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Abstract 
Consumers are being exposed to many different marketing stimuli each day. For companies, 

this leads to implications in terms of getting consumers’ attention and creating 

advertisements that stand out from the crowd. As a result, companies are increasingly 

focusing on personalisation as a tool which can help attract attention and decrease the 

receiver’s resistance towards the advertisement. However, despite the increased focus on 

using personalisation in advertisements, the literature is still lacking research on what might 

influence whether personalisation is effective. 

This thesis examined two different personal factors and test, whether they are 

decisive of the effect of personalised advertising. Based on a thorough literature review we 

decided to test the two factors: personality and behaviour on social media. 

The methods applied in this study to test the four hypotheses were: Three interviews 

and a questionnaire with 43 respondents. The target group consisted of female millennials 

with profiles on both Facebook and Instagram, living in Copenhagen. The interviews 

collected information on the target group’s behaviour on the social media platform 

Instagram. This information was used to create relevant questions about social media 

behaviour for the questionnaire. 

The questionnaire was personalised to each respondent featuring commercials 

showing the respondent's own name, name and Facebook profile picture as well as 

commercials without personalisation. The questionnaire collected data on respondents’ 

attitudes towards the nine brands advertised, on the respondents’ behaviour on Instagram 

and on their personality using The Big Five personality traits test. 

Results showed no significant correlation between behaviour on Instagram and the 

effect of personalised advertisements. Results on the correlation between personality traits 

and effect of personalised advertisements were limited: The only significant correlations 

found were between the two personality traits neuroticism and extroversion and the 

commercials including both the respondents’ names and profile pictures. Additionally, this 

was only significant for two out of three product types. 

Methodical considerations, implications and proposed future research are discussed 

in the last part of the thesis. The discussion includes a proposal of a research design using 

methods from neuroscience to test the same problem statement as was tested in this thesis.  



 2 

Indholdsfortegnelse 
Abstract......................................................................................................................................... 1 

1 Indledning................................................................................................................................. 6 

1.1 Afgrænsning ......................................................................................................................... 8 

1.2 Læsevejledning .................................................................................................................... 11 

2 Litteraturgennemgang ........................................................................................................... 13 

2.1 Reklamer ............................................................................................................................. 13 

2.1.1 Online reklamer og segmenteringsmuligheder ...................................................... 15 

2.1.2 Delkonklusion på afsnit om reklamer...................................................................... 17 

2.2 Sociale medier...................................................................................................................... 18 

2.2.1 Hvad er sociale medier? ............................................................................................ 18 

2.2.1.1 Definition af sociale medier ............................................................................... 19 

2.2.2 Hvorfor er sociale medier blevet så populære? ...................................................... 20 

2.2.3 Det sociale medie Facebook ...................................................................................... 21 

2.2.4 Det sociale medie Instagram ..................................................................................... 22 

2.2.5 Virksomheder og annoncering på sociale medier .................................................. 24 

2.2.2 Forbrugernes adfærd på sociale medier .................................................................. 26 

2.2.3 Delkonklusion på afsnittet om sociale medier ........................................................ 27 

2.3 Personalisering.................................................................................................................... 28 

2.3.1 Hvad er personalisering? .......................................................................................... 29 

2.3.2 Personalisering er godt.............................................................................................. 30 

2.3.2.1 Oplevet relevans nedsætter irritation ............................................................... 31 

2.3.2.2 Personalisering øger visuel opmærksomhed mod reklamen.......................... 33 

2.3.2.3 Personalisering kan med fordel tilpasses modtagerens personlighed ........... 35 

2.3.3 Personalisering er ikke (altid) godt, men den negative effekt kan mindskes ....... 40 

2.3.3.1 Personalisering er ubetydeligt eller i værste fald negativt .............................. 41 

2.3.3.2 Bekymring for datasikkerhed og oplevelsen af kontrol over data ................. 41 

2.3.3.3 Tillid til afsenderen mindsker ubehaget ved personalisering......................... 44 



 3 

2.3.3.4 Høj nytteværdi mindsker ubehaget ved personalisering ................................ 46 

2.3.4 Grader og typer af personalisering .......................................................................... 47 

2.3.5 Delkonklusion på afsnittet om personalisering ...................................................... 50 

2.4 Grad af involvering i forskellige produkttyper er individuelt ............................................... 50 

2.4.1 Delkonklusion på afsnittet om involveringsgrader ................................................ 53 

2.5 Personlighed ........................................................................................................................ 54 

2.5.1 Hvad er personlighed? .............................................................................................. 54 

2.5.2 Femfaktormodellen: En måde at beskrive personlighed på .................................. 55 

2.5.2.1 Kritik af Femfaktormodellen.............................................................................. 58 

2.5.3 Delkonklusion på afsnittet om personlighed .......................................................... 59 

2.6 Sammenhængen mellem personlighed og adfærd på sociale medier ...................................... 59 

2.6.1 Delkonklusion om sammenhængen mellem personlighed og sociale medier ..... 62 

2.7 Datasikkerhed og sociale medier ........................................................................................... 63 

2.7.1 Forbrugerens digitale fodspor kan benyttes af virksomheder .............................. 64 

2.7.2 Lovgivning om datasikkerhed ................................................................................. 65 

2.7.3 Datasikkerhed og privatindstillinger på sociale medier ........................................ 66 

2.7.3.1 Eksempler på datalæk på sociale medier .......................................................... 67 

2.7.4 Forbrugerens bekymring for datasikkerhed ........................................................... 67 

2.7.5 Delkonklusion på afsnittet om datasikkerhed ........................................................ 68 

2.8 Konklusion på litteraturgennemgangen og hypoteser .......................................................... 69 

2.8.1 Hypoteseudvikling .................................................................................................... 72 

2.8.1.1 Sammenhæng mellem personlighed og effekt af personalisering .................. 73 

2.8.1.2 Sammenhæng mellem adfærd på sociale medier og effekt af personalisering

 .......................................................................................................................................... 74 

3 Videnskabsteori og metode .................................................................................................. 76 

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser ......................................................................................... 76 

3.1.1 Filosofisk hermeneutik .............................................................................................. 77 

3.1.2 Kritisk rationalisme ................................................................................................... 78 

3.2 Metode ................................................................................................................................ 79 

3.2.1 Metode i litteraturgennemgangen............................................................................ 80 



 4 

3.2.2 Metode i dataindsamlingen ...................................................................................... 82 

3.2.2.1 Valg af målgruppe .............................................................................................. 82 

3.2.2.2 Enkeltinterviews ................................................................................................. 85 

3.2.2.3 Spørgeskema ....................................................................................................... 87 

3.2.2.3.1 Første del af spørgeskemaet - Reklamer .................................................... 90 

3.2.2.3.2 Anden del af spørgeskemaet - Adfærd på sociale medier ........................ 98 

3.2.2.3.3 Tredje del af spørgeskemaet - Personlighedstest ...................................... 99 

3.2.2.3.4 Etik ved spørgeskemaundersøgelse ......................................................... 100 

4 Dataindsamling og analyse ................................................................................................. 101 

4.1 Resultater, interviews........................................................................................................ 101 

4.1.1 På hvilket socialt medie er målgruppen mest aktiv? ............................................ 102 

4.1.2 Konsumering på Instagram .................................................................................... 103 

4.1.3 Deltagelse på Instagram .......................................................................................... 104 

4.1.4 Producering på Instagram ...................................................................................... 105 

4.2 Resultater, spørgeskema .................................................................................................... 107 

4.2.1 Behandling af data inden udregning af regressioner ........................................... 108 

4.2.2 Multiple regressioner .............................................................................................. 109 

4.2.2.1 Uafhængige variables sammenhæng med ikke-personaliserede reklamer . 109 

4.2.2.2 Uafhængige variables sammenhæng med reklamer personaliserede med 

navn ............................................................................................................................... 113 

4.2.2.3 Uafhængige variables sammenhæng med reklamer personaliserede med 

navn og billede.............................................................................................................. 115 

4.2.2.4 Fordelt på produkttype .................................................................................... 116 

4.2.2.4.1 Produkttypen tandpasta ............................................................................ 116 

4.2.2.4.2 Produkttypen flaskevand .......................................................................... 118 

4.2.2.4.3 Produkttypen opvaskemiddel .................................................................. 119 

4.2.2.5 Uden data fra produkttypen opvaskemiddel ................................................. 119 

4.3 Konklusion på analyse og hypoteser................................................................................... 121 

5 Konklusion............................................................................................................................ 124 

6 Diskussion og fremtidig forskning ................................................................................... 128 



 5 

6.1 Hvordan vores speciale bidrager til litteraturen ................................................................. 128 

6.1.1 Litteraturgennemgangen ........................................................................................ 128 

6.1.2 Spørgeskema ............................................................................................................ 130 

6.2 Undersøgelse af respondenternes personlighed .................................................................. 131 

6.3 Grader og typer af personalisering: Mangel på konsensus i litteraturen ............................ 133 

6.4 Hvordan måler man en reklames effekt? Mangel på konsensus i litteraturen ..................... 134 

6.5 Bekymring for datasikkerhed ............................................................................................. 135 

6.6 Viden fra litteraturgennemgangen, vi ikke testede på ......................................................... 137 

6.7 Valg og fravalg som kan have påvirket vores resultater ...................................................... 139 

6.8 Validitet og reliabilitet ....................................................................................................... 146 

6.9 Kunne vi have fået andre resultater, hvis vi havde bevæget os ud over de traditionelle 

dataindsamlings-metoder? ...................................................................................................... 149 

6.9.1 Kan man altid stole på informanter/respondenter? .............................................. 149 

6.9.2 Muligheder for at måle på respondenternes fysiske reaktioner på reklamer .... 151 

6.9.3 Forslag til en ny undersøgelse af samme problem, men med nye metoder ....... 152 

Litteraturliste ........................................................................................................................... 157 

Bilag .......................................................................................................................................... 174 

Bilag 1, Brugere af sociale medier i Danmark .......................................................................... 174 

Bilag 2, Interviewguide ........................................................................................................... 175 

Bilag 3, Interview 1, K ............................................................................................................ 176 

Bilag 4, Interview 2, A ............................................................................................................ 179 

Bilag 5, Interview 3, R ............................................................................................................ 181 

Bilag 6, Eksempel på spørgeskema ........................................................................................... 183 

Bilag 7, Kategorisering af interviewsvar .................................................................................. 199 

 

  



 6 

1 Indledning 
Du ved det egentlig godt: Facebook og Google ved mere om dig, end du har lyst til at tænke 

på. Du har hørt det i medierne og du mærker det på egen krop, når du modtager reklamer 

på din computer for produkter du tilfældigvis lige har kigget på med din smartphone. Du 

ved også godt, at det ikke er tilfældigt, når reklamerne på Facebook passer til din alder, dit 

køn og din livsstil. Måske er du endda begyndt at blive irriteret, hvis du ser en reklame, 

som ikke er tilpasset dig og dine interesser. 

Dine digitale fodspor indsamles og gemmes med dine personlige oplysninger fra 

Facebook, e-mailkonti og lignende (Cerrillo-i-Martínez, 2018). Alt hvad du selv lægger på 

sociale medier og selv dine samtaler i Facebooks app Messenger indsamles og bruges til at 

målrette annoncer til dig (Rasmussen, 2015). Det er sådan, du “betaler” for at bruge de 

mange gratis tjenester.  

Der er mange eksempler på, hvordan vores private data bruges i 

virksomhedsøjemed: En lækket rapport fra Facebooks australske hovedkvarter viser blandt 

andet, at Facebook monitorerer unges følelser og sindstilstand og målretter reklamer efter 

denne viden (Bay, 2017). En reklame kan på den måde indeholde teksten “op med humøret” 

til unge, der har vist tegn på nedtrykthed (Bay, 2017). 

Til trods for øget fokus på datasikkerhed holder Facebook fast i deres 

forretningsmodel og i Politiken den 10. april i år kunne man læse, at den amerikanske avis 

The Wall Street Journal havde offentliggjort 70 apps, der sendte personlige informationer 

videre til Facebook, uden at gøre brugerne opmærksomme på det (Sjöberg, 2019). Facebook 

fik således adgang til personfølsomme informationer om forbrugerne såsom hjerterytme, 

favoritadresser, hvornår kvindelige brugere har menstruation og om de forsøger at blive 

gravide (Sjöberg, 2019). Med disse informationer kan Facebook segmentere og målrette 

reklamer meget præcist ud fra brugernes nuværende situation, uden at brugerne 

nødvendigvis er klar over, at Facebook er i besiddelse af disse data. Facebook mener dog, 

at ansvaret ligger hos de forskellige apps, som skal være bedre til at oplyse deres brugere 

om, at deres data sendes videre til tredjepart (Sjöberg, 2019). 
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For forbrugerne kan det virke skræmmende, når de bliver opmærksomme på, hvor meget 

virksomheder ved om dem. Virksomhederne ønsker at få adgang til forbrugernes 

personlige data for at kunne fange deres opmærksomhed og vise dem relevante og brugbare 

reklamer. Det er nødvendigt, da forbrugerne dagligt eksponeres for et utal af reklamer, der 

alle kæmper om forbrugernes opmærksomhed (Misser-Pedersen, 2018). Samtidig stiger 

danskernes irritation over reklamer, og reklamer på sociale medier ligger på top-5 over de 

mest irriterende former for reklamer (Misser-Pedersen, 2018). Så hvordan undgår 

virksomheder at spilde sit marketingbudget på at producere mere støj, der ikke fanger 

forbrugerens opmærksomhed?  

Yann, McColl og Kitchen (2010) skriver, at personalisering er én ud af fem trends som 

folk i branchen vurderer, man med fordel kan have mere fokus på. Misser-Pedersen (2018) 

støtter op om dette og skriver, at personalisering skaber personlig værdi og relevans for 

forbrugeren. Desuden viser studier, at personalisering kan tiltrække opmærksomhed 

(Kaspar et al., 2019; Bang & Wojdynski, 2016) og nedsætte irritation på grund af højere 

oplevet relevans hos forbrugeren (Kim & Han, 2014; Nyheim et al., 2015; Keyzer et al., 2015). 

På den anden side kan personaliseringen også få forbrugeren til at blive bekymret for 

datasikkerhed (Taylor et al., 2009; Tucker, 2014).  

Dét at tilpasse en reklame til modtageren er ikke noget nyt. Et eksempel er direct 

marketing, hvor annoncører begyndte at sende brev-reklamer med modtagerens navn på 

(Kotler et al., 2012, s. 969). I dette tilfælde har annoncøren informationer om modtagerens 

navn, adresse og måske anden demografisk data, som kan være med til at målrette 

reklamens indhold. Selv i sådan et tilfælde, har litteraturen beskrevet, at tillid til afsenderen 

er en vigtig faktor for at undgå, at personaliseringen giver bagslag (Fletcher & Peters, 1997). 

Der er ikke enighed i litteraturen om, hvorvidt personalisering er et effektivt eller 

måske endda destruktivt værktøj i reklamer. Noget tyder på, at blandt andet utryghed og 

en opfattelse af manglende kontrol over egne data, gør forbrugere skeptiske overfor 

personalisering. Vi er derfor interesserede i at undersøge, hvorvidt personalisering bør 

bruges i annoncering og i så fald hvilke faktorer, der har betydning for effekten af en 

personaliseret reklame. I arbejdet med litteraturen om emnet opdager vi, at der ser ud til at 

være en sammenhæng mellem personlighed og holdning til personaliserede reklamer, men 

at denne sammenhæng er underbelyst. Derfor vælger vi at undersøge dette nærmere. 
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Vi ser også i litteraturen, at der kan være en sammenhæng mellem personlighed og 

adfærd på sociale medier. Denne sammenhæng er interessant, da forbrugerens adfærd er 

langt lettere at måle end deres personlighed, og hvis der er en direkte sammenhæng mellem 

personlighed og adfærd på sociale medier, vil virksomheder kunne nøjes med at måle på 

forbrugerens adfærd, når de vil personalisere reklamer ud fra vedkommendes 

personlighed. Vi finder dog, at der ikke er direkte sammenhæng mellem disse, og vurderer 

derfor, at det er interessant at undersøge både hvordan personlighed og adfærd på sociale 

medier påvirker effekten af personaliserede reklamer. Vores problemformulering lyder 

derfor som følger: 

 

Hvordan bliver effekten af personaliserede reklamer på sociale medier påvirket af forbrugerens hhv. 

1) personlighed og 2) adfærd på sociale medier? 

 

1.1 Afgrænsning  

I dette speciale har vi forsøgt at belyse emnet personaliserede reklamer fra mange vinkler 

og vi har inkluderet vigtige underemner, som hjælper os med at forstå kompleksiteten i, 

hvorvidt de personaliserede reklamer er effektive eller ej. Vi har dog også taget nogle 

bevidste fravalg, således at indholdet i specialet relaterer sig til problemstillingen. I 

problemformuleringen viser vi ligeledes, at vi har afgrænset os fra nogle emner, som ellers 

også kunne have været interessante at undersøge. I dette afsnit vil vi uddybe nogle af de 

fravalg og afgrænsninger vi har taget i arbejdet med dette speciale. 

 

Online reklamer 

Vi har valgt at undersøge personalisering af reklamer, fordi det særligt er reklamerne, der 

bliver personaliseret af virksomhederne. Virksomheder kan også personalisere andre typer 

kommunikation, eksempelvis interne e-mails, jobopslag, brugsanvisninger og mange 

andre. Men særligt for reklamer, der kæmper om at få brugerens opmærksomhed, kan 

personalisering måske være et effektivt værktøj. 

Vi vil i litteraturgennemgangen kort beskrive reklamer samt forskellige mål for 

effekten af reklamer. Det primære fokus ligger dog på online reklamer særligt på de sociale 
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medier. Her fokuserer vi i litteraturgennemgangen på direkte reklamer såsom 

bannerreklamer eller nyhedsbreve og afgrænser os således fra influencer marketing, 

blogposts, communities og andre typer branding, som også foregår online. 

 

Sociale medier 

I dette speciale har vi valgt at have et bredt fokus på sociale medier, hvorfor vi ikke skelner 

mellem typer af sociale medier (eksempelvis sociale netværk, content communities og lign.). 

Vi vælger dog at komme særligt ind på de to sociale medier Facebook og Instagram. Begge 

medier ligger i top-3 over sociale medier med flest brugere i Danmark, med Facebook som 

nummer et (Statista, 2018). Det har dog vist sig, at forbrugere interagerer meget mere med 

brands på Instagram end på Facebook (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017). 

Som følge heraf, vælger vi at fokusere på disse to sociale medier i 

litteraturgennemgangen. Det viser sig desuden i vores egen undersøgelse, at disse to medier 

er de mest relevante for vores valgte målgruppe. Dette vil blive uddybet senere i specialet. 

I forbindelse med sociale medier vælger vi at fokusere på virksomhedernes 

annonceringsmuligheder derpå. Vi er opmærksomme på, at der er mange andre årsager til, 

og fordele ved, at have sin virksomhed på sociale medier, herunder for at yde kundeservice, 

styrke brandet, skabe relationer til kunderne og lignende. I forbindelse med personaliserede 

reklamer, har vi dog valgt at afgrænse os fra disse mange andre muligheder på sociale 

medier. 

 

Faktorer der påvirker effekten af personaliserede reklamer 

Som set i problemformuleringen, fokuserer vi særligt på, hvordan personlighed og adfærd 

på sociale medier påvirker effekten af personaliserede reklamer. Som vi også kommer ind 

på i litteraturgennemgangen senere i specialet, er der dog også mange andre faktorer, der 

har betydning for effekten af personaliserede reklamer. Eksempler fra 

litteraturgennemgangen er: tillid til afsendervirksomheden, oplevet kontrol over egne data, 

oplevet nytteværdi af personaliseringen og mange flere. Som med alle andre reklamer 

spiller faktorer såsom forbrugerens opmærksomhed, konteksten, situationen forbrugeren 

står i, designet af reklamen, forbrugerens kultur, vaner og mange andre også en rolle. Vi har 

valgt at afgrænse os fra at se på andre faktorer end dem, der relaterer sig direkte til 

personalisering. 
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I litteraturgennemgangen finder vi, at sammenhængen mellem både personlighed 

og personalisering, samt adfærd på sociale medier og personalisering, er underbelyst. Af 

den grund vælger vi at undersøge netop disse faktorer. 

 

Personlighed 

Vi vælger at undersøge, hvordan man kan måle personlighed. Én af de mest brugte metoder 

er Femfaktormodellen, som vi vil beskrive i litteraturgennemgangen og selv anvende i vores 

empiriindsamling senere i specialet. Vi er dog opmærksomme på, at der er mange andre 

måder at måle personlighed på, og at nogle forskere vil mene, at personlighed slet ikke er 

noget, man kan måle. Vi diskuterer dette og implikationerne for vores undersøgelse til sidst 

i specialet. 

 

Datasikkerhed 

I forbindelse med at belyse datasikkerhed og lovgivningen omkring dette emne, har vi også 

valgt at afgrænse os. Vi har blandt andet taget et valg om at se på lovgivning gældende i 

Danmark og med særligt fokus på GDPR, og afgrænser os fra at se på andre gældende love 

udenfor Danmark og EU.  

Derudover har vi set på datasikkerhed i forbindelse med brug af sociale medier og 

reklamer. Vi har derved afgrænset os fra at se på lovgivning der specifikt er gældende for 

eksempelvis nethandel, søgemaskiner og virksomheders opbevaring af personfølsomme 

data i andre forbindelser. 

 

Målgruppe 

I vores indsamling af empiri vælger vi udelukkende at teste vores hypoteser på en smal 

målgruppe: Kvindelige Millennials, bosiddende i Storkøbenhavn med brugere på både 

Facebook og Instagram og med offentligt profilbillede på Facebook. Disse valg vil blive 

diskuteret i metodeafsnittet, men det er vigtigt at gøre det klart, at vores resultater fra 

empiriindsamlingen kun er gældende for den målgruppe, vi har valgt at undersøge. Vi har 

således valgt at afgrænse os fra andre aldersgrupper, mænd, personer med bopæl udenfor 

Storkøbenhavn og så videre. 

 



 11 

1.2 Læsevejledning 

Inden vi går videre til litteraturgennemgangen, vil vi i dette afsnit kort redegøre for 

sammenhængen og rækkefølgen af de forskellige emner, som belyses i 

litteraturgennemgangen. 

 

Litteraturgennemgangen starter ud med emnet reklamer, fordi det er særligt relevant for 

virksomheder at benytte sig af personalisering af reklamer for at tiltrække forbrugernes 

opmærksomhed og sørge for, at forbrugerne modtager relevant information. I forlængelse 

af emnet reklamer, er det særligt spændende at se på online reklamer specifikt, og herunder 

de mange segmenteringsmuligheder, som gør personaliseringen mulig. 

Inden vi kan gå videre til litteraturen om personalisering, må vi have lidt 

baggrundsviden om sociale medier på plads. Det er relevant at forstå de sociale medier, da 

det ofte er her, forbrugerne møder personaliserede reklamer. Det skyldes blandt andet, at 

disse medier indeholder mange data om den enkelte forbruger, og disse data kan benyttes 

til at personalisere og segmentere reklamer. I afsnittet om sociale medier ser vi derfor på 

hvad sociale medier er, hvordan de ofte benyttes af forbrugerne, hvorfor de er blevet så 

populære og hvordan man har målt forbrugeres adfærd på sociale medier i tidligere 

forskning. Vi undersøger desuden hvilke muligheder virksomheder har på sociale medier. 

Afsnittene om reklamer og sociale medier skal her ses som en nødvendig baggrund 

for forståelsen af personalisering af reklamer. Efter at have præsenteret disse emner, går vi 

således videre til emnet personalisering. Her ser vi både på litteratur som argumenterer for 

og imod, at personalisering er et effektivt værktøj i reklamer. Vi inkluderer derudover 

litteratur som giver forskellige bud på, hvordan man kan imødekomme ulemperne. 

Litteraturen beskriver blandt andet, hvordan personalisering med fordel kan tilpasses 

modtagerens personlighed. Enkelte forskere har ligeledes set på, om personlighed påvirker 

forbrugerens holdning til personalisering, men dette emne er stærkt underbelyst. Derfor går 

vi videre til at belyse emnet personlighed. 

I afsnittet om personlighed undersøger vi, hvad personlighed er og hvordan det kan 

måles. Én af de mere brugte metoder til at måle personlighed er Femfaktormodellen, som 

vi vil se nærmere på. Med det på plads, kan vi fortsætte til afsnittet om sammenhængen 

mellem personlighed og adfærd på sociale medier. Dette er vigtigt at belyse, fordi adfærd 
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er langt lettere at måle, og hvis der er en direkte sammenhæng mellem de to, kan 

virksomheder nøjes med at måle på modtagerens adfærd online, når de vil personalisere 

reklamer på baggrund af personlighed. 

Til sidst vil vi runde emnet datasikkerhed og lovgivning på dette område, da det ser 

ud til at have betydning for forbrugernes modstand mod personaliserede reklamer.  

Alle relevante begreber vil blive introduceret og beskrevet løbende i specialet. 
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2 Litteraturgennemgang 
I litteraturgennemgangen vil vi lægge ud med at gennemgå, hvad der er skrevet i 

litteraturen om en række emner, som er relevante for vores problemformulering. På den 

måde kan vi belyse, hvad der allerede er undersøgt og hvilke (eventuelt modstridende) 

konklusioner, der er lavet. Ved at vide, hvad der allerede er skrevet om emnerne, kan vi 

finde ud af, hvor der mangler viden eller er “huller” i litteraturen. På den måde kan vi sørge 

for, at vores speciale bygger ny viden ovenpå den eksisterende og bidrager med noget nyt 

til litteraturen. 

For at belyse vores problemstilling bedst muligt, har vi valgt at inddrage litteratur 

om følgende emner: reklamer, sociale medier, adfærd på sociale medier, personalisering, 

personlighed, datasikkerhed, og sammenhængen mellem disse. Vi har haft en eksplorativ 

tilgang til litteraturgennemgangen, og derfor er nogle af emnerne dukket op undervejs i 

processen, mens vi blev klogere på emnet, hvilket afspejler vores forståelse af specialet som 

en cirkulær læringsproces. Efter at have undersøgt alle emnerne, blev de placeret i den 

rækkefølge, som vi mener, at det giver bedst mening at læse dem i.  

Vi forsøger så vidt muligt at belyse emnerne fra forskellige vinkler og holder teorier 

og resultater op mod hinanden for at danne et nuanceret billede af forskningen. Den 

metodiske tilgang til litteraturgennemgangen, herunder udvælgelse og læsning af kilder, 

vil vi redegøre for under metodeafsnittet senere i specialet. 

 

2.1 Reklamer 

Det første emne, som er relevant at belyse, er reklamer. Da vi ønsker at undersøge 

personaliserede reklamers effekt, vil vi kort introducere, hvordan vi skelner mellem 

reklamer og anden information. Vi vil derudover se på, hvordan man kan måle på en 

reklames effektivitet, se på litteraturen om online reklamer specifikt samt undersøge 

virksomheders segmenteringsmuligheder, som danner baggrund for forståelsen af 

personalisering. Senere i specialet følger afsnit om sociale medier og personalisering, da 

begge emner i denne sammenhæng er forbundne med reklamer.  
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Modtageren undgår reklamer 

Det er ikke nyt i litteraturen at skelne mellem reklame og neutral kommunikation (eller 

persuasive og non-persuasive communication) hvor det blandt andet ses, at modtageren 

oplever modstand mod kommunikation, som forsøger at overtale ham/hende (Wright, 1975; 

Rumbo, 2002; Jones, Pentecost & Requena, 2005). Fænomenet gælder i høj grad også 

reklamer på internettet (Cho & Cheon 2004). Eksempelvis dækker begrebet banner blindness 

over det fænomen, at folk overser bannerreklamer (Benway, 1998) og Jones, Pentecost og 

Requena (2005) har bevist, at forsøgspersoner huskede neutral kommunikation bedre end 

reklamer. Ligeledes viste et eyetracking-eksperiment af Barreto (2013), at reklamer på 

Facebook tiltrak mindre opmærksomhed end andre opslag på det sociale netværk. 

 

At måle på reklamers effektivitet 

Det er svært at måle på reklamers effektivitet, fordi holdningen til, hvad en reklames mål 

er, varierer; er det formålet at den skal skabe opmærksomhed, skal modtageren synes om 

den, skal den medvirke til, at modtageren bedre kan lide brandet, eller handler det om 

kroner og ører og om modtageren køber det pågældende produkt? Inden vi går videre med 

litteraturen om online reklamer og segmenteringsmuligheder, vil vi derfor kort belyse 

litteraturen om måling af en reklames effektivitet. Lewinski, Fransen og Tan (2014) skriver, 

at en reklames effektivitet kan deles op i to hovedkategorier: Modtagerens holdning til 

reklamen og modtagerens holdning til det brand, der reklameres for. De anerkender, at 

intention om at købe produktet og faktisk købsadfærd også er vigtige mål for en reklame, 

men at de er for svære at måle på med metoder, der bunder i selvrapportering (Lewinski et 

al., 2014). 

Andre forskere bruger modtagerens hukommelse af reklamen som mål for 

effektivitet (Bakalash og Riemer, 2013). Breuer, Brettel og Engelen (2011) argumenterer dog 

for, at længden på forbrugerens hukommelse af en reklame ikke er lig med høj effekt i 

forhold til salg; Faktisk viste deres forsøg, at respondenterne huskede bannerreklamer 

længere tid end det forskerne kalder price comparison advertising, men at bannerreklamerne 

performede dårligere på salg (Breuer, et al., 2011). Endnu en måde at måle på en reklames 

effektivitet er ved at se på visuel opmærksomhed; Med en eyetracker testede Muñoz-Leiva, 

Hernández-Méndez og Gómez-Carmona (2019) respondenternes visuelle opmærksomhed 
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mod et par udvalgte områder af særlig interesse på en række reklamer. For at måle visuel 

opmærksomhed så de på hvornår respondenterne første gang så områderne, hvor mange 

fikspunkter de havde, før de så på områderne, hvor længe de så på områderne ad gangen, 

samt hvor længe de i alt så på de forskellige områder (Muñoz-Leiva et al., 2019). Her er 

argumentet altså, at forbrugerens opmærksomhed er lig med en effektiv reklame. Andre 

forskere finder, at reklamer på Facebook påvirker brand image og brand equity, som begge 

påvirker forbrugerens intention om at købe (Dehghani & Tumer, 2015).  

Der er altså langt fra enighed i litteraturen om, hvad en effektiv reklame er. I afsnittet 

om personalisering senere i dette speciale, vil vi inkludere undersøgelser med forskellige 

syn på måling af reklamers effektivitet. Eksempelvis ser Kim og Han (2014) på både 

informationsværdi, troværdighed, underholdningsværdi, fornøjelse og irritation over 

reklamen. Derudover konkluderer Keyzer et al. (2015) blandt andet, at personalisering 

betyder højere oplevet relevans som øger både holdning til brandet og intentionen om at 

klikke på reklamen. Her er det altså holdning til brandet og intention om at klikke på 

reklamen, der er markører for en effektiv reklame. Både Kaspar et al. (2019) og Bang og 

Wojdynski (2016) måler i deres undersøgelse en reklames effektivitet på visuel 

opmærksomhed. Kaspar et al. (2019) inkluderer desuden holdning til det reklamerede 

brand. En anden tilgang til at måle effektiviteten af reklamer er at se på hvor sandsynligt 

det er, at respondenterne ville købe eller anbefale det reklamerede produkt til andre, samt 

om respondenterne ville afvise reklamen, eksempelvis ved at slette en reklamemail, inden 

den var blevet åbnet (Yu & Cude, 2009). Vi vil ikke komme nærmere ind på de nævnte 

studiers måde at måle effekt på, men det er vigtigt at bemærke, at deres mål for effekt er 

forskellig. 

 

2.1.1 Online reklamer og segmenteringsmuligheder 

I dette speciale har vi valgt at se på online reklamer, fordi vi mener, at det ofte er her, 

personalisering er relevant i forhold til at tiltrække opmærksomhed. På især sociale medier 

er der mange informationer om forbrugeren til rådighed som kan bruges til at personalisere 

en reklame. Derfor vil vi i dette afsnit se nærmere på litteraturen om online reklamer og 
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hvordan mulighederne for at segmentere målgruppen og tilpasse reklamebudskaber til små 

grupper eller den enkelte forbruger har udviklet sig. 

Den gamle disciplin reklame er udvidet kraftigt siden internettet tog fart. Siden den 

første bannerreklame blev vist i 1994 (Liu-Thompkins, 2019) er der kommet mange flere 

muligheder for at reklamere online; sociale medier, Search Engine Optimization, e-mail 

marketing, pop-up reklamer, bannere, influencer marketing og mange andre fænomener er 

opstået i kølvandet på internettets udbredelse. Online reklamer har også åbnet op for en hel 

ny verden af måder hvorpå virksomhederne kan teste, hvor godt en reklame klarer sig. Klik, 

reach, interaktioner, delinger, likes og lignende er blevet markører for, hvor effektiv en 

reklame er (Murdough, 2009).  

 

Segmentering 

Internettet har også ændret på den måde, virksomheder kan segmentere sine budskaber 

(Canhoto, Clark & Fennemore, 2013). Begrebet segmentering blev introduceret i 1956 

(Smith, 1956). Segmentering af markedet har potentiale til at maksimere effektiviteten af en 

virksomheds kommunikation og dermed give virksomheden mest værdi for de penge, der 

bruges på markedsføring (Martin, 2011). Segmentering kan være baseret på faktorer såsom 

demografi, geografi, adfærd og psykografi (Martin, 2011). Idéen om segmentering er 

relevant som aldrig før, da adgangen til data og viden om kunderne, som segmenteringen 

kan baseres på, er blevet lettere tilgængeligt for virksomhederne (Canhoto et al., 2013). 

Samtidig har sociale medier gjort det lettere at kommunikere forskellige budskaber 

til forskellige personer, da hvert enkelt individ har en personlig profil, modsat tidligere, 

hvor målrettet kommunikation for eksempel kunne ske ved at trykke forskellige reklamer i 

forskellige magasiner med forskellige målgrupper. Derudover kan algoritmer hjælpe med 

at segmentere og hurtigt målrette kommunikation; eksempelvis kan facebookbrugere nu 

modtage tilpassede reklamer kun sekunder efter at de har postet på Facebook, foretaget en 

søgning online, købt et produkt eller lignende (Slutsky, 2011 i Canhoto et al., 2013; Delo, 

2014). Canhoto et al. (2013) argumenterer dog for, at tekniske, organisatoriske og kulturelle 

udfordringer gør, at virksomhederne ikke forstår eller kan udnytte de mange muligheder. 

Der skabes dermed et hul mellem marketinglitteraturen og hvordan virksomheder i 

virkeligheden udnytter segmenteringsmulighederne på sociale medier.  
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Målretning af reklamer er som tidligere nævnt ikke noget nyt, men med den 

teknologiske udvikling udvider mulighederne sig for både microtargeting og endda 

nanotargeting, hvor kommunikation målrettes mod små grupper eller endda enkeltpersoner 

(Barbu, 2014). Sociale medier såsom Facebook har nu så store mængder information på 

deres brugere, at virksomheder kan målrette reklamer mod både mindre grupper eller 

enkeltpersoner, når de reklamerer på disse sociale medier (Barbu, 2014). Annoncører kan 

målrette reklamer til den enkelte forbruger gennem personalisering. Gennemgang af 

litteraturen om personalisering følger senere i specialet, men først vil vi runde afsnittet af 

med en delkonklusion. Herefter vil vi se nærmere på et af de typer af medier, der især gør 

personaliserede reklamer attraktive og tilgængelige for virksomheder: Sociale medier. 

