	  af,	  hvilke	  variable,	  der	  gør	  kunderne	  tilfredse,	  hvoraf	  de	  eventuelt	  fore-‐

tager	  et	  genkøb.	  I	  den	  forbindelse	  fandtes	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  modellens	  ulti-‐

mative	  mål	  for	  vækst	  fortsat	  bør	  være	  kundeloyalitet,	  da	  forbrugere	  eventuelt	  kan	  karakteriseres	  

som	  værende	  tilfredse,	  men	  også	  skiftende	  i	  deres	  købsadfærd.	  	  
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Følgende	  problemformulering	  havde	  til	  formål	  at	  afdække	  ovenstående:	  	  	  	  	  	  	  

Hvilke	  variable	  driver	  FMCG	  virksomheders	  salg	  i	  dag	  og	  hvordan	  vil	  en	  ny	  vækstmodel	  se	  ud	  med	  

afsæt	  i	  disse	  variable?	  	  

	  

For	  at	  kunne	  præsentere	  et	  fyldestgørende	  svar	  for	  problemformuleringen,	  blev	  der	  udarbejdet	  5	  

underspørgsmål,	  hvor	  samspillet	  mellem	  disse	  har	  formet	  afhandlingens	  helhed.	  	  

	  

Af	  afhandlingens	  teoriafsnit	  blev	  det	  belyst,	  hvad	  der	  kendetegner	  de	  traditionelle	  målemodeller	  

for	  tilfredshed	  og	  loyalitet.	  Fælles	  for	  alle	  modellerne	  er	  variablene	  ‘tilfredshed’	  og	  ‘loyalitet’,	  der	  

er	  opstillet	  som	  det	  ultimative	  mål	  for	  vækst.	  De	  europæiske	  målemodeller,	  ECSI	  og	  derefter	  EPSI,	  

er	  senest	  udviklet	  og	  tilpasset	  de	  foregående	  modeller.	  EPSI	  arbejder	  med	  7	  latente	  variable,	  hvor-‐

af	  ‘image’,	  ‘forventninger’,	  ‘produktkvalitet’	  og	  ‘servicekvalitet’	  leder	  til	  ‘forventet	  værdi’,	  ‘tilfreds-‐

hed’	  og	  dernæst	   ‘loyalitet’.	  Modellen	  er	  opbygget	  generisk	  med	  en	   række	  målevariable,	  der	  un-‐

derstøtter	  de	  latente	  variable,	  hvilket	  muliggør,	  at	  virksomheder	  på	  tværs	  af	  brancher	  kan	  anven-‐

de	  modellen.	  	  

	  

På	  baggrund	  af	  nyere	   teori,	   heriblandt	   videnskabelige	  undersøgelser	  og	   forskning	   i	   forbrugerad-‐

færd	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  loyalitetsbegrebet	  i	  dag	  er	  udfordret	  i	  FMCG	  branchen.	  I	  forlængelse	  

heraf	  blev	  det	  belyst,	  at	  loyale	  kunder	  udgør	  en	  mindre	  del	  af	  en	  virksomheds	  kundebase,	  hvorfor	  

det	  blev	  udledt,	  at	  virksomheder	  også	  bør	  fokusere	  på	  mindre	  loyale	  kunder.	  I	  teoriafsnittet	  fand-‐

tes	  der	  indikation	  for,	  at	  forbrugerne	  i	  høj	  grad	  er	  skiftende	  i	  deres	  købsadfærd,	  uagtet	  om	  de	  er	  

tilfredse.	  På	  baggrund	  af	  denne	  indsigt	  blev	  ‘skift’	  inddraget	  som	  afhængig	  variabel	  i	  afhandlingens	  

midlertidige	  referenceramme.	  Imidlertid	  fandtes	  der	  belæg	  for,	  at	  ‘tilfredshed’	  og	  ‘loyalitet’	  skulle	  

inddrages.	  Ved	  den	  teoretiske	  diskussion	  blev	  det	  yderligere	  identificeret,	  at	  ‘image’,	  ‘produktkva-‐

litet’,	  ‘pris’,	  ‘WOM’,	  ‘tilstedeværelse’,	  ‘reklame’	  og	  ‘forventninger’	  fandtes	  væsentlige	  at	  medtage	  i	  

referencerammen	  til	  videre	  analyse.	  