 

2.1.2 Delkonklusion på afsnit om reklamer 

Litteraturgennemgangen i dette speciale blev indledt med et afsnit om reklamer, fordi det 

er netop personalisering af reklamer, vi ønsker at belyse i dette speciale. Vi startede afsnittet 

ud med at fastlægge, at folk har tendens til, mere eller mindre bevidst, at overse eller undgå 

reklamer. Dette er en af årsagerne til, at personalisering er særligt spændende at undersøge, 

fordi det måske kan være et effektivt redskab i kampen for forbrugerens opmærksomhed. 

Herefter gennemgik vi litteraturen for, hvordan man måler en reklames effektivitet. 

Her så vi, at der langt fra er konsensus i litteraturen og at det afhænger af, hvilket mål man 

har med en reklame. Vi berørte desuden kort, hvordan forskellige undersøgelser, som vil 

blive uddybet nærmere i litteraturgennemgangen om personalisering senere i specialet, har 

valgt at måle effektivitet. Her er der heller ikke enighed om, hvordan effekt bedst måles. 

Til sidst så vi på, hvordan segmenteringsmuligheder har udviklet sig med 

internettet og sociale medier, og hvordan det nu er muligt at personalisere reklamer til 

meget små grupper eller endda den enkelte forbruger. I det kommende afsnit vil vi se 

nærmere på sociale medier, fordi det er her, personalisering af reklamer især er relevant og 

attraktivt for virksomheder. 
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2.2 Sociale medier 

Som nævnt under afsnittet om reklamer, har mulighederne for at reklamere udviklet sig 

kraftigt med de mange muligheder internettet har åbnet op for, herunder muligheden for 

at segmentere efter meget specifikke målgrupper. Det kan man for eksempel gøre på sociale 

medier, hvor hver enkelt forbruger har en profil, som giver annoncøren adgang til en stor 

mængde data om vedkommende, og samtidig giver mulighed for, at vise en specifik 

reklame til den enkelte forbruger (Aguirre, Mahr, Grewal, de Ruyter & Wetzels, 2015). 

Derfor har vi valgt at inddrage litteratur om emnet sociale medier, for bedre at forstå, i 

hvilket miljø de personaliserede reklamer ofte kommer i kontakt med forbrugeren. 

I dette afsnit vil vi først beskrive hvad betegnelsen sociale medier indebærer og 

hvordan disse medier defineres. Derudover vil vi undersøge, hvad der er skrevet i 

litteraturen om, hvordan forbrugerne benytter medierne, og ikke mindst hvilken gavn 

virksomheder kan drage heraf. Da der findes mange forskellige former for sociale medier, 

vil kun de mest relevante blive uddybet. Vi vil zoome ind på to af de mest brugte medier i 

Danmark, både af brugere og annoncører: Facebook og Instagram. Med denne viden om 

sociale medier danner vi grundlag for forståelsen af, på hvilke præmisser forbrugerne 

blandt andet møder de personaliserede reklamer samt hvilke muligheder og faldgrupper 

virksomheder, som gerne vil annoncere med personaliserede reklamer, kan møde. 

 

2.2.1 Hvad er sociale medier? 

Sociale medier er i dag et meget omdiskuteret begreb, som dækker over mange forskellige 

websites og online platforme (Kaplan & Haenlein, 2010). Når man taler om kommunikation 

og marketing, kan det efterhånden være svært at komme uden om begrebet, som i stadig 

stigende grad nævnes og fremhæves, både af virksomheder og af forbrugere (Chang et al., 

2014; Voorveld, 2018). De sociale medier opstod sammen med det vi kender som Web 2.0, 

som gjorde det muligt for internetbrugere at sende og dele offentlige beskeder nemt (Kaplan 

& Haenlein, 2010). Begrebet Web 2.0 dækker over en lang række online værktøjer som 

muliggør kommunikation, deling, og generering af content online (Sadaf et al., 2015). Web 

2.0 blev som begreb introduceret i 2004, og beskrev de nye muligheder hvorpå 
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softwareudviklere og slutbrugerne nu kunne benytte internettet (O’Reilly, 2007). Begrebet 

blev introduceret som en betegnelse der dækkede over de ændringer, man havde set på 

nettet efter at IT-boblen (eller the dot-com bubble) var bristet i 2001 (O’Reilly, 2007). Internettet 

var derved blevet et sted hvor content blev skabt og ændret kontinuerligt, også af brugerne, 

som ikke længere blot var modtagere, men nu også medproducenter (Kaplan & Haenlein, 

2010). I takt med at internettet blev hurtigere og mere tilgængeligt for folk, begyndte de 

sociale medier at vokse, og i 2003 blev siden MySpace lanceret, mens Facebook blev startet 

året efter, i 2004 (Kaplan & Haenlein, 2010). Med den nye teknologi og de sociale mediers 

udvikling, blev det muligt for brugerne at kommunikere hurtigt på tværs af store 

geografiske afstande (Kaplan & Haenlein, 2010). 

De hurtigt voksende medier og nye muligheder har blandt andet resulteret i, at 

mere end 70 % af den samlede danske befolkning (her målt for aldersgruppen 16-89 år) i 

dag bruger ét eller flere sociale medier (Statista, 2018). Heraf ses det tydeligt, at særligt de 

yngre generationer er meget aktive på disse medier. Blandt de 16-24 årige, er 98 % aktive på 

ét eller flere sociale medier, mens 94 % af de 25-34 årige er det (Statista, 2018) (Se bilag 1). 

Blandt de mest populære sociale medier ligger Facebook som det stadig mest populære 

sociale medie, med 67 % af den danske befolkning tilmeldt som brugere, hvoraf mere end 

50 % af disse tjekker Facebook flere gange om dagen (Statista, 2018). Herefter kommer 

Snapchat med 31 % af den danske befolkning tilmeldt, Instagram med 30 % og LinkedIn 

med 26 % (Statista, 2018). 

På trods af den store popularitet og den stigende omtale af de sociale medier, ses 

der stadig forvirring blandt både forskere og virksomheder i forhold til, hvordan sociale 

medier bedst beskrives samt hvad der præcist hører under betegnelsen (Kaplan & Haenlein, 

2010). Overordnet set findes der derfor ikke nogen endegyldig definition af sociale medier, 

men der er gennem tiden kommet mange forskellige bud på, hvordan en sådan definition 

kunne lyde. Da de sociale medier stadig er under konstant udvikling (Crittenden & 

Crittenden, 2015), giver det efter vores opfattelse mening at definere sociale medier bredt, 

således at der fortsat er plads til de nye ændringer, teknologier og muligheder der opstår. 

 

2.2.1.1 Definition af sociale medier 
Kaplan og Haenleins (2010, s. 61) definition af sociale medier, som vi i dette speciale arbejder 

ud fra, lyder:  
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“Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated 

Content”. 

 

Sociale medier defineres her bredt, og indebærer dermed mange forskellige platforme. 

Ifølge Kaplan og Haenlein (2010), kan sociale medier deles op i 6 kategorier: blogs, sociale 

netværk, collaborative projects, content communities, virtual game worlds og virtual social worlds. 

Vi vil i dette speciale ikke gå yderligere i dybden med de forskellige kategorier, men vælger 

i stedet at bruge sociale medier som en dækkende betegnelse for alle disse. Dog er det vigtigt 

at notere, at der findes mange forskellige typer af sociale medier som hver især bidrager 

med forskellige muligheder for brugeren. Det betyder også, at forbrugeren ofte har 

forskellige formål på de forskellige sociale medier, alt efter hvilket socialt medier 

vedkommende befinder sig på. Blandt de hyppigste formål på sociale medier er: social 

interaktion, informationssøgning, tidsfordriv samt underholdning (Whiting & Williams, 2013). 

Sociale medier koster oftest ikke penge at benytte, er let tilgængelige for brugerne (Whiting 

& Williams, 2013) og det ses derfor også i stigende grad, at folk færdes på flere forskellige 

sociale medier, frem for blot et enkelt (Statista, 2018). 

 

2.2.2 Hvorfor er sociale medier blevet så populære? 

Ser man på adfærden på de sociale medier, og på, hvordan vi i stigende grad benytter disse, 

kan det være interessant at undersøge, hvad der ligger til grund for de sociale mediers store 

popularitet. I 2016 var mere end 2,31 mia. mennesker aktive på et eller flere sociale medier, 

et tal, som var steget med hele 332 mio. fra 2015 til 2016 (Shiau, Dwivedi & Lai, 2018). I dag 

er dette tal estimeret til at være over 2,77 mia. og forventes at stige fremadrettet (Statista, 

2019). Disse tal illustrerer at de sociale medier ikke blot er populære i Danmark, men over 

det meste af verdenen (Shiau et al., 2018). Blandt de sociale medier er Facebook det medie 

som benyttes mest på verdensplan, og antallet af brugere på Facebook er ligeledes fortsat 

stigende (Shiau et al., 2018). 
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Når det ses, at de sociale medier er populære på tværs af både kulturer og lande 

(Shiau et al., 2018), kan det være interessant at undersøge, hvad der egentlig ligger til grund 

for denne popularitet. 

 

Crosier et al. (2012) beskriver flere af de sociale medier som værende “...irresistible, 

ubiquitous, and supposedly addicting” (s. 230). I forlængelse af dette skriver forskerne: “It is no 

accident that Facebook, Twitter, iReport, AIM, QQ, Tumblr, and the like are wildly successful [...] 

because we emotionally crave to be connected” (Crosier et al., 2012, s. 230).  

Grunden til at vi har denne trang til at være i kontakt med hinanden, mener forskere kan 

beskrives gennem evolutionær psykologi, som handler om, at vi fra vores forfædres tid har 

nogle basale behov, som stadig påvirker vores adfærd den dag i dag (Griskevicius & 

Kenrick, 2013; Durante & Griskevicius, 2016; Crosier et al, 2012).  

I det specifikke tilfælde med de sociale medier, kan dette beskrives gennem det 

faktum, at vores forfædre voksede op i et samfund, som i høj grad byggede på stærke sociale 

netværk og vigtige relationer (Crosier et al, 2012). Dette påvirker i høj grad stadig vores 

adfærd den dag i dag, og nu er det ikke blot i den fysiske verden vi forsøger at opbygge 

vores sociale netværk og relationer, men også på de sociale medier (Crosier et al, 2012). 

Sociale netværk er dermed ikke noget nyt fænomen som sådan, men har altid eksisteret som 

en vigtig del af menneskers liv (Crosier et al., 2012). Med teknologien og det såkaldte Web 

2.0, er det dog blevet meget lettere for os at opsøge, forstærke og udvidede disse sociale 

relationer, og da dette er basale menneskelige behov, kan det beskrive, hvorfor de sociale 

medier er blevet så populære som de er (Crosier et al., 2012). 

 

2.2.3 Det sociale medie Facebook 

Det blev tidligere nævnt, at Facebook er det mest populære sociale medie i Danmark, med 

67 % af den danske befolkning tilmeldt som brugere. Derfor er det relevant at se lidt 

nærmere på dette sociale medie og i den forbindelse få en forståelse af, hvordan det 

fungerer. Facebook har med tiden fået det overordnede formål at forstærke sociale 

relationer mellem mennesker, at skabe nye relationer og at vedligeholde venskaber 

(Muscanell & Guadagno, 2012). Derudover kan der dog være stor forskel på, hvordan 
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forskellige grupper af mennesker benytter dette sociale medie og med hvilket formål 

(Muscanell & Guadagno, 2012). Studier har vist, at Facebook også bruges til at skabe nye 

venskaber, at holde kontakten med gamle bekendtskaber, til studierelevante ting såsom 

deling af noter og kontakt med forelæsere, for arbejdsgivere til at undersøge mulige 

kandidaters baggrunde, til undersøgelse af produkter og services og meget mere (Muscanell 

& Guadagno, 2012). På trods af de mange konkurrenter der er kommet med tiden, er en af 

grundene til Facebooks fortsatte popularitet, at sitet kontinuerligt fornyer sig og tilbyder 

nye funktioner som kan øge brugertilfredsheden (Shiau et al., 2018). 

Helt lavpraktisk fungerer Facebook således, at brugerne opretter en profil med 

forskellige personlige informationer. Derfra kan Facebook deles op i en privat og en 

offentlig kommunikationsdel (Valenzuela, Park & Kee, 2008). Den private del tillader 

brugerne at kommunikere privat med hinanden gennem beskeder, som andre brugere ikke 

har adgang til, mens den offentlige del kaldes væggen. Her kan brugerne dele beskeder, 

billeder og videoer med hele deres sociale netværk, som efterfølgende kan kommentere og 

reagere på det (Valenzuela et al., 2008). Derudover findes der et såkaldt newsfeed som bliver 

vist som forside, når brugerne logger ind (Valenzuela et al., 2008). Her er det muligt at se 

hvad andre brugere i ens netværk har delt på sin væg, og giver dermed brugeren et overblik 

over, hvad der rør sig (Valenzuela et al., 2008). 

 

2.2.4 Det sociale medie Instagram 

Instagram blev ligeledes fremhævet som et populært socialt medie tidligere i specialet, og 

det er relevant at se på, hvordan Instagram bruges og med hvilke formål. Da vi ønsker at 

forstå adfærden på sociale medier, er det nødvendigt først og fremmest at forstå, hvilke 

muligheder man har herpå. 

I dag er Instagram blandt de tre mest populære sociale medier i Danmark (Statista, 

2018) og er i takt med den stigende popularitet blandt befolkningen, også blevet et attraktivt 

sted for virksomhederne (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017). Instagram blev grundlagt i 2010 

(Instagram, u.da) og er et medie, som lader brugerne dele billeder og videoer både i og uden 

for sit netværk (Moon et al., 2016). Inden brugerne deler sine billeder eller videoer på 

mediet, har de blandt andet mulighed for at redigere eller tilføje filtre til dem, skrive en 



 23 

tekst, tilføje hashtags (#) som lader andre brugere finde det delte materiale (Sheldon & 

Bryant, 2016), tagge folk, tilføje lokationer mm. (Instagram, u.d.b). Når en bruger har delt et 

billede eller en video, kan andre brugere like det, skrive kommentarer til det eller 

videresende det til andre personer i sit netværk (Instagram, u.d.b). Ligesom på Facebook, 

giver Instagram mulighed for at chatte med andre brugere, tilføje personlige oplysninger 

eller tekst til sin profil samt at skifte mellem en åben eller lukket bruger, alt efter om 

brugeren ønsker at vedkommendes delte billeder og videoer skal være offentligt 

tilgængelige eller ej (Instagram, u.d.b). Derudover er der mulighed for at dele såkaldte 

stories, som betyder at et billede eller en video vises i 24 timer, hvorefter det forsvinder igen 

(Instagram, u.d.b). Der bør nævnes, at ovenstående ikke er en udtømmende liste over 

funktioner på Instagram, men blot en liste over nogle af de muligheder en bruger har på 

mediet. 

På nuværende tidspunkt har Instagram flere kvindelige brugere end mandlige 

(Statista, 2018; Sheldon & Bryant, 2016) og det er primært de yngre generationer (her mellem 

15-39 år) som er aktive på mediet (Statista, 2018). Ligesom på Facebook, er der forskellige 

formål med at være på Instagram, alt efter hvilken gruppe, eller hvilken personlighed, man 

undersøger (Sheldon & Bryant, 2016). I et studie af Sheldon og Bryant (2016) fandt man fire 

primære motiver for, at være aktiv på Instagram. Disse motiver var: Information om andre, 

dokumentation, coolness samt kreativitet (Sheldon & Bryant, 2016). Information om andre 

handler her om at se visuelle opdatering fra sine venner, at interagere med venner, at følge 

sine venner, at like hvad ens venner poster, at følge med i hvad andre deler samt 

underholdning (Sheldon & Bryant, 2016). Dokumentation dækker blandt andet over at vise 

sit liv frem gennem billeder, at huske/gemme særlige oplevelser og at kunne dokumenterer 

de ting, som sker omkring en (Sheldon & Bryant, 2016). Coolness dækker over fire ting: at 

blive populær, at være på Instagram fordi det er “sejt”, selviscenesættelse og for at komme 

med visuelle statusopdateringer til sine venner (Sheldon & Bryant, 2016). Afslutningsvis 

handler kreativitet om at finde folk man har noget til fælles med, at vise sine fotografiske 

færdigheder frem, at vise at man er kreativ og for at skabe kunst (Sheldon & Bryant, 2016). 

Studiet ser ligeledes på sammenhængen mellem personlighed og formål på Instagram. 

Dette vil vi komme tilbage til under afsnittet om sammenhængen mellem personlighed og 

adfærd på sociale medier. 
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2.2.5 Virksomheder og annoncering på sociale medier 

I forhold til virksomhedernes brug af sociale medier, ses det i høj grad hvordan mange 

virksomheder benytter sociale medier til blandt andet at kommunikere med nuværende og 

potentielle kunder, til markedsføring af produkter, visning af reklamer samt som middel til 

at skabe positiv word-of-mouth (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017; Voorveld, 2018). Sociale 

medier har en lang række fordele som traditionelle medier ikke har, og det er noget som 

mange virksomheder i dag benytter sig af (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017). De sociale 

medier har blandt andet vist sig at være et værdifuldt sted for virksomhederne til at komme 

i kontakt med kunder og forbrugere, som ellers har været svære at nå gennem de 

traditionelle medier (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017). Det er dog vigtigt at understrege, at 

forskellige typer sociale medier giver forskellige muligheder for virksomhederne, og hvad 

der er muligt på Facebook, er ikke nødvendigvis muligt på Instagram (Lindsey-Mullikin & 

Borin, 2017). 

I dag er Facebook “market leader among social networking sites (Lindsey-Mullikin & 

Borin, 2017, s. 474), men statistikker viser samtidig, at brugere interagerer 58 gange mere 

med brands på Instagram, end de gør med brands på Facebook (Lindsey-Mullikin & Borin, 

2017). Instagram har ligeledes 400 millioner aktive brugere per måned som tilsammen deler 

mere end 60 millioner billeder dagligt, hvilket har fået forskere til at udpege Instagram som 

den mest betydningsfulde platform for brands (Lindsey-Mullikin & Borin, 2017). Hvorvidt 

en virksomhed skal vælge det ene eller det andet sociale medie handler dog i høj grad om, 

hvem de henvender sig til og hvad formålet er. 

Ifølge en undersøgelse fra 2018, bruger virksomheder i dag over 13 % af deres totale 

marketingbudget på sociale medier (Moorman, 2018). I forhold til virksomhedens 

tilstedeværelse på diverse sociale medier, kan denne tage form på en lang række forskellige 

måder. Mere specifikt kan virksomhederne engagere sig i paid media såsom betalte 

bannerreklamer, owned media såsom deling af egne posts og content, og earned media gennem 

engagering af forbrugere og online followers (Ashley & Tuten, 2015). Særligt gennem 

owned og earned media har virksomhederne gode muligheder for at skabe langvarige og 

stærke relationer til sine kunder, og her ses det i stadig større grad, hvordan sociale medier 

spiller en stor rolle i forhold til at skabe og styrke relationer (Tiago & Veríssimo, 2014). Ser 

man på antallet af mennesker som dagligt er aktive på forskellige sociale medier, er det for 
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mange virksomheder et oplagt sted at få vist sine reklamer, eksempelvis i form af 

bannerreklamer, for dermed at øge brand awareness, salg eller lignende (Tiago & Veríssimo, 

2014).  

Det interessante ved reklamer på sociale medier kontra for eksempel TV eller som 

trykte annoncer i magasiner, er de mange muligheder disse sites åbner op for. På de sociale 

medier er der blandt andet rig mulighed for personalisering, som giver virksomheder 

mulighed for at tilpasse hver enkelt vist reklame til den eller de forbrugere, som den skal 

vises for (Aguirre, Mahr, Grewal, de Ruyter & Wetzels, 2015). Personalisering kan tage form 

på en lang række forskellige måder, og kan have både fordele og ulemper, som vi vil komme 

ind på senere under afsnittet om personalisering. De sociale medier har derudover åbnet 

for en lang række andre muligheder såsom samarbejder med såkaldte influencers (også 

kaldet influencer marketing), nemmere mulighed for viral marketing, word-of-mouth og 

lignende (Dinh, Zhang, Nguyen & Thai, 2014; Khamis, Ang & Welling, 2017). Da denne 

afhandling fokuserer specifikt på personaliserede reklamer, vil der ikke blive fokuseret 

yderligere på de forskellige former for online marketing en virksomhed kan indgå i på de 

forskellige sociale medier. 

 

Ulemper ved sociale medier 

Afslutningsvis bør det nævnes, at på trods af de mange fordele og muligheder de sociale 

medier har for virksomheder, er der også risici og potentielle ulemper ved disse medier 

(Pfeffer, Zorback & Carley, 2014). Med de sociale medier er virksomheder og kunder blevet 

mere lige, og kundernes magt er steget i takt med, at de nu kan nå ud til langt flere 

mennesker på tværs af store geografiske afstande (Pfeffer et al., 2014). Det betyder for 

virksomhederne, at ganske få utilfredse kunder, i visse tilfælde blot én enkelt, kan få store 

negative konsekvenser (Pfeffer et al., 2014). I de seneste år er der set flere tilfælde af 

virksomheder, som er havnet i enorme problemer som følge af tvivlsomme udtalelser og 

handlinger, uetiske reklamer, dårlig adfærd, manglende moral og lignende (Pfeffer et al., 

2014). Brugere af sociale medier kan som følge af dette skabe stor opmærksomhed om emnet 

på ganske få timer, og det kan resultere i såkaldte online firestorms, eller online shitstorms, 

som virksomheden efterfølgende må forsøge at håndtere (Pfeffer et al., 2014). Dette er ikke 

noget vi vil komme yderligere ind på i dette speciale, men det er vigtigt at understrege, at 



 26 

brugen af sociale medier ikke kun skaber muligheder for virksomheden, men at de også kan 

give anledning til udfordringer og problemer. 

 

Algoritmer 

Ligesom en lang række andre sociale medier og online tjenester benytter både Facebook og 

Instagram algoritmer (Gillespie, 2013). Algoritmer spiller en væsentlig rolle i forhold til at 

udvælge den information, der antages for at være vigtigst for den enkelte bruger (Gillespie, 

2013). Disse algoritmer bygger på forskellige formler og beregninger foretaget af en 

computer, men det er ikke tilgængeligt for hverken brugerne eller virksomhederne, præcist 

hvilke faktorer, som er taget med i beregningerne (Gillespie, 2013). Det kan skabe 

vanskeligheder særligt for virksomhederne, når de forsøger at skabe content, som skal nå 

så bredt ud som muligt, da de kan risikere, at deres opslag bliver sorteret fra eller rangeret 

lavere af algoritmerne. 

 

2.2.2 Forbrugernes adfærd på sociale medier 

Som beskrevet i de ovenstående afsnit om Facebook og Instagram, er der mange forskellige 

muligheder for, hvordan brugerne kan agere på sociale medier. Mange forskere har allerede 

set på, hvordan brugernes aktivitet på sociale medier påvirker, eller hænger sammen med, 

forskellige andre faktorer såsom brand loyalty (Shang, Chen, & Liao, 2006), politisk 

involvering (Boulianne, 2015) eller brugerens personlighed (Shiau et al., 2018; Amichai-

Hamburger et al., 2002; Kosinski et al., 2014; Muscanell & Guadagno, 2012; Azucar et al., 

2018; Sheldon & Bryant, 2016) som vi vil se nærmere på i dette speciale under afsnittet 

Personlighed og herunder Sammenhængen mellem personlighed og adfærd på sociale medier. 

Selvom der er forsket i adfærden på de sociale medier og hvad der påvirker denne, er der 

dog ikke nogen generel enighed om, hvilke faktorer der bedst forklarer brugernes adfærd. 

I nedenstående afsnit vil vi se nærmere på, hvordan en række forskere har forsøgt at 

beskrive brugernes adfærd på sociale medier. 

 Nogle forskere skelner mellem et aktivt versus et passivt forbrug af medierne 

(Shang et al., 2006). Under et aktivt forbrug hører deling, posting, kommentering, liking etc., 

mens et passivt forbrug blot indeholder det de kalder ‘lurking’; altså at brugerne kigge med 
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på andres aktivitet uden selv at udføre nogle handlinger, der er synlige for andre brugere. 

Andre forskere deler aktivitet op i tre grupper; at konsumere, deltage og producere (Shao, 

2009). Her betyder at konsumere det samme som det Shang et al. (2006) kalder passivt 

forbrug, hvor brugeren f.eks. ser og læser andres opslag på mediet, men ikke interagerer 

med dem - altså en slags passiv aktivitet (Shao, 2009). Det at deltage defineres af Shao (2009) 

som dét at interagere med indhold, som andre har produceret, f.eks. ved at like eller 

kommentere på andres posts. Den sidste kategori som Shao (2009) kalder producere, 

defineres som det at dele indhold, brugeren selv har produceret, f.eks. egne billeder, videoer 

og tekst.  

Andre forskere deler adfærden på sociale medier endnu mere op. For eksempel deler 

Bolton et al. (2013) i fem kategorier: bidrage, dele, konsumere eller søge efter indhold, deltage og 

spille. I artiklen er det dog meget uklart hvad der hører under hver kategori og de mange 

kategorier gør, at grænserne mellem de forskellige grupper bliver flydende og med et stort 

overlap mellem flere af kategorierne. 

Vi er i arbejdet med litteraturen om brugernes adfærd på sociale medier blevet meget 

overraskede over, hvor lidt der er skrevet om emnet og hvor ukonkret litteraturen har 

beskrevet adfærd på sociale medier. Alle ovenstående artikler deler adfærd op i brede og 

mere eller mindre overlappende eller flydende kategorier. Vi er opmærksomme på, at 

komplet beskrivende studier af brugernes adfærd på et specifikt socialt medie ville risikere 

at være forældet, allerede inden studiet blev udgivet, da de sociale medier ændres og 

opdateres konstant. Vi vurderer dog alligevel, at der under dette emne mangler litteratur, 

som mere specifikt beskriver forskellige målgruppers adfærd på forskellige sociale medier. 

 

2.2.3 Delkonklusion på afsnittet om sociale medier 

I ovenstående afsnit har vi belyst emnet sociale medier. Dette emne er medtaget, fordi vi 

mener det er en platform, som er særligt relevant for virksomheder, der ønsker at gøre brug 

af personalisering i deres reklamer. Afsnittet har gjort os klogere på, hvad sociale medier er, 

hvordan det defineres og hvad begrebet dækker over. Desuden har vi redegjort for, hvad 

litteraturen skriver om, hvordan brugerne benytter de to sociale medier Facebook og 

Instagram. Vi har set på, hvordan virksomheder kan drage fordel af sociale medier samt 
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nogle af de ulemper og vanskeligheder, de kan stå overfor. Begrebet algoritmer belyses også 

og vi har desuden set nærmere på brugernes adfærd på sociale medier. Her finder vi at 

forskellige forskere opdeler adfærd på sociale medier i forskellige kategorier, og at disse 

kategorier fortsat er meget brede og ikke beskriver brugernes reelle adfærd fyldestgørende. 

 

2.3 Personalisering 

I de ovenstående afsnit har vi set på to emner, som er tæt forbundne med personalisering: 

Reklamer og sociale medier. Med den baggrundsviden er vi nu klar til at se på specialets 

mest centrale emne: Personalisering. Vi vil nu se nærmere på, hvad der er skrevet i 

litteraturen om, hvorvidt personalisering er et effektivt værktøj i reklamer. Der er nemlig 

uenighed i litteraturen om, hvorvidt personalisering af reklamer er positivt eller negativt 

for forbrugernes holdning til en reklame - eller om effektiviteten af personalisering 

afhænger af andre faktorer og i så fald hvilke.  

I de kommende afsnit indgår både litteratur om personalisering af reklamer og 

litteratur om personalisering af andre typer virksomhedskommunikation, da dette kan 

hjælpe med at belyse forbrugerens holdning til det, at virksomheder benytter 

vedkommendes personlige informationer i kommunikationen.  

I vores arbejde med de kommende afsnit om personalisering er vi blevet 

opmærksomme på, at personalisering er repræsenteret meget forskelligt i de forskellige 

beskrevne studier. Personalisering blev beskrevet lige fra reklamer med en let tilpasset 

produktkategori (Keyzer et al., 2015) til reklamer med både fødselsdato, adresse, 

statusopdateringer fra Facebook og andet (Walrave et al., 2018). Vi kunne se, at det er vigtigt 

at tage stilling til, og tydeligt beskrive, hvordan man lader personalisering være 

repræsenteret i sit forsøg, da det ellers bliver vanskeligt at sammenligne resultater på tværs 

af undersøgelser. Derfor har vi til sidst i afsnittet valgt også at skrive om grader og typer af 

personalisering. 
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2.3.1 Hvad er personalisering? 

Forbrugere bliver dagligt eksponeret for mange stimuli som alle kæmper om at tiltrække og 

fastholde forbrugeren opmærksomhed. Personalisering har vist sig at være en effektiv måde 

hvorpå man kan fange modtagerens opmærksomhed samt kan højne interaktionen med 

eksempelvis bannerreklamer (Bragge, Sunikka, & Kellie, 2013; Tucker, 2014; Howard & 

Kerin, 2004). Personalisering kan desuden reducere forbrugerens skepsis mod en reklame 

(Baek & Morimoto, 2012) og kan dermed være et middel mod nogle af de udfordringer, 

reklamer ofte har. 

Der findes endnu ikke nogen entydig definition af personalisering, men forskellige 

forskere er gennem tiden kommet med en række bud på, hvordan en sådan definition kunne 

se ud. Montgomery & Smith (2009) præsenterer en opgørelse af definitioner på 

personalisering og argumenterer for, at alle definitionerne har det tilfælles, at 

personalisering er en tilpasning af det pågældende marketing mix til hver enkelt forbruger, 

baseret på virksomhedens information om forbrugeren. Et bud på en definition af 

personalisering præsenteres af Chellappa & Sin (2005) som skriver, at personalisering er 

muligheden for at tilpasse produkter, og oplevelser med køb af produkter, til den enkelte 

forbruger, baseret på viden om forbrugeren og vedkommendes præferencer. Athanasiadis 

& Mitropoulos (2010) definerer personalisering af reklamer som muligheden for at 

reklamere og sælge produkter på forskellige måder til forskellige kunder. Forskerne tilføjer, 

at hovedformålet med personalisering er, at yde den bedste service for kunden ved at 

anvende allerede kendte informationer om denne, eller ved, at kunne forudsige kundens 

behov (Athanasiadis & Mitropoulos, 2010). 

Liu-Thompkins (2019) skriver, at personalisering kan være baseret på forbrugerens 

tidligere adfærd, nuværende adfærd, personlige informationer om forbrugeren (såsom 

navn og alder) eller vedkommendes lokation En lignende definition af Maslowska et al. 

(2016) lyder: 

 

“Personalization can be defined as a communication strategy that involves incorporating 

elements in a message that refer to each individual recipient and are based on the recipient’s personal 

characteristics, such as name, gender, residence, occupation, and past behaviors.”.  
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I dette speciale har vi valgt at gå ud fra ovenstående definition af personalisering. 

 

Personalisering og adfærd 

Når man taler om forbrugerens adfærd i forbindelse med personalisering, refereres der 

blandt andet til Online Behavioural Advertising (OBA), som går ud på, at der indsamles 

data om forbrugerens online adfærd ved hjælp af såkaldte cookies og denne data bruges til 

at tilpasse reklamer til forbrugeren (Smit, Van Noort & Voorveld, 2014). Det er blandt andet 

det mange oplever, når de har set på, eller købt, et produkt på internettet og derefter bliver 

præsenteret for reklamer for netop dét produkt efterfølgende. Det er også kendt som 

retargeting, og benyttes af virksomhederne til at gøre et opslag mere relevant og 

tiltrækkende for forbrugeren (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Gironda og Korgaonkar (2018) 

adskiller desuden personaliserede reklamer og personaliserede produktanbefalinger; 

Personaliserede reklamer har fokus på personalisering af selve reklamen (eksempelvis ved 

at nævne modtagerens navn), mens personaliserede produktanbefalinger handler om at 

foreslå et produkt, som modtageren måske er interesseret i (Kramer, Spolter-Weisfeld & 

Thakkar, 2007). Denne opdeling er vigtig, men vi vil i dette speciale inkludere litteratur om 

begge typer af personalisering, da de har det tilfælles, at de er baseret på annoncørens viden 

om forbrugeren og dermed begge kan påvirke forbrugerens bekymringer for datasikkerhed, 

som vi vil komme ind på senere i litteraturgennemgangen. 

Som tidligere nævnt bruges teknologi ofte til at udregne og udføre 

personalisering online og begrebet er derfor ofte knyttet til internettet og digitale løsninger 

(Salonen & Karjaluoto, 2016). Begrebet web personalisering henviser til personalisering på 

internettet, og begreberne personalisering og web personalisering bruges derfor ofte som 

synonymer (Salonen & Karjaluoto, 2016). I dette speciale bruger vi udelukkende termen 

personalisering. 

 

2.3.2 Personalisering er godt 

I dette afsnit vil vi se på noget af den litteratur som siger, at personalisering af reklamer kan 

give positive resultater. Vi finder dog, at forskerne ikke altid enige i, hvad der præcis er 

årsagerne til, at personalisering virker, og hvordan man udnytter det mest effektivt. 
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Afsnittet er delt op under overskrifterne: Oplevet relevans nedsætter irritation, Personalisering 

øger visuel opmærksomhed mod reklamen og Personalisering kan med fordel tilpasses modtagerens 

personlighed. Dette er centrale emner i litteraturen om personalisering og det bidrager til 

vores forståelse af både personalisering og hvordan det kan hænge sammen med 

modtagerens personlighed.  

 

2.3.2.1 Oplevet relevans nedsætter irritation 
Som tidligere nævnt er forbrugere vant til at blive eksponeret for store mængder 

information og mange er som udgangspunkt afvisende overfor reklamer (Jones, Pentecost 

& Requena, 2005; Cho & Cheon, 2004). Hvis forbrugeren oplever, at reklamen er relevant, 

kan modstanden mod den dog nedsættes. Netop øget oplevelse af relevans er en af 

fordelene ved personalisering. I dette afsnit vil vi præsentere en række studier, som alle har 

undersøgt, hvad oplevet relevans gennem personalisering gør ved holdningen til, eller 

effekten og accepten af, reklamen. 

 

Kim og Han (2014) har undersøgt en række faktorer, der påvirker effektiviteten af reklamer 

vist på smartphones. Gennem et spørgeskema med 256 respondenter fandt forskerne, at 

personalisering af reklamerne havde en stærk sammenhæng med både oplevet 

informationsværdi og troværdighed (Kim & Han, 2014). Derudover viste undersøgelsen, at 

personalisering hang sammen med oplevet underholdningsværdi og fornøjelse, fordi 

personaliseringen ledte til, at reklamen var relevant for forbrugeren (Kim & Han, 2014). 

Irritation over reklamerne var også nedsat når reklamerne var tilpasset forbrugerens ønsker, 

præferencer, interesser og konteksten (Kim & Han, 2014). Selvom Kim og Han (2014) 

nævner den begrænsning, at studiet ikke tager højde for forbrugerens bekymringer for brug 

af persondata, konkluderer de alligevel, at personalisering bør anvendes, når man udformer 

reklamer på smartphones. 

 

Nyheim et al. (2015) har også skrevet om, hvordan personalisering kan mindske modstand 

mod reklamer. En spørgeskemaundersøgelse med 159 respondenter viste, at irritation over 

reklamer højnede modstanden mod reklamerne, men at personalisering af reklamer 

nedsatte irritationen og dermed modstanden mod reklamerne (Nyheim et al., 2015). 

Forskerne forklarede også, at personalisering ofte medfører, at folk føler, at deres 
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datasikkerhed er kompromitteret, og at de dermed mister tillid til reklamen og samtidig 

bliver irriteret over den (Nyheim et al., 2015). Det kan betyde øget modstand mod 

reklamerne og gøre, at forbrugeren i højere grad undgår den (Nyheim et al., 2015). I studiet 

fandt Nyheim et al. (2015) dog, at den positive effekt personalisering havde, var større end 

deltagernes negative følelser omkring brug af personlige data. At bekymring for 

databeskyttelse ikke havde den store betydning for deltagernes syn på de personaliserede 

reklamer, forklarer forskerne med valget af forsøgspersoner: Deltagere i studiet var alle 

millennials, som i høj grad er vant til, og komfortable med, at bruge internettet og at 

modtage personaliserede reklamer (Nyheim et al., 2015). Deres bekymring for 

datasikkerhed er ifølge forskerne mindre end hos de ældre generationer (Nyheim et al., 

2015). 

 

Keyzer, Dens og Pelsmacker (2015) argumenterer ligesom Nyheim et al. (2015) for, at 

personalisering af reklamer på Facebook er effektive, fordi de højner forbrugerens oplevelse 

af relevans. Derudover mener de, at forbrugerens holdning til Facebook også spiller en rolle 

i forhold til, hvad forbrugerne synes om en personaliseret reklame målt på holdning til 

brandet og intentioner om at klikke på reklamen (Keyzer et al., 2015). Forskerne udførte 

eksperimentet med 155 studerende. Deltagerne så en Facebook-side med en reklame for et 

fiktivt parfume-brand som enten var personaliseret (på baggrund af køn) eller ikke 

personaliseret. 

Resultaterne fra spørgeskemaet viste, at jo mere en reklame blev oplevet som 

personaliseret, jo mere blev den også oplevet som relevant og det betød, at både holdning 

til brandet og intention om at klikke på reklamen steg i takt med oplevet personalisering 

(Keyzer et al., 2015). På baggrund af det første studie kunne forskerne dog ikke bekræfte 

deres anden hypotese om, at forbrugerens holdning til mediet Facebook, er en afgørende 

faktor for effekten af personalisering. Forskerne forklarede dog, at der generelt set er højere 

sandsynlighed for, at forbrugeren lægger mærke til en reklame for et 

højinvolveringsprodukt end et lavinvolveringsprodult (Keyzer et al., 2015) (høj- og 

lavinvolveringsprodukter vil blive beskrevet senere i litteraturgennemgangen). Da deres 

første produkt var et højinvolveringsprodukt (parfume), og dette forsøg ikke kunne 

bekræfte hypotesen, gentog de forsøget med et lavinvolveringsprodukt (støvsugere). Denne 
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gang kunne de bekræfte deres hypotese, men dog kun for grupper med moderat til positiv 

holdning til Facebook (Keyzer et al., 2015). 

Forskerne nævner selv i artiklen, at den grad af personalisering de har valgt, altså 

personalisering på baggrund af køn, er meget lav i forhold til mulighederne på Facebook 

og en højere grad af personalisering kunne måske have givet andre resultater (Keyzer et al., 

2015). Forsøget bidrager her med en spændende viden om, at der kan være forskel på, hvilke 

faktorer der spiller ind, når forbrugeren ser en personaliseret reklame, alt efter om det er 

produkttyper af høj eller lav involveringsgrad (Keyzer et al., 2015). Derudover understøtter 

resultaterne i artiklen tesen om, at oplevet personalisering fører til oplevet relevans, som 

fører til positive resultater (Keyzer et al., 2015). 

 

Ligesom Kim og Han (2014) og Nyheim et al. (2015), har Xu (2006) set på blandt andet 

sammenhængen mellem irritation, informationsværdi og holdning til reklamer på mobilen. 

Et spørgeskema blev brugt til at indsamle data fra 143 mobilbrugere fra Kina (Xu, 2006). 

Forskeren finder ingen signifikant sammenhæng mellem irritation og/eller 

informationsværdi og holdning til reklamer på mobilen. Artiklen konkluderer derfor, at 

informationsværdi og irritation ikke er vigtige faktorer i forhold til forbrugerens holdning 

til reklamer på mobilen (Xu, 2006). Studiet finder i stedet, at personalisering er en af de 

vigtigste faktorer; uafhængigt at modtagerens generelle holdning til reklamer på mobilen, 

havde personalisering en positiv effekt. Denne konklusion var mest signifikant hos de 

kvindelige respondenter, hvorimod de mandlige deltagere responderede bedst på 

underholdningsværdien af en reklame (Xu, 2006). Forsøgets konklusioner er spændende 

især fordi de finder, at personalisering af reklamer altid er en god idé - men resultaterne må 

læses med et gran salt, da deltagerne er blevet spurgt direkte til deres holdning til 

personalisering, fremfor at det er testet indirekte. Man kan forestille sig, at resultaterne ville 

have været anderledes, hvis man havde målt effekten af personaliseringen på anden vis. 

 

2.3.2.2 Personalisering øger visuel opmærksomhed mod reklamen 
At forbrugeren anser personaliserede reklamer som mere relevante og dermed mindre 

irriterende er altså én af fordelene ved personalisering. En anden fordel som er påvist i 

litteraturen er, at personaliserede reklamer kan være bedre til at fange forbrugerens 

opmærksomhed end reklamer, som ikke er personaliserede. 
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Kaspar, Weber og Wilbers (2019) har med et eyetracking eksperiment vist, at 

forsøgspersonernes øjenbevægelser i høj grad var afhængige af, om reklamerne de så var 

personligt relevante eller ej. Deltagerne skulle frit kigge på en række hjemmesider med 

reklamer som enten var tilpasset deres demografiske info eller ikke (Kaspar et al., 2019). 

Både hvor længe og hvor ofte forsøgspersonerne kiggede på reklamerne (dwell time og 

number of fixations) steg som følge af personaliseringen (Kaspar et al., 2019). Den 

gennemsnitlige tid forsøgspersonerne kiggede på billederne i reklamerne var også markant 

højere for personaliserede reklamer (Kaspar et al., 2019). Selvom det ikke var alle mål for 

øjenbevægelser der var signifikant anderledes for de personaliserede reklamer, konkluderer 

forskerne, at demografisk personalisering af reklamer havde en klar effekt på visuel 

opmærksomhed (Kaspar et al., 2019). 

 

Forbrugere er ofte optagede af en opgave/et mål, når de besøger sider på internettet. Ikke 

alle studier tager højde for, at forbrugeren ofte har sin opmærksomhed på andet end 

reklamer og hvad dette gør ved effektiviteten af personaliserede reklamer. Bang og 

Wojdynski (2016) undersøger, hvordan netop forbrugerens cognitive load påvirker 

vedkommendes visuelle opmærksomhed mod personaliserede reklamer. Forskerne udførte 

et eyetracking-eksperiment på 93 forsøgspersoner, som alle skulle læse en artikel på en 

skærm. 

Deltagerne blev delt op i to grupper: en gruppe der så en personaliseret 

bannerreklame (navn og geografisk lokation) og en gruppe der så en lignende 

bannerreklame uden personalisering. Deltagerne blev yderligere delt op i to grupper: en 

gruppe som fik en opgave, som forventedes at tage meget af deres opmærksomhed (high 

cognitive load) og en anden gruppe, som fik en opgave, som forventedes kun at tage lidt af 

deres opmærksomhed (low cognitive load) (Bang & Wojdynski, 2016). Forskerne brugte data 

fra eyetrackeren til at se, hvor længe der gik, før deltagerne kiggede på reklamen, hvor ofte 

de kiggede på reklamen og hvor lang tid de i alt kiggede på reklamen. 

Resultaterne viste, at der ikke var signifikant forskel på den visuelle opmærksomhed 

deltagerne gav personaliserede og ikke-personaliserede reklamer, når de havde en opgave, 

som forventedes kun at tage lidt af deres opmærksomhed (Bang & Wojdynski, 2016). Med 

andre ord, så deltagerne lige meget på begge typer reklamer, hvis de ikke var optaget af en 
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krævende opgave. Det samme gjaldt dog ikke for den gruppe, der fik en opgave, som 

forventedes at tage meget af deres opmærksomhed; for denne gruppe tiltrak de 

personaliserede reklamer nemlig signifikant mere visuel opmærksomhed end de ikke-

personaliserede reklamer (Bang & Wojdynski, 2016). Når deltagerne var optagede af en 

krævende opgave, viste personalisering sig i allerhøjeste grad at være et effektivt redskab 

til at fange deltagernes opmærksomhed. 

 

Forskerne undersøgte også, hvorvidt personalisering af bannerreklamerne førte til 

frustration, om deltagerne følte, at de blev hæmmet i at løse den givne opgave samt hvorvidt 

en krævende opgave betød en mere negativ evaluering af reklamen (Bang & Wojdynski, 

2016). Dette blev undersøgt med et spørgeskema efter eyetracking-eksperimentet, men 

forskerne fandt ingen sammenhænge her (Bang & Wojdynski, 2016). Eksperimentet fandt 

dermed kun belæg for de gavnlige effekter personaliserede reklamer kan have i forhold til 

at fange forbrugerens opmærksomhed. Det må antages, at forbrugere ofte har et mere eller 

mindre opmærksomhedskrævende mål, når de besøger hjemmesider, hvorfor resultaterne 

af dette studie er meget relevante for forståelsen af personalisering af online reklamer. 

 

2.3.2.3 Personalisering kan med fordel tilpasses modtagerens personlighed  
Ser man på brugen af personlighedstræk i kombination med reklamer, har undersøgelser 

vist, at folk med forskellige personligheder reagerer forskelligt på bestemte 

reklamebudskaber (Moon, 2002). Dette virker måske ikke overraskende, men ikke desto 

mindre har man set store fordele ved at matche forskellige budskaber med bestemte 

personligheder (Moon, 2002). Ifølge Moon (2002) kan man tale om en såkaldt matching effect, 

som beskriver, at reklamer og budskaber som passer med et individs personlighedstræk, 

virker mere effektivt end reklamer og budskaber som ikke gør (Moon, 2002). I 

undersøgelsen ser Moon (2002) på, om ordlyden af en tekst kan tilpasses modtagerens 

personlighed for at blive mere overbevisende. Moon (2002) ser særligt på 

personlighedstrækket ekstroversion fra Femfaktormodellen, hvor individer kan være enten 

ekstroverte eller introverte. I artiklen beskrives to separate forsøg.  

 

I det første forsøg, forsøgte de med en tekst at overbevise deltagerne om at ændre deres 

anmeldelser af en række biler. Teksten var enten bydende eller med venlige forslag. Det 
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viste sig, at modtagerne blev mere påvirket af beskeder, som matchede deres personlighed 

(Moon, 2002). Deltagere med en ekstrovert personlighed foretrak bydende formuleringer, 

mens deltagere med en introvert personlighed foretrak beskeder med venlige forslag. 

I det andet forsøg af Moon (2002) foreslog en computer nyheder og underholdning 

til deltageren for at simulere, når forbrugere modtager forslag til produkter på webshops 

og i reklamer. Forslagene var præsenteret med en tekst som ligeledes enten var af dominant 

eller underdanig karakter. Igen viste forsøgene på tværs af alle kategorier, at 

forsøgspersonerne var mere påvirket af de tekster, hvor ordlyden matchede deres 

personlighed, og de ratede dermed de præsenterede produkter højere, hvis teksten var 

enten bydende eller venlig, alt efter deres egen personlighed (Moon, 2002). Moon (2002) 

argumenterer for, at man tidligere har anset bydende tekster som mest overbevisende, men 

at dette forsøg viser, at det ikke altid er tilfældet; virksomheder kan have gavn af at tilpasse 

deres kommunikation til den enkelte modtager og dennes personlighedstræk for at opnå de 

bedste resultater. 

 

Det bør dog nævnes, at selvom der er relativt bred enighed om matching effekten, er der 

ikke enighed om, hvilken kommunikationsform man skal matche til hvilke 

personlighedstræk. Et andet, meget velkendt, eksperiment af Janis og Feshbach (1954) 

påviste, at individer som eksempelvis scorede højt på anxiety, var mindre påvirket af “fear-

arousing communication” end individer som scorede lavt på anxiety. Der er derfor tale om et 

område, hvor der stadig er plads til ny forskning (Mowen, Harris & Bone, 2004). 

 

Et andet studie af Deneçli (2015) har påvist, at forbrugeres skepsis overfor reklamer, i høj 

grad hænger sammen med visse af de fem personlighedstræk fra Femfaktormodellen. Her 

finder forskeren, at personlighedstrækkene ekstroversion og åbenhed har signifikant 

betydning for, hvor skeptisk et individ er overfor reklamer (Deneçli, 2015). I studiet finder 

Deneçli (2015), at personer som scorer højt på personlighedstrækket ekstroversion, er mere 

skeptiske overfor reklamer end folk som scorer lavt på dette personlighedstræk. Det 

forklarer hun ved, at folk som scorer højt på ekstroversion, ofte har et større socialt netværk 

som de kan søge informationer og oplysninger fra. Når en ekstrovert forbruger ser eller 

hører et reklamebudskab, vil han eller hun række ud til sit netværk for at undersøge, 

hvorvidt budskabet holder stik (Deneçli, 2015). Ligeledes finder forskeren, at der er positiv 
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sammenhæng mellem personlighedstrækket åbenhed og høj skepsis overfor reklamer 

(Deneçli, 2015). For virksomhederne har forbrugerens skepsis overfor reklamer betydning 

for, hvilken argumentationsform de bør benytte, da en mere skeptisk forbruger vil have 

behov for flere rationelle argumenter end en ikke-skeptisk forbruger for at lade sig overtale 

(Deneçli, 2015). 

 

Hirsh, Kang og Bodenhausen (2012) har set på, hvorvidt reklamer som er personaliseret til 

bestemte personlighedstræk er mere effektive end ikke-personaliserede reklamer. Hirsh et 

al. (2012) udarbejdede i deres studie en række reklamer for en fiktiv mobiltelefon. 

Reklamernes ordlyd blev tilpasset personlighedstrækkene fra personlighedstesten 

Femfaktormodellen. Et eksempel er personlighedstrækket neuroticisme, hvor en reklames 

ordlyd kunne være tilpasset en personlighed med en høj grad af neurotiske træk (“Stay safe 

and secure with the XPhone”) eller personlighedstrækket ekstroversion, hvor en reklame kunne 

være tilpasset en personlighed med en høj grad af udadvendte træk (“With XPhone, you’ll 

always be where the excitement is.”) (Hirsh et al., 2012). Respondenterne blev bedt om at svare 

på en række spørgsmål med en likert skala fra 1-5 om reklamernes effektivitet. Resultaterne 

af undersøgelsen viste, at reklamer tilpasset modtagerens personlighed blev vurderet til at 

have større effekt, end reklamer der ikke var tilpasset modtagerens personlighed. Dette 

resultat gjaldt alle personlighedstrækkene, men lidt mindre for personlighedstrækket 

neuroticisme (Hirsh et al., 2012).  

 

Kazeminia, Kaedi og Ganji (2019) har undersøgt, hvordan webshops kan tilpasses efter dele 

af forbrugerens personlighed for at optimere hans/hendes process omkring at tage et valg 

og dermed i højere grad indfri hans/hendes forventninger. Forskerne argumenterer for, at 

man med fordel kan tilpasse brugerrejsen på webshops, så eksempelvis spontane individer, 

som gerne vil træffe hurtige beslutninger, ser flere produkt-anmeldelser fra brugere, som 

de kan træffe en hurtig beslutning ud fra (Kazeminia et al., 2019). I modsætning til spontane 

individer, foretrak individer med en lav grad af spontanitet ekspert-reviews (Kazeminia et 

al., 2019).  

Resultaterne i undersøgelsen bygger på resultater om webshops og ikke reklamer. 

Vi er opmærksomme på, at man ikke direkte kan overføre resultaterne til personalisering af 
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reklamer, uden at efterprøve dem. Vi vurderer dog, at erkendelsen af, at personalisering på 

baggrund af personlighed kan have fordele. 

Det er desuden undersøgt, at personer med en hhv. høj og lav grad af narcissisme reagerer 

forskelligt på personaliserede reklamer (Bang et al., 2019). Personer med en høj grad af 

narcissisme har ofte et positivt syn på sig selv, ønsker at differentiere sig fra andre, 

prioriterer egen succes og social opmærksomhed frem for mere fællesskabsorienterede mål 

og vælger ofte produkter der hjælper dem med at skille sig ud fra resten. Derfor 

argumenterer Bang et al. (2019) for, at personer med dette personlighedstræk vil have en 

anden og mere positiv respons på personaliserede reklamer end personer uden dette 

personlighedstræk. 

 

Med baggrund i litteraturen skelner forskerne mellem personalisering på baggrund af 

grupper og individet (Bang et al., 2019). Personalisering med fokus på en gruppe, 

eksempelvis arbejdsplads, alder eller køn, aktiverer modtagerens følelse af, at høre til i en 

gruppe (Perez and Steinhart, 2014). Personalisering med fokus på individet, eksempelvis 

med navn eller billede, aktiverer i stedet modtagerens følelse af individualisering. 

Forskernes hypotese er derfor, at personalisering med fokus på en gruppe egner sig bedst 

til personer med en lav grad af narcissisme, mens personalisering med fokus på individet 

egner sig bedst til personer med høj grad af narcissisme (Bang et al., 2019). 

Forskerne undersøgte emnet ved at få 130 studerende til at læse en artikel på en 

computer. Ved siden af artiklen var der placeret en bannerreklame, som enten var uden 

personalisering eller med personalisering med fokus på enten en gruppe eller individet. 

Data om deltagernes øjenbevægelser blev indsamlet med en eyetracker. Efter at have læst 

artiklen, skulle deltagerne svare på en række spørgsmål om blandt andet bannerreklamen 

og om de synes den var ubehagelig og/eller påtrængende. Desuden blev deltagerne testet 

for, hvor højt de scorede på personlighedstrækket narcissisme (Bang et al., 2019). 

Resultaterne af undersøgelsen viste, at der var signifikant forskel på, hvilke typer 

personalisering (gruppe eller individ-orienteret) der tiltrak sig mest opmærksomhed for de 

to personlighedstyper (Bang et al., 2019). Målt på antal gange deltagerne så på reklamen 

samt hvor længe de i alt så på reklamen, tiltrak personalisering med fokus på individet mest 

opmærksomhed fra både deltagere med høj og lav grad af narcissisme. Det viste sig dog, at 

deltagere med en lav grad af narcissisme foretrak reklamer med personalisering med fokus 
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på en gruppe, mens deltagere med en høj grad af narcissisme foretrak reklamer med 

personalisering med fokus på individet (Bang et al., 2019). Undersøgelsen viste således, at 

personalisering som udgangspunkt er godt til at fange modtagerens opmærksomhed, men 

forskerne fandt også ud af, at øget opmærksomhed og en høj grad af ubehag ved reklamen 

påvirkede modtagernes oplevelse af, at reklamen var påtrængende, hvilket påvirkede deres 

holdning til reklamen negativt (Bang et al., 2019). 

Forskerne foreslår, at der foretages mere forskning i, hvordan man kan reducere de 

negative effekter af personalisering. De konkluderer desuden, at personalisering med fordel 

kan bygges på modtagerens grad af narcissisme. De erkender, at det kan være svært at måle, 

men peger på en række studier som viser, at adfærd på sociale medier (at poste selfies og at 

have mange følgere) kan være indikatorer for en høj grad af narcissisme (Bang et al., 2019). 

 

Ho, Davern og Tam (2008) har set på en anden vinkel af personalisering og personlighed; 

nemlig om modtagerens personlighed kan have indflydelse på, hvad vedkommende synes 

om personalisering. Forskerne ser på personlighedstrækkene behov for unikhed (forbrugerens 

behov for at skille sig ud fra mængden), søgning efter variation (at forbrugeren søger efter, 

eller accepterer, forandringer/noget nyt) og behov for kognition (at forbrugeren søger og 

nyder dét at tænke) (Ho et al., 2008). Forsøget foregik på en hjemmeside med ringetoner 

oprettet til formålet og fik over 2000 svar fra mobilbrugere i Hong Kong. Respondenterne 

skulle vælge at downloade én ringetone mellem en række ringetoner, som var tydeligt 

markeret som enten personaliseret til dem eller ikke-personaliseret. Data bestod af 

information om, hvilke ringetoner deltagerne havde “prøvehørt” og hvilken ringetone de 

endeligt havde valgt at downloade (Ho et al., 2008). 

Personaliserede ringetoner scorede som helhed bedre end ikke-personaliserede 

ringetoner. I forhold til personlighedstrækket behov for unikhed faldt resultaterne ud således, 

at deltagere med dette personlighedstræk prøvehørte signifikant flere personaliserede 

ringetoner, men det resulterede ikke i signifikante resultater for deres endelige valg (Ho et 

al., 2008). For disse deltagere gjaldt det altså, at de oftere prøvehørte de personaliserede 

ringetoner, men de downloadede lige ofte de to typer. For personlighedstrækket søgning 

efter variation var resultaterne omvendt: Der var ikke signifikant forskel på prøvehøringer, 

disse personer valgte signifikant sjældnere at downloade personaliserede ringetoner (Ho et 

al., 2008). For deltagere der godt kan lide, når noget er nyt, gjaldt det altså, at 
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personaliseringen ikke påvirkede, hvilke ringetoner de prøvehørte, men de valgte derimod 

oftere ikke-personaliserede ringetoner som deres endelige valg. For forsøgspersoner med 

personlighedstrækket behov for kognition viste resultaterne, at både prøvehøringer og det 

endelige valg hang positivt sammen med personalisering (Ho et al., 2008). Deltagere som 

nød dét at tænke var således mere positive over for personaliserede ringetoner både i valg 

af prøvehøringer og deres endelige download. 

 

Det blev altså fundet i ovenstående afsnit, at der er flere fordele ved at anvende 

personalisering i reklamer; nedsat irritation (Kim & Han, 2014; Nyheim et al., 2015; Keyzer 

et al., 2015; Xu, 2006), øget opmærksomhed mod reklamen (Kaspar et al., 2019; Bang & 

Wojdynski, 2016) og at tilpasse reklamen til modtagerens personlighed (Moon, 2002; 

Mowen, Harris & Bone, 2004; Janis & Feshbach, 1954; Deneçli, 2015; Hirsh et al., 2012; 

Kazeminia et al., 2019; Bang et al., 2019; Perez and Steinhart, 2014; Ho et al., 2008). Der er 

imidlertid også skrevet om en række ulemper ved at anvende personalisering i reklamer i 

litteraturen, og hvordan disse ulemper kan mindske de positive effekter eller måske endda 

betyde, at personalisering er skadeligt for en reklame. Det næste afsnit gennemgår 

litteraturen om, hvorfor personalisering ikke altid er godt samt hvad man kan gøre, for at 

afhjælpe de negative effekter. 

 

2.3.3 Personalisering er ikke (altid) godt, men den negative effekt 
kan mindskes 

I det tidligere afsnit så vi på nogle af fordelene ved personalisering. I dette afsnit vil vi belyse 

nogle af ulemperne, se på hvorfor personalisering ikke altid er det mest effektive redskab i 

reklamer, samt hvad der skal til for, at personalisering i højere grad accepteres af 

forbrugeren. Der er skrevet meget i litteraturen om, hvorfor personalisering ikke altid er en 

one-size-fits-all løsning og om de mange faktorer som spiller ind på forbrugernes accept af 

personaliseringen samt effekten af de personaliserede reklamer. Derfor er dette afsnit delt 

op i underafsnit, som ser på nogle af de mange tematikker inden for personalisering. 

Afsnittet er delt op i overskrifterne: Personalisering er ubetydeligt eller i værste fald negativt, 

kontrol over data, tillid til virksomheden, nytteværdi og retfærdiggørelse. 
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2.3.3.1 Personalisering er ubetydeligt eller i værste fald negativt  
Porter og Whitcomb (2003) har undersøgt, hvordan man øger responsraten på 

spørgeskemaer. De skriver i deres artikel, at litteraturen, som bygger på analoge 

spørgeskemaer, anbefaler, at man personaliserer tilmeldingerne med navn (Porter og 

Whitcomb, 2003). Deres studie viste dog, at hverken dét at tilføje navnet på respondenten 

eller at sende spørgeskemaet fra en personlig e-mailadresse fremfor en generisk, gjorde en 

signifikant forskel på klikrate (Porter og Whitcomb, 2003). Studiet fandt derfor ikke belæg 

for, at personalisering var værd at bruge tid og penge på. Studiet handlede om klikrater på 

e-mails om spørgeskemaer, men vi mener, at konklusionerne i nogen grad kan overføres til 

klikrater på kommercielle e-mails eller reklamer. 

 

Ved hjælp af et spørgeskema indsamlede Yu og Cude (2009) data om unge voksnes 

holdninger til personalisering på tre forskellige medier: e-mail, brev og telefonopkald. 

Resultaterne viste, at deltagerne generelt var negative over for alle personaliserede 

henvendelser (Yu & Cude, 2009). Deltagerne bekymrede sig for, om deres privatliv blev 

krænket og hvilke andre informationer afsenderen måtte have (Yu & Cude, 2009). Det var 

ikke sandsynligt, at de ville købe eller anbefale det reklamerede produkt til andre, og mange 

deltagere ville afvise eller slet ikke åbne personaliserede henvendelser (Yu & Cude, 2009). 

Disse resultater viser, at forbrugere kan have mange bekymringer, som kan gøre, at de 

oplever modstand mod personaliserede reklamer. Forskerne valgte at spørge 

respondenterne hvad de synes om personalisering og hvordan de ville reagere på det, frem 

for at teste deres reelle adfærd. Denne undersøgelse målte altså effekten af personalisering 

som respondenternes holdning dertil. 

 

2.3.3.2 Bekymring for datasikkerhed og oplevelsen af kontrol over data 
Ét af problemerne med personalisering er, at modtageren kan føle, at hans/hendes 

persondata er udsat. Taylor, Davis og Jillapalli (2009) har undersøgt, om oplevet kontrol 

over informationen og/eller kompensation eksempel i form af gaver eller besparelser ved 

køb, kan mindske ubehaget ved personalisering og i stedet skabe positive 

handlingsintentioner. Forskerne byggede en rejse-hjemmeside med personaliserede 

beskeder hvorfra forsøgspersonerne skulle bestille en rejse (Taylor et al., 2009).  
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Forskerne skelnede mellem eksplicit udleveret information og implicit udleveret 

information (Taylor et al., 2009). Eksplicit udleveret information er, når forbrugeren selv har 

valgt at udlevere information til en virksomhed og er opmærksom på, og positiv over for, 

udleveringen af data. Ved implicit udleveret information er forbrugeren ikke nødvendigvis 

opmærksom på udleveringen af data (Taylor et al., 2009). Kompensation er med i forsøget, 

fordi en rabat eller forbedret brugeroplevelse menes at kunne gøre forbrugeren mere 

positivt stemt overfor brugen af personlige data. I forsøget blev det blandt andet påvist, at 

når den oplevede kontrol over informationer brugt til personalisering af beskeder var lav, 

var det mindre sandsynligt, at respondenterne havde en intention om eksempelvis at købe 

eller videregive beskedens budskab (Taylor et al., 2009). Taylor et al. (2009) fandt dog ingen 

signifikante resultater for effekten af kompensation. 

 

Tucker (2014) har også fundet belæg for, at forbrugerens oplevede kontrol over sine data 

kan påvirke forbrugerens holdning til personaliserede reklamer. Mens forsøget af 

personaliserede reklamer på Facebook fandt sted, ændrede Facebook sine regler, så det var 

lettere for brugerne at tilgå og bestemme over sine egne data (Tucker, 2014). Dette ændrede 

dog ikke på, at virksomheder stadig kan tilpasse reklamer til bestemte, mere eller mindre 

smalle segmenter, og den eneste forskel i forhold til forsøget var derfor brugernes oplevelse 

af kontrol over sine data. Forsøget kiggede blandt andet på klikrate før og efter ændringen, 

og forskeren blev overrasket over resultatet: Før ændringen scorede personaliserede 

reklamer meget lavt, mens de efter ændringen scorede næsten dobbelt så højt i at få folk til 

at klikke på reklamen (Tucker, 2014). Reklamer, som ikke var personaliserede, havde ingen 

signifikant ændring i klikrate før og efter ændringen. Reklamer, som ikke var 

personaliserede men tilpasset målgruppen, havde en meget lille ændring i klikrate før og 

efter ændringen af Facebooks regler.  

Dette eksperiment viser, at forbrugerens oplevelse af kontrol over sine data kan have 

betydning for holdningen til personaliserede reklamer og støtter derfor op om 

konklusionen fra artiklen af Taylor et al. (2009). I ovenstående tilfælde foregik 

eksperimentet på Facebook og det var Facebooks nye regler, som ændrede 

forsøgspersonernes holdninger. Virksomheder, som ønsker at lave personaliserede 

reklamer (eksempelvis på Facebook), har ikke kontrol over, hvad Facebook gør for at 
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informere brugerne om deres datasikkerhed, men virksomheden selv kan sørge for at være 

åbne omkring, hvordan de bruger forbrugerens data. 

 

Maslowska, Smit og van den Putte (2011) ser på, hvilken påvirkning tre forskellige 

personlige karakteristika har på overtalelsesevnen af personaliseret e-mail marketing. De 

tre karakteristika som blev undersøgt var: forbrugerens behov for unikhed (som også blev 

undersøgt af Ho et al. (2008)), bekymringer for databeskyttelse og tillid til afsendervirksomheden. 

Forskerne sendte to næsten identiske nyhedsbreve ud til deltagerne: Den ene halvdel 

af deltagerne modtog et nyhedsbrev uden personalisering, den anden gruppe modtog et 

nyhedsbrev med sit navn (Maslowska et al., 2011). Begge grupper blev efterfølgende bedt 

om at svare på et spørgeskema. Forskerne fandt en signifikant forskel på svarene fra de to 

grupper. Den gruppe som modtog personaliserede nyhedsbreve, bedømte nyhedsbrevet 

mere positivt, men derudover viste forsøget ingen tegn på, at personalisering var mere 

effektivt end de ikke-personaliserede nyhedsbreve målt på opmærksomhed, kognition, 

intention og faktisk adfærd (Maslowska et al., 2011). Herefter så forskerne på de tre 

karakteristika og deres påvirkning af holdningen til personalisering: 

Forbrugerens behov for unikhed dækker blandt andet over: ønsket om at være speciel i 

sammenligning med andre, ønsket om at føle sig unik og at bruge eksklusive produkter til at 

differentiere sig fra andre (Maslowska et al., 2011). Forskernes hypotese er, at behov for 

unikhed øger personaliseringens overtalelsesevne. Resultaterne fra undersøgelsen viste, at 

deltagere med højt behov for unikhed var mere negative over for det generiske nyhedsbrev 

frem for det personaliserede nyhedsbrev (Maslowska et al., 2011). Der var dog ikke forskel 

på hvad gruppen med højt behov for unikhed og gruppen med lavt behov for unikhed 

syntes om de personaliserede nyhedsbreve. 

I forlængelse af dette argumenterer forskerne for, at bekymring for datasikkerhed 

ligeledes kan have betydning for personaliseringens overtalelsesevne. Bekymring for 

datasikkerhed er nævnt flere gange tidligere i denne litteraturgennemgang, da det er et af 

de mere undersøgte emner inden for personalisering. Begrebet dækker over forbrugerens 

nervøsitet i forbindelse med at dele informationer og miste kontrollen over dem. Øget 

bekymring for datasikkerhed kan ifølge Maslowska et al. (2011) resultere i modstand mod 

at dele personlige oplysninger. Forskernes hypotese var derfor, at øget bekymring for 

datasikkerhed vil mindske personaliseringens overtalelsesevne. Resultaterne viste dog, at 
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deltagere med lav bekymring for datasikkerhed var signifikant mere interesserede i at 

kontakte afsendervirksomheden, hvis de havde set det generiske nyhedsbrev frem for det 

personaliserede (Maslowska et al., 2011). 

Tillid til afsendervirksomheden også en afgørende faktor. Maslowska et al. (2011) 

opstiller derfor en hypotese om, at forbrugerens umiddelbare tillid til virksomheden har en 

positiv sammenhæng med personaliseringens overtalelsesevne. Resultaterne overraskede 

dog ved at vise, at gruppen af deltagere med en høj grad af tillid til afsendervirksomheden 

var mere negative overfor det personaliserede nyhedsbrev frem for det generiske 

(Maslowska et al., 2011). Deltagerne med en lav grad af tillid var negative over for begge 

nyhedsbreve, dog mest det generiske.  

Artiklen finder derfor ikke belæg for, at hverken tillid til afsendervirksomheden eller 

lav bekymring for datasikkerhed nødvendigvis øger overtalelsesevnen for personaliseret 

markedsføring. Det er dog interessant, at forskerne medtager forbrugerens behov for 

unikhed i undersøgelsen og at resultaterne viser, at personalisering kan være med at til 

forbedre vurderingen af informationen hos forbrugere med højt behov for unikhed 

(Maslowska et al., 2011). Andre forskere har dog fundet modstridende resultater på 

sammenhængen mellem tillid til afsendervirksomheden og personalisering. Dette emne vil 

vi se nærmere på i det kommende afsnit. 

 

2.3.3.3 Tillid til afsenderen mindsker ubehaget ved personalisering 
Chellappa og Sin (2005) har blandt andet undersøgt relationen mellem tillid til 

afsendervirksomheden og sandsynligheden for, om forbrugeren vil benytte sig af 

personaliserede services. Chellappa og Sin (2005) ser ikke på personalisering af reklamer, 

men derimod andre typer online personalisering, som for eksempel når en webshop viser 

personaliserede anbefaling af produkter, den vurderer kunne være interessant for den 

specifikke forbruger eller når forbrugeren tilvælger notifikationer for ændringer på det fly, 

vedkommende skal rejse med. Tillid viste sig at være vigtigt i forbindelse med holdning til 

personalisering; forbrugerens kendskab til virksomheden og hans/hendes tidligere 

oplevelser med denne er nævnt som områder, hvor der kan skabes tillid (Chellappa & Sin, 

2005). Hvis virksomheden opbygger tillid fra forbrugeren, kan det direkte påvirke 

forbrugerens indstilling til personaliseringen, men også nedsætte forbrugerens bekymring 

for datasikkerhed (Chellappa & Sin, 2005). Artiklen giver derfor et værdifuldt indblik i, at 
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både den oplevede værdi af personaliseringen samt tillid til virksomheden bag den 

personaliserede service, er vigtige faktorer, som påvirker forbrugerens holdning til 

personalisering. Artiklen er dog en af de ældre vi har medtaget og forsøget rummede blot 

50 respondenter, hvorfor resultaterne må bakkes op af andre studier.  

 

Et andet og nyere studie, som argumenterer for betydningen af tillid i forbindelse med 

personalisering, er skrevet af Bleier og Eisenbeiss (2015) og ser på bannerreklamer. Bleier og 

Eisenbeiss (2015) har undersøgt betydningen af tillid i forhold til personaliserede 

bannerreklamer. Forskerne argumenterer for, at der er forskel på hvor effektiv 

personalisering er, for virksomheder som forbrugeren har henholdsvis høj eller lav grad af 

tillid til (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Deres studie viser, at virksomheder, til hvilke 

forbrugeren har høj og lav grad af tillid, skal bruge forskellige personaliseringsstrategier for 

at opnå de bedste resultater (Bleier & Eisenbeiss, 2015). 

 

Bleier og Eisenbeiss (2015) deler personalisering op i to typer: dybde og bredde. 