	  

På	  baggrund	  af	  interviews	  kunne	  det	  udledes,	  at	  respondenterne	  i	  høj	  grad	  er	  drevet	  af	  de	  opstil-‐

lede	  uafhængige	  variable	  i	  referencerammen.	  Derudover	  kunne	  det	  udledes,	  at	  loyalitetsbegrebet	  
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hænger	  sammen	  med	  tilfredshed,	  men	  omvendt	  blev	  det	  fundet,	  at	  respondenterne	  er	  skiftende	  i	  

deres	  indkøb	  på	  trods	  af,	  at	  de	  er	  tilfredse.	  

	  

Som	  følge	  af	  faktoranalysen	  blev	  variablen	  ‘WOM’	  udtaget	  af	  referencerammen	  og	  ‘produktkvali-‐

tet’	  opdelt	  i	  variablene	  ‘gennemskuelighed’	  og	  ‘mærkningsordninger’.	  Herefter	  blev	  der	  foretaget	  

en	  klyngeanalyse,	  hvoraf	  det	  blev	  konkluderet,	  at	  der	  ikke	  findes	  en	  betydelig	  differentiering	  mel-‐

lem	   de	   fundne	   segmenter,	   da	   alle	   segmenter	   er	   forholdsvis	   loyale,	  men	   også	   skiftende	   i	   deres	  

købsadfærd.	  	  

	  

Af	  PLS	  analysen	  blev	  en	  vækstmodel	  estimeret	  med	  primære	  signifikante	  drivere	  for	  salg	  af	  FMCG.	  

Driverne	   består	   af	   ‘image’,	   ‘pris’,	   ‘reklame’,	   ‘tilstedeværelse’,	   ‘gennemskuelighed’	   og	   ‘særpræg’.	  

Det	   kunne	   konkluderes,	   at	   reklame,	   image,	   tilstedeværelse	   og	   pris	   har	   en	   direkte	   effekt	   på	   til-‐

fredshed	   samt	   en	   indirekte	   effekt	   på	   skift	   og	   loyalitet.	   Endvidere	   kunne	   det	   konkluderes,	   at	   til-‐

fredshed	   har	   signifikant	   effekt	   på	   skift	   og	   loyalitet.	   Hertil	   blev	   det	   fundet,	   at	   tilfredshed	   har	   en	  

større	  effekt	  på	  skift	  sammenholdt	  med	  loyalitet,	  hvorfor	  forbrugerne	  i	  høj	  grad	  er	  skiftende,	  men	  

samtidig	  kan	  være	  loyale	  over	  for	  brands.	  Herudover	  kunne	  det	  konkluderes,	  at	  pris	  og	  gennem-‐

skuelighed	  har	  en	  direkte	  effekt	  på	  skift,	  mens	  særpræg	  har	  en	  direkte	  effekt	  på	  loyalitet.	  	  

	  

Med	  afsæt	   i	  den	  nye	  vækstmodel	  blev	  der	  angivet	  muligheder	  for	  strategiske	  tiltag,	  der	  kan	  for-‐

bedre	  virksomheders	  salg	  af	  FMCG.	  Da	  det	  blev	  fundet,	  at	  forbrugerne	  har	  en	  skiftende	  adfærd	  på	  

trods	  af,	  at	  de	  er	  tilfredse,	  blev	  der	  udarbejdet	  et	  prioriteringskort	  for	  skift.	  Af	  prioriteringskortet	  

blev	  det	  udledt,	  at	  virksomheder	  bør	  foretage	  prisjusteringer	  for	  at	  tiltrække	  de	  skiftende	  forbru-‐

gere.	  Imidlertid	  blev	  det	  anbefalet,	  at	  virksomheder	  bør	  afveje,	  hvilke	  prisjusteringer,	  der	  er	  ren-‐

table.	  Det	  blev	  desuden	  udledt,	  at	  reklame	  bør	  være	  virksomheders	  primære	  indsats,	  da	  reklame	  

har	  en	  lav	  performance,	  men	  en	  forholdsvis	  høj	  effekt	  på,	  at	  forbrugerne	  skifter.	  I	  forlængelse	  her-‐

af	   anbefales	  det,	   at	   virksomheder	   allokerer	   ressourcer	   til	   at	   forbedre	  og	   tilrettelægge	   reklamer.	  