Personaliseringens dybde siger noget om, hvor tæt på forbrugerens interesser den 

personaliserede reklame er. En reklame for et produkt forbrugeren eksempelvis har haft i 

sin kurv, men endnu ikke købt, er ifølge Bleier og Eisenbeiss (2015) dybere personalisering 

end en reklame for et produkt forbrugeren blot har klikket på eller for virksomheden 

produktet kommer fra. Personaliseringens bredde henviser til, hvor udtømmende reklamen 

er i forhold til forbrugerens interesser (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Et eksempel kan være, at 

en reklame med meget bred personalisering inkluderer alle de produkter en forbruger har 

klikket på i en webshop, mens en reklame med mindre bredde kun viser ét eller få af disse 

produkter (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Med andre ord viser personaliserings-dybden hvor 

korrekt reklamen reflekterer forbrugerens (formodede) interesser, mens personaliserings-

bredden viser, hvor fuldstændigt reklamen dækker forbrugerens (formodede) interesser 

(Bleier & Eisenbeiss, 2015). 

Ved at sammenligne bannerreklamer med høj og lav personaliserings-dybde for to 

virksomheder med sammenlignelige produkter, men forskellig grad af tillid fra 

forbrugerne, sås det, at meget dybe personaliseringer gav bedst klikrate for virksomheden 

med høj tillid fra forbrugeren, hvorimod en dyb personalisering gav dårligere klikrate for 

virksomheden med lav tillid fra forbrugeren (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Forskerne 
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konkluderer, at virksomheder med høj tillid fra forbrugerne med fordel kan have høj 

personaliserings-dybde men lav personaliserings-bredde i deres reklamer. Dette skaber en 

øget følelse af brugbarhed hos forbrugeren og skaber ikke unødige bekymringer for 

datasikkerhed hos denne. Den bedste strategi for virksomheder med lav tillid fra 

forbrugeren er derimod at undgå for dyb personalisering, fordi dette, uanset bredden på 

personaliseringen, øger bekymringer for datasikkerhed hos forbrugeren og er samtidigt 

ikke opfattet som mere brugbare for forbrugeren (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Bleier og 

Eisenbeiss artikel demonstrerer derfor, at tillid er en afgørende faktor for forbrugerens 

opfattelse og accept af personalisering af reklamer. 

 

2.3.3.4 Høj nytteværdi mindsker ubehaget ved personalisering 
Artiklen af Chellappa og Sin (2005), som også er nævnt i afsnittet om tillid, ser også på, 

hvorvidt den oplevede værdi af personaliseringen spiller en rolle for, om forbrugeren vil 

benytte sig af personaliserede services (Chellappa & Sin, 2005). Deres forsøg viste, at den 

oplevede værdi af personaliseringen havde næsten dobbelt så stor indflydelse på 

sandsynligheden for, om forbrugeren vil benytte sig af den personaliserede service, som 

bekymring for datasikkerhed (Chellappa & Sin, 2005). Dette resultat kan indikere, at 

virksomheder skal være opmærksomme på forbrugerens bekymring for datasikkerhed, 

men at deres primære fokus skal ligge på oplevelsen af værdien af personaliseringen. 

 

White et al. (2008) har også fundet belæg for, at den oplevede nytteværdi gør en positiv 

forskel for accepten af personalisering. I artiklen ser forskerne på hvordan forskellige grader 

af personalisering påvirker klikrater. På baggrund af undersøgelsen konkluderer forskerne 

blandt andet, at personalisering kan have en meget negativ effekt, hvis forbrugeren oplever 

personaliseringen som unødig (White et al., 2008). Forskerne benytter begrebet reactance, 

som dækker over forbrugerens modstand mod at lade sig overbevise af virksomheden. 

Denne modstand øges altså med personalisering, såfremt den opleves som unødig. Selv 

hvis forbrugeren har sagt ja til, at virksomheden må benytte dennes data, kan en oplevelse 

af upassende høj grad af personalisering medføre, at forbrugeren føler sig for genkendt og 

overvåget af virksomheden (White et al., 2008). Ifølge undersøgelsen har personalisering 

særligt en negativ effekt, hvis modtageren ikke er gjort opmærksom på, hvorfor dennes 

personlige oplysninger bliver brugt. Hvis afsender-virksomheden derimod gør 
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opmærksom på, og eksplicit retfærdiggør, personaliseringen, nedsættes modtagerens 

modstand. Mindre modstand blev også påvist ved en øget nytteværdi af det markedsførte 

produkt (White et al., 2008). Med andre ord; forbrugere er villige til at betale den 

“psykologiske pris” for personalisering, hvis de samtidig kan se, at de får en fordel 

(eksempelvis et attraktivt produkt) der overstiger prisen (White et al., 2008). 

Undersøgelsen af White et al. (2008) viser dog, at selvom modstanden mod at blive 

overbevist af meget personaliserede reklamer faldt, når personaliseringen blev 

retfærdiggjort for modtageren, var klikraten ikke bedre end e-mails med en lav grad af 

personalisering. Forskerne råder brands til at bruge personalisering med forsigtighed, da 

en negativ reaktion hos forbrugeren kan have langt større konsekvenser end en lav klikrate 

(White et al., 2008). 

 

På trods af de mange fordele vi tidligere beskrev ved personalisering, er der altså også en 

række ulemper man bør tage højde for. I det ovenstående afsnit kunne vi se, at 

personalisering i visse tilfælde er ubetydeligt for resultaterne, som altså ikke altid bliver 

ændret til det bedre. Vi så også at personalisering kan skabe ubehag hos forbrugeren hvis 

vedkommende er bekymret for sin datasikkerhed og sit privatliv og at personalisering i 

sidste ende kan lede til modstand mod den personaliserede kommunikation. Det blev i 

forlængelse af dette fundet, at en række faktorer kan medvirke til, at mindske disse negative 

konsekvenser ved personalisering, herunder at skabe tillid til afsendervirksomheden, at 

give brugeren en følelse af kontrol over egne data samt at have fokus på høj nytteværdi i 

den personaliserede kommunikation.  

 

2.3.4 Grader og typer af personalisering 

I de tidligere afsnit har vi gennemgået litteraturen som taler om fordele og ulemper ved 

personalisering, samt muligheder for at mindske ulemperne. I arbejdet med disse afsnit, er 

vi blevet klar over, at personalisering er repræsenteret meget forskelligt på tværs af studier. 

Både med hensyn til hvor udtalt personaliseringen er - helt fra reklamer med en let tilpasset 

produktkategori (Keyzer et al., 2015) til reklamer der er personaliseret med på fødselsdato, 

adresse, statusopdateringer fra Facebook og meget andet (Walrave et al., 2018). Derudover 
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ser nogle forskere kun på, om personalisering er tilstede eller ej, mens andre deler 

personalisering op i grader eller typer. Dette afsnit er derfor vigtigt, fordi det er essentielt 

at al forskning på området tydeligt indikerer, hvilken type eller grad af personalisering de 

undersøger, således at resultaterne kan sammenlignes på tværs af studier. 

 

I dette afsnit vil vi derfor se nærmere på, hvorfor det kan være vigtigt at skelne mellem 

tilstedeværelse/fravær af personalisering og grader eller typer af personalisering. Alle 

undersøgelser medtaget i vores litteraturgennemgang har deres egne tolkninger af 

personalisering og valg af personaliseret stimuli, men flere ser udelukkende på, om 

personalisering er til stede eller ej (Keyzer et al., 2015; Kaspar et al., 2019; Xu, 2006; Porter 

og Whitcomb, 2003). Dette kan både gøre det svært at sammenligne resultater på tværs af 

undersøgelser, men det gør også konklusionerne mindre værdifulde, idet de ikke tager 

stilling til, om deres valg af grad af personalisering har betydning for resultaterne. Bang et 

al. (2019), som tidligere nævnt i litteraturgennemgangen, argumenterer også for, at man bør 

skelne mellem de forskellige opdelinger af personalisering. I deres artikel skelner de som 

nævnt mellem individ- og gruppeorienteret personalisering (Bang et al., 2019). Disse to 

typer personalisering giver forskellige resultater inden for opmærksomhed og effektivitet 

(Bang et al., 2019). 

 

Som tidligere nævnt taler White et al. (2008) også om grader af personalisering. De bruger 

termen distictiveness om graden af personalisering. De argumenterer for, at det er vigtigt at 

skelne mellem grader af personalisering, fordi for høj grad af personalisering kan have en 

negativ effekt (White et al., 2008). I deres forsøg ændrede de graden af personalisering ved 

at inkludere enten én information om modtageren (i hvilken stat vedkommende boede) eller 

fem forskellige informationer om modtageren (i hvilken by og stat vedkommende boede, 

for- og efternavn samt telefonnummer). Som det også blev beskrevet tidligere i 

litteraturgennemgangen, fandt de signifikant forskellige resultater på baggrund af de to 

grader af personalisering (White et al., 2008).  

 

Bleier og Eisenbeiss (2015) talte om dybde og bredde i forhold til personalisering. Dybden 

af personalisering refererer som tidligere nævnt til, hvor korrekt reklamen afspejler 

forbrugerens interesser, mens personaliserings-bredden refererer til, hvor fuldstændigt 
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reklamen dækker forbrugerens interesser (Bleier & Eisenbeiss, 2015). Forskerne fandt 

signifikant forskel på effektiviteten af de to forskellige typer personalisering for forbrugere 

med hhv. lav og høj grad af tillid til afsendervirksomheden. Resultaterne bakker derfor op 

omkring argumentet om, at det ikke altid kun er et spørgsmål om, hvorvidt personalisering 

er til stede eller ej. 

 

Maslowska et al. (2016) kritiserer litteraturen for ikke at have set på forbrugerens opfattelse 

af personaliseringen af en reklame. De mener, at det er vigtigt at skelne mellem, om 

modtageren er opmærksom på, at informationen er tilpasset til den enkelte eller ej. At 

modtageren anser informationen for at være personaliseret, betyder ikke, at modtageren 

føler, at informationen er relevant eller brugbar, men det betyder, at modtageren kan 

genkende, at informationen er tilpasset hans/hendes profil (Maslowska et al., 2016). 

Derudover opdeler forskerne personalisering i tre forskellige strategier: at skabe forventning 

(eksempel: “Denne besked er specifikt til dig!”), identifikation (eksempel: “Kære Anne.”) og 

kontekstualisering (“Du er inviteret fordi du er kommunikationsstuderende.”) (Maslowska 

et al., 2016). I deres forsøg havde de desuden e-mails helt uden personalisering og med alle 

tre strategier kombineret. Det var dog kun e-mails med strategien identifikation eller e-mails 

med alle tre strategier kombineret, som blev opfattet som personaliseret af deltagerne 

(Maslowska et al., 2016), hvilket understreger betydningen af, at opdele personalisering i 

typer eller grader. Mange studier af personalisering benytter sig af de andre typer 

personalisering (at skabe forventning eller kontekstualisering) og kan derfor, ifølge forsøget af 

Maslowska, Smith og van den Putte (2016) ikke regne med at få signifikante resultater. 

 

Walrave et al. (2018) deler personalisering op i tre grader: lav personalisering (fornavn), middel 

personalisering (fornavn, køn, fødselsdato, interesser og profilbillede) og høj personalisering 

(fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, interesser, adresse, e-mailadresse, billeder fra album 

på Facebook (ikke profilbillede) og statusopdateringer). I et præ-studie viste de, at en 

middel personalisering var bedst, men det endelige studie viste mod forventningerne, at jo 

højere grad af personalisering, jo bedre (Walrave et al., 2018). Både holdning til reklamen, 

brand engagement og hensigt om at dele reklamen blev forbedret ved øget grad af 

personalisering. Bekymring for brug af personlige data påvirkede ikke resultaterne 

(Walrave et al., 2018). Én af årsagerne til disse resultater er muligvis, at forskerne undersøgte 
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emnet for unge piger i alderen 14-18 år. Generation Z, som denne aldersgruppe tilhører, er 

formentlig mindre nervøs for brug af personlige data og desuden er unge mennesker 

muligvis mere modtagelige for indflydelse fra reklamer og mindre opmærksomme på, 

hvordan virksomheder bruger deres personlige informationer (Walrave et al., 2018). 

 

2.3.5 Delkonklusion på afsnittet om personalisering 

I afsnittet om personalisering har vi nu set på, hvordan forskellige forskere har undersøgt 

emnet og hvordan personalisering kan udspille sig meget forskelligt fra studie til studie. Vi 

har beskrevet nogle af fordelene ved personalisering såsom oplevet relevans, nedsat 

irritation og øget visuel opmærksomhed. Vi har ligeledes belyst nogle af de ulemper og 

negative konsekvenser personalisering kan have samt hvordan disse kan mindskes. Her 

fandt vi at personalisering ikke altid har nogen væsentlig betydning for resultaterne, at 

nogle forbrugere er negative overfor personalisering på grund af bekymring for 

datasikkerhed og privatliv og at dette kan føre til ubehag hos forbrugeren. I forlængelse af 

dette fandt vi, at tillid til afsendervirksomheden, følelsen af kontrol over egne data samt høj 

nytteværdi er nogle af de faktorer, som kan mindske ubehaget ved personalisering. 

Afslutningsvis blev det fundet, at accept af, effekt af, og holdning til, personalisering, kan 

være forskelligt fra forbruger til forbruger, da forbrugerens personlighed og demografi 

(herunder alder/generation) kan have betydning for hans eller hendes reaktion på 

personalisering. 

 

2.4 Grad af involvering i forskellige produkttyper er 
individuelt 

I det ovenstående afsnit om personalisering har vi set på fordele og ulemper ved 

personalisering af reklamer. Vi er dog opmærksomme på, at der er rigtig mange elementer 

der spiller ind på effektiviteten af en reklame. Her kan nævnes alt fra design af reklamen, 

mediet reklamen bliver bragt i, typen af produkt der reklameres for, hvor forbrugeren er i 

købsprocessen når vedkommende ser reklamen og meget mere. I dette afsnit vil vi fokusere 
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på, hvorfor det er vigtigt at skelne mellem produkttyper og forbrugerens grad af 

involvering i køb af produktet, når man undersøger eller skaber reklamer. 

 

Taler man accept og effekt af reklamer generelt, er det som sagt vigtigt at nævne, at der er 

mange andre faktorer man skal tage højde for, herunder hvor involveret den individuelle 

forbruger er i købet. Der er nemlig forskel på, hvordan forbrugere træffer beslutninger i 

forskellige situationer (Hong, 2015). Ser man på forbrugeradfærd, kan man skelne mellem 

høj og lav involvering hos forbrugeren (Zaichkowsky, 1985). Hvor involveret en forbruger 

er i købet af et bestemt produkt, har stor betydning for, hvordan købsprocessen tager sig ud 

(Dahlén, Ekborn & Mörner, 2000). En vigtig faktor som har betydning for en forbrugers 

involvering er perceived personal relevance, altså i hvor høj grad forbrugeren opfatter 

produktet som værende vigtigt og/eller personligt relevant (Celsi & Olson, 1988). Celsi og 

Olson (1988) beskriver ligeledes felt involvement som værende relevant for 

involveringsgraden. Felt involvement handler om forbrugerens opfattelse af, i hvor høj grad 

et produkt hænger sammen med hans eller hendes mål og værdier. Derudover findes der 

en række andre faktorer som har betydning for forbrugerens involveringsgrad såsom 

perceived risk (Hong, 2015). 

 

Høj og lav involvering afhænger altså af den pågældende forbruger og det specifikke 

produkt. En forbruger kan således godt være højt involveret i nogle køb, og lavt involveret 

i andre. Forbrugere som er højt involveret i et køb, er kendetegnet ved at bruge mere tid på 

at søge informationer om produktet, at sammenligne alternativer og at rette mere 

opmærksomhed mod produktrelaterede reklamer og informationerne i disse (Celsi & 

Olson, 1988; Dahlén et al., 2000). Omvendt vil en forbruger med lav involvering ikke indgå 

i en længere informationssøgning om produktet og vil i mindre grad sammenligne 

produkter og brands (Dahlén et al., 2000). Købsprocessen for højt involverede forbrugere er 

derfor mere kompleks og tidskrævende end den er hos forbrugere med lav involvering 

(Dahlén et al., 2000). Da forbrugere dagligt må træffe en lang række beslutninger, og da de 

har begrænset tid og ressourcer, vil mange af købsbeslutninger derfor være lav-involverings 

beslutnigner som ikke indbefatter aktiv informationssøgning og sammenligninger af 

produkter (Zaichkowsky, 1985). 
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Da købsprocessen som beskrevet ovenfor er forskellig blandt højt og lavt involverede 

forbrugere, betyder det også, at måden hvorpå virksomhederne bør reklamere til disse 

forbrugere, er forskellig (Dahlén et al., 2000). Dahlén et al. (2000) fremhæver særligt 

medievalg, antal reklamevisninger og informationsmængde som værende vigtigt i 

forbindelse med udarbejdelse af reklamer til disse forskellige forbrugertyper. Mens højt 

involverede forbrugere typisk er interesserede i detaljer og specifikke informationer om et 

produkt og dets egenskaber, vil lavt involverede forbrugere typisk kunne påvirkes gennem 

gentagende reklamevisninger og forskellige heuristics såsom pris, farve, størrelse og 

lignende (Dahlén et al., 2000). 

Heuristics bygger på nobelprisvinderen Daniel Kahnemans model over mental 

aktivitet, som deler vores tanker og beslutningsprocesser op i to systemer: System 1 

fungerer hurtigt, intuitivt og ubesværet og med dét tager vi nemt beslutninger på baggrund 

af vaner, følelser - og heuristics (Kahneman, 2011, s. 19-30; Genco et al., 2013, s. 121+122). 

System 2 er langsommere, kræver mental indsats og tager beslutninger på baggrund af 

bevidste overvejelser. At bruge system 2 hele tiden ville kræve alt for meget energi af vores 

hjerne, og derfor bruger vi system 1 så meget som muligt (Kahneman, 2011, s. 19-30; Genco 

et al., 2013, s. 121+122). Derfor er eksempelvis heuristics en vigtig faktor i at forstå 

forbrugernes beslutningsprocesser. 

Nærmere forklaret er heuristics er en form for tommelfingerregler eller mentale 

genveje, som hjælper forbrugeren til at træffe hurtige og/eller simple beslutning i en given 

situation (Kotler et al., 2012, s. 275). Det vil sige, at i stedet for at indgå i en længere 

læringsproces om produktet, kan forbrugeren for eksempel vælge blot at købe det billigste 

produkt, eller det produkt, som er lettest at få fat på. At lavt involverede forbrugere kan 

påvirkes gennem gentagne reklamevisninger eller simple heuristics skyldes, at forbrugere 

med lav involvering ikke indgår i en aktiv læringsprocess, men derimod lærer passivt, eller 

ubevidst, ved for eksempel at se en reklame gentagende antal gange, også selvom reklamen 

ikke indeholder nogle overbevisende argumenter for, at forbrugeren skal købe det 

specifikke produkt (Dahlén et al., 2000). Forbrugere med høj involvering kan således ikke 

påvirkes udelukkende ved at vise den samme reklame mange gange, men kræver derimod 

særlige argumenter, relevant information og specifikke karakteristika for et produkt, for at 

blive overbevist (Dahlén et al., 2000). 
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Opdeling af produkttyper baseret på gennemsnitsforbrugeren 

På trods af, at graden af involvering hænger sammen med den individuelle forbruger og 

den specifikke situation, skelner man også ofte mellem produkter som værende høj- eller 

lavinvolveringsprodukter (Dahlén et al., 2000). Her baseres produktkategorien på, hvordan 

størstedelen af forbrugere oplever produktet (Dahlén et al., 2000). Produkter som generelt 

set anses som værende lavinvolveringsprodukter kunne eksempelvis være tyggegummi, 

tandpasta, pasta og salt, mens højinvolveringsprodukter blandt andet indbefatter biler og 

bestemte former for elektronik (såsom en ny computer) (Richins & Bloch, 1986; Kuenzel & 

Musters, 2007). Som tidligere nævnt baseres dette på, hvordan størstedelen af forbrugere 

oplever købet og produktet, og det vil derfor ikke nødvendigvis være gældende for alle 

forbrugere. Ligeledes er der en stor gruppe af produkter som ligger mellem disse 

yderpunkter og betegnes som mellem-involveringsprodukter (Kuenzel & Musters, 2007). 

Eksempler på disse er sodavand, håndklæder og tøj (Kuenzel & Musters, 2007). 

 

Når virksomheder personaliserer reklamer, bør de altså være opmærksomme på, at andre 

faktorer, herunder forbrugerens involveringsgrad i produktet, har indflydelse på, hvordan 

reklame bedst udformes. 

2.4.1 Delkonklusion på afsnittet om involveringsgrader 

I det ovenstående afsnit om forbrugernes involveringsgrader i produkttyper, fandt vi, at det 

er individuelt fra forbruger til forbruger, hvilke produkter, der kan betegnes som værende 

af høj eller lav involvering. En forbruger, der er højt involveret i et køb, vil bruge længere 

tid på, at tage et valg om hvilket produkt vedkommende vælger at købe. En forbruger, som 

er lavt involveret i et køb, vil i højere grad være styret af forskellige heuristics, når valget 

om, hvilket produkt der lægges i kurven, skal træffes. Forbrugerens involveringsgrad i 

købet af et produkt har ikke blot betydning for vedkommendes beslutningsproces, men 

også for, hvordan virksomheder bør reklamere for produktet. En lavt involveret forbruger 

vil have behov for andre informationer fra en reklame end en højt involveret forbruger vil 

og annoncørerne kan derfor drage fordel af at vide, om forbrugeren er højt eller lavt 

involveret i købet af det specifikke produkt. 
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2.5 Personlighed 

Tidligere i denne litteraturgennemgang, så vi, at personlighed måske påvirker forbrugerens 

accept af personaliserede reklamer. Vi konkluderede desuden, at dette emne er stærkt 

underbelyst i litteraturen. I dette afsnit vil vi derfor undersøge personlighed og hvordan 

denne faktor kan påvirke en forbrugers holdning til personaliserede reklamer. 

I afsnittet om litteraturen om personalisering så vi, at der er skrevet meget om 

fordelene ved at tilpasse en reklame til modtagerens personlighed (Moon, 2002; Mowen, 

Harris & Bone, 2004; Janis & Feshbach, 1954; Deneçli, 2015; Hirsh et al., 2012; Kazeminia et 

al., 2019; Bang et al., 2019; Perez and Steinhart, 2014). Vi fandt dog kun meget få studier af 

sammenhængen mellem modtagerens personlighed og vedkommendes holdning til 

personaliserede reklamer (Ho et al., 2008; Maslowska et al., 2011). Maslowska et al. (2011) 

påpeger ellers i deres artikel, at de tvetydige resultater i litteraturen om personalisering 

muligvis skyldes, at forskerne skærer forbrugerne over én kam og ikke tager højde for 

individuelle forskelle, som eksempelvis personlighed. Vi undrer os derfor over, hvorfor 

dette emne er så sparsomt belyst og vælger at undersøge det nærmere. Da det netop er 

sparsomt med litteratur på emnet, understreger det vores eksplorative tilgang til 

indsamling af viden: Vi ved ikke, hvad vi kan forvente, men vi forsøger at belyse emnet 

med gennemgang af litteratur om personlighed og i vores dataindsamling senere i specialet, 

for at bane vejen for videre forskning. 

 

2.5.1 Hvad er personlighed? 

Ser man på personlighed som begreb, kan det være svært at finde en entydig definition på, 

hvad det egentlig dækker over. Gennem tiden har en lang række forskere forsøgt at komme 

med bud på, hvordan personlighed bedst muligt defineres og forstås (Cattell, 1950; Mischel, 

1999; Funder, 2001; Allport, 1937). Hvordan man vælger at definere, og ikke mindst 

undersøge, personligheden hos mennesker, afhænger i høj grad af, hvilket paradigme man 

arbejder ud fra. Vi vil komme tilbage til de forskellige paradigmer senere i dette afsnit. 
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Personlighedspsykologi undersøger personlighed ved at se på, hvordan personer 

psykologisk set adskiller sig fra hinanden (Funder, 2001). Her ser man ofte også på, hvordan 

sådanne psykologiske træk i personer hænger sammen med forskellige situationer og 

adfærd (Funder, 2001). Inden for personlighedspsykologien findes der en række forskellige 

paradigmer, hvorunder forskere undersøger personlighed på forskellige måder. Eksempler 

på disse paradigmer er det psykoanalytiske paradigme, personlighedstræk-paradigmet eller det 

behavioristiske paradigme (Funder, 2001). Mange forskere, som ser på personalisering, 

anvender personlighedstræk-paradigmet (Hirsh, Kang, & Bodenhausen, 2012; Kazeminia, 

Kaedi og Ganji 2019). Området er stadig i konstant udvikling og der opstår fortsat nye 

paradigmer og forståelser af, hvad personlighed er og hvordan den udvikles (Funder, 2001).  

 

Generelt set er der mange forskellige forståelser af, hvad der påvirker menneskers 

personlighed og derfor også mange forskellige måder at forstå og ikke mindst undersøge 

personlighed på. Der er også stor diskussion om, hvorvidt og hvor meget personlighed 

ændrer sig over tid. Dog tyder forskning på, at folks personlighed til en hvis grad forandres 

over tid (Borghans et al., 2008). Ser man på personlighed fra personlighedstræk-

paradigmets perspektiv, afhænger hvor meget folks personlighed ændres over tid i høj grad 

af, hvilket personlighedstræk man undersøger, men fælles for alle personlighedstrækkene 

er, at de med tiden stabiliseres (Borghans et al., 2008). 

 

2.5.2 Femfaktormodellen: En måde at beskrive personlighed på 

Personlighed kan, som nævnt, forstås og dermed også undersøges på forskellige måder alt 

efter hvilket paradigme man tager udgangspunkt i. I dette speciale har vi valgt, ligesom 

flere andre forskere interesseret i personlighed (Hirsh et al., 2012; Kazeminia et al., 2019), at 

undersøge personlighed ud fra personlighedstræk-paradigmet, hvortil vi benytter vi 

Femfaktormodellenen.  

 

Femfaktormodellen hører under personlighedstræk-paradigmet, og beskæftiger sig med de 

fem personlighedstræk: neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness og 

conscientiousness (Funder, 2001). I dette speciale bruger vi de danske begreber: neuroticisme, 
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ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Modellen er det mest anvendte 

eksempel på en universel måde at undersøge personlighedstræk på (Moon, 2002) og 

betydningen af de fem personlighedstræk er kort opridset herunder som beskrevet af 

Kosinski et al. (2014): 
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Der findes forskellige metoder til at måle på personlighedstrækkene i Femfaktormodellen, 

men den mest anerkendte er NEO-PI som findes i forskellige versioner (Costa & McCrae, 

1992; Allik et al., 2017). Fælles for de forskellige versioner af NEO-PI er, 30 forskellige 

personlighedstræk, som grupperes under de fem overordnede personlighedstræk i 

Femfaktormodellen (Allik et al., 2017). NEO-PI består af en række udsagn som besvares på 

en likert-skala som går fra ‘strongly disagree’ til ‘strongly agree’ (Costa & McCrae, 1992). Vi 

vil i afsnit 3.2.2 metode i dataindsamlingen beskrive en af disse NEO-PI versionerne, nemlig 

IPIP-NEO. 

 

2.5.2.1 Kritik af Femfaktormodellen 
Personlighedstests som helhed har modtaget en hel del kritik gennem tiden, størst af alt at 

de generelt er udtryk for en meget forsimplet forståelse af personlighed. Funder (2001) 

mener, at når man undersøger personlighed, bør man se på tre elementer, nemlig personen, 

situationen og adfærden. Funder (2001) mener altså, at det er for simpelt kun at kigge på ét af 

disse elementer som man gør ved mange personlighedsundersøgelser. Ved kun at kende ét 

element, mener Funder (2001) altså ikke, at man kan udlede noget om de to andre - kun hvis 

man kender to af de tre elementer kan man muligvis udlede det tredje element.  

 

Derudover har der været en del kritik af Femfaktormodellen specifikt. Ud over at denne 

kan synes forsimplet i forhold til at forstå et individs personlighed, er det også meget 

omdiskuteret, hvorvidt alle fem faktorer i modellen er lige vigtige (Moon, 2002). Ifølge 

Moon (2002), indeholder modellen de mest signifikante variationer i folks personlighed, 

men ikke alle faktorer er lige væsentlige i forhold til at forklare et individs personlighed. 

Personlighedstrækket ekstroversion er ifølge Moon (2002) det mest fremtrædende 

personlighedstræk. Hun argumenterer for, at dette personlighedstræk tilvejebringer mere 

information om et individs personlighed end mange af de andre personlighedstræk (Moon, 

2002). Det kan i sidste ende gøre det mere vanskeligt for forskeren, at komme med et klart 

bud på, hvordan et individs personlighed ser ud, da der endnu ikke er nogen klar formel 

for, hvor vigtige de forskellige personlighedstræk er i forhold til hinanden, eller om der kan 

være forskel på dette individer imellem (Moon, 2002). Det positive ved Femfaktormodellen 

er dog, at forskning viser, at modellen er meget præcis til at måle personligheder på tværs 

af både geografiske afstande, kulturelle forskelle, generationer, livsstil mm. (Moon, 2002). 
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2.5.3 Delkonklusion på afsnittet om personlighed 

I det ovenstående afsnit om personlighed så vi på, hvad personlighed er og hvordan man 

kan måle på det. Dette emne vælger vi at belyse, fordi vi i afsnittet om personalisering fandt, 

at personlighed er en af de faktorer, som kan have betydning for, hvor effektive 

personaliserede reklamer er.  

I litteraturen fandt vi ikke enighed om, hvad personlighed er og hvordan den bedst 

undersøges. Vi valgte derfor at gå lidt mere i dybden med en af tilgangene, nemlig 

personlighedstræk-paradigmet og herunder Femfaktormodellen som værktøj til at 

undersøge forskellige personlighedstræk. Vi tog dette valg, fordi vi i forskningen så, at det 

oftest var den måde, andre forskere havde valgt at måle på personlighed, på trods af, at 

modellen har modtaget noget kritik gennem tiden. 

I vores arbejde med litteraturen om personlighed fandt vi antydninger af, at der 

måske er en sammenhæng mellem personlighed og adfærd på sociale medier. Vi vil derfor 

gå mere i dybden med denne sammenhæng, og hvordan den er beskrevet i litteraturen i det 

kommende afsnit. 

 

2.6 Sammenhængen mellem personlighed og adfærd på 
sociale medier 

Som nævnt i ovenstående afsnit, fandt vi i arbejdet med litteraturen om personlighed 

indikationer af, at der er sammenhæng mellem personlighed og adfærd på sociale medier. 

Desuden fandt vi i ovenstående litteraturgennemgang om personlighed, at individers 

personlighed er svært at beskrive og især måle. Vi mener derfor, at det er interessant at se, 

om der er en lige sammenhæng mellem personlighed og adfærd, fordi virksomheder i så 

fald kan personalisere reklamer på baggrund af forbrugernes adfærd fremfor personlighed. 

Det ville være meget lettere for virksomhederne at indsamle data om forbrugernes adfærd 

på sociale medier end om deres personlighed, og hvis det alligevel gav samme viden om 

forbrugerne, er det en mere brugbar løsning. Hvis der derimod ikke er direkte 

sammenhæng mellem personlighed og adfærd på sociale medier, er det måske i stedet 

interessant at se på, hvordan hver af disse mål indikerer forbrugerens accept og effekt af 



 60 

personalisering og om ét mål er bedre til at beskrive effekten af og forbrugerens accept af 

personalisering end det andet. På de følgende sider vil vi derfor diskutere litteraturen, der 

beskriver sammenhængen mellem personlighed og adfærd på sociale medier. 

 

Det blev tidligere nævnt, at sociale medier kan bruges på forskellige måder og med 

forskellige formål. Det kan være svært at afgøre, præcist hvilke faktorer som har betydning 

for, hvordan mennesker benytter sociale medier, men én faktor som har vist sig at have 

betydning for vores ageren på de sociale medier, er vores personlighed; For eksempel, 

hvorvidt vi er ekstroverte eller introverte (Shiau et al., 2018). I studiet af Shiau et al. (2018) 

finder forskerne, at ekstroverte persontyper oftest bruger Facebook som et værktøj der 

bidrager til sociallivet, men altså ikke fungerer som en erstatning for de sociale aktiviteter, 

de ellers indgår i (Shiau et al., 2018). Derudover er de ekstroverte persontyper ligeledes mere 

tilbøjelige til at prøve at benytte de nye funktioner der lanceres (Ross, Orr, Sisic, Arseneault 

& Simmering, 2009).  

 

Ifølge Amichai-Hamburger, Wainapel og Fox (2002), ses der også en forskel i, hvordan 

disse to persontyper agerer online. Forskerne skriver i den forbindelse: “...introverted and 

neurotic people locate their “real me” on the Internet, while extroverts and nonneurotic people 

locate their “real me” through traditional social interaction” (Amichai-Hamburger et al., 2002, 

s. 126). Begrebet “Real me” bliver i artiklen beskrevet som “the degree of ability to express 

fully the real self in a social environment” sociale medier hjælper denne gruppe til at udtrykke 

sig selv og skabe flere sociale relationer (Amichai-Hamburger et al., 2002, s.126). I 

forlængelse af dette nævnes det, at introverte persontyper ofte benytter de sociale medier 

til at kommunikere med “like-minded people”, da det er lettere for dem at kommunikere 

via en platform som muliggør højere kontrol over samtalerne, fravær af fysisk 

tilstedeværelse og i visse tilfælde anonymitet (Amichai-Hamburger et al., 2002). På den 

måde kan de sociale medier fungere som et kommunikationsværktøj som kan hjælpe 

denne gruppe med at udtrykke sig selv og skabe flere sociale relationer (Amichai-

Hamburger et al., 2002).  

Studiet af Amichai-Hamburger et al. (2002) viste ligeledes, at antallet af Facebook-

grupper som en person er medlem af, ofte afhænger af, hvorvidt han eller hun er ekstrovert 

eller introvert. De ekstroverte persontyper er oftest medlem af flere Facebook-grupper end 
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de introverte persontyper. Det skyldes, at Facebook-relationer ofte bygger på det sociale 

“offline-liv”, hvor ekstroverte personer typisk har flere omgangskredse som de gerne vil 

holde kontakten til (Amichai-Hamburger et al., 2002). Dog blev der ikke fundet nogen 

sammenhæng mellem introvert/ekstrovert, og antallet af Facebook venner (Amichai-

Hamburger et al., 2002). Kosinski et al. (2014) har dog senere påvist denne sammenhæng. 

Kosinski et al. (2014) undersøgte 153.000 amerikanske Facebook brugere og fandt blandt 

andet, at der var en positiv sammenhæng mellem hvor mange Facebook-venner brugeren 

havde og hvor højt vedkommende scorede på ekstroversion. 

 

I et andet studie af Muscanell og Guadagno (2012) blev det ligeledes undersøgt, hvordan 

brugerens personlighed påvirker brugen af sociale medier. Til at undersøge brugernes 

personlighed brugte Muscanell og Guadagno (2012) Femfaktormodellen, som blev 

præsenteret tidligere. Forskerne fandt blandt andet, at ekstroverte individer postede flere 

billeder end de introverte individer, og at brugere som scorede højt på samvittighedsfuldhed 

sendte flere privatbeskeder end brugere med lavere grad af dette personlighedstræk 

(Muscanell & Guadagno, 2012). Der var dog også bestemte personlighedstræk som viste sig 

at være ubetydelige i forhold til brugen af de sociale netværk. Det kunne derfor ikke 

entydigt konkluderes i artiklen, om personlighedstræk altid har betydning for måden 

hvorpå man bruger sociale medier, men blot at visse personlighedstræk kan være relevante 

(Muscanell & Guadagno, 2012). Det kunne derfor overordnet set konkluderes, at 

personlighedstræk i en vis grad har betydning for ikke blot adfærden på, men også formålet 

med, at benytte sociale medier. 

 

Azucar, Marengo og Settanni (2018) undersøgte via en meta-analyse af andre 

videnskabelige artikler, om personlighed kunne udledes af de digitale fodspor efterladt på 

sociale medier. Hvor de ovenstående studier (Muscanell & Guadagno, 2012; Amichai-

Hamburger et al., 2002) så på hvordan personlighedstræk manifesterede sig på sociale 

medier, så Azucar et al. (2018) på, hvorvidt ageren på digitale medier kunne forudsige et 

individs personlighed. Her fandt de, at størstedelen af de analyserede undersøgelser havde 

fundet en sammenhæng mellem digitale fodspor og Femfaktormodellens 

personlighedstræk. Ydermere fandt de, at jo flere forskellige typer af digitale fodspor for 

den enkelte forbruger de kiggede på, des mere korrekt blev forudsigelsen af personlighed. 
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Dog er korrelationskoefficienterne for de fem forskellige personlighedstræk og de digitale 

fodspor mellem 0,29 og 0,40 og der er altså ikke en perfekt lineær sammenhæng mellem 

personlighedstræk og de digitale fodspor (Azucar et al., 2018). 

 

Som tidligere nævnt under afsnittet om sociale medier, kiggede et studie af Sheldon og 

Bryant (2016) på forskellige formål med at benytte Instagram. Her fremhævede forskerne 

fire primære motiver: Information om andre, dokumentation, coolness samt kreativitet (Sheldon 

& Bryant, 2016). I forlængelse af dette undersøgte forskerne sammenhængen mellem et 

individs personlighed og vedkommendes formål med at benytte Instagram. Her fandt 

studiet blandt andet, at der var positiv sammenhæng mellem narcissisme og dét at bruge 

Instagram til selviscenesættelse (coolness) og for at finde information om andre (information) 

(Sheldon & Bryant, 2016). Forskerne fandt ligeledes, at der var positiv sammenhæng mellem 

høj social aktivitet (som her dækkede over at rejse meget, besøge venner og deltage i 

forskellige events), og at bruge Instagram til dokumentation (Sheldon & Bryant, 2016). 

 

På trods af forskningen omkring hvilke formål man kan have på Instagram og hvordan 

denne kan hænge sammen med et individs personlighed, mangler der dog stadig forskning 

der beskriver brugernes specifikke adfærd på Instagram. I forlængelse af dette kunne det 

være interessant med et studie som undersøger, hvilke handlinger et individ foretager, for 

at opnå et eller flere mål (såsom coolness eller dokumentation). 

 

2.6.1 Delkonklusion om sammenhængen mellem personlighed og 
sociale medier 

I det ovenstående afsnit så vi på, hvordan personlighed kan have betydning for adfærden 

på sociale medier. Dette er relevant, da vi i arbejdet med litteraturen om personlighed havde 

set indikationer på, at der er sammenhæng mellem personlighed og adfærd på sociale 

medier. Hvis det holder stik, at personlighed har en lige sammenhæng med adfærden på 

sociale medier, vil viden om forbrugerens adfærd på sociale medier således kunne bruges 

til at personalisere reklamer ud fra forbrugerens personlighedstræk. Med andre ord, hvis 
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adfærd på sociale medier afspejler forbrugerens personlighed, vil man allerede nu kunne 

segmentere efter forbrugerens personlighed ved blot at se på adfærd på sociale medier.  

Vi fandt i litteraturen, at der er forsket i sammenhængen mellem personlighed og 

adfærd på sociale medier. Blandt andet så vi, at brugere med ekstroverte og introverte 

personlighedstræk anvender sociale medier forskelligt. Eksempelvis viste det sig, at 

ekstroverte brugere er medlem af flere grupper på Facebook (Amichai-Hamburger et al., 

2002) og har flere Facebook-venner (Kosinski et al., 2014). Personlighedstræk målt med 

Femfaktormodellen blev også påvist at have en sammenhæng med adfærd på sociale 

medier. Eksempelvis viste det sig, at personer, der scorede højt på samvittighedsfuldhed 

sendte flere privatbeskeder end andre brugere (Muscanell & Guadagno, 2012). 

Litteraturen viser dog også, at der ikke er en fuldstændig sammenhæng mellem 

personlighed og adfærd på sociale medier (Azucar et al., 2018; Muscanell & Guadagno, 

2012). Dermed kan man ikke nøjes med at se på adfærden på sociale medier, hvis man vil 

målrette reklamer til forbrugere med bestemte personlighedstræk. Vi vurderer derfor, at det 

kan være interessant at undersøge nærmere, hvor meget sammenhæng der er mellem 

effekten af personaliserede reklamer og henholdsvis personlighed og adfærd på sociale 

medier. Er det ene mål bedre til at beskrive effekten af og forbrugerens accept af 

personaliserede reklamer end det andet? Og i så fald hvilket? 

Denne undren danner grund for vores hypoteser på den måde, at det danner 

baggrund for at undersøge både adfærd på sociale medier og personligheds indflydelse på 

effekten af personaliserede reklamer. Dette uddybes nærmere senere i specialet. Inden vi 

når dertil, vil vi nå at runde datasikkerhed og sociale medier i de kommende afsnit, da dette 

har stor betydning for personalisering af reklamer og hvordan disse bliver modtaget af 

forbrugeren. 

 

2.7 Datasikkerhed og sociale medier 

Som beskrevet i litteraturen om personalisering, er bekymringer for håndtering af data et 

omdiskuteret og relevant emne, som forbrugerne ofte har med i deres tanker, når de ser 

personaliserede reklamer og/eller benytter de sociale medier (Taylor et al., 2009; Tucker, 

2014). Forbrugernes bekymringer bunder muligvis i de mange historier om datalæk og 
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misbrug af data, som har præget mediebilledet de senere år. I de følgende afsnit vil vi derfor 

gennemgå hvilke muligheder den digitale udvikling har givet i forhold til udnyttelse af 

data, hvordan lovgivningen om dataudnyttelse ser ud, hvordan privatisering af data styres 

på de sociale medier og herunder også hvorfor dette kan være svært at styre. 

 

2.7.1 Forbrugerens digitale fodspor kan benyttes af virksomheder 

I takt med at teknologien er blevet mere og mere avanceret, har man også fået mange nye 

muligheder for at udnytte de data, som forbrugeren efterlader sig online; deres såkaldte 

digitale fodspor. De digitale fodspor indeholder alt det data, forbrugeren efterlader sig 

online - både det indhold man selv lægger ud på eksempelvis sociale medier, men også 

hvilken musik man hører, hvilke webshops man besøger og alt hvad man ellers foretager 

sig på enheder som er tilknyttet en internetforbindelse (Cerrillo-i-Martínez, 2018). Samlet 

set hører digitale fodspor under det der kaldes big data, som kan udnyttes og analyseres via 

data mining teknikker (Cerrillo-i-Martínez, 2018).  

 

Big data har de seneste år været et meget brugt begreb og der findes mange definitioner på, 

hvad det indebærer (Gandomi & Haider, 2015). Der er dog enighed om, at blandt andet tre 

begreber karakteriserer big data; volume (det at datamængden er enorm), variety (det at data 

består af mange forskellige slags data) og velocity (den hurtige hastighed, data genereres og 

kan analyseres med) (Gandomi & Haider, 2015; Martin & Murphy, 2017). For at big data 

kan udnyttes af virksomheden, må forskellige data mining teknikker bruges til at analysere 

den store mængde data (Gandomi & Haider, 2015). 

De digitale fodspor og big data er ofte i høj kurs hos virksomheder, fordi disse data 

kan udnyttes kommercielt til for eksempel at segmentere reklamer efter den enkelte 

forbruger og dermed opnå større effekt af reklamerne. Hele interessen i at udnytte big data 

i marketing bunder i ønsket om at kende sine kunder for at kunne engagere disse i 

produktet og virksomheden (Martin & Murphy, 2017). I takt med den generelle digitale 

udvikling, er det blevet mere og mere klart, at flere interessekonflikter opstår på big data 

området; blandt andet kan virksomheder have interesse i forbrugerens data, mens 

forbrugeren kan have interesse i, at opretholde retten til at privatisere sine digitale fodspor. 
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Mere kompliceret bliver det af, at forbrugeren samtidig kan have en interesse i, at 

virksomheden til en vis grad bruger forbrugerens data til for eksempel at skabe relevant 

indhold (Martin & Murphy, 2017; Tucker, 2012), til at forbedre brugeroplevelsen 

(Kazeminia et al., 2019), eller fordi man som forbruger kan ‘betale’ med sin data i bytte for 

en rabat eller at få adgang til visse digitale services gratis (Cerrillo-i-Martínez, 2018; Derikx 

et al., 2015). Der må altså findes en balance i, hvor meget og hvordan forbrugerens data må 

bruges, så det både er fordelagtigt for forbrugeren og for virksomheden (Cerrillo-i-Martínes, 

2018) og derfor bliver der skabt stadigt flere lovbestemmelser på området. 

 

2.7.2 Lovgivning om datasikkerhed 

Nogle argumenterer for, at den digitale udvikling er gået så stærkt, og at teknologien nu er 

så avanceret, at det er og har været svært at definere og håndhæve databeskyttelseslove 

(Cheng & Wang, 2018). I forskellige landes lovgivning ses det dog, at databeskyttelse er et 

emne, som får meget opmærksomhed på et politisk plan (Carrillo-i-Martínez, 2018). Nye 

regulativer implementeres jævnligt og blandt andet EUs General Data Protection 

Regulation (GDPR), som trådte fuldt i kraft i foråret 2018, har stor betydning for, hvordan 

virksomheder agerer online når de håndterer personlige data (Laybats & Davis, 2018). 

GDPR er ikke den første lov på området i Europa (Zerlang, 2017; Carrillo-i-Martínez, 2018), 

men er den lov som er mest aktuel i Danmark i skrivende stund. Med GDPR er der i højere 

grad end ved tidligere databeskyttelseslove blevet sikret mere gennemsigtighed for 

forbrugeren, som nu tydeligt (og aktiv) skal acceptere hvordan vedkommendes egen 

digitale ageren bruges af virksomheden. Derudover er forbrugerens ret til at få persondata 

slettet fra virksomhedens databaser blevet tydeliggjort i loven (Laybats & Davis, 2018; 

Carrillo-i-Martínez, 2018). Selvom lovene blandt andet skal sikre, at forbrugeren forstår 

hvordan dennes data bruges, kan det dog være svært at gennemskue de lange 

privatlivspolitikker, virksomhederne udvikler på baggrund af lovene (Osatuyi et al., 2018).  

Generelt ser de europæiske datasikkerhedslove typisk privatisering af persondata som en 

fundamental menneskerettighed (Carrillo-i-Martínez, 2018). 

 

Lovgivning om datasikkerhed påvirker også virksomheder 
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Som set i det ovenstående afsnit, har GDPR betydning for, hvordan forbrugeren kan 

håndtere sin egen data. Derudover har loven også betydning for virksomheden som, efter 

forbrugeren har givet samtykke, besidder vedkommendes data. Vi har tidligere beskrevet 

hvordan forbrugeren kan være bekymret over at give sine data til virksomheden. Når først 

forbrugeren har givet sine data til virksomheden, kan der opstå nervøsitet omkring, 

hvordan virksomheden håndterer denne data. 

 Selvom love, som eksempelvis GDPR, sikrer et vist niveau af datasikkerhed hos 

forbrugeren, fordi lovene begrænser virksomhedernes adgang til data og hvordan de må 

bruge disse, giver GDPR ingen garantier mod cyberangreb, hverken før eller efter 

forbrugeren har afgivet sin data til virksomheden. Det er altså op til den enkelte virksomhed 

at væbne sig mod, og sikre minimal skade, ved eventuelle cyberangreb (Zerlang, 2017). 

Zerlang (2017) går så langt som til at sige at GDPR har skabt et større incitament for 

cyberangreb, fordi loven sikrer, at virksomheder ordner sine data hvorfor det er blevet 

endnu nemmere for kriminelle at bruge disse data. Ifølge Zerland (2017) giver dette dog 

virksomheder endnu større grund til at investere i datasikkerhed, og GDPR kan derfor 

alligevel virke efter hensigten. 

 

2.7.3 Datasikkerhed og privatindstillinger på sociale medier 

Fordi GDPR kun udstikker visse regler som skal overholdes, er det som tidligere nævnt op 

til det sociale medie selv at definere dens politik mere specifikt. Dette udmønter sig på 

mange sociale medier som en privatlivspolitik, som det oftest er et krav for brugeren at 

acceptere for at kunne benytte mediet (Koohang, Paliszkiewicz & Goluchowski, 2018). 

Samtidig kan det være svært for brugeren at forstå og overskue dokumenter omhandlende 

hvordan ens data indsamles og benyttes (Jensen & Potts, 2004; Osatuyi et al., 2018). Dette 

kompliceres yderligere af, at reglerne er forskellige alt efter hvilket socialt medie de 

benytter. Når det er svært for brugeren at forstå privatlivspolitikken og hvordan de kan 

begrænse måden hvorpå deres data bruges, kan de være mindre villige til at dele deres data 

(Martin & Murphy, 2017).  
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På sociale medier som Facebook, kan grænserne for, hvad der er privat og hvad der ikke er, 

være særligt svære at forstå (Child & Starcher, 2016). Et eksempel på dette er, når der på 

Facebook skabes dét der kaldes en kollektiv ‘privacy boundary’, hvor brugere kan opleve, at 

andre brugere de ikke kender kan se det indhold, de selv har postet, for eksempel hvis den 

ukendte bruger er venner med en af brugerens egne kontakter (Child & Starcher, 2016). 

Dette er altså et eksempel på delt indhold, som hverken er helt privat eller helt offentligt, 

men et sted midt imellem. Der kan dog argumenteres for, at mulighed for at tilgå data som 

andre lægger op er en del af præmissen ved at bruge Facebook og noget som brugere 

accepterer som et nødvendigt trade-off for at bruge platformen (Child & Starcher, 2016). 

 

2.7.3.1 Eksempler på datalæk på sociale medier 
De senere år har vist flere eksempler på uhensigtsmæssig brug af persondata. I 2018 

forekom flere store skandaler på Facebook, hvor persondata utilsigtet blev lækket (Laybats 

& Davis, 2018; “Massive breach at Facebook”, 2018). Som eksempel kan det nævnes, 

hvordan Cambridge Analytica fik adgang til data på Facebook, som blev brugt til at målrette 

politiske reklamer til vælgere i USA, uden Facebook brugernes egne tilladelser (Laybats & 

Davis, 2018). Selvom Facebook ser ud til at have været opmærksomme på problemet, har 

det ikke haft de store konsekvenser for firmaet (Laybats & Davis, 2018).  

Et andet eksempel fandt sted i september 2018, hvor hackere hentede data fra 

omkring 50 millioner Facebook brugere (“Massive breach at Facebook”, 2018). Ved hacks 

som dette kompromitteres ikke kun persondata fra Facebook, men potentielt også fra alle 

de andre applikationer som bruger Facebook til at verificere brugere (“Massive breach at 

Facebook”, 2018). 

 

2.7.4 Forbrugerens bekymring for datasikkerhed 

Osatuyi et al. (2018) viser, at brugere som har været ofre for et datalæk, og dermed har fået 

sine informationer videregivet uvildigt, efterfølgende er meget mere opmærksomme på, og 

påpasselige med, hvilke personlige data de opgiver. Ifølge Osatuyi et al. (2018) er det dog 

svært for brugere af Facebook at administrere privatindstillingerne, fordi de virker for 

omfattende på grund af de mange mulige til- og fravalg. De mange muligheder fører endda 
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ofte til, at brugere bliver mere nervøse for, hvordan deres data kan bruges (Osatuyi et al., 

2018). 

 

Forskellig forskning har vist, at nogle mennesker er mere tilbøjelige til at dele deres 

personlige data end andre (Koohang et al., 2018; Martin & Murphy, 2017). For eksempel ses 

en tendens til, at hvis man generelt er nervøs over hvordan ens data bliver brugt, er man 

mindre tilbøjelig til at dele sine personlig data med virksomheder eller sociale medier, og 

man finder det mere risikofyldt at gøre det (Koohang et al., 2018). Endvidere ser Schwaig et 

al. (2013) på, hvilke faktorer der har indflydelse på, hvor nervøs man er over, hvordan ens 

data håndteres. Schwaig et al. (2013) opstiller en model for tre individuelle faktorer der 

påvirker forbrugerens bekymring for datasikkerhed. De tre faktorer, de finder belæg for har 

indflydelse er: 1) forbrugerens selvværd, 2) forbrugerfremmedgørelse (hvorvidt 

forbrugeren føler sig magtesløs og er mistroisk overfor virksomheder og markedskræfter) 

og 3) forbrugerens tryghed ved computere (Schwaig et al., 2013). Forskerne finder, at 

forbrugere med højt selvværd er mindre bekymrede over datasikkerhed, at individer med 

lav forbrugerfremmedgørelse er mindre bekymrede over datasikkerhed og at forbrugere 

som er mere vant til, og trygge ved, computere, er mindre bekymrede for datasikkerhed. 

Andre studier har vist, at det er den specifikke kontekst og ikke demografiske, 

psykologiske eller andre faktorer, der bestemmer, hvor villig forbrugeren er til at opgive sin 

data (Martin & Murphy, 2017). Det kan blandt andet være, om forbrugeren stoler på at 

virksomheden ikke lægger cookies ind uden at informere (Miyazaki, 2008 i Martin & 

Murphy, 2017). 

 

2.7.5 Delkonklusion på afsnittet om datasikkerhed 

Ovenstående afsnit om datasikkerhed og sociale medier viser, at digitale footprints, big data 

og den teknologiske udvikling generelt, har skabt nye annonceringsmuligheder for 

virksomheder. Samtidig ser man, at der er stor fokus på datasikkerhed både politisk, hos 

virksomheden og hos forbrugerne. Derudover har der været problemer med datasikkerhed, 

som har vist sig i en række datalæk og udnyttelse af persondata. Det ser altså ud til, at der 

er god grund til, at nogle forbrugere kan være nervøse over, hvad deres data bliver brugt 
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til og en del forskning viser, at mange forbrugere faktisk er nervøse over dette. Når 

virksomheder udnytter forbrugerens digitale fodspor, for eksempel til at personalisere 

reklamer, kan det altså risikeres, at forbrugeren bliver nervøs over, hvordan virksomheden 

har fået fat i denne data om vedkommende. Hvis det ikke har været klart for forbrugeren 

hvordan virksomheden har fået adgang til vedkommendes data, vil han eller hun muligvis 

blive mindre villig til at dele sin data fremover. Samtidig så vi i afsnittet, at forbrugeren kan 

have en interesse i, at virksomheden bruger persondata til for eksempel at skabe relevant 

indhold. For forbrugeren er der altså både potentielle fordele og ulemper ved, at 

virksomheden udnytter persondata. 

Afslutningsvis så vi, at nogle forbrugere så ud til at være mere bekymrede over 

datasikkerhed end andre, og blandt andet har forbrugerens selvværd og tryghed ved 

computere indflydelse på denne bekymring. Altså tyder det på, at individuelle forskelle, 

blandt andet hvor nervøst anlagt man er, kan have indflydelse på, hvor bekymret man er 

over datasikkerhed. 

 

2.8 Konklusion på litteraturgennemgangen og hypoteser  

Vi har i det ovenstående kapitel litteraturgennemgang, gennemgået de vigtigste emner, der 

relaterer sig til vores problemformulering. 

I den første del af litteraturgennemgangen så vi på reklamer. Her ønskede vi blandt 

andet at undersøge, hvordan man kan måle reklamers effektivitet, hvilke muligheder 

virksomhederne har, når de reklamerer på nettet samt de mange segmenteringsmuligheder 

som er blevet mulige online. I dette afsnit fandt vi, at reklamers effektivitet kan måles på en 

lang række måder, og at der dermed ikke er noget entydigt svar på, hvordan effektiviteten 

af en reklame bør måles. Det kommer i stedet an på hvad formålet med reklamen er, og 

dette kan variere lige fra at generere salg til at skabe opmærksomhed omkring brandet eller 

selve reklamen. Derudover så vi mere specifikt på virksomheders muligheder for at 

reklamere online. Her blev det nævnt, hvordan virksomheder nu kan engagere sig i alt lige 

fra annoncering (på sociale medier) til SEO, e-mail marketing og lignende. I forlængelse af 

dette kunne vi se, at de sociale medier ikke kun har ledt til nye muligheder for annoncering, 

men også for segmentering. Her fandt vi, at de sociale medier ofte indeholder en lang række 
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personlige informationer om brugerne, og denne data kan benyttes af virksomhederne til at 

segmentere reklamer mod meget smalle segmenter og målgrupper. I dag er der endda 

mulighed for at målrette personaliserede reklamer mod den individuelle forbruger.  

Inden vi gik videre til at undersøge personalisering af reklamer, var det vigtigt at 

skabe en bedre forståelse af de sociale medier, da disse netop er en oplagt platform at vise 

de personaliserede reklamer på, grundet de mange tilgængelige informationer om 

brugerne. I afsnittet om sociale medier så vi på, hvad sociale medier er, hvordan de bliver 

brugt af brugerne samt hvordan virksomheder kan få gavn af disse medier. I afsnittet fandt 

vi, at sociale medier er en betegnelse som dækker over en lang række forskellige sider og 

platforme, som har forskellige karakteristika og muligheder for brugerne. De hyppigste 

formål for brugerne på de sociale medier er social interaktion, informationssøgning, 

tidsfordriv samt underholdning. Efter at have fået den grundlæggende viden om de sociale 

medier på plads, valgte vi at se nærmere Facebook og Instagram, fordi disse er blandt de 

mest populære sociale medier i Danmark.  

I forhold til virksomhedernes brug af sociale medier så vi både på nogle af fordelene 

de kan have for virksomheden, men også hvilke ulemper og problematikker medierne kan 

skabe, herunder risikoen for at havne i en såkaldt shitstorm eller vanskeligheder i forhold til 

at forstå de mange forskellige algoritmer. Afslutningsvis så vi på brugernes adfærd på de 

sociale medier, og her fandt vi, at der ikke er nogen generel enighed om, hvordan adfærd 

bedst opdeles og kategoriseres. Litteraturen viste dog, at der igennem tiden er kommet en 

række bud på, hvordan sådanne kategorier kunne se ud. 

 

Efter at have fået en forståelse for de sociale medier og hvorfor disse er særligt relevante for 

virksomhederne, kunne vi gå videre til afsnittet om personalisering. Her så vi på hvad 

begrebet personalisering dækker over, og hvilke fordele og ulemper litteraturen har fundet 

ved, at benytte det som værktøj. Her fandt vi blandt andet, at der var stor forskel på, 

hvordan studier undersøgte personalisering, og det varierede meget, hvilke parametre 

forskerne mente, hørte under personalisering. Vi fandt, at nogle af fordelene ved 

personalisering er øget oplevet relevans af det personaliserede element, nedsat irritation 

over reklamen og øget visuel opmærksomhed mod den personaliserede kommunikation. 

Blandt ulemperne ved personalisering fandt vi, at personalisering ikke altid har nogen 

væsentlig betydning for resultaterne, at nogle forbrugere er negative overfor 
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personalisering grundet bekymring for datasikkerhed og at dette kan føre til ubehag hos 

forbrugeren. Vi fandt dog, at nogle af disse ulemper kan mindskes ved eksempelvis at skabe 

tillid til afsendervirksomheden, at give forbrugeren en følelse af kontrol over egne data og 

at øge nytteværdien i kommunikationen. Afslutningsvis viste litteraturen, at accept af, og 

holdning til, personalisering, kan være forskelligt fra forbruger til forbruger, alt efter 

vedkommendes personlighed og demografi (herunder alder/generation). Vi fandt, at 

forbrugers personlighed kan have betydning for, hvor effektiv en reklame er og her 

undersøgte vi den såkaldt matching effect som beskriver, at reklamer og reklamebudskaber 

med fordel kan tilpasses en forbrugers personlighedstræk. Vi opdagede dog, at 

sammenhængen mellem personlighed og forbrugerens accept af og effekten af 

personalisering er et underbelyst emne. Vi ønskede derfor at arbejde videre med dette 

emne, og derfor gav det mening at se nærmere på personlighedsbegrebet og hvordan 

personlighedstræk bedst kan måles. 

Inden vi kunne gå videre til afsnittet om personlighed, var det dog vigtigt at nævne, 

at der findes en række andre faktorer, som også kan have indflydelse på en reklames effekt. 

Én af disse faktorer er forbrugerens involveringsgrad i det produkt, der reklameres for. Her 

fandt vi, at man kan skelne overordnet mellem en høj og lav grad af involvering, og at 

involveringsgraden er individuel og altså afhænger af den enkelte forbruger og det 

specifikke produkt. På trods af, at graden af involvering i et køb er individuelt, fandt vi, at 

der er visse produkttyper, som oftest bliver kategoriseret som enten 

højinvolveringsprodukter eller lavinvolveringsprodukter. Dette baseres på, hvordan 

størstedelen af forbrugerne opfatter produktet eller produktkategorien. 

 

Efter at have undersøgt personalisering og involveringsgrad, kunne vi gå videre til afsnittet 

om personlighed, som tidligere i litteraturgennemgangen havde vist tegn på, at kunne 

påvirke en forbrugers holdning til personaliserede reklamer. Her startede vi ud med at 

skabe en forståelse af, hvad personlighed er samt hvordan den kan måles. I litteraturen var 

der ikke nogen bred enighed om, hvad personlighed er og hvordan den bedst måles, men 

vi kunne se, at en lang række tidligere studier havde benyttet Femfaktormodellen, hvorfor 

vi valgte vi at se nærmere på den. Femfaktormodellen består af fem personlighedstræk, som 

blev beskrevet i afsnittet. Vi så ligeledes på noget af den kritik, der har været af både 

Femfaktormodellen og af personlighedstests generelt.  
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Efter at have skabt en forståelse af, hvad personlighed er, samt hvordan den kan 

måles, kunne vi gå videre til at undersøge, hvorvidt der mon var en sammenhæng mellem 

personlighed og adfærd på sociale medier. Dette var interessant, da vi tidligere havde set 

indikationer i litteraturen på, at dette kunne være tilfældet. Her fandt vi, at nogle 

personlighedstræk havde betydning for en brugers adfærd på de sociale medier, men at det 

dog langt fra var alle personlighedstræk, som havde en påvist betydning for adfærden. Vi 

fandt dermed, at man ikke, på nuværende tidspunkt, kan nøjes med at undersøge en 

forbrugers adfærd på sociale medier, hvis man ønsker at målrette reklamer til forbrugere 

med bestemte personlighedstræk. 

Efter at have set nærmere på de sociale medier, personalisering og personlighed, blev 

det relevant at tage et kig på datasikkerhed. Vi fandt, at datasikkerhed har betydning for 

virksomheder fordi de ikke blot skal efterleve en række lovgivninger på områder, såsom 

GDPR, men også fordi de bør tage højde for forbrugerens bekymringer for emnet når de 

personaliserer reklamer. Vi fandt blandt andet, at nogle forbrugere bliver nervøse, når de 

ser en personaliseret reklame, hvis de ikke ved, hvordan virksomheden har fået adgang til 

deres personlige informationer. Det er relevant for virksomheden, som ønsker at skabe 

relevant indhold, uden at skræmme forbrugeren. 

På baggrund af den gennemgåede litteratur, kan vi nu formulere de hypoteser, vi vil 

undersøge. I næste afsnit præsenterer vi hypoteserne, samt hvad der ligger til grund for 

dem. 

 

2.8.1 Hypoteseudvikling  

I afsnittet om personalisering ser vi, at mange forskellige faktorer spiller ind på, hvorvidt 

forbrugeren accepterer/bryder sig om personalisering, for eksempel forbrugerens tillid til 

afsenderen af reklamen (Chellappa & Sin, 2005; Bleier & Eisenbeiss, 2015).  

Samtidig viser noget forskning at personalisering kan være positivt, fordi det blandt andet 

kan skabe højere oplevet relevans (Kim & Han, 2014; Keyzer et al., 2015), nedsætte 

irritationen og modstanden mod reklamen (Nyheim et al., 2015) og muligvis bedre fange 

forbrugerens opmærksomhed (Bang & Wojdynski, 2016). 
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Andet forskning viser dog at personalisering kan være negativt, fordi det blandt 

andet kan betyde, at forbrugeren bekymrer sig over sin datasikkerhed (Yu & Cude, 2009; 

Maslowska et al., 2001). Derudover kan personalisering have en negativ effekt hvis 

forbrugeren oplever personaliseringen som unødvendig (White et al., 2008). 

I litteraturgennemgangen fandt vi altså, at mange forskellige faktorer har 

indflydelse på, hvor godt vedkommende kan lide personalisering. Derfor mener vi, at det 

kan være interessant at se nærmere på nogle de faktorer, og undersøge, hvordan de påvirker 

om den enkelte forbruger kan lide personaliseringen og hvor effektiv en personaliseret 

reklame er. 

  

2.8.1.1 Sammenhæng mellem personlighed og effekt af personalisering 
Personlighed var en af de faktorer vi i afsnittet om personalisering så kunne have en 

indflydelse på effekten af personaliserede reklamer. Nogle forskere fandt, at man kan drage 

fordel af, at målrette de personaliserede reklamer til forbrugerens personlighed (Hirsh et 

al., 2012; Moon, 2002; Janis & Feshbach, 1954; Deneçli, 2015; Bang et al., 2019). 

I studiet af Ho et al. (2008) så vi, at personlighed havde betydning for, om 

forbrugeren var positiv eller negativ over for personalisering. Dette aspekt er ellers ikke 

berørt meget i litteraturen, hvor forbrugerne ofte skæres over én kam. Maslowska et al. 

(2011) skrev i deres artikel, at de blandede resultater i litteraturen om personaliseringens 

effekt måske kunne bunde i, at man ikke har taget højde for individuelle forskelle, herunder 

personlighed. De stillede dermed spørgsmålstegn ved, om litteraturen havde undersøgt 

(alle) de mest betydningsfulde faktorer, som påvirker, hvordan forbrugeren opfatter 

personalisering. Hvis baggrunden for forskellene i accept og effekt af personalisering 

primært er individuelle, er det ikke underligt, at litteraturen finder blandede resultater. 

Det tyder altså på, at personlighed måske har en betydning for, hvordan forbrugeren 

reagerer på personaliserede reklamer, men dette emne er stærkt underbelyst i litteraturen. 

Vi vælger derfor at undersøge forbrugernes personligheds indflydelse på effekt af 

personalisering af reklamer. Vi forventer, at respondenter med forskellige 

personlighedstræk vil reagere forskelligt på personalisering af reklamer og at dette vil 

komme til udtryk i deres holdning til de reklamerede brands og dermed effekten af 

reklamerne. 
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I Femfaktormodellen er det vist, at når man scorer højt på neuroticisme, er det et udtryk for, 

at man har tendens til ofte at opleve bekymring. Vi ved fra litteraturgennemgangen, at nogle 

forbrugere er særligt nervøse for datasikkerhed i forbindelse med personaliserede reklamer, 

og her antager vi, at der er en sammenhæng mellem bekymring for datasikkerhed og høj 

grad af neuroticisme. Hvis en forbruger scorer højt på personlighedstrækket neuroticisme 

og ser en personaliseret reklame, kan dette således resultere i, at den neurotiske forbruger 

bliver bekymret for sin data, hvilket vil påvirke holdningen til brandet/reklamen negativt. 

 

H1a: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket neuroticisme, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

Vi fandt også, at der var en sammenhæng mellem personlighedstrækkene ekstroversion og 

åbenhed og skepsis overfor reklamer. Ifølge Deneçli (2015), vil personer som scorer højt på 

et af disse personlighedstræk, være mere skeptiske overfor reklamer end folk som scorer 

lavt på de to personlighedstræk. Når vi ved, at der er en sammenhæng mellem disse 

personlighedstræk og forbrugernes holdninger til reklamer generelt, antager vi, at dette 

også gælder for personaliserede reklamer. Her tror vi således, at der er en sammenhæng 

mellem en høj score på ekstroversion og/eller åbenhed og negativ holdning til personaliserede 

reklamer. Vi antager derfor, at jo højere man scorer på personlighedstrækkene ekstroversion 

eller åbenhed, jo mindre vil man kunne lide personalisering af reklamer. Det leder til 

følgende hypoteser: 

 

H1b: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket ekstroversion, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H1c: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket åbenhed, des mindre effektiv 

er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

2.8.1.2 Sammenhæng mellem adfærd på sociale medier og effekt af 
personalisering 
Vi ser i afsnittet om personalisering, at folk kan være bekymrede for, hvordan deres private 

data bruges (Nyheim et al., 2015; Chellappa & Sin, 2005; Bleier & Eisenbeiss, 2015; 
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Maslowska et al., 2011; Martin & Murphy, 2017; Koohang et al., 2018; Osatuyi et al, 2018). 

Vi finder desuden i afsnittet om datasikkerhed, at der måske kan være grund til, at 

forbrugerne er nervøse, da flere datalæk har fundet sted bare inden for det sidste år (Laybats 

& Davis, 2018; “Massive breach at Facebook”, 2018). Dog finder Schwaig et al. (2013), at 

forbrugere som er vant til computere er mindre nervøse for datasikkerhed. Vi antager, at jo 

mere aktiv man er på sociale medier, des mere vant til computere er man også. Nyheim et 

al. (2015) argumenterede desuden for, at Millennials i høj grad er vant til, og komfortable 

med, at bruge internettet og modtage personaliserede reklamer og at deres bekymring for 

datasikkerhed derfor er mindre end hos de tidligere generationer. 

Aktivitet på sociale medier blev af Shao (2009) beskrevet under tre former for 

aktivitet: at konsumere, at deltage og at producere. Man kan her være mere eller mindre aktiv 

inden for hver af de tre kategorier. Vi mener, at alle tre former for aktivitet vil resultere i, at 

brugeren er mere vant til sociale medier og computere generelt. Dette vil derfor resultere i, 

at personer med højere aktivitet inden for hvilken som helst af disse vil være mindre 

bekymrede for datasikkerhed. Fra litteraturgennemgangen om personalisering ved vi 

endvidere, at når man er bekymret for datasikkerhed, har man typisk en mere negativ 

holdning til personaliserede reklamer (Taylor et al., 2009). På baggrund af det antager vi, at 

jo mindre nervøs man er for, hvordan ens data bliver brugt, jo bedre er effekten af den 

personaliserede reklame. Vi opstiller derfor følgende hypotese: 

 

H2: Jo mere aktiv målgruppen er på sociale medier, des mere effektiv er den personaliserede reklame, 

udtrykt i en højere score på holdningen til brandet. 

  



 76 

3 Videnskabsteori og metode 
I dette afsnit vil vi se nærmere på, hvilken tilgang vi har til viden i udførelsen af dette 

speciale. Det er vigtigt at tage stilling til opgavens videnskabsteoretiske ståsted, da det 

danner forudsætningerne for vores forståelse og indsamling af viden. 

I dette afsnit vil vi også komme ind på vores metodiske overvejelser både i 

forbindelse med specialets litteraturgennemgang, enkeltinterviews og spørgeskema. 

Overvejelser om eksempelvis hvordan vi har udvalgt en målgruppe, hvordan vi har 

udformet reklamerne til spørgeskemaet og mange andre spørgsmål er redegjort for i dette 

afsnit. De metodiske overvejelser vil desuden blive diskuteret senere i specialet i afsnittet 

Diskussion og fremtidig forskning. 

 

3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I den første del vil vi redegøre for de videnskabsteoretiske paradigmer, som afhandlingen 

bygger på, samt hvordan de har præget vores tilgang til viden. Dette er væsentligt, da de 

har betydning for undersøgelsesprocessen og dermed også resultaterne (Nygaard, 2013, s. 