Endvidere	  kunne	  det	  udledes,	  at	  tilstedeværelse	  har	  en	  større	  effekt	  på	  skift	  end	   image,	  hvorfor	  

virksomheder	  bør	  allokere	  flere	  penge	  til	  tilstedeværelse	  frem	  for	  image.	  Afslutningsvist	  blev	  det	  

anbefalet,	  at	  virksomhederne	  bør	  skabe	  et	  sammenspil	  mellem	  tilstedeværelse	  og	  reklame,	  hvilket	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   112	  

kan	  bidrage	  til	  en	  højere	  effekt	  til,	  at	  forbrugerne	  skifter.	  Den	  nye	  vækstmodel	  er	  afbilledet	  i	  figur	  

7.3.	  	  

	  

11	  Diskussion	  
Ovenstående	  konklusion	  har	  givet	  svar	  på	  afhandlingens	  problemformulering.	  Følgende	  afsnit	  har	  

til	   formål	  at	  diskutere	  afhandlingens	   forskellige	  analyser,	  der	  har	   tilvejebragt	  viden	   for	  at	   kunne	  

besvare	  afhandlingens	  problemformulering.	  Ydermere	  kan	  denne	  diskussion	  skabe	  et	  mere	  nuan-‐

ceret	   billede	   af	   de	   ovenstående	   fundne	   resultater.	   I	   forlængelse	   heraf	   vil	   det	   diskuteres,	   hvilke	  

eventuelle	  begrænsninger	  afhandlingen	  besidder,	   samt	  hvilke	  erfaringer	  undersøgelserne	  har	  bi-‐

draget	  med.	  Dermed	  er	  der	  i	  undersøgelserne	  blevet	  identificeret	  flere	  elementer,	  der	  med	  fordel	  

kunne	  være	  anvendt	  eller	  medtaget	  i	  afhandlingen.	  Endvidere	  vil	  afsnittet	  belyse	  alternative	  pro-‐

blemstillinger	  og	  anbefalinger	  til	  fremtidige	  undersøgelser,	  der	  foretages	  for	  FMCG	  branchen.	  Af-‐

slutningsvist	  vil	  der	  forsøges	  at	  perspektivere	  til	  et	  bredere	  spektrum,	  da	  nærværende	  afhandling	  

giver	  indikationer	  for,	  at	  der	  muligvis	  er	  sket	  et	  paradigmeskift	  i	  forbrugernes	  adfærd.	  Her	  vil	  det	  

belyses,	  hvorledes	  segmentering	  kan	  forventes	  at	  have	  en	  ny	  betydning	  for	  forretningsforståelse.	  	  

	  

11.1	  Afhandlingens	  begrænsninger	  	  
Indledningsvist	  kan	  det	  identificeres,	  at	  afhandlingens	  kvalitative	  metoder	  med	  fordel	  kunne	  være	  

suppleret	  med	  et	  fokusgruppeinterview	  for	  at	  undersøge	  de	  synergieffekter,	  der	  måtte	  opstå	  i	  et	  

socialt	   rum.	   Ved	   et	   fokusgruppeinterview	   kan	   respondenterne	   udvide	   hinandens	   holdninger,	   da	  

respondenterne,	  som	  enkelte	  individer,	  kan	  følge	  op	  på	  hinanden.	  På	  denne	  måde	  ville	  der	  være	  

mulighed	  for	  at	  få	  diskuteret	  og	  kritisk	  evalueret	  på	  parametre	  for	  køb	  af	  FMCG,	  samt	  finde	  hidtil	  

uidentificerede	  parametre.	  Ligeledes	  kunne	  der	  med	  fordel	  være	  foretaget	  et	  observationsstudie,	  

med	  formålet	  om	  at	  identificere	  forbrugernes	  holdningsmæssige	  versus	  adfærdsmæssige	  adfærd.	  