11). 

 

Afhandlingen har sine primære ståsteder i hermeneutikken og den kritiske rationalisme, 

som begge vil blive beskrevet nedenfor. Der er store forskelle mellem disse to 

videnskabelige tilgange. Alligevel mener vi, at de uden problemer kan kombineres, idet vi 

benytter forskellige tilgange til viden i de forskellige dele af specialet. 

  

Inden vi starter beskrivelsen af de to paradigmer, er det relevant at gøre klart, hvad et 

paradigme er. Ifølge Guba (1990) udgøres de videnskabelige paradigmer af ontologi, 

epistemologi samt metodologi (s. 18). Disse grundlæggende principper, eller 

grundantagelser, har stor indflydelse på, hvordan man arbejder med viden, og det er derfor 

vigtigt at gøre sig bevidst om dem (Nygaard, 2013, s. 13). Ontologien er ”læren om det værende 

som værende” (Nygaard, 2013, s. 10), epistemologien er ”læren om viden” (Nygaard, 2013, s. 

10) og metodologien er ”læren om metoder til vidensproduktion” (Nygaard, 2013, s. 13). Disse 
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tre grundprincipper vil stå i centrum i det følgende afsnit, som har til formål at specificere 

hvilke videnskabsteoretiske tilgange vi er inspireret af, samt hvornår hvilke paradigmer er 

i spil i løbet af specialet. 

  

3.1.1 Filosofisk hermeneutik 

I vores tilgang til viden i litteraturgennemgangen og ved indsamling af de kvalitative data 

arbejder vi primært ud fra en filosofisk hermeneutisk tilgang. Den ontologiske opfattelse er 

her, at viden bør ses og forstås i sammenhæng med vores opfattelse af den. Thomas 

Presskorn-Thygesen (2013) bruger begrebet begrænset realistisk til at betegne ontologien og 

forklarer det ved, at ontologien hverken er helt realistisk eller helt konstruktivistisk (s. 31). 

I stedet bygger den på, at videnskaben ikke har en objektiv adgang til virkeligheden, men 

at virkeligheden heller ikke skal ses som værende rene sociale konstruktioner (Presskorn-

Thygesen, 2013, s. 33).  

I vores arbejde med både at indsamle litteratur samt udarbejde og analysere 

enkeltinterviews er vi derfor opmærksomme på, at vores forforståelse præger både vores 

empiriindsamling og vores forståelse af viden. Dette hænger sammen med det 

epistemologiske udgangspunkt i hermeneutikken, der foreskriver, at viden er bundet til 

forskerens forforståelse og opfattelse af verden. Vi mener derfor ikke, at vi kan komme frem 

til objektiv viden i dette speciale, fordi vores forskellige indtryk netop er påvirket af vores 

personlige fortolkninger af dem (Thurén, 2013, s. 66). 

 

Den hermeneutiske cirkel danner grundlag for vores arbejdsproces (Fredslund, 2013, s. 77). 

Det vil sige, at der er tale om en kontinuerlig og processuel tilgang til videnskabelse, hvor 

fortolkning sker løbende i en vekslen mellem helheden og de forskellige dele, som udgør 

denne (Fredslund, 2013, s. 77). Her er det vigtigt, at vi kan sætte os uden for den 

hermeneutiske cirkel, og gøre os bevidste om den forforståelse vi har (Fredslund, 2013, s. 

77). Vores forforståelse består i dette tilfælde blandt andet i vores egen position som 

kvindelige Millennials (samme køn og generation, som målgruppen vi undersøger) med 

hver vores personlighed og adfærd på sociale medier. 
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Afslutningsvis erkendes det, at viden er foranderlig, og at vi dermed ikke kommer 

frem til nogen objektiv eller endegyldig sandhed (Fredslund, 2013, s. 77-78). I arbejdet med 

dette speciale tilegner vi os kontinuerligt ny viden, som ændrer vores forforståelse og 

forståelse, som dermed påvirker den videre proces og videnskabelse. Dermed bliver der tale 

om en cirkulær proces, hvor der løbende skabes viden samtidig med, at undersøgelsen 

finder sted. Dette er særligt tydeligt i litteraturgennemgangen, som løbende tilvejebringer 

ny viden, og dermed har betydning for vores fortsatte forståelse af emnet. 

Den cirkulære proces viste sig også at blive tydelig i vores arbejde med at indsamle 

empiri. Vi startede på at udforme et spørgeskema, men i denne proces blev det klart, at det 

var nødvendigt også at indsamle andet primær data, førend vi kunne udforme 

spørgeskemaet. Vi valgte derfor at udføre tre enkeltinterviews for at indsamle viden, som 

en del af spørgeskemaet skulle bygge på. Også denne indsamling af viden bar præg af vores 

ståsted i hermeneutikken: Vi søgte ikke en endelig sandhed, og vi var opmærksomme på, 

at vores forforståelse påvirkede dataindsamlingen og analysen af data. De tre 

enkeltinterviews hjalp til at udvide vores horisont og gøre os klogere på emnet. Yderligere 

detaljer om de tre enkeltinterviews er beskrevet i afsnit 3.2.2.3.2 anden del af spørgeskemaet – 

Adfærd på sociale medier. 

 

3.1.2 Kritisk rationalisme 

Den hermeneutiske forståelse af, at det ikke er muligt at komme frem til sand, objektiv viden 

går igen i andre videnskabsteoretiske paradigmer. Den epistemologiske forståelse i 

paradigmet kritisk rationalisme er ligeledes, at det ikke er muligt at nå frem til en fuldstændig 

sandhed (Brier, 2012, s. 223). Hvor den hermeneutiske metodologi er kvalitativ, undersøger 

man med kritisk rationalisme logisk opstillede hypoteser med metoder såsom observationer 

og eksperimenter (Brier, 2012, s. 179). Vi udarbejder med denne forståelse af viden et 

spørgeskema i anden del af vores dataindsamling. 

  

Den kritiske rationalisme bygger i høj grad på Poppers kritiske holdning til problematikken 

i forhold til videnskabens undersøgelse af sandheden eller virkeligheden (Brier, 2012, s.223). 

Ifølge Popper er det nemlig en forfejlet antagelse, at videnskaben skulle få os tættere på 
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konkrete sandheder (Brier, 2012, s.223). I stedet menes det her, at empirisk data kan hjælpe 

os til at afkræfte, eller falsificere, forskellige teorier og hypoteser, men at man aldrig kan 

komme frem til en endegyldig sandhed eller på anden måde verificere de hypoteser, der 

opstilles (Brier, 2012, s. 179). Popper mener således også, at antallet af forsøg eller 

afprøvninger er irrelevant i forhold til at undersøge sandheden, og at uanset hvor mange 

gange en hypotese testes med det samme resultat, vil man aldrig kunne konkludere, at det 

er virkeligheden (Brier, 2012, s. 180). 

Med denne tilgang til den videnskabelige metodologi, har vi udarbejdet et 

spørgeskema som netop giver mulighed for at afkræfte nogle af de hypoteser, vi har 

opstillet på baggrund af litteraturgennemgangen. Det vil efterfølgende ikke kunne 

konkluderes, at de hypoteser som ikke blev falsificeret, er endegyldige sandheder, men vi 

vil muligvis kunne finde foreløbigt accepterede hypoteser, eller såkaldte provisoriske 

sandheder (Thurén, 2013, s. 147).  

 

3.2 Metode 

I dette afsnit vil vi uddybe, hvilke metoder vi brugte i udformningen af specialet. Specialet 

består af to større dele: en gennemgang af litteraturen og indsamling og analyse af empiri. 

I den første del af specialet, gennemgang af litteraturen, har vi gjort os nogle metodiske 

overvejelser omkring indsamling og læsning af allerede eksisterende litteratur. Disse 

overvejelser er de første, vi vil komme ind på i afsnittene herunder. 

Efter en grundig gennemgang af metode i første del af afhandlingen, vil vi redegøre 

for, hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os i empiriindsamlingen. Denne del af 

specialet kan deles op i to dele: indsamling af kvalitative og derefter kvantitative data. De 

to typer data er indsamlet med forskellige metoder, som vil blive præsenteret nedenfor. Ved 

at benytte flere metoder til indsamling af data om samme emne, opnår vi en 

metodetriangulering, som er med til at styrke resultaterne. 

I de kommende afsnit vil vi ligeledes præsentere en lang række valg og dermed også 

fravalg. Alle disse valg har uundgåeligt påvirket resultaterne af vores undersøgelse. 

Hvordan de muligvis har påvirket resultaterne, vil blive diskuteret til sidst i specialet i 

diskussionsafsnittet. 
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3.2.1 Metode i litteraturgennemgangen 

Litteraturgennemgangen i dette speciale danner grundlag for den viden, dataindsamlingen 

byggede på. Den litteratur som blev indsamlet, havde derfor stor betydning for specialets 

videre udformning og retning. Derfor er den udvalgte litteratur særligt vigtig for specialets 

overordnede kvalitet og troværdighed, og der har således været stort fokus på selve 

udvælgelsesprocessen af litteratur. Arbejdet med litteratursøgning, udvælgelse af litteratur 

samt hvordan litteraturen blev læst og diskuteret, vil blive belyst i de kommende afsnit. 

 

Litteratursøgning 

I processen med at søge efter relevant litteratur benyttede vi en eksplorativ tilgang, hvor vi 

startede med at søge bredt på overordnede begreber som passede på det emne, vi havde 

valgt (f.eks. Personalised advertising, Social Media og Personality Traits). Den viden vi fik 

undervejs, brugte vi til efterfølgende at specificere vores søgning yderligere, så vi kunne gå 

i dybden med de emner og teorier, vi fandt relevant undervejs (f.eks. Personalised advertising 

on Facebook og The Big-Five). Fordi vi løbende tilegnede os ny viden på området, fandt vi 

også løbende nye emner, som var værd at inddrage i specialet, men som vi ikke havde tænkt 

på inden litteratursøgningen begyndte (f.eks. Datasikkerhed og lovgivning). 

På den måde blev også litteraturgennemgangen en læringsproces, hvor vi løbende 

tilegnede os ny viden, som blev brugt i det videre forløb med specialet. Vi brugte 

hovedsageligt Google Scholar og Business Source Complete til at søge efter artikler. 

Derudover kiggede vi i de anvendte artiklers litteraturlister, for på den måde at kunne gå 

yderligere i dybden med de relevante emner, vi fandt undervejs. 

 

Udvælgelse af litteratur  

Som tidligere nævnt dannede litteraturgennemgangen grundlag for vores dataindsamling 

og speciale generelt, og for at sikre specialets overordnede kvalitet, var det derfor vigtigt, at 

det også byggede på artikler af høj kvalitet. Derfor benyttede vi peer-reviewed artikler 

primært fra højt rangerede tidsskrifter. Til at undersøge forskellige tidsskrifters rang brugte 

vi Schimago Institutions Rankings, som rangerer tidsskrifter på baggrund af en række 

forskellige faktorer (Schimago, U.D.). På baggrund af de udvalgte kriterier inddeles 

tidsskrifterne i kategorier fra et til fire, hvor ét er den højeste rang og fire er den laveste. I 
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dette speciale valgte vi kun at benytte artikler fra tidsskrifter med rang et og to for at sikre 

en høj kvalitet af den litteratur, som blev inddraget. 

Da emner såsom personalisering og sociale medier konstant er i forandring, var vi 

særligt opmærksomme på udgivelsesår for de artikler, vi medtog i litteraturgennemgangen. 

Da nogle, ofte mere grundlæggende, principper ikke ændrer sig betydeligt med tiden, mens 

andre ændrer sig hurtigere end forskning kan nå at blive udgivet, havde vi ikke sat en 

specifik begrænsning i forhold til udgivelsesår. Vi havde i stedet taget udgangspunkt i de 

enkelte temaer, og havde fokus på at vælge så ny litteratur som muligt, særligt når det gjaldt 

emner som sociale medier, Millennials og online reklamer. Indenfor emner som 

eksempelvis personlighedstests tillagde vi udgivelsesårene mindre vægt, omend vi i al 

litteratursøgning så vidt muligt forsøgte at finde litteratur, som er udgivet efter 

årtusindeskiftet. 

 

Læsning af litteratur 

Som tidligere beskrevet i afsnittet om videnskabsteoretiske overvejelser, kunne vi ikke 

undgå, at vores forforståelse påvirkede, hvordan vi læste og forstod litteraturen. Arbejdet 

med litteraturen over længere tid gjorde desuden, at vi løbende blev klogere på emnerne, 

og vores tilgang til litteraturen ændrede sig derfor undervejs i processen. Dette blev 

eksempelvis tydeligt i vores litteratursøgning, hvor den løbende læringsproces gjorde, at vi 

opdagede nye søgeord eller fandt nye artikler, som vi ikke havde kendskab til før specialets 

start. Den måde hvorpå vi læste og forstod artiklerne ændrede sig desuden løbende i 

processen; vi blev klogere på, hvilke studier som er meget brugt indenfor området, hvordan 

udviklingen har været i litteraturen samt hvilke emner, der er henholdsvis meget eller lidt 

belyst. Viden om “huller” i litteraturen påvirkede i høj grad, hvilken retning vores speciale 

tog. 
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3.2.2 Metode i dataindsamlingen 

Vi valgte at bygge dataindsamlingen op med et eksplorativt, sekventielt 

undersøgelsesdesign, hvor vi startede med en kvalitativ undersøgelse i form af tre 

enkeltinterviews. 

Resultaterne fra disse interviews havde til formål at bidrage til udformningen af den 

næste undersøgelse, som i dette tilfælde var en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. 

Vores enkeltinterviews byggede på sekundær data fra litteraturgennemgangen i form af 

litteratur, analyser og rapporter om målgruppens brug af sociale medier, da det blandt 

andet var målgruppens brug af sociale medier, vi ville undersøge i interviewene. Med 

udgangspunkt i denne viden, kunne vi opstille en interviewguide, som skulle hjælpe os 

med at forstå målgruppens vaner og adfærd på sociale medier. Dette var relevant, da der 

var tale om et emne, som er under konstant udvikling, hvorfor vi ikke kunne finde 

fyldestgørende litteratur om emnet. Som nævnt i litteraturgennemgangen, udvikler de 

sociale medier sig ofte så hurtigt, at komplet beskrivende studier af brugernes adfærd på 

sociale medier vil risikere at være forældet, allerede inden studierne når at blive publiceret. 

Derfor var vi nødt til selv empirisk at undersøge brugernes adfærd på de sociale medier. 

Litteraturen kunne dog hjælpe med at give en indikation af, hvordan, hvornår og hvor 

meget målgruppen bruger forskellige sociale medier, og hjalp os dermed til at udforme 

spørgsmål til interviewguiden. Den viden vi fik fra de tre enkeltinterviews skulle bruges til 

at udforme spørgsmål i spørgeskemaet, som hjalp os med at kunne sige noget mere generelt 

om populationen. 

 

3.2.2.1 Valg af målgruppe 
Vi valgte at undersøge en lille gruppe af befolkningen i vores empiriske undersøgelser for 

at sørge for, at vores resultater blev så valide som muligt. Den målgruppe vi valgte at 

undersøge var personer, som opfyldte kriterierne listet herunder. Tabellen viser et overblik 

over kriterierne, mens hvert enkelt kriterium og årsagerne til at segmentere på baggrund af 

disse bliver uddybet efter tabellen. 



 83 

 
 

Kvinder 

I litteraturgennemgangen blev det beskrevet, hvordan det er undersøgt, hvorvidt brugerens 

køn har betydning for adfærden på sociale medier (Muscanell & Guadagno, 2012). Her blev 

det konkluderet, at mænd og kvinder generelt set har meget forskellige formål med at 

benytte sociale medier, og at dette dermed også leder til forskellig adfærd på medierne. På 

baggrund af dette valgte vi at skelne mellem mænd og kvinder, for at kunne sige noget mere 

specifikt og gældende for målgruppen. 

Valget faldt på kvindelige respondenter fordi forsøget af Xu (2006) som nævnt i 

litteraturgennemgangen viste, at personalisering påvirker særligt kvinders holdning til 

personalisering af reklamer. Yu og Cude (2009) viste også en lille forskel på mænd og 

kvinders holdning til personalisering, hvor kvinder i højere grad følte, at de fik særlig 

behandling, når de modtog personaliserede reklamer. 

  

Bopæl i Storkøbenhavn 

Inden rekrutteringen af respondenter vurderede vi, at vi formentlig ville kunne indsamle 

klart flest svar fra respondenter med bopæl i Storkøbenhavn. Vi vurderede desuden, at der 

kunne tænkes at være regionale forskelle på, hvad respondenter indenfor målgruppen ville 
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svare. For at undgå at det blev en forstyrrende faktor i vores data, at en lille del af data kom 

fra respondenter med bopæl andre steder end i Storkøbenhavn, valgte vi at fokusere på 

dette område. En mindre målgruppe hjælper os desuden med at få viden, som i højere grad 

er repræsentativ for den valgte målgruppe, end hvis vi havde valgt at fokusere på en 

bredere målgruppe, men med det samme antal respondenter. Her ville det være sværere at 

finde generel viden om målgruppen, uden at skulle lave en større stikprøve.  

 

Brugere af Facebook med offentligt profilbillede 

I litteraturen som undersøger personalisering på sociale medier, er der generelt mest fokus 

på det sociale medie Facebook (Barreto, 2013; Walrave et al., 2018; Keyzer et al., 2015; 

Tucker, 2014). Facebook er desuden det mest brugte medie af befolkningen i Danmark for 

alle aldersgrupper i 2017 (Statista, 2018). 

Walrave et al. (2018) delte som nævnt deres personalisering op i tre grader: lav, 

middel og høj. Under middel grad af personalisering valgte forskerne at inkludere 

profilbillede fra Facebook, mens andre billeder fra Facebook (fra eksempelvis albums) 

indgik under høj personalisering (Walrave et al., 2018). Brugerens Facebook profilbillede 

vurderedes således til at være mindre nærgående (lavere grad af personalisering) end andre 

billeder fra Facebook. 

Vi valgte i vores undersøgelse at anvende respondenternes profilbillede fremfor 

andre billeder fra Facebook af flere årsager. Hvis vi havde valgt et tilfældigt billede fra deres 

albums, ville der være for mange andre variable. Vi kunne eksempelvis ikke vurdere, om 

respondenten havde særlige følelser tilknyttet et bestemt billede, om vedkommende var i 

en kompromitterende/sårbar situation på billedet, om vedkommende overhovedet var på 

billedet og lignende. Derudover måtte vi gå ud fra, at respondenterne selv havde valgt deres 

profilbillede og dermed ikke havde kraftige negative følelser overfor dette billede. Til sidst 

valgte vi respondenter med et offentligt profilbillede på Facebook, fordi det i så fald ville 

være praktisk muligt for virksomheder at anvende billedet i personaliserede reklamer, uden 

at få adgang til resten af respondentens profil. 

 

Brugere af Instagram 

I forbindelse med at undersøge, hvor aktive informanterne var på sociale medier, så vi, at 

litteraturen ikke beskriver dette emne fyldestgørende. Derfor valgte vi at foretage 
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enkeltinterviews, for at blive klogere på hvilke medier målgruppen var mest aktiv på, og 

hvordan deres adfærd var på mediet. For at undersøge dette, foretog vi således tre 

enkeltinterviews. Alle tre informanter svarede, at de var mest aktive på mediet Instagram. 

Derfor valgte vi at spørge ind til respondenternes adfærd på Instagram i vores 

spørgeskema. At have en brugerprofil på dette medie var således et krav for at kunne 

deltage i undersøgelsen. 

 

Millennials 

Afslutningsvis blev det i litteraturgennemgangen beskrevet, at alder er en vigtig faktor i 

forhold til mediebrug og adfærd (Statista, 2018; Nyheim et al., 2015). Særligt hvilke sociale 

medier brugeren benytter, og hvor meget tid der bruges på det enkelte medie, afhænger af 

aldersgruppen (Statista, 2018). Vi så desuden i litteraturgennemgangen om personalisering, 

at Nyheim et al. (2015) argumenterede for, at deres resultater var præget af, at deres 

deltagere var millennials. Forskerne skriver i diskussionen, at bekymring for datasikkerhed 

ikke påvirkede deltagernes syn på de personaliserede reklamer, fordi millennials er vant til 

at bruge internettet og modtage personaliserede reklamer (Nyheim et al., 2015). Smit, Van 

Noort og Voorveld (2014) og Walrave et al. (2018) bakker op om denne konklusion. Det er 

desuden en generel tendens, i den litteratur vi har fundet og bygger vores hypoteser på, at 

mange bruger unge studerende som respondenter (Bang et al., 2019; Nyheim et al., 2015; 

Keyzer et al., 2015; Yu & Cude, 2009). Vi har i dette speciale derfor valgt at fokusere på 

Generation Millennials, som er født mellem 1981-1999 (Bolton, 2013).  

 

3.2.2.2 Enkeltinterviews 
Den første del af dataindsamlingen var tre enkeltinterviews med informanter, som tilhørte 

målgruppen. Formålet med vores enkeltinterviews var at indsamle relevant empiri, som vi 

kunne bruge til at bygge afsnittet om adfærd på sociale medier i vores spørgeskema op om.  

I forbindelse med interviewet benyttede vi en semistruktureret interviewguide 

(Tangaard & Brinkmann, 2010, s. 37), se bilag 2. I den forbindelse startede vi med at gøre 

det klart, hvad vi gerne ville undersøge, for herefter at se på, hvordan vi bedst kunne stille 

spørgsmål, som gav svar på dette. Med det semistrukturerede interview havde vi mulighed 

for at stille de spørgsmål, vi gerne ville have svar på, mens vi samtidig kunne give 

informanterne mulighed for, selv at bringe emner og informationer op, som de fandt vigtige 
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eller interessante (Tangaard & Brinkmann, 2010, s. 37). Det semistrukturerede interview 

gjorde, at der i alle interviews blev spurgt til de samme ting at alle tre interviews blev 

nogenlunde ens. Vi sikrede dermed en høj reliabilitet. 

Vi havde behov for struktur, da vi gerne ville kunne kategorisere svarene 

efterfølgende. Et helt åbent interview ville sandsynligvis have givet os svar, som ville være 

svære at kategorisere efterfølgende. Fokus var på at afholde korte interviews, som blot 

skulle give informationer om målgruppens adfærd på ét udvalgt socialt medie, og det 

handlede altså ikke om at gå i dybden med informanternes følelser, personlige holdninger 

eller tanker om emnet. Derfor fokuserede vi på først at stille relativt åbne spørgsmål 

(eksempel: “Hvordan kunne du finde på at interagere med andre på Instagram?”), som gav 

informanten mulighed for at fortælle og forklare, og efterfølgende stillede vi få opfølgende 

og specificerende spørgsmål (eksempel: “Når du deler, kan du tilføje geolokation, tagge 

folk, skrive tekst og tilføje hashtags. Benytter du dig af det?”). 

Vi valgte at afholde de forskellige interviews på steder, hvor informanterne følte sig 

trygge eller godt til rette (f.eks. i eget hjem eller på deres arbejdsplads). Inden interviewet 

begyndte, blev informanterne briefet om emnet, og det blev her fortalt, at interviewet ville 

handle om adfærd på sociale medier. Her havde informanterne ligeledes mulighed for at 

stille spørgsmål, og der blev taget højde for informeret samtykke (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 89). Her fortalte vi blandt andet informanterne, at de til hver en tid kunne trække sig fra 

interviewet eller undlade at svare på spørgsmål. Vi fortalte også, at interviewet ville blive 

optaget, og at svarene udelukkende ville blive brugt i dette speciale. Informanterne fik 

desuden lovning på, at alle data fra interviewene vil blive slettet efter specialeprocessen er 

overstået. 

Efter interviewene transskriberede og analyserede vi dem, og kunne herefter bruge 

resultaterne i det videre forløb med spørgeskemaundersøgelsen. Da interviewene 

udelukkende havde til formål at undersøge, hvordan informanterne brugte sociale medier 

og ikke de bagvedliggende tanker etc., går vi ikke meget i dybden med analysen af 

interviews. Kvale (2013) deler analyse af interviews op i to, nemlig analyse med fokus på 

betydning og analyse med fokus på sprog (s. 104). Her er vi interesserede i meningen med 

det, vores informanter siger, altså det Kvale (2013) betegner som betydning. Vi kategoriserer 

forskningsspørgsmålene og dermed også informanternes svar under fire kategorier baseret 

på viden fra litteraturgennemgangen. Disse fire kategorier vil blive præsenteret senere. For 
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at sikre en høj grad af validitet i undersøgelsen, vælger vi udelukkende at gå videre til 

spørgeskemaet med informationer, som mere end én af vores informanter har nævnt. 

 

3.2.2.3 Spørgeskema 
Til at afprøve de hypoteser vi udviklede fra litteraturgennemgangen, valgte vi at indsamle 

empiri ved hjælp af et spørgeskema. Vi valgte at bruge et spørgeskema til at indsamle data, 

da vi ønskede at få en bredere forståelse af, hvordan de valgte faktorer påvirkede 

målgruppens holdning til personaliserede reklamer. Spørgeskemaet som format gav os 

mulighed for at indsamle større mængder data end ved f.eks. enkeltinterviews, og kunne 

dermed give os mere klare indikationer på, hvad der var gældende for hele 

populationen/målgruppen. I spørgeskemaet sigtede vi efter, at respondenterne udgjorde et 

repræsentativt udsnit af vores definerede målgruppe. 

Ofte bruges spørgeskemaer til at udlede noget repræsentativt for hele populationen, 

og der udvælges stikprøver inden for populationen, som undersøges. Overordnet set har 

stikprøvens størrelse betydning for, hvor stor usikkerheden er, og jo flere målinger (n), jo 

mindre usikkerhed. I vores tilfælde havde vi 43 (+2 bortfald) respondenter. Stikprøvens 

størrelse er påvirket af, at der var tale om et langt og tidskrævende spørgeskema, som var 

bygget op af 3 dele, som manuelt skulle tilpasses hver enkelt respondent. Walrave et al. 

(2018), som er medtaget i vores litteraturgennemgang, udformede også individuelle 

personaliserede reklamer og havde 40 respondenter. Derfor valgte vi at stræbe efter 

minimum 40 respondenter. 

Spørgeskemaet tog omkring 25 minutter at besvare, og hvert spørgeskema blev 

tilpasset den enkelte respondent, således at de viste reklamer blev personaliseret med 

respondentens navn og Facebook-profilbillede. Spørgeskemaet kunne derfor ikke sendes 

ud til en stor gruppe af mennesker på én gang, og det var mere vanskeligt end normalt at 

rekruttere respondenter, da spørgeskemaet var tidskrævende at besvare.  

 

Én af ulemperne ved indsamling af empiri ved hjælp af spørgeskemaer er, at 

respondenterne ikke har mulighed for, at uddybe de svar de giver, og vi kunne derfor miste 

nogle nuancer i svarene. Dog var vi i vores undersøgelse interesseret i at finde generelle 

tendenser i målgruppen og ikke i de bagvedliggende tanker, respondenterne måtte have, 

og til dette formål egnede spørgeskemaet sig godt. 
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En anden ulempe ved indsamling af empiri ved hjælp af spørgeskemaer er, at der er 

en risiko for, at respondenterne ikke har forstået spørgsmålene korrekt, og ikke har 

mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Dette kan gå ud over validiteten af 

undersøgelsen, hvilket vi vil uddybe i diskussionen. For at minimere disse risici, har vi 

inden vi begyndte at indsamle data lavet en pilottest (Bryman, 2012, s. 263-264). Pilottesten 

i vores undersøgelse havde netop til formål at sikre, at spørgsmålene blev forstået af 

respondenten, som de var tiltænkt, og at det var tydeligt igennem hele spørgeskemaet, hvad 

respondenten skulle gøre.  

Til pilottesten fik vi en udenforstående til at besvare spørgeskemaet, mens 

vedkommende undervejs fortalte højt, hvordan hun læste og forstod spørgsmålene, og 

hvorvidt hun var i tvivl om noget undervejs. Efter pilottesten blev vores spørgeskema 

tilpasset en smule; både ordlyden af enkelte spørgsmål og svarmuligheder blev forbedret. 

På den måde fik vi øget sandsynligheden for, at respondenterne forstod spørgsmålene, 

sådan som vi havde tiltænkt, og at der ikke var nogle misforståelser ved de forskellige 

svarmuligheder. Selve spørgeskemaet og dets elementer, opbygning og udformning vil 

blive uddybet i de følgende afsnit.  

En sidste ulempe, vi mener er værd at nævne her, er at vi ikke kunne kontrollere eller 

beskrive hvilken situation respondenterne var i, når de besvarede spørgeskemaet. Deres 

svar kan således være påvirket af deres omgivelser, mentale tilstand, fysiske behov eller 

ubehag eller meget andet. Da vi ikke har kunnet kontrollere dette eller beskrive det, vil 

andre forskere ikke kunne kopiere vores studie og forvente nøjagtigt samme resultater, 

hvilket påvirker reliabiliteten. Vi vil uddybe både validitet og reliabilitet i forbindelse med 

undersøgelsen i diskussionen senere i specialet. 

 

Respondenter 

I forhold til respondenterne var det et krav, at de passede ind i den målgruppe, vi tidligere 

havde defineret. Det vil sige, at vi skulle sikre os, at alle respondenterne var kvindelige 

Millennials fra Storkøbenhavn, med en brugerprofil på de sociale netværk Facebook og 

Instagram.  

Respondenterne blev rekrutteret via Facebook, da et af vores kriterier for 

respondenterne var, at de skulle have en Facebookprofil med et offentligt profilbillede. 

Derfor ser vi det ikke som en begrænsning udelukkende at rekruttere via det medie. 
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Samtidig viser statistik som tidligere nævnt, at langt størstedelen af den aldersgruppe vi ser 

på (94-98%, afhængigt af den præcise alder) er aktive på de sociale medier, og at Facebook 

er det mest populære sociale medie (Statista, 2018). Vi har både rekrutteret respondenter fra 

vores egne netværk, vores udvidede netværk (bekendtes bekendte) og ved hjælp af en 

række Facebook-grupper for studerende, der søger respondenter. 

Når vi søgte efter respondenter, gjorde vi det klart, hvilke krav der var til 

målgruppen. Vi kunne have valgt at spørge til disse krav i spørgeskemaet, men vi 

prioriterede at holde spørgeskemaet så kort som muligt og dermed mindske bortfald 

(Madsen, 2015, s. 25). Samtidig undgik vi at uegnede respondenter skulle bruge tid på at 

udfylde spørgeskemaet, hvorefter deres data måtte kasseres. 

 

Opbygning af spørgeskemaet 

Spørgeskemaet blev udarbejdet i Google Forms, som er et frit tilgængeligt værktøj til at 

udarbejde spørgeskemaer. Spørgeskemaet var delt op i tre dele: spørgsmål til reklamer, 

spørgsmål til adfærd på Instagram og til sidst en personlighedstest. Et eksempel på vores 

spørgeskema kan findes i bilag 6. De enkelte dele af spørgeskemaet og relevante metodiske 

overvejelser er uddybet i afsnittene herunder. 

 

Cover-story 

Som tidligere nævnt havde vores spørgeskema til formål at undersøge, hvorvidt folks 

personlighed og/eller adfærd på sociale medier havde indflydelse på deres holdning til 

personaliserede af reklamer. Da vi ikke ønskede at respondenterne skulle vide dette på 

forhånd, kom vi op med en cover-story, der havde til formål at skjule vores egentlige formål 

med undersøgelsen. Det valgte vi, da det kunne have stor betydning for, hvilke svar vi fik, 

hvis vi fortalte respondenterne, hvad spørgeskemaet handlede om på forhånd. 

Vores cover-story gik på, at undersøgelsen handlede om branding og brand 

præferencer og altså ikke om personalisering af reklamer. Efter spørgeskemaet var blevet 

udfyldt, blev respondenterne de-briefet og fik fortalt det egentlige formål med 

undersøgelsen. Dette vil blive beskrevet yderligere under afsnittet om etik senere i specialet. 
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3.2.2.3.1 Første del af spørgeskemaet - Reklamer 
I den første del af spørgeskemaet, undersøgte vi respondenternes holdning til ni 

forskellige reklamer (plus tre filler-reklamer), vi havde udarbejdet i Adobe InDesign. 

Reklamerne blev udformet ens med hvid baggrund, sort font (Helvetica) samt ens placering 

og størrelse af henholdsvis produkt og logo, for at undgå, at for mange forskellige variable 

ville have betydning for vores resultater. Vi var opmærksomme på, at respondenterne 

dermed let ville kunne se, at det ikke var rigtige reklamer, både på grund af udformningen 

og fordi alle reklamerne stort set var ens. Dette kunne påvirke resultaterne, fordi 

respondenterne på den måde ville vide, at der ikke var tale om “rigtige reklamer”, og fordi 

de ikke kunne agere på reklamerne (eksempelvis klikke på dem), som man normalt ville 

kunne på et socialt medie. Derudover bad vi respondenterne se reklamerne og vurdere de 

præsenterede brands. Når virksomheder reklamerer på sociale medier i den virkelige 

verden, er det dog under andre omstændigheder: Her kan man ikke være sikker på 

overhovedet at få forbrugerens opmærksomhed. Implikationerne ved at vise 

respondenterne reklamerne i et spørgeskema fremfor på sociale medier er diskuteret i 

diskussionsafsnittet senere i specialet. 

 

Valg af produkter og brands til reklamerne 

Som nævnt i litteraturgennemgangen kan produkttyper groft sagt deles op i høj- og lav-

involveringsprodukttyper (Zaichkowsky, 1985). Om en produkttype er af høj eller lav 

involvering er individuelt for den enkelte forbruger (Celsi & Olson, 1988) men man kan dele 

produkttyper op i høj- og lav involvering efter hvad gennemsnitsforbrugeren mener 

(Dahlén et al., 2000). En virksomhed, som ønsker at udforme en reklame, kan med fordel 

have forbrugerens involveringsgrad i tankerne, når de udformer reklamen, da 

involveringsgraden har stor betydning for forbrugerens beslutningsproces (Dahlén et al., 

2000). 

Vi valgte at gå med produkter, som kunne betegnes som lavinvolveringsprodukter 

af flere årsager: For det første fordi vi så i afsnit 2.3.2.1 oplevet relevans nedsætter irritation, at 

Keyzer et al. (2015) først lavede en undersøgelse med højinvolveringsprodukter, hvor de 

ikke fandt signifikante resultater. Efterfølgende lavede de samme undersøgelse med et 

lavinvolveringsprodukt og fandt her belæg for deres hypoteser om effekten af 

personalisering (Keyzer et al., 2015). Ud fra det kunne det altså tyde på, at der er forskel på, 
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om produktet man laver personaliserede reklamer til, er et høj- eller et 

lavinvolveringsprodukt. 

For det andet ønskede vi at undgå, at eventuelle præferencer for produkter ville 

påvirke resultatet af undersøgelsen, og derfor var det essentielt, at dataindsamlingen 

byggede på produktkategorier, hvor deltagerne ikke havde stærke præferencer (som 

eksempelvis tøj, elektronik eller møbler). Vi valgte derfor lavinvolveringsprodukter, da 

dette netop var en produktkategori, hvor målgruppen ikke havde, eller havde meget svage, 

præferencer.  

Vi valgte at benytte rigtige, men udenlandske produkter og brands fremfor selv at 

opfinde nye, fordi vi vurderede, at dette ville komme tættest på virkeligheden. Derudover 

var dét at anvende produkter eller brands, som deltagerne ikke kendte i forvejen, tidligere 

anvendt i litteraturen om personalisering (White et al., 2008; Keyzer et al., 2015; Hirsh et al., 

2012), og havde den fordel, at det minimerer risikoen for, at respondenterne har præferencer 

for produkterne som påvirker resultaterne. 

Ved hjælp af Google-søgninger fandt vi tre udenlandske produkter og brands 

indenfor hver produktkategori. Vi var opmærksomme på at vælge produkter med et 

“neutralt” udtryk og ens egenskaber - eksempelvis valgte vi udelukkende opvaskemiddel 

uden farvestoffer og parfume for at undgå, at eventuelle præferencer for farve eller duft 

ville påvirke resultatet. De valgte udenlandske brands er ukendte for os og deltageren i 

vores pretest. Vi testede desuden for præferencer ved at spørge respondenterne, om de 

tidligere har købt et eller flere brands, efter de havde set alle reklamerne. Dette valg uddybes 

senere. 

 

Personalisering af reklamerne 

Hver respondent blev præsenteret for tre forskellige brands indenfor de tidligere nævnte 

produkttyper, med forskellige typer af personalisering (ikke-personaliseret, personaliseret 

med navn eller personaliseret med navn og billede). Vi valgte typer af personalisering, dét 

Bang et al. (2019) kalder individ-orienteret, fordi de viste i deres forsøg, at denne type tiltrak 

mest opmærksomhed. Derudover valgte vi den type personalisering Maslowska et al. (2016) 

kalder identifikation, fordi dette var den eneste type personalisering, deltagerne i deres 

forsøg oplevede som personaliseret. 
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Walrave et al. (2018) delte desuden personalisering op i tre grader: lav personalisering 

(fornavn), middel personalisering (fornavn, køn, fødselsdato, interesser og profilbillede) og høj 

personalisering (fornavn, efternavn, køn, fødselsdato, interesser, adresse, e-mailadresse, 

billeder fra album på Facebook (ikke profilbillede) og statusopdateringer). Med inspiration 

i dette, valgte vi at afprøve én type personalisering kun med navn og en anden type med 

både navn og billede. Selvom Walrave et al. (2018) inkluderede langt flere personaliserende 

aspekter og endda fandt, at jo mere personalisering jo bedre, valgte vi at undlade at benytte 

så høje grader af personalisering. Dette var både fordi Walrave et al. (2018) undersøgte 

fænomenet på Generation Z, og vi vurderede, at Millennials måske trods alt er lidt mere 

bekymrede for brug af data. Ligeledes vurderede vi, at reklamer med så mange 

personaliserende elementer ikke var realistisk på sociale medier i den nærmeste fremtid. Vi 

valgte dog at blive inspirerede af Walrave et al. (2018) og adskille Facebook profilbillede fra 

andre billeder på Facebook, fordi dette billede ofte er offentligt og dermed måske mindre 

intimiderende for modtageren. Vi benyttede derfor respondenternes Facebook 

profilbilleder i vores undersøgelse. 

Vi valgte at teste på følgende typer af personalisering: ikke-personaliseret, 

personaliseret med navn samt personaliseret med navn og billede. Vi tilpassede hvert 

spørgeskema til den enkelte respondent ved at bruge hendes navn og Facebook profilbillede 

i spørgeskemaet. Nedenstående er et eksempel på, hvordan tre af reklamerne så ud i 

spørgeskemaet. 
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Reklame 1: Ikke-personaliseret 

 

 

 
Reklame 2: Personaliseret med navn 
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Reklame 3: Personaliseret med navn og billede 

 

Når en respondent havde set en reklame, blev hun bedt om at svare på, hvor godt hun 

kunne lide brandet. Vi valgte at spørge til brandet, fordi både Kaspar et al. (2019) og 

Lewinski et al. (2014) argumenterer for, at dette er et godt mål for en reklames effektivitet. 

Som tidligere anvendt i litteraturen om personalisering (Hirsh et al., 2012) benyttede vi 

såkaldte likert-skalaer (Bryman, 2012, s.166), som gav respondenterne mulighed for at 

evaluere det pågældende brand på en skala fra 1 til 6. Vi valgte at inkludere et lige antal 

muligheder for på den måde at undgå, at respondenterne kunne vælge en valgmulighed 

lige i midten. I denne del af spørgeskemaet valgte vi en numerisk skala med to evaluerende 

anchor points: fra “slet ikke” til “rigtig godt”. Vi valgte denne type svarmulighed, da den 

netop har til formål at lade respondenten udtrykke intensiteten af bestemte følelser eller 

holdninger (Bryman, 2012, s. 166), som var det, vi gerne ville undersøge her. 
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Derudover havde vi indsat tre reklamer uden personalisering som fungerede som fillers og 

som blev taget ud af resultaterne da vi behandlede data. De tre fillers var også reklamer, vi 

selv havde kreeret, og var ikke-personaliserede reklamerer for produktkategorierne: 

vatrondeller, håndsæbe og shower gel. Også disse produktkategorier havde vi valgt, fordi 

vi vurderede at de hørte under kategorien lavindvolveringsprodukter. Vi havde valgt at 

tage tre fillers med, da vi håbede på, at flere ikke-personaliserede reklamer kunne være med 

til at modvirke, at respondenterne regnede ud, at vi undersøgte personalisering af reklamer. 

Efter den første del med spørgsmål til reklamer, gav vi respondenterne mulighed for 

at skrive, om de kendte nogle af brandsene i forvejen ved at spørge: “Har du købt nogle af 

ovenstående brands? Hvis ja, hvilke? (hvis nej, spring videre til næste spørgsmål)”. Hvis 

respondenten svarede ja, blev deres svar til de brands de nævnte at kende sorteret fra i 

databehandlingen, så vi undgik, at mulige præferencer påvirkede data uhensigtsmæssigt. 

Vi bad respondenterne om at skrive navnet på de brands, de havde købt fremfor at udpege 

dem på en liste, således at vi kunne sikre os, at de rent faktisk kendte brandet, og ikke blot 

“følte”, at det så velkendt ud i situationen. Derved undgik vi såkaldte falske-ja. 

 

Udover at spørge respondenterne om de havde købt brandsene tidligere, havde vi andre 

tiltag for at undgå, at visse andre faktorer påvirkede dataindsamlingen: Vi lavede tre 

forskellige udgaver af spørgeskemaet og delte respondenterne op i tre grupper. I de tre 

forskellige udgaver af spørgeskemaet, havde vi bl.a. fokus på, at rækkefølgen af reklamerne 

var forskellig, og at det ikke var de samme reklamer, der var personaliserede hos 

respondenterne. Det vil altså sige, at hvis en respondent i gruppe 1 så en Toms reklame, der 

ikke var personaliseret, ville en respondent i gruppe 2 se den samme reklame personaliseret 

med navn, og en respondent i gruppe 3 ville se reklamen personaliseret med navn og 
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billede. Dette gjorde sig gældende for alle reklamer i spørgeskemaet. På den måde undgik 

vi, at det var det specifikke brand eller produkt, der havde betydning for deres vurdering, 

men i stedet graden af personalisering. 

Ydermere lavede vi en pseudo-tilfældig rækkefølge for visning af reklamer i 

spørgeskemaet for hver af de tre grupper. Rækkefølgen af produkttyper og graden af 

personalisering blev på den måde forskellig for hver af de tre respondentgrupper. Derved 

kunne vi undgå, at rækkefølgen af de viste reklamer, havde betydning for vores resultater. 

Vi valgte at benytte pseudo-tilfældige rækkefølger fremfor helt tilfældige rækkefølger, for 

at være sikre på at undgå, at ingen deltagere eksempelvis fik vist alle de personaliserede 

reklamer i træk eller alle reklamer for et bestemt produkt i træk.  

Derudover sørgede vi for, at alle deltagere som det første blev præsenteret for en 

filler. Det gjorde vi af to årsager: Både for så vidt muligt at undgå, at deltagerne for hurtigt 

gennemskuede, hvad spørgeskemaet egentlig handlede om. For det andet fordi deltagernes 

vurdering af det første brand, de bliver præsenteret for, kan være påvirket af, at de ikke har 

noget at sammenligne med. Når man ikke ved, hvad der venter senere i spørgeskemaet, kan 

man være tilbøjelig til, at afgive et “forsigtigt” svar, som hverken er meget positivt eller 

meget negativt, selvom et af yderpunkterne måske ville afspejle respondentens sande 

holdning til det viste brand. 

 

Nedenstående tabel viser, hvordan rækkefølgerne af reklamer blev pseudo-tilfældige i de 

tre spørgeskemaer. T=tandpasta, O=opvaskemiddel, V=flaskevand. Det efterfølgende tal 

viser hvilket af de tre brands, der er tale om. 
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3.2.2.3.2 Anden del af spørgeskemaet - Adfærd på sociale medier 
I anden del af spørgeskemaet undersøgte vi respondenternes brug af Instagram. Vi var 

interesserede i at finde ud af, hvor aktive respondenterne var på sociale medier. Fordi de 

mange sociale medier er meget forskellige, valgte vi at udspørge dem til et enkelt medie. 

Instagram blev valgt på baggrund af første spørgsmål i vores enkeltinterviews som viste, at 

Instagram var det medie, vores målgruppe var mest aktiv på. Da vi ønskede at undersøge 

adfærd på sociale medier, gav det således mening at tage udgangspunkt i det medie, hvor 

målgruppen var mest aktiv. 

Da vi i litteraturen ikke fandt en generel enighed om, hvordan man bedst måler på 

adfærd på sociale medier, har vi valgt at gå ud fra Shaos (2009) tredeling i at konsumere, 

deltage og producere. Baseret på resultaterne fra vores enkeltinterviews, stiller vi under hver 

overskrift tre spørgsmål til, hvor ofte respondenterne udfører visse handlinger på 

Instagram. Efterfølgende kan vi finde et gennemsnit på, hvor aktive de forskellige 

respondenter er på det sociale medie. 

I denne del af spørgeskemaet brugte vi multiple-indicator measures. Her bruges ord 

eller sætninger fremfor tal, som vist i nedenstående eksempel. Grunden til at vi valgte denne 

type af svarmuligheder var, at det kan være svært for vores respondenter at svare på, hvor 

ofte de f.eks. ser stories på Instagram, på en skala fra 1 til 6. Her ville der ligeledes være høj 

risiko for, at vores respondenter forstod eller tolkede skalaerne forskelligt (Bryman, 2012, s. 

166). Hvad en respondent opfatter som “3”, opfatter en anden respondent måske som “4”. 

I stedet valgte vi derfor at skrive tekst ud for hvert punkt på skalaerne, således at alle 

respondenterne forstod svarmulighederne på samme måde. Svarmulighederne var dog 

stadig bygget op om en skala, som i ovenstående eksempel, hvor den går fra Aldrig til Flere 

gange om dagen. 
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3.2.2.3.3 Tredje del af spørgeskemaet - Personlighedstest 
Til personlighedstesten valgte at bruge en allerede eksisterende test, baseret på IPIP-NEO 

(International Personality Item Pool) som måler på personlighedstrækkene i 

Femfaktormodellen. IPIP-NEO er baseret på NEO-PI som er den mest anerkendte test til at 

måle på personlighedstrækkene i Femfaktormodellen (Costa & McCrae, 1992; Allik et al., 

2017). Nyere versioner af NEO-PI måler 30 forskellige personlighedstræk, som grupperes 

under de fem overordnede personlighedstræk i Femfaktormodellen (Allik et al., 2017). I 

vores undersøgelse vælger vi dog kun at undersøge de fem overordnede 

personlighedstræk, som er beskrevet i litteraturgennemgangen. 

 NEO-PI består af en række udsagn som besvares på en likert-skala som går fra 

‘strongly disagree’ til ‘strongly agree’ (Costa & McCrae, 1992). Da man ikke umiddelbart kan 

tilgå NEO-PI, som er et betalingsværktøj, er IPIP-NEO blevet udviklet som et frit 

tilgængeligt værktøj til at måle på det samme, og denne test er tilmed fundet mindst lige så 

valid som NEO-PI (Johnson, 2014). På IPIPs hjemmesiden findes 3320 udsagn, som kan 

bruges til at sammensætte den IPIP test man skal bruge for at måle på de personlighedstræk 

fra Femfaktormodellen, man ønsker at undersøge (Johnson, 2014; International Personality 

Item Pool, u.d.). Den personlighedstest vi benyttede kaldes IPIP-NEO-120, er udviklet af 

Johnson (2014) og er baseret på IPIP udsagn. Testen er en af de korteste, som samtidig er en 

anerkendt valideret udgave af IPIP-NEO (Johnson, 2014). Testen består af 120 udsagn, som 

giver et resultat mellem 1-120 på 30 forskellige personlighedstræk, samlet under de fem 
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personlighedstræk fra Femfaktormodellen. IPIP-NEO-120 er efter udgivelsen i år 2000 brugt 

i mange forskningsprojekter (Lo, Repin & Steenbarger, 2005; Mcdonald & Donnellan, 2012). 

Vi bad i spørgeskemaet respondenterne om at følge et link til bigfive-test.com, tage 

testen der og herefter indsætte et link i vores spørgeskema, så vi kunne tilgå deres 

resultater.  Testen vi henviste til var på engelsk. Derfor anbefalede vi respondenterne at 

have en ordbog åben ved siden af, men vi kan alligevel ikke være sikre på, at alle 

respondenterne havde forstået spørgsmålene ens og lige godt. Herudover, kan der på grund 

af kulturforskelle fra det land, testen er udviklet i, være forskel på, hvordan vi som danskere 

forstår nogle spørgsmål i testen. Her antager vi dog, at alle respondenter på baggrund af 

deres danske ophav forstod/misforstod spørgsmålene på samme måde. 

 

3.2.2.3.4 Etik ved spørgeskemaundersøgelse 
Ligesom ved vores indledende enkeltinterviews, blev der under 

spørgeskemaundersøgelsen taget højde for etik og informeret samtykke ud fra Brymans 

(2012) guidelines for etik under social research (s. 135-138). Det var især vigtigt at have fokus 

på etiske retningslinjer ved denne undersøgelse, da spørgeskemaet behandlede 

informationer, som respondenterne kunne opfatte som værende meget personlige eller 

private (særligt fra personlighedstesten). Inden respondenterne startede 

spørgeskemaundersøgelsen, blev det derfor tydeligt forklaret, at der var tale om et mere 

dybdegående spørgeskema end normalt, at alle svar ville blive anonymiseret efter 

besvarelserne var indsendt og behandlet, og at al data ville blive slettet, så snart specialet 

var afsluttet. 

Da vi ikke kunne briefe informanterne om hele formålet med undersøgelsen på 

forhånd, men blot kunne fortælle om det overordnede emne, havde vi valgt at debriefe 

respondenterne i stedet. Dette gjorde vi ved at skrive en detaljeret beskrivelse af formålet 

med undersøgelsen sidst i spørgeskemaet, altså efter at besvarelsen var indsendt. Her blev 

det gjort klart for informanterne hvad undersøgelsen egentlig handlede om, og alle 

respondenter fik at vide, at de havde mulighed for at trække deres svar tilbage, hvis de på 

baggrund af dette ikke ønskede at medvirke alligevel. Der blev også indsat en mailadresse 

som respondenterne kunne skrive til, såfremt de havde nogle spørgsmål, bekymringer eller 

lignende, som de ønskede at få svar på eller høre mere om. 
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4 Dataindsamling og analyse 
Efter at have redegjort for vores videnskabsteoretiske og metodiske tilgange, går vi nu 

videre til dataindsamlingen og analysen af den indsamlede empiri. Vi søger i 

dataindsamlingen svar på de hypoteser, vi opstillede efter litteraturgennemgangen. De 

lyder som følger: 

 

H1a: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket neuroticisme, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H1b: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket ekstroversion, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H1c: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket åbenhed, des mindre effektiv 

er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H2: Jo mere aktiv målgruppen er på sociale medier, des mere effektiv er den personaliserede reklame, 

udtrykt i en højere score på holdningen til brandet. 

 

Selve dataindsamlingen bestod som tidligere nævnt af to dele: Interviews og et 

spørgeskema. Først udførte vi tre interviews, som havde til formål at afklare, hvordan vi 

skulle undersøge adfærd på sociale medier i spørgeskemaet. Anden del af undersøgelsen 

var de personaliserede spørgeskemaer, hvori vi søgte at finde svar på de ovenstående 

hypoteser. 

 

4.1 Resultater, interviews 

Inden vi kunne udsende spørgeskemaet, udførte vi som nævnt tre interviews. Formålet med 

interviewene var at finde ud af, på hvilket socialt medie den valgte målgruppe var mest 

aktive, samt hvilken adfærd de havde dér. Denne viden dannede baggrund for udførelse af 
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anden del af vores spørgeskema, som havde til formål at undersøge den enkelte 

respondents aktivitetsniveau på sociale medier. 

I de nedenstående afsnit vil resultaterne fra interviewene blive præsenteret inddelt 

efter fire forskningsspørgsmål, som vi søgte at finde svar på. Forskningsspørgsmålene vil 

blive præsenteret løbende i de kommende afsnit. Hele interviewguiden, som blev beskrevet 

i metodeafsnittet, kan findes i bilag 2. Forskningsspørgsmålene er udformet med 

udgangspunkt i litteraturgennemgangen, hvor vi fandt, at én måde at inddele adfærd på, 

var: konsumering, deltagelse og producering (Shao, 2009). Med interviewene fandt vi, hvilke 

handlinger informanterne foretog sig på de sociale medier og dette blev efterfølgende 

kategoriseret ind under tre typer af adfærd. 

Transskribering af interviewene kan findes i bilag 3-5. Informanterne er i det 

nedenstående anonymiserede og fremgår med forbogstavet i deres fornavn. 

 

4.1.1 På hvilket socialt medie er målgruppen mest aktiv? 

Først søgte vi svar på forskningsspørgsmålet: ‘På hvilket socialt medie er målgruppen mest 

aktiv?’. Her så vi, at alle informanterne nævnte Instagram som det sociale medie de brugte 

mest tid på. Det ses tydeligt i de nedenstående citater fra interviewene: 

 

“K: Delt på hvor meget tid jeg bruger, så tror jeg klart det er Instagram.” 

“A: […] Der bruger jeg mest tid på Instagram. Men jeg bruger også Facebook meget, men det er mest 

bare til at skrive med folk.” 

 

Facebook blev også nævnt i to af interviewene, men informanterne nævnte kun at de 

chattede med folk, og altså ikke Facebooks mange andre funktioner. Da alle informanterne 

fortalte at de bruge mest tid på Instagram, var det også dét sociale medie, vi valgte at spørge 

videre ind til. Dette er altså et eksempel på, hvordan det semistrukturerede interview hjalp 

os med at tilpasse spørgsmålene undervejs ud fra de svar vi fik fra informanterne. Da 

informanterne nævnte Instagram som det medie, de var mest aktive på, tilpassede vi således 

spørgsmålene efter aktivitet på netop dette medie. Derved havde vi mulighed for at spørge 

yderligere ind de ting informanterne sagde, selvom det ikke nødvendigvis stod i 
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interviewguiden. Det skete blandt andet fordi analysearbejdet allerede startede, imens vi 

interviewede. Dette var også tydeligt, da vi under interviewene spurgte ind til, hvad 

informanterne mente med det de sagde, for at sikre os, at vi forstod hvad de mente. Et 

eksempel på dette ses i følgende citater fra interview 1:   

K: Ja, men så sender jeg det som regel på beskeder 

I: Inde på Instagram? 

K: Ja inde på Instagram for så skal jeg ikke til at bøvle med alt muligt med at tage screenshots og 

sådan noget så skal jeg bare sende det direkte som besked. 

 

4.1.2 Konsumering på Instagram 

Efter at have fundet frem til, at det var det sociale medie Instagram, informanterne brugte 

mest, gik vi videre til at undersøge, hvordan de brugte mediet. Først søgte vi svar på, hvilke 

af informanternes handlinger, der kunne kategoriseres under konsumering. Her lød 

forskningsspørgsmålet “Hvilke handlinger inden for konsumering foretager målgruppen på det 

medie, de er mest aktive på?”.   

Vi fandt, at alle informanterne nævnte, at de scroller igennem deres feed, som er det 

sted, hvor man ser, hvad andre brugere har delt. Blandt andet siger informanten K: 

K: “Jeg starter altid med at scrolle - det kan jeg godt få meget tid til at gå med og bare sidde og scrolle 

indtil man kommer ned til bunden.” 

 

Alle informanterne nævnte også, at de brugte den funktion på Instagram, hvor man har 

mulighed for at søge på eksempelvis andre brugere, hashtags eller steder, hvilket blandt 

andet kan ses i det følgende citat: 

R: “[...] Søger på folk jeg kender. Eller sådan ligesom for at blive opdateret, så søger jeg på folks navne, 

som jeg kender. Eller kendte folk.[...]” 

 

Disse to funktioner, at scrolle gennem sit feed og at søge, tog vi videre til spørgeskemaet, 

fordi de blev nævnt af alle tre informanter. To af informanterne, K og A, nævnte desuden, 

at de ser stories på Instagram. Vi tager derfor denne funktion med som et mål for 

konsumering i vores spørgeskema. 
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Vi vurderede altså ud fra vores interviews, at de tre faktorer opremset herunder, var 

beskrivende for konsumering på Instagram: 

• At scrolle igennem sit feed og se på billederne/videoerne delt af andre brugere 

• At søge; f.eks. efter andre brugere, steder eller hashtags 

• At se stories 

 

4.1.3 Deltagelse på Instagram 

Det næste forskningsspørgsmål vi søgte svar på var: “Hvilke handlinger inden for deltagelse 

bruger målgruppen på det medie, de er mest aktive på?” 

 

Alle tre informanter nævnte, at de benyttede Instagrams chatfunktion, hvilket ses i 

nedenstående citater: 

A: “Ja jeg chatter, og så kan jeg også godt finde på at sende billeder videre hvis de er sjove.” 

R: “ [...] og så sender jeg tit ting i det dér direct message.”  

K: “ [...] hvis jeg ser noget der for eksempel er rigtigt sjovt, så sender jeg det også nogle gange - for 

eksempel memes og sådan noget.” 

Vi tager derfor dét at chatte på Instagram med som en af faktorerne under kategorien 

deltagelse i vores spørgeskema. 

 

Alle informanterne nævnte, at de både liker og kommenterer på billeder på Instagram. En 

af informanterne udtalte dertil: 

A: “ [...] Og jeg liker billeder, og nogle gange kommenterer jeg også.” 

 

Én informant nævnte, at hun tagger folk, hvilket i dette tilfælde vil sige at skrive en 

kommentar på et opslag med brugernavnet på den man tagger, som derefter får en 

notifikation om, at han eller hun er blevet tagget. Informanten udtalte følgende: 

R: “Nå men så vil jeg nok sige Instagram i forhold til at sende ting og tagge folk.” 
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I de ovenstående citater blev det også set, at informanterne brugte Instagram til at 

videresende posts til andre brugere. Det gør de enten ved at tagge folk i kommentarfeltet 

på posts eller ved at videresende posts direkte via chatfunktionen. 

 

Vi vurderede altså ud fra vores interviews, at de tre faktorer opremset herunder, var 

beskrivende for deltagelse på Instagram: 

• At like eller kommentere på billeder 

• At chatte 

• At videresende posts (enten via chat funktionen eller ved at tagge en person i 

kommentarfeltet) 

 

4.1.4 Producering på Instagram 

Det sidste forskningsspørgsmål, vi ville finde svar på, var: “Hvilken adfærd inden for 

‘producering’ foretager målgruppen på det medie, de er mest aktive på?” 

 

Alle tre informanter nævnte, at de postede billeder på deres Instagram. Dette kunne blandt 

andet ses i de nedenstående citater: 

A: “Stories og billeder, det kan jeg godt finde på at dele en gang om ugen.” 

R: “...eller lægger billeder ud, kigger på billeder jeg kan lægge ud eller redigerer billeder” 

I det ovenstående citat af A, blev også Instagrams funktion stories nævnt, som en funktion 

informanten benytter. En anden informant differentierede klart mellem det at poste et 

billede i sin feed og det at poste en story. Hun sagde: 

K: “Hvis jeg selv skal dele et eller andet, så er det oftests posts jeg laver. [...] Det er meget sjældent 

jeg lægger stories op fordi jeg synes det irriterende at de ikke er permanente, fordi så har man gået og 

brugt tid på at lave et eller andet og så er det væk igen.” 

Da informanten K’s svar tydede på, at adfærden omkring det at poste på sin egen væg 

kunne være noget anderledes end når man poster til stories, valgte vi at opdele de to 

handlinger i vores spørgeskema. 
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Efterfølgende spurgte vi ind til, om informanterne brugte funktioner som hashtags, 

geolokation, at tagge folk og skrive en billedtekst når de lægger posts op. Alle informanterne 

brugte hashtags, geolokation og taggede andre når det var relevant. For eksempel udtalte 

informanten R: 

R: “[...] det bruger jeg, hver gang det er relevant, så bruger jeg så mange som muligt af de (funktioner, 

red.)... altså enten tilføjer lokation, eller tagger en person, eller tagger dem i billedet der er i billedet, 

eller i billedteksten, hvis det er noget de har sagt - eller sådan et eller andet. Jeg laver næsten altid 

hashtags, faktisk.” 

I ovenstående citat kunne vi se, at ikke alle funktionerne kan bruges hver gang, fordi det 

ikke nødvendigvis altid er relevant for eksempel at tagge folk, hvis der er ikke er nogen 

mennesker på det billede, der postes. Det var altså forskelligt, hvor relevante de forskellige 

funktioner er i forskellige situationer. Et andet eksempel på, at det ikke altid er muligt at 

bruge alle funktionerne kan ses i nedenstående citat: 

K: “Det kan nogen gange godt være lidt svært med lokation fordi det er ikke altid at den lige findes, 

men så prøver jeg så vidt muligt at finde en lokation [...]”. 

Geolokation var altså heller ikke altid muligt eller relevant ifølge informanterne. Fordi ikke 

alle funktioner kan bruges hver gang, vurderede vi, at det i et spørgeskema kunne være 

svært at svare på, hvor ofte man bruger funktionerne, hvis vi spørger om dem samlet (for 

eksempel: Hvor ofte bruger du funktioner såsom hashtags, geolokation, at tagge?). Vi valgte 

derfor kun at spørge til én af funktionerne i spørgeskemaet, nemlig hashtags, som ingen af 

informanterne nævnte begrænsninger ved i forhold til relevans. 

 

Vi vurderede altså ud fra vores interviews, at de tre faktorer opremset herunder, var 

beskrivende for producering på Instagram: 

• At poste på sin egen væg 

• At poste i stories 

• At tilføje hashtags 

 

Ved hjælp af de tre interview, fandt vi således de ni variable, som vi brugte til at måle på 

adfærd på sociale medier i vores spørgeskema. I det efterfølgende afsnit ser vi på 

resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. 
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4.2 Resultater, spørgeskema 

Efter at have præsenteret resultaterne fra vores tre interviews, går vi videre til vores 

primære dataindsamling, nemlig spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra interviewene 

blev som nævnt brugt til at udforme den del af spørgeskemaet, som omhandler adfærd på 

de sociale medier. 

 

For at undersøge hvorvidt der i vores data findes statistiske sammenhænge mellem de fem 

personlighedstræk og adfærd på sociale medier, og hvor positivt målgruppen vurderer 

personaliserede reklamer, vælger vi at lave multiple regressioner. De uafhængige variable 

er de fem personlighedstræk og de tre kategorier for adfærd på sociale medier 

(konsumering, deltagelse og producering). Vi undersøger, om disse uafhængige variable 

har statistiske sammenhænge med de afhængige variable: ikke-personaliserede reklamer, 

reklamer personaliserede med navn og reklamer personaliserede med navn og billede. Nedenstående 

tabel viser de uafhængige og de afhængige variable: 
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4.2.1 Behandling af data inden udregning af regressioner 

Skalaer for uafhængige variable: De uafhængige variable bruger meget forskellige skalaer. 

Ved adfærden på de sociale medier er skalaen 1-6, mens skalaen på personlighedstrækkene 

er 1-120. Vi kunne vælge at transformere skalaen fra personlighedstrækkene til en skala på 

1-6 og dermed for eksempel kalde det 1, hvis en person scorer mellem 1-20 på et 

personlighedstræk. Dette ville gøre det lettere at sammenligne resultaterne af de forskellige 

uafhængige variable. Vi vælger dog at beholde skalaen som den er, fordi mange af 

respondenterne ellers ville ende i midten af skalaen (ofte på 4 eller 5) og dermed ville vi i 

data ikke se de forskelle der faktisk er mellem respondenternes svar. 

 

Effekt af reklamer: Vi er interesseret i, hvordan respondenterne reagerer på henholdsvis de 

ikke-personaliserede reklamer, reklamerne personaliserede med navn, og reklamerne 

personaliserede med navn og billede. Vi er altså ikke interesserede i, hvordan de reagerer 

på hver enkelt reklame. Derfor udregner vi et gennemsnit for reklamerne ud fra hver type 

personalisering, således at vi for hver respondent har ét gennemsnit for de ikke-

personaliserede, ét for dem som er personaliserede med navn og ét for dem som er 

personaliserede med navn og billede. I spørgeskemaet har vi, efter respondenterne har 

vurderet reklamerne, bedt dem om at nævne de brands, de før har købt. Hvis en respondent 

har nævnt et brand, fjerner vi svaret for den reklame, for at undgå at gennemsnittet bliver 

influeret af for eksempel præferencer. Gennemsnittet for én af de slags reklamer er i et sådan 

tilfælde altså baseret på to reklamer i stedet for tre. 

 

Fillers: Data for de tre fillers, nemlig reklamer for vatrondeller, håndsæbe og shower gel, 

frasorteres og er ikke med i vores udregninger. 

 

Adfærd på sociale medier: Som tidligere nævnt, har vi ligesom Shao (2009), valgt at inddele 

adfærd på sociale medier i tre, nemlig konsumering, deltagelse og producering. Under hver af 

disse tre kategorier, har vi fundet frem til tre handlinger, som hører ind under de tre 

inddelinger af adfærd. Der er altså 3x3 spørgsmål til adfærd på sociale medier i 

spørgeskemaet. For hver af de tre adfærdsparametre udregner vi et gennemsnit, således at 
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vi for hver respondent har et gennemsnit på adfærden under konsumering, et for adfærd 

under deltagelse og et for adfærd under producering. 

 

4.2.2 Multiple regressioner 

Vi udregner mange forskellige multiple regressioner som bliver uddybet i de kommende 

afsnit. Vi vil undervejs forklare, hvorfor netop de regressioner vi udregner er relevante. 

 

4.2.2.1 Uafhængige variables sammenhæng med ikke-personaliserede 
reklamer 
Først vil vi undersøge, om de uafhængige variable har statistisk sammenhæng med vores 

ikke-personaliserede reklamer. Vi laver derfor en multipel regression med alle de 

uafhængige variable og den afhængige variabel ‘Ikke-personaliserede reklamer’, som består 

af gennemsnittet af de ikke-personaliserede reklamer, hver respondent har set. 

Regressionen udregnes i Excel, hvor vi finder forskellige tal for blandt andet 

regressionsstatistik, modellens signifikans og korrelationskoefficienter for hver enkelt 

uafhængige variabel. Vi ser især på tallene: p-værdi for modellen som helhed (significance 

f), justeret determinationskoefficient (adjusted R2), p-værdier for de enkelte uafhængige 

variable og korrelationskoefficienterne for de enkelte uafhængige variable hvis modeller og 

variable er signifikante. Værdierne for den første regression med alle de uafhængige 

variabel og den afhængige variabel for ikke-personaliserede reklamer er vist herunder: 
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Vi går i vores udregninger efter et konfidensinterval på 95 % og p-værdierne skal derfor 

være under 0,05. Modellens p-værdi på 0,59 er derfor meget langt fra signifikant og derfor 

giver det ikke mening at gå mere i detaljen med de andre værdier i modellen. Man kan, når 

modellen ikke er signifikant, vælge enten at afvise modellen helt, eller forsøge at tage nogle 

af de uafhængige variable ud af modellen. Hvis nogle variable ser ud til at være tæt på 

signifikante, kan det være en idé, at prøve om man kan finde en model, som gør, at disse 

kommer til deres ret og bliver signifikante. Umiddelbart er alle de uafhængige variable i 

den ovenstående regression relativt langt fra at være signifikante. 

Før vi fuldstændigt afviser, at der kan være en statistisk sammenhæng mellem vores 

variable, forsøger vi dog at lave to nye regressioner. Den ene regression indeholder kun 

personlighedstrækkene som de uafhængige variable og den samme afhængige variabel som 
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før, altså reaktionen på de ikke-personaliserede reklamer. Den anden regression tester den 

statiske sammenhæng mellem de uafhængige variable for adfærd på sociale medier og ikke-

personaliserede reklamer som den afhængige variabel. Vi vælger at teste dette også, fordi 

vi i litteraturgennemgangen så, at der er fundet en vis sammenhæng mellem personlighed 

og adfærd på sociale medier. Dog er de to koncepter, ifølge forskningen, ikke fuldstændigt 

beskrivende for hinanden. Derfor kan det med vores eksplorative udgangspunkt være 

interessant at se på, hvorvidt det er personlighedstræk eller adfærd på sociale medier, som 

er mest beskrivende for reklamens effektivitet for den enkelte forbruger. Finder vi 

signifikante resultater for begge regressioner, kan vi sammenligne modellerne og se, om det 

er personlighed eller adfærd på sociale medier, som har mest sammenhæng med effekten 

af personaliserede reklamer. 

 

Værdierne for regressionen med kun de uafhængige variable for personlighed ses herunder: 
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Som det ses ovenfor, er modellen med en p-værdi på 0,49 langt fra at være signifikant med 

et 95 % konfidensinterval, og derfor kan vi igen ikke sige noget om den statiske 

sammenhæng mellem variablene.  

Værdierne for den anden regression, kun med de uafhængige variable for adfærd på 

sociale medier, ses nedenfor: 
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Igen er modellen med en p-værdi på 0,91 meget langt fra at være signifikant med et 95 % 

konfidensinterval. Vi forsøger herefter at udregne regressioner med færre af de uafhængige 

variable og forskellige kombinationer af disse. Den bedste model vi finder har dog 

stadigvæk en høj p-værdi (0,21) og vi vil derfor ikke gennemgå disse regressioner her. 

Generelt fandt vi altså ingen statistisk sammenhæng mellem vores uafhængige 

variable og de ikke-personaliserede reklamer og derfor kan vi ikke påvise, at de uafhængige 

variable påvirker ikke-personaliserede reklamer. Fordi resultatet ikke er signifikant, kan vi 

dog heller ikke afvise, at der muligvis kan være en sammenhæng. 

 

4.2.2.2 Uafhængige variables sammenhæng med reklamer personaliserede 
med navn 
Selvom ingen af de ovenstående regressioner gav et signifikant resultat, er det fortsat 

interessant at se på, om de uafhængige variable har statistisk sammenhæng med reklamerne 

som er personaliserede med navn. Vi laver de samme udregninger som vi lavede ovenfor 

med en anden afhængig variabel. Resultaterne for modellerne er opsummeret med deres p-

værdi herunder og herefter forklaret: 
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Første regression indeholder alle de uafhængige variable på én gang. Her har modellen som 

helhed en p-værdi på 0,88, som altså igen ikke er signifikant. 

 

Herefter laver vi en regression med alle personlighedstrækkene som uafhængige variable 

og reklamerne personaliserede med navn som den afhængige variabel. P-værdien for denne 

model er 0,78 og heller ikke signifikant. 

 

Til sidst laver vi en regression med de tre typer af adfærd på sociale medier som de 

uafhængige variable og reklamerne personaliserede med navn som den afhængige variabel. 

Her får vi en p-værdi på 0,57 og modellerne for hvordan vores uafhængige variable hænger 

sammen med reklamer personaliserede med navn er altså ikke signifikante. 