Heraf	   ville	   der	   eventuelt	   være	  mulighed	   for	   at	   sammenligne	   forbrugernes	   svar	   i	   spørgeskemaet	  

med,	  hvordan	  forbrugerne	  reelt	  agerer,	  når	  de	  foretager	  deres	  køb	  af	  FMCG.	  
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Nærværende	   afhandling	   har	   udelukkende	   beskæftiget	   sig	  med	   FMCG	   på	   et	   overordnet	   niveau,	  

hvorfor	  der	  ikke	  er	  foretaget	  undersøgelser	  på	  produkt-‐	  eller	  brandniveau.	  Dette	  valg	  er	  foretaget	  

bevidst	  for	  at	  kunne	  afgive	  generelle	  indsigter	  om	  FMCG	  branchen.	  Imidlertid	  har	  det	  overordnede	  

niveau	  muligvis	  svækket	  respondenternes	  evne	  til	  at	  give	  konkrete	  besvarelser	  på	  spørgsmålene,	  

da	  det	  kan	  findes	  mere	  komplekst	  og	  ressourcekrævende	  at	  genskabe	  købssituationer	  på	  et	  over-‐

ordnet	  niveau	  end	  for	  et	  konkret	  produkt.	  Hvis	  forbrugerne,	  ved	  spørgeskemaet,	  i	  stedet	  var	  ble-‐

vet	   præsenteret	   for	   et	   konkret	   produkt	   ville	   dette	  muligvis	   virke	  mindre	   ressourcekrævende	   og	  

lettere	  for	  forbrugerne	  at	  forholde	  sig	  til.	  Da	  undersøgelsen	  er	  foretaget	  på	  et	  generelt	  brancheni-‐

veau	  for	  FMCG,	  kan	  dette	  ligeledes	  begrænse	  generaliserbarheden	  af	  resultaterne.	  	  

	  

I	  afhandlingen	  blev	  der	  på	  bagrund	  af	  teorien	  udvalgt	  relevante	  drivere	  for	  køb	  af	  FMCG,	  hvilke	  

blev	  medtaget	  til	  de	  kvalitative	  og	  kvantitative	  analyser.	  I	  forlængelse	  heraf	  vurderes	  det,	  at	  vari-‐

ablen	  ’oplevet	  værdi’	  med	  fordel	  kunne	  være	  medtaget	  i	  afhandlingens	  referenceramme.	  Denne	  

variabel	  indgår	  ligeledes	  i	  flere	  af	  de	  tidligere	  målemodeller.	  Hvis	  virksomhederne	  har	  et	  kendskab	  

til,	  hvad	  det	  er,	  der	  skaber	  værdi	  for	  kunderne	  kan	  dette	  være	  en	  konkurrencemæssig	  fordel,	  der	  

kan	  afhjælpe	  med	  at	  tiltrække	  nye	  kunder.	  Denne	  variabel	  synes	  også	  at	  have	  en	  betydning	  i	  FMCG	  

branchen,	  da	  det	  netop	  blev	  identificeret	  af	  den	  kvalitative	  analyse,	  at	  forbrugerne	  efterspørger	  

værdi	  for	  pengene.	  Forbrugerne	  ønsker	  at	  betale	  den	  mindst	  mulige	  pris	  for	  den	  bedst	  mulige	  kva-‐

litet.	  Endvidere	  ønsker	  forbrugerne,	  at	  produkterne	  er	  gennemskuelige,	  hvorfor	  pris	  og	  gennem-‐

skuelighed	  kan	  være	  drivere,	  der	  skaber	  værdi	  for	  pengene.	  Imidlertid	  kan	  værdi	  for	  pengene	  blive	  

forvekslet	  med	  tilfredshed,	  men	  det	  findes,	  at	  værdi	  for	  pengene	  skabes	  gennem	  hele	  købsproces-‐

sen.	  Derfor	  vurderes	  det,	  at	  variablen	  ’værdi	  for	  pengene’	  meget	  vel	  kunne	  være	  medtaget	  i	  stedet	  

for	  variablen	  ’tilfredshed’	  eller	  som	  minimum	  være	  inddraget	  i	  referencerammen.	  Herved	  ville	  der	  

også	  kunne	  være	  testet	  for,	  om	  forbrugerne	  stadigvæk	  er	  skiftende,	  selvom	  de	  oplever,	  at	  de	  får	  

værdi	  for	  pengene.	  	  

	  

Afhandlingens	  referenceramme	  er	  udviklet	  med	  inspiration	  fra	  de	  tidligere	  målemodeller,	  der	  alle	  

er	  opbygget	  med	  generiske	  målevariable.	  Dette	  gør	  modellerne	  mere	  anvendelige,	  da	  de	  kan	  be-‐

nyttes	  på	  tværs	  af	  produkter	  og	  brancher.	  Endvidere	  har	  målemodellerne	  mange	  målevariable	  til	  

hver	  latent	  variabel,	  hvilket	  forbedrer	  præcisionen	  af	  modellerne.	  Heraf	  kan	  det	  diskuteres,	  hvor-‐
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vidt	  afhandlingens	  kvantitative	  undersøgelse	  med	  fordel	  kunne	  have	  inddraget	  flere	  målevariable.	  

Ved	  inddragelse	  af	  flere	  målevariable	  kunne	  undersøgelsens	  strukturelle	  målemodel	  muligvis	  blive	  

mere	  præcis	  og	  samtidig	  mere	  fleksibel	  til	  anvendelse	  på	  tværs	  produkter	  og	  brancher.	  	  	  

	  

Det	  må	  anerkendes,	  at	  der	  gennem	  afhandlingens	  analyser	  og	  indsigter,	  er	  blevet	  fundet	  indikati-‐

oner	  for,	  at	  reklame	  har	  en	  påvirkning	  på	  tilstedeværelse.	  Det	  påpeges,	  at	  reklame	  har	  en	  bedre	  

indvirkning	  på	  forbrugerne,	  når	  produktet	  samtidig	  er	  fysisk	  til	  stede	  og	  synligt	  i	  butikkerne	  (Sharp,	  

2010;	  McKinsey,	  2018;	  Murphy,	  2018;	  Goodwin,	  2018).	  Af	  den	  kvalitative	  analyse	  blev	  det	  ligele-‐

des	   indikeret,	  at	  placeringen	   i	   supermarkedet	  og	   reklame	   typisk	   spiller	   sammen,	  da	   forbrugerne	  

genkalder	  reklamen,	  når	  de	  ser	  produktet	   fysisk	   i	  butikken.	  Endvidere	  kan	   ’reklame’	  og	   ’tilstede-‐

værelse’	  muligvis	  bidrage	  til	  en	  styrket	  effekt	  på	  forbrugernes	  ’tilfredshed’,	  da	  samspillet	  mellem	  

disse	  variable	  kan	  genkalde	  hukommelse	  og	  minder	  hos	  forbrugerne.	  	  

	  

I	  forlængelse	  heraf	  tager	  undersøgelsen	  ikke	  umiddelbart	  højde	  for,	  hvordan	  vækstmodellens	  en-‐

kelte	  drivere	  skal	  tilrettelægges,	  for	  at	  skabe	  den	  mest	  optimale	  effekt	  på	  forbrugerne.	  I	  afhand-‐

lingens	   spørgeskemaundersøge	   bliver	   respondenterne	   adspurgt,	   hvilke	   reklameformer,	   der	   har	  

størst	  indvirkning	  på	  forbrugerne.	  Imidlertid	  begrænses	  anvendeligheden	  af	  denne	  information,	  da	  

der	  ikke	  foretages	  en	  dybere	  analyse	  for	  de	  forskellige	  reklameformers	  påvirkning	  på	  køb	  af	  FMCG.	  	  

Dermed	  var	  det	  ikke	  muligt	  i	  afhandlingen	  at	  identificere	  de	  enkelte	  reklameformers	  effekter.	  