 

Ligesom med de ikke-personaliserede reklamer, laver vi også en række regressioner, hvor 

vi fjerner de variable, som ser ud til at passe dårligst ind i modellen. Her finder vi dog stadig 

ingen signifikante modeller og vi går derfor videre til at regne på, om de uafhængige 

variable har statistisk sammenhæng med reklamerne som er personaliserede med navn og 

billede. 
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4.2.2.3 Uafhængige variables sammenhæng med reklamer personaliserede 
med navn og billede 
Igen udfører vi de samme tre regressioner som forklaret i afsnittene ovenfor. Vi forsøger 

som i de ovenstående tilfælde modeller med forskellige variationer af variablene og vi 

finder i dette tilfælde et resultat som er signifikant med et 90 % signifikansniveau. I tabellen 

nedenfor ses p-værdierne for disse regressioner: 

 

 
 

Igen er ingen af modellerne signifikante. Vi prøver at tilpasse modellerne ved at fjerne de 

mest insignifikante variable og finder stadigvæk ingen signifikante modeller. Det er dog 

værd at bemærke, at når vi laver en regression kun med de to personlighedstræk 

neuroticisme og ekstroversion, får vi en p-værdi på 0,08 som altså er signifikant med et 90 

% konfidensinterval. P-værdien for de to variable er henholdsvis 0,05 for neuroticisme og 

0,04 for ekstroversion som altså begge er signifikante. Vi går ikke videre med tallene her, da 

vi arbejder med et 95 % konfidensinterval, men noterer os, at disse to personlighedstræk 

muligvis kan have en statistik sammenhæng med reklamer personaliserede med navn og 

billede og at dette kan være værd at undersøge nærmere i senere regressioner. 
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4.2.2.4 Fordelt på produkttype 
Ingen af de ovenstående modeller resulterede i signifkante resultater med et 95 % 

konfidensinterval. Det kan muligvis være fordi, der er stor forskel på, hvordan 

respondenterne reagerer på de forskellige produkttyper, som vi blandt andet så i vores 

litteraturgennemgang under afsnittet om lavinvolveringsprodukter. Hvis respondenterne 

reagerer markant anderledes på én eller flere produkttyper, kan det forstyrre vores 

resultater, og vi kan derfor med fordel fjerne disse data og nøjes med at måle på de 

resterende, som derfra måske vil give signifikante resultater. Vi forsøger derfor at opdele 

data på de forskellige produkttyper, så vi laver de samme udregninger som ovenfor, men 

med hver produkttype for sig; tandpasta for sig, flaskevand for sig, og opvaskemiddel for 

sig. 

  

4.2.2.4.1 Produkttypen tandpasta  
Først udregnes de samme regressioner som ovenfor, men nu kun med svarene på 

reklamerne for tandpasta. Resultaterne er kort beskrevet herunder for hver af de afhængige 

variable: ikke-personaliserede reklamer, reklamer personaliserede med navn og reklamer 

personaliserede med navn og billede. 

 

Ikke-personaliserede reklamer: Ingen af regressionerne med ikke-personaliserede 

reklamer som den afhængige variabel er signifikante og vi går derfor ikke videre med disse 

tal. 

 

Reklamer personaliserede med navn: Ingen af regressionerne med reklamer 

personaliserede med navn er signifikante med et 95 % konfidensinterval og vi går derfor 

ikke videre med disse tal. 

 

Reklamer personaliserede med navn og billede: Ingen af modellerne, med hverken alle 

uafhængige variable sammen, eller med de uafhængige variable for personlighed for sig og 

de uafhængige variable for sociale medier for sig, er signifikante. Vi finder dog en 

signifikant model når vi kun bruger de to personlighedstræk neuroticisme og ekstroversion 

som uafhængige variable og reklamer personaliserede med navn og billede som afhængig 

variabel. Det var samme model, som vi fandt var signifikant med et 90 % konfidensinterval 
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da vi regnede med alle produkttyperne på én gang. Værdierne for denne regressionen med 

neuroticisme og ekstroversion som de uafhængige variable og tandpasta reklamer 

personaliserede med navn og billede ses i tabellen herunder:  

 
 

Med en determinationskoefficient på 0,10 forklarer de to uafhængige variable tilsammen 10 

% af variationen i den afhængige variabel. Med andre ord forklarer de to personlighedstræk 

10 % af en ændring i reaktionen på tandpastareklamerne som er personaliserede med navn 

og billede. Hver af de to variable har en korrelationskoefficient på 0,03, hvilket betyder, at 

hver gang en af de uafhængige variable stiger med én, stiger den afhængige variabel med 

0,03, givet at alle andre variable holdes konstante. Vi husker her, at neuroticisme og 

ekstroversion er udtrykt på en skala fra 1-120, mens skalaen for den afhængige variabel er 

1-6. Da skalaen for den afhængige variabel er meget kortere end de uafhængige variables 

skala, er det forventeligt, at en ændring på én i de uafhængige variables skala fra 1-120 kun 

giver en lille forskel i den afhængige variabels skala fra 1-6. 
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4.2.2.4.2 Produkttypen flaskevand 
Vi udregner herefter de samme regressionerne som vist ovenfor for produktet flaskevand. 

 

Ikke-personaliserede reklamer: Ingen af regressioner for de ikke-personaliserede reklamer 

for flaskevand er signifikante. 

 

Reklamer personaliserede med navn: Heller ikke regressionerne for reklamerne for 

flaskevand som er personaliserede med navn og billede er signifikante. 

 

Reklamer personaliserede med navn og billede: I en model med neuroticisme og 

ekstroversion som uafhængige variable og reklamerne for flaskevand som er 

personaliserede med både navn og billede som afhængig variabel, finder vi en signifikant 

model, ligesom vi gjorde ved tandpasta. Værdierne for denne regression ses herunder: 
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Vi har i denne regression kun 41 observationer, fordi to respondenter kendte den 

flaskevand, som var personaliserede med navn og billede i deres spørgeskema og deres data 

er derfor frasorteret i denne regression. I denne model har kun ekstroversion statistisk 

sammenhæng med reklamerne for flaskevand som er personaliserede med navn og billede. 

Determinationskoefficienten er 0,10 og modellen forklarer derfor 10 % af ændringen i den 

afhængige variabel. Korrelationskoefficienten for personlighedstrækket ekstroversion er 

0,05 hvilket altså betyder, at når ekstroversion stiger med én, stiger respondentens svar på, 

hvor godt vedkommende kan lide brandet bag reklamen for flaskevand personaliserede 

med navn og billede med 0,05, givet at alle andre variable holdes konstante. 

  

4.2.2.4.3 Produkttypen opvaskemiddel 
Vi laver de samme regressioner som ovenfor med reaktionerne på reklamerne for 

opvaskemiddel. Her finder vi dog ingen signifikante modeller og vi går derfor ikke videre 

med tallene for disse regressioner. 

 

4.2.2.5 Uden data fra produkttypen opvaskemiddel 
Da vi i de ovenstående udregninger på produkttyper ikke fandt nogen signifikante 

resultater når vi regnede på opvaskemiddel, men fandt statistiske sammenhænge på de to 

andre produkttyper, tyder det på, at der er forskel på de tre produkttyper, vi har valgt at 

undersøge. Da vi så ens tendenser i data fra de to produkttyper flaskevand og tandpasta, 

laver vi nu udregninger på dem sammen. Vi samler altså data for reaktioner på reklamer 

for flaskevand og tandpasta og udelader data for reaktioner på reklamer for opvaskemiddel. 
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Ikke-personaliserede reklamer og reklamer personaliserede med navn: Ved 

udregningerne for de ikke-personaliserede reklamer og reklamerne som er personaliserede 

med navn, finder vi igen ingen signifikante modeller. 

 

Reklamer personaliserede med navn og billede: Ved udregningerne for reklamerne som 

er personaliserede med både navn og billede finder vi en signifikant model, når vi kun 

regner med de to uafhængige variable neuroticisme og ekstroversion. Værdierne for denne 

regression ses herunder:  

 

 

 
Med en p-værdi på 0,04 er modellen signifikant med et 95 % konfidensinterval. 

Determinationskoefficienten er 0,11 og de to uafhængige variable i modellen forklarer altså 

tilsammen 11 % af ændringen i den afhængige variabel (reklamer for flaskevand og 

tandpasta personaliserede med navn og billede). Selvom det umiddelbart ikke lyder af 

meget, er den lave forklaringsgrad forventelig ud fra den litteratur vi gennemgik i 
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litteraturgennemgangen, som viste, at mange forskellige faktorer har indflydelse på, hvor 

meget effekt personaliserede reklamer har. Når vi kun undersøger personlighedstræk i 

ovenstående regression, er det altså helt forventeligt at determinationskoefficienten ikke er 

højere end den er. 

Begge uafhængige variable i modellen er signifikante, men ekstroversion har en lidt 

stærkere sammenhæng med den afhængige variabel end neuroticisme. Altså betyder en 

ændring i ekstroversion lidt mere for effekten af reklamer personaliserede med navn og 

billede end neuroticisme gør. Korrelationskoefficienten er relativt lav på begge variable, 

men da skalaen på de uafhængige variable er fra 1-120, mens skalaen på den afhængige 

variabel er fra 1-6, og dermed en meget kortere skala, er en lav korrelationskoefficient 

forventelig.  

Til sidst er det vigtigt at pointere, at det vi undersøger med multiple regressioner 

ikke er kausaliteten mellem variablene, men blot korrelationen. Selvom vi altså umiddelbart 

finder statistisk sammenhæng mellem de uafhængige variable ekstroversion og 

neuroticisme og den afhængige variabel reklamer for både flaskevand og tandpasta 

personaliserede med navn og billede kan vi altså ikke være helt sikre på, at der også er en 

årsagssammenhæng mellem variablene. Med vores forforståelse og det vi har observeret i 

litteraturgennemgangen vurderer vi dog, at det er sandsynligt, at der også er kausalitet 

mellem variablene. 

 

4.3 Konklusion på analyse og hypoteser 

I den ovenstående analyse af svarene på vores spørgeskema, fandt vi, som det eneste, at 

personlighedstrækkene neuroticisme og ekstroversion havde en positiv sammenhæng med, 

hvor effektiv reklamer personaliserede med navn og billede var. Det gjaldt dog ikke for 

produkttypen opvaskemiddel og dét kunne tyde på, at produkttypen er en afgørende faktor 

for, hvor effektiv personalisering af reklamer er og altså noget man skal tage højde for, når 

man laver personaliserede reklamer. Nedenfor vil vi se på, hvordan resultaterne hænger 

sammen med vores hypoteser. 

 

H1a 
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Den første hypotese lyder:  

H1a: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket neuroticisme, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

Vi finder som nævnt at personlighedstrækket neuroticisme har statistisk sammenhæng med 

effekten af reklamerne for flaskevand og tandpasta som er personaliserede med navn og 

billede. I vores undersøgelse finder vi, at korrelationskoefficienten mellem neuroticisme og 

de nævnte reklamer personaliserede med navn og billede er positiv og altså ikke negativ 

som vores hypotese forudser. 

Da vi ikke fandt andre signifikante modeller end den der indeholdt de uafhængige 

variable neuroticisme og ekstroversion og reaktionen på reklamerne for flaskevand og 

tandpasta som er personaliserede med navn og billede som den afhængige variabel, kan vi 

dog hverken afvise eller godtage som en provisorisk sandhed at der kan være det forhold 

som antaget i hypotesen. 

 

H1b 

Næste hypotese lyder: 

H1b: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket ekstroversion, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

Vi finder i vores undersøgelse at personlighedstrækket ekstroversion har statistisk 

sammenhæng med reklamerne for flaskevand og tandpasta som er personaliserede med 

navn og billede. Dog er korrelationskoefficienten positiv og ikke negativ som vi forudser 

med hypotesen. Hypotesen kan derfor falsificeres for reklamerne for tandpasta og 

flaskevand personaliserede med navn og billede.  

Hypotesen bundede i, at vi i litteraturen fandt, at personer med høj ekstroversion 

generelt set var mere skeptiske overfor reklamer. Dette ser ikke ud til at passe med vores 

data, i hvert fald ikke for reklamerne for flaskevand og tandpasta som er personaliserede 

med navn og billede. Fordi dette er den eneste signifikante model vi finder, kan vi dog 

hverken afvise eller godtage som en provisorisk sandhed at sammenhængen måske findes. 

 

H1c 

Næste hypotese lyder: 
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H1c: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket åbenhed, des mindre effektiv 

er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

Vi fandt i vores undersøgelse ingen signifikante resultater som kunne hverken afvise eller 

godtage som en provisorisk sandhed at der er sammenhæng mellem personlighedstrækket 

åbenhed og hvor effektive personaliserede reklamer er. 

 

H2 

Den sidste hypotese lyder: 

H2: Jo mere aktiv målgruppen er på sociale medier, des mere effektiv er den personaliserede reklame, 

udtrykt i en højere score på holdningen til brandet. 

I ingen af vores regressioner var hverken konsumering, deltagelse eller producering 

signifikante og vi kan derfor hverken afvise eller godtage som en provisorisk sandhed at 

der er sammenhæng mellem adfærd på de sociale medier og hvor effektive personaliserede 

reklamer er.  
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5 Konklusion 
Dette speciale byggede på en undren over, hvad der har betydning for, om personalisering 

af reklamer er effektivt eller ej. Litteraturen gav et blandet billede af dette og påpegede 

mange forskellige faktorer, der muligvis har en betydning for effektiviteten af 

personaliserede reklamer. Maslowska et al. (2011) mente, at de modstridende resultater om 

effekten af personalisering kunne bunde i, at forskerne ofte ser på forbrugerne som større 

grupper frem for individer. Der tages dermed ikke højde for, at effekten af personalisering 

i høj grad kan afhænge af den enkelte forbruger 

Med en eksplorativ tilgang til indsamling af viden, søgte vi først at kortlægge, hvad 

litteraturen har skrevet om personalisering og effekten af dette værktøj. I litteraturen så vi, 

at blandt andet modtagerens personlighed muligvis er udslagsgivende i forhold til 

personaliseringens effekt. Vi fandt også, at personlighed og adfærd på sociale medier i visse 

tilfælde ser ud til at have en sammenhæng. Vi fandt dog ikke nogen direkte eller entydig 

sammenhæng mellem personlighed og adfærd på sociale medier, og vi mener derfor, at det 

kunne være interessant at undersøge begge faktorers indvirken på forbrugerens holdning 

til personalisering. Formålet med dette speciale blev således at finde svar på følgende 

problemformulering:  

 

Hvordan bliver effekten af personaliserede reklamer på sociale medier påvirket af forbrugerens hhv. 

1) personlighed og 2) adfærd på sociale medier? 

 

For at besvare problemformuleringen, præsenterede vi som nævnt litteratur af relevant 

forskning på området. Her så vi blandt andet på online reklamer og 

segmenteringsmuligheder, reklamers effektivitet, samt hvilken rolle de sociale medier 

spiller i forhold til virksomheders annonceringsmuligheder. I litteraturgennemgangen 

undersøgte vi også personalisering af reklamer, samt hvilke fordele og ulemper denne 

personalisering kan have. I forlængelse af dette blev det belyst, hvad virksomheder kan gøre 

for, at mindske disse ulemper.  

I forbindelse med afsnittet om personalisering kunne vi se, at holdning til 

personaliseret kommunikation, inklusiv reklamer, kan afhænge af individets personlighed, 
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og at dette emne er underbelyst i litteraturen. Derfor undersøgte vi personlighed, og 

hvordan personlighedstræk bedst måles, fordi det kunne bidrage til vores undersøgelse af 

sammenhængen mellem personlighed og holdning til personaliserede reklamer. 

 Derefter så vi på, hvorvidt der var sammenhæng mellem personlighed og et individs 

adfærd på sociale medier. Dette var interessant, da vi tidligere havde set indikationer i 

litteraturen på, at dette kunne være tilfældet. Vi fandt, at visse personlighedstræk kan have 

betydning for brugerens adfærd på sociale medier, men at der ikke er nogen perfekt 

sammenhæng mellem disse variable. Derfor var det relevant både at undersøge 

sammenhængen mellem adfærd på sociale medier og holdning til personaliserede reklamer 

og sammenhængen mellem personlighed og holdning til personaliserede reklamer. 

Afslutningsvis så vi på datasikkerhed, fordi bekymring for datasikkerhed har vist sig at 

kunne have betydning for, om modtageren oplever modstand mod en personaliseret 

reklame. 

 

På baggrund af viden fra litteraturgennemgangen, opstillede vi fire hypoteser, som løb: 

 

H1a: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket neuroticisme, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H1b: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket ekstroversion, des mindre 

effektiv er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H1c: Jo højere et individ i målgruppen scorer på personlighedstrækket åbenhed, des mindre effektiv 

er den personaliserede reklame, udtrykt i en lavere score på holdningen til brandet. 

 

H2: Jo mere aktiv målgruppen er på sociale medier, des mere effektiv er den personaliserede reklame, 

udtrykt i en højere score på holdningen til brandet. 

 

Et eksplorativt, sekventielt undersøgelsesdesign dannede rammen om vores 

empiriindsamling og test af hypoteserne. Empiriindsamlingen bestod af tre 

enkeltinterviews og dernæst en spørgeskemaundersøgelse bestående af tre dele. 
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Enkeltinterviewene havde til formål at danne grundlag for anden del af 

spørgeskemaundersøgelsen omhandlende adfærd på sociale medier. Ud fra resultaterne fra 

vores enkeltinterviews samt viden fra litteraturgennemgangen, kunne vi således udforme 

spørgeskemaet. I den første del af spørgeskemaet undersøgte vi respondenternes holdning 

til ni forskellige reklamer (eksklusiv tre filler-reklamer) som var enten ikke-personaliseret, 

personaliseret med navn eller personaliseret med navn og billede. I anden del af 

spørgeskemaet undersøgte vi respondenternes adfærd på Instagram og i tredje del 

undersøgte vi respondenternes personlighed ud fra Femfaktormodellen. Ud fra resultaterne 

fra spørgeskemaerne lavede vi multipel-regressioner og fandt følgende: 

 

H1a: I forhold til personlighedstrækket neuroticisme fandt vi, at dette personlighedstræk i 

nogle tilfælde kan hænge sammen med effekten af personaliserede reklamer. I vores 

undersøgelse fandt vi, at dette var gældende for reklamerne for flaskevand og tandpasta, 

som var personaliserede med navn og billede. Der var her en positiv korrelation og altså 

det modsatte af vores hypotese. Da korrelationen kun var gældende ved nogle af 

reklamerne, og kun ved den ene type af personalisering, kan vi på baggrund af 

undersøgelsens resultater derfor hverken afvise eller bekræfte vores hypotese som en 

provisorisk sandhed. Vi fandt dermed ikke nogen generel tendens i data for 

sammenhængen mellem neuroticisme og effekt af personaliserede reklamer. 

 

H1b: I forhold til personlighedstrækket ekstroversion fandt vi, at dette personlighedstræk i 

nogle tilfælde kan have sammenhæng med effekten af personaliserede reklamer. I vores 

undersøgelse så vi, at dette var gældende for reklamerne for flaskevand og tandpasta, som 

var personaliseret med navn og billede. Der var også her en positiv korrelation og altså det 

modsatte af vores hypotese. Da korrelationen kun var gældende ved nogle af reklamerne, 

og kun ved den ene type af personalisering, kan vi på baggrund af undersøgelsens resultater 

derfor hverken afvise eller bekræfte vores hypotese som en provisorisk sandhed. Vi fandt 

ikke dermed ikke nogen generel tendens i data for sammenhængen mellem ekstroversion og 

effekt af personaliserede reklamer.  

 

H1c: Vi fandt ikke nogen signifikant sammenhæng mellem personlighedstrækket åbenhed 

og effekten af personaliserede reklamer. Ingen af de modeller vi udregnede med dette 
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personlighedstræk var signifikante, og vi kunne derfor ikke se nogle tendenser i data. 

Derfor kunne vi hverken afvise eller bekræfte, som en provisorisk sandhed, at 

personlighedstrækket åbenhed har betydning for, hvor effektive personaliserede reklamer 

er. 

 

H2: Vi fandt ikke nogen signifikant sammenhæng mellem adfærd på sociale medier og effekten 

af personaliserede reklamer. Uanset om vi så på konsumering, deltagelse eller producering, 

fik vi ingen signifikante resultater i gennemgangen af data. Derfor kunne vi hverken afvise 

eller bekræfte, som en provisorisk sandhed, at adfærd på sociale medier har betydning for, 

hvor effektive personaliserede reklamer er. 

 

Vores undersøgelse viste altså, at der kan være en sammenhæng mellem 

personlighedstrækkene ekstroversion og neuroticisme og effekten af personaliserede 

reklamer. Det er interessant, at sammenhængen mellem personlighedstrækkene og effekten 

af personaliserede reklamer dog kun var gældende for to ud af tre produkttyper, og kun for 

reklamer personaliseret med navn og billede, og altså ikke for reklamer personaliseret med 

kun navn. Hvad dette kan skyldes, vil blive belyst i diskussionen.  

Ud fra undersøgelsen tyder det altså på, at personlighed kan påvirke effekten af 

personaliserede reklamer, men dog kun gældende for enkelte personlighedstræk. Vores 

resultater giver dog ikke et entydigt billede af, hvorvidt disse personlighedstræk altid har 

betydning for effekten af personaliserede reklamer. 

Vi fandt ikke nogen sammenhæng mellem adfærd på sociale medier, og effekten af 

personaliserede reklamer, og kan derfor ikke konkludere på, hvorvidt adfærd har en 

betydning.  
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6 Diskussion og fremtidig forskning 
Dette speciale havde til formål at undersøge, hvilke faktorer der påvirkede effekten af 

personaliserede reklamer. Konklusionerne i specialet giver anledning til en diskussion af 

om nogle af de valg, vi traf gennem specialet, kan have haft betydning for vores resultater. 

I den første del af diskussionen vil vi diskutere vores tilgang til undersøgelsen, samt 

hvordan vores speciale bidrager til litteraturen. Derefter vil vi diskutere de emner, vi valgte 

at undersøge, og blandt andet stille spørgsmålstegn ved, hvordan man opdeler typer og 

grader af personalisering i litteraturen, og om det overhovedet giver mening at måle på 

personlighed. Derefter vil vi se på vores metodiske overvejelser i undersøgelsen og 

diskutere, hvordan disse, og andre faktorer fra undersøgelsen, kan have haft betydning for 

resultaterne. Afslutningsvis vil vi komme med forslag til, hvordan man kan undersøge det 

samme emne som i dette speciale med metoder fra neuromarketing. Vi vil løbende komme 

med forslag til nye studier og fremtidig forskning inden for de emner, som endnu er 

underbelyst. 

 

6.1 Hvordan vores speciale bidrager til litteraturen 

I dette speciale undersøgte vi, hvordan personalisering af reklamer modtages af 

forbrugeren, og især hvordan forbrugerens personlighed og adfærd på Instagram påvirker 

dette. Vi havde gennem hele specialet en eksplorativ tilgang, hvor vi søgte efter indikationer 

på tendenser, som andre forskere kan undersøge nærmere. Vi bidrager med både et relevant 

men underbelyst emne, flere “huller” i litteraturen, samt en undersøgelse, som kan inspirere 

andre forskere til at undersøge samme emne med flere respondenter, andre stimuli og/eller 

andre metoder. Vi vil nu uddybe hvordan delene i vores speciale bidrager til litteraturen. 

 

6.1.1 Litteraturgennemgangen 

Vores speciale bidrager blandt andet til forskningen med en opdateret 

litteraturgennemgang som samler op på, sammenligner og tematiserer forskellige studier 
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inden for de belyste emner. Vores omhyggelige metodiske tilgang til udvælgelse af litteratur 

bevirker, at andre forskere kan stole på kvaliteten af konklusionerne fra de studier, vi har 

valgt at inddrage. Den diskuterende tilgang til litteraturen, som indeholder undersøgelser 

med forskellige resultater på de samme emner (eksempelvis studier der viser, at 

personalisering er effektivt, og studier der viser, at det ikke er effektivt), giver andre forskere 

en detaljeret og fyldestgørende forståelse af emnerne. Vi har desuden haft fokus på at 

inkludere samtlige af de vigtigste emner, og at få “vendt hver en sten” for dermed at være 

bedst muligt klædt på til, at kunne foretage den dataindsamling, vi udførte i anden del af 

specialet. I vores litteraturgennemgang fandt vi flere emner, som vi vurderede som værende 

underbelyst i litteraturen. Disse emner vil vi uddybe herunder. 

 

Personalisering og personlighed 

I litteraturen om personalisering fandt vi, at der er skrevet en del om, at personalisering 

med fordel kan tilpasses modtagerens personlighed (Moon, 2002; Mowen, Harris & Bone, 

2004; Janis & Feshbach, 1954; Deneçli, 2015; Hirsh et al., 2012; Kazeminia et al., 2019; Bang 

et al., 2019; Perez and Steinhart, 2014). Vi fandt dog kun meget få studier, som så på 

sammenhængen mellem personlighed og forbrugerens accept af personaliserede reklamer 

og effekten af disse (Ho et al., 2008; Maslowska et al., 2011). Dette er interessant, da 

Maslowska et al. (2011) påpeger, at årsagen til de blandede resultater i litteraturen om 

personalisering netop kan bunde i, at forskerne ikke tager højde for individuelle forskelle 

hos forbrugerne, herunder personlighed. Vi har derfor undersøgt et emne, som ikke blot er 

underbelyst i litteraturen, men som muligvis også kan hjælpe med at forstå, hvorfor 

litteraturen finder modstridende resultater. Hvis andre forskere kan undersøge dette emne 

yderligere og se på, hvordan personlighed spiller ind på accepten og effekten af 

personalisering, kan fremtidig forskning på emnet muligvis opnå langt mere valide 

resultater. 

 

Adfærd på sociale medier 

Et andet emne, som vi opdagede var underbelyst i litteraturen, var forbrugernes adfærd på 

sociale medier. Til trods for at der findes forskning om forbrugernes formål med at benytte 

sociale medier (Sheldon og Bryant, 2016), argumenterer vi for, at der mangler forskning 

der  fyldestgørende beskriver brugernes adfærd på de forskellige sociale medier. Denne 
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type forskning vil kunne bidrage både til andre forskningsprojekter, men også til 

virksomheder og andre annoncører, som kan drage fordel af at vide, hvordan deres 

målgruppe benytter forskellige sociale medier. På baggrund af dette, undrer vi os over den 

manglede forskning på området, og vi anbefaler andre forskere at undersøge emnet 

nærmere. 

 På grund af den manglende litteratur om emnet, måtte vi i dette speciale 

indsamle primær empiri, som kunne hjælpe med at fremskaffe den viden, vi ikke kunne 

finde i litteraturen. Vi afholdt derfor tre enkeltinterviews, og bidrager på den måde ikke 

kun med vores afsluttende resultater om personaliserede reklamer, men også med 

forskning i vores målgruppes adfærd på Instagram. Resultaterne fra interviewene dannede 

grundlag for udarbejdelsen af vores spørgeskema, men vil også kunne danne grundlag for 

anden forskning på andre emner end blot personaliserede reklamer. 

 

6.1.2 Spørgeskema 

Ved at teste de opstillede hypoteser med data fra vores spørgeskema, fandt vi desuden, at 

Maslowska et al.s (2011) tese om, at individuelle forskelle påvirker forbrugernes holdning 

til personalisering muligvis holder stik. Vi fandt kun signifikante resultater for to 

personlighedstræk, men fremtidig forskning kan gå i dybden med denne idé og indsamle 

data fra en større stikprøve eller en anden målgruppe. Selvom vores resultater således ikke 

er direkte anvendelige for virksomheder, der ønsker at bruge personalisering i deres 

annoncer, har vi taget hul på et relevant emne, som andre forskere kan gå videre med. 

Den måde hvorpå vi testede på effekten af personalisering, er et bud på en måde at 

teste emnet, uden at spørge respondenterne direkte. Dette undersøgelsesdesign kan være 

med til at inspirere andre forskere. Selvom vi testede respondenterne ved at spørge til noget 

andet end personaliseringen, byggede vores dataindsamling i dette speciale på idéen om, 

at informanter og respondenter kan give os brugbare svar. Denne antagelse sætter vi 

spørgsmålstegn ved, og diskuterer, allersidst i denne diskussion. Hertil præsenterer vi et 

nyt undersøgelsesdesign og nye hypoteser, som vi ville gå videre med, hvis vi skulle 

foretage et nyt studie. 
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6.2 Undersøgelse af respondenternes personlighed 

Som det også blev nævnt i litteraturgennemgangen, har der gennem tiden været en lang 

række kritikpunkter af personlighedstests som helhed. Først og fremmest kan det 

diskuteres, hvorvidt det overhovedet giver mening at teste folks personlighed med disse 

forskellige tests. Flere forskere har argumenteret for, at personlighedstests generelt set er en 

for simpel måde at forstå personlighed på, og at de forskellige tests ofte er så universelle, 

eller generelle, at de ikke kan sige noget særligt præcist om individet (Funder, 2001). 

Derudover er der ikke er nogen entydig definition af, hvad et individs personlighed egentlig 

er og hvad den består af, og der er derfor også kommet mange forskellige bud på, hvordan 

den bedst måles (Cattell, 1950; Mischel, 1999; Funder, 2001; Allport, 1937). I forhold til vores 

undersøgelse leder dette naturligvis op til en diskussion af, hvordan vi har valgt at gribe 

personlighedsbegrebet an og ikke mindst, hvordan vi har valgt at teste folks personlighed i 

undersøgelsen. 

 

Femfaktormodellen og IPIP-NEO 

I dette speciale tog vi et valg om, at måle folks personlighed ud fra Femfaktormodellen, eller 

The Big 5 som modellen er kendt som på engelsk (Muscanell & Guadagno, 2012).  

Ved Femfaktormodellen er det interessant at se på, og diskutere vægten af de fem 

personlighedstræk den måler på. Vi skrev tidligere, at nogle forskere mener, at ikke alle 

personlighedstræk er lige vigtige i forhold til at forstå og beskrive et individs personlighed 

(Moon, 2002). Moon (2002) skriver blandt andet, at personlighedstrækket ekstroversion er det 

mest fremtrædende personlighedstræk hos et individ, og derfor er mere væsentligt i forhold 

til at beskrive individets personlighed, end nogle af de andre personlighedstræk. Dette kan 

have betydning for vores undersøgelse, idet vi ikke har valgt at vægte de forskellige 

personlighedstræk forskelligt, men analyserer dem på lige fod. Vi har dog valgt at 

undersøge vores emne ud fra de enkelte personlighedstræk, og ikke en samlet analyse af 

hele personligheden (inklusive alle fem personlighedstræk), hvorfor vi mener, at vi alligevel 

godt kan bruge resultaterne. Det gælder også i tilfælde af at enkelte personlighedstræk 

skulle være vigtigere end andre, i forhold til at forstå individets personlighed. 

Valget om at måle personligheder ud fra Femfaktormodellen betød, at vi kunne 

bruge IPIP-NEO som værktøj til at måle deltagernes personligheder. IPIP-NEO var et let 
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tilgængeligt værktøj som er blevet anvendt af flere forskere gennem tiden (Lo et al., 2005; 

Mcdonald & Donnellan, 2012). I litteraturgennemgangen beskrev vi nogle af de fordele 

testen har, men den har den også en række begrænsninger, som er vigtige at tage højde for: 

I forhold til vores studie kan det nævnes, at vi ikke kunne få adgang til en dansk version af 

testen, hvilket kan have haft betydning for vores data, da respondenterne måtte tage testen 

på et fremmedsprog (engelsk). Der kan være stor forskel på respondenternes 

sprogfærdigheder, og det kan ikke udelukkes, at nogle af respondenterne kan have haft 

vanskeligheder ved at forstå nogle af nuancerne i spørgsmålene. Vi forsøgte dog at 

kompensere for dette ved at informere alle respondenterne om, at testen var på engelsk, 

inden testens begyndelse, og rådede dem i den forbindelse til, at have en ordbog klar, 

såfremt der var ord, de ikke forstod (se evt. bilag 6 med spørgeskemaet). 

En anden faktor ved IPIP-NEO testen, som kan have haft betydning for vores 

resultater, er de spørgsmål, som indgår i testen. Som nævnt i litteraturgennemgangen består 

testen af en række specifikke spørgsmål eller udsagn, udvalgt fra en liste af mere end 3300 

udsagn (Johnson, 2014). Derfor kan vi ikke udelukke, at vi havde fået andre resultater ved 

at benytte en anden test, bestående af andre udvalgte spørgsmål. De mange udsagn man 

kan vælge mellem i udformningen af en personlighedstest, har den betydning, at de 

forskellige online værktøjer til måling af personlighed vil variere i forhold til, hvilke 

spørgsmål der indgår i testene, hvilket kan have betydning for det endelige resultat 

(Johnson, 2014). 

Derudover er IPIP-NEO-120, som den test vi benytter er bygget på, en af de kortere 

tests, der findes til at måle personlighed ud fra Femfaktormodellen (Johnson, 2014). Her kan 

der ligeledes stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi havde fået andre, og måske mere 

præcise, resultater, hvis vi havde valgt en anden, længere version af testen. Valget af den 

kortere version af personlighedstesten blev taget for at mindske bortfald i vores studie. Da 

vi i forvejen havde et langt spørgeskema bestående af ikke blot personlighedstesten, men 

også spørgsmål til adfærd på sociale medier og holdning til forskellige brands ud fra viste 

reklamer, var det vigtigt ikke at gøre spørgeskemaundersøgelsen længere end højst 

nødvendig. 
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6.3 Grader og typer af personalisering: Mangel på 
konsensus i litteraturen 

I litteraturgennemgangen så vi, at der er stor forskel på, om forskerne undersøger effekten 

af, om personalisering blot er til stede eller ej (Keyzer et al., 2015; Kaspar et al., 2019; Xu, 

2006; Porter og Whitcomb, 2003), eller om de skelner mellem forskellige grader eller typer 

af personalisering (Bang et al., 2019; White et al., 2008; Bleier & Eisenbeiss, 2015; Maslowska 

et al., 2016; Walrave et al., 2018). I forhold til studierne som skelner mellem grader eller 

typer af personalisering, ses der ligeledes store forskelle. Hvordan og i hvor høj grad 

forskerne skelner mellem forskellige typer af personalisering, varierer altså fra studie til 

studie. Dette gør, at det kan være svært at sammenligne resultater på tværs af studier. 

Som nævnt tidligere i specialet, valgte vi at undersøge reklamer med to bud på 

personalisering: med navn og med navn og billede. Vores resultater er naturligvis påvirket af, 

hvordan personaliseringen har udmøntet sig i de reklamer, vi har vist respondenterne. Vi 

kan derfor kun konkludere på lige netop disse to eksempler på personalisering og dermed 

ikke personalisering som helhed. Da vores tilgang til indsamling af viden i dette speciale 

har været eksplorativ, er det ikke målet, at resultaterne bliver repræsentative for 

målgruppen. Men det ville have været lettere for os at teste personalisering, hvis der fandtes 

en fastlagt skala eller opgørelse for grader og typer af personalisering. På den måde kunne 

alle studier om emnet referere til denne skala og kunne dermed langt lettere sammenlignes 

og bygge ovenpå hinandens resultater. 

Vi foreslår derfor, at andre forskere kan se på udarbejdelse af en fast måde at 

beskrive personalisering på, både i forhold til forskellige typer og grader af personalisering. 

I forhold til en skala ville det ligeledes være interessant at undersøge, hvordan forbrugernes 

reaktion på personalisering ændrer sig i forhold til de forskellige grader af personalisering. 

Mens nogle forskere mener, at jo mere personalisering jo bedre (Walrave et al., 2018), er der 

også en mulighed for, at man med en skala kunne finde et vendepunkt for, hvornår graden 

af personalisering