	  	  

Ved	  klyngeanalysen	  blev	  det	  fundet,	  at	  afhandlingens	  segmenter	  ikke	  differentierer	  sig	  betydeligt	  

fra	  hinanden.	  Da	  spørgeskemaerne	  blev	  sendt	  ud	  i	  forfatternes	  omgangskreds	  har	  dette	  meget	  vel	  

bevirket,	  at	  der	  findes	  en	  overrepræsentation	  af	  unge	  respondenter	  bosat	  i	  hovedstaden.	  Afhand-‐

lingen	  kan	  findes	  begrænset,	  da	  det	  er	  svært	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  der	  reelt	   ingen	  forskelle	  er	  på	  

forbrugerne	  og	  deres	  skiftende	  adfærd	  eller	  om	  undersøgelsens	  sammenfaldne	  respondenter	  be-‐

virker	  dette	  resultat.	  Med	  andre	  ord	  kan	  resultatet	  for	  klyngeanalysen	  muligvis	  findes	  begrænset,	  

hvis	  afhandlingens	  respondenter	  ikke	  er	  repræsentative	  nok.	  Dette	  kan	  mindske	  muligheden	  for	  at	  

identificere	   eventuelle	   forskelle	   blandt	   klyngerne.	   Omvendt	   kan	   klyngeanalysen	   være	   en	   mulig	  

indikation	  for,	  at	  der	  ikke	  findes	  betydelige	  forskelle	  mellem	  populationens	  segmenter.	  	  
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11.2	  Anbefalinger	  til	  fremtidige	  problemstillinger	  og	  undersøgelser	  
Afhandlingens	  fokus	  har	  været	  at	  søge	  efter	  en	  vækstmodel	  for	  FMCG	  virksomheder	  med	  afsæt	  i,	  

hvad	  der	  driver	  forbrugerne	  til	  køb	  af	  FMCG	  på	  tværs	  af	  hele	  populationen.	  Med	  afsæt	  i	  ovenstå-‐

ende	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  afhandlingens	  segmenter,	  kan	  der	  med	  fordel	  foretages	  en	  yderli-‐

gere	  undersøgelse	  baseret	  på	  enkelte	  segmenter.	  Dermed	  vil	  det	  blive	  tydeliggjort,	  hvorvidt	  seg-‐

menterne	  differentierer	   sig	   fra	  hinanden.	   Faktoranalysen	   resulterede	   i,	   at	   variablen	   ’WOM’	  blev	  

udtaget,	  hvilket	  måske	  vil	  have	  været	  anderledes,	  hvis	  analysen	  blev	  foretaget	  isoleret	  på	  tværs	  af	  

segmenter.	  Hvis	  der	  blev	  foretaget	  en	  analyse	  af	  hvert	  enkelt	  segment,	  kan	  det	  muligvis	  findes,	  at	  

variablene	  vægter	  anderledes	  for	  de	  enkelte	  segmenter.	  	  

	  

Flere	  videnskabelige	  artikler	  har	  dannet	  belæg	  for,	  at	  loyalitet	  fører	  til	  økonomisk	  forbedring.	  Imid-‐

lertid	  behandles	  de	  økonomiske	  konsekvenser	  ikke	  i	  relation	  til	  afhandlingens	  vækstmodel.	  I	  teori-‐

afsnittet	   belyses	   ’double	   jeopardy’	   loven,	   der	   er	   udviklet	   af	   Sharp	   (2010).	   Hertil	   påpeges,	   at	   en	  

virksomheds	  fastholdelsesrate	  følger	  denne	  lov,	  hvilket	  betyder,	  at	  virksomheder	  med	  større	  mar-‐

kedsandel	  opnår	  flere	   loyale	  kunder.	   Ifølge	  Sharp	  (2010)	  er	  det	  derfor	  omkostningsfuldt	   for	  virk-‐

somheder	   at	   investere	   i	   kundefastholdelse,	   da	   dette	   betyder,	   at	   virksomhederne	   ligeledes	   skal	  

investere	  i	  markedsandele.	  Endvidere	  betvivler	  Sharp	  (2010)	  paretos	  lov	  og	  udleder,	  at	  virksomhe-‐

ders	  omsætning	  ikke	  i	  samme	  grad	  stammer	  fra	  loyale	  kunder.	  Dette	  kan	  eventuelt	  betyde,	  at	  virk-‐

somheders	   investeringer	   bliver	   allokeret	   forkert,	   hvorfor	   det	   kan	   forventes,	   at	   afhandlingens	  

vækstmodel	  ligeledes	  fører	  til	  økonomisk	  forbedring.	  I	  denne	  forbindelse	  kunne	  det	  være	  interes-‐

sant	  at	  foretage	  et	  konkret	  studie	  for	  en	  virksomhed,	  der	  viser	  den	  økonomiske	  konsekvens,	  ved	  at	  

allokere	  virksomhedens	  ressourcer	  til	  nye	  kunder.	  Dermed	  vil	  der	  muligvis	  kunne	  gives	  et	  konkret	  

billede	  af,	  hvad	  der	  sker	  økonomisk,	  når	  der	  investeres	  i	  bagvedliggende	  drivere	  for	  skiftende	  kun-‐

der,	  frem	  for	  ihærdigt	  at	  forsøge	  at	  opretholde	  loyale	  kunder.	  	  

	  

I	  afhandlingens	  kvalitative	  analyse	  blev	  der	  givet	  flere	  indikationer	  for,	  at	  forbrugerne	  er	  styret	  af	  

et	  økologisk	  og	  bæredygtigt	  perspektiv,	  herunder	  de	  mærkningsordninger,	  der	   fremgår	  af	  FMCG	  

produkter.	  Dette	  perspektiv	  må	  forventes	  fortsat	  at	  have	  en	  stor	  indflydelse	  på	  forbrugerne,	  hvor-‐

for	   flere	  og	   flere	  virksomheder	  udbyder	  økologiske	  og	  bæredygtige	  produkter.	  Netop	  dette	  per-‐

spektiv	  kan	  muligvis	  vise	  sig	  at	  være	  afgørende	  for	  om	  forbrugerne	  er	  loyale	  eller	  skiftende.	  Derfor	  
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opfordres	  der	  til	  at	  foretage	  videre	  undersøgelser	  for,	  hvilken	  effekt	  drivere	  såsom	  økologi	  og	  bæ-‐

redygtighed	  har	  på	  køb	  af	  FMCG.	  	  

	  

Endvidere	  er	  der	   i	  afhandlingen	  ikke	  taget	  højde	  for	  diverse	  eksterne	  elementer,	  der	  måtte	  have	  

en	  yderligere	  indflydelse	  på	  køb	  af	  FMCG.	  Derfor	  opfordres	  der	  til,	  i	  en	  videre	  undersøgelse,	  blandt	  

andet	  at	   fokusere	  på	  flere	  aspekter	  af	  tilstedeværelse.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  være	  supermarke-‐

dernes	  placering	  både	  fysisk	  og	  online,	  hvor	  FMCG	  bliver	  forhandlet.	  Herudover	  kan	  det	  undersø-‐

ges,	   hvorvidt	  placeringen	  af	  produkterne	   i	   butikkerne	  har	   en	   stor	   indflydelse	  på	   salget,	   hvis	   der	  

eksempelvis	   gives	  mere	  plads	   til	   et	   bestemt	  brand	  på	  hylden.	  Dette	   tiltag	   vil	   dog	   kræve,	   at	   for-‐

handlerne	  ændrer	  på	  placeringen	  af	  konkurrerende	  virksomheders	  produkter,	  hvorfor	  det	  fordrer,	  

at	  producenterne	  og	  supermarkederne	  er	   i	   forhandling.	  Dette	  findes	  meget	  relevant,	  da	  det	   i	  af-‐

handlingen	  blev	   fundet,	  at	   tilstedeværelse	  har	  en	  betydelig	  effekt	  på	   forbrugernes	  skiftende	  ad-‐

færd.	  	  

	  

Som	  det	  blev	  udledt	  ved	  afhandlingens	  begrænsninger,	  findes	  der	  flere	  indikationer	  for,	  at	  reklame	  

har	  en	  påvirkning	  på	  tilstedeværelse.	  Derfor	  findes	  det	  ligeledes	  interessant	  for	  videre	  undersøgel-‐

ser	   at	   betragte	   direkte	   sammenhænge	   mellem	   variablene	   ’reklame’	   og	   ’tilstedeværelse’,	   samt	  

hvorledes	  samspillet	  mellem	  variablene	  kan	  medføre	  en	  styrkende	  effekt	  på	  ’tilfredshed’	  og	  ’skift’.	  

	  

11.3	  Perspektivering	  	  
I	  nærværende	  afhandling	  og	  dens	  fundne	  resultater	  findes	  det	  oplagt	  at	  perspektivere	  til	  et	  even-‐

tuelt	  paradigmeskift	  i	  forbrugernes	  adfærd.	  Det	  er	  forventeligt,	  at	  virksomheder,	  der	  fokuserer	  på	  

kundefastholdelse	  har	  en	  idé	  om,	  hvad	  der	  karakteriserer	  deres	  kunder	  og	  derfor	  højst	  sandsynligt	  

har	   inddelt	  deres	  kunder	   i	  segmenter.	  Det	  findes	   interessant	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  kendte	  

segmentinddelinger,	  da	  afhandlingen	  har	  bevist,	  at	  forbrugerne	  er	  skiftende	  og	  i	  mindre	  grad	  dif-‐

ferentierer	  sig	  fra	  hinanden.	  Eksempelvis	  opdeler	  TNS	  Gallup	  den	  danske	  befolkning	  i	  9	  segmenter,	  

i	  et	   forsøg	  på	  at	  kunne	  udlede	  noget	  konkret	  om	  hvert	  et	   segments	  behov	   (TNS	  Gallup	  Kompas	  

Segmenter,	   2019).	  Heraf	   skelner	   TNS	  Gallup	  meget	   konsistent	  mellem,	  hvorvidt	   en	   forbruger	   er	  



COPENHAGEN	  BUSINESS	  SCHOOL	   	   117	  

moderne-‐,	   traditionel-‐,	   fællesskabs-‐	   eller	   individorienteret.	   Der	   kan	   derfor	   stilles	   spørgsmål	   til,	  

hvorvidt	  denne	  traditionelle	  opdeling	  af	  segmenter	  i	  dag	  overhoved	  er	  mulig	  for	  virksomheder.	  	  

	  

Det	  er	  muligvis	  de	  sociodemografiske	  forhold,	  der	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  fortæller,	  hvad	  en	  for-‐

bruger	  har	  præferencer	   for	  at	  købe.	  Dette	  kan	   i	  ordlyden	   lyde	  radikalt,	  men	  virkeligheden	  er,	  at	  

forbrugerne	  befinder	  sig	  i	  en	  radikal	  verden,	  hvor	  nye	  generationer	  konstant	  er	  i	  bevægelse.	  Der-‐

for	   kan	   det	   forventes,	   at	   forbrugerne	   allerede	   bryder	   deres	   segmentbeskrivelser	   før	   virksomhe-‐

derne	  har	  defineret	  dem.	  Transformationen	   indenfor	  kulturer,	  viden,	   trend	  og	  teknologi	  gør	   for-‐

brugerne	   i	   stand	   til	   at	  mikse	   deres	   adfærd,	   hvorfor	   forudbestemte	   adfærdsmønstre	   nedbrydes.	  

For	  at	   imødekomme	  denne	   transformation,	   skal	   virksomheder	  muligvis	  bevæge	   sig	   væk	   fra	   seg-‐

mentopdelinger	  og	  i	  stedet	  fokusere	  på	  at	  ramme	  de	  enkelte	  forbrugere.	  Dette	  kan	  eventuelt	  op-‐

nås,	   hvis	   virksomhederne	  optimerer	   deres	   kommunikation	   i	   realtid	   ved	  brugen	   af	   data,	   der	   er	   i	  

stand	  til	  at	  følge	  den	  individuelle	  forbrugers	  mønstre	  og	  ramme	  forbrugeren	  direkte.	  	  
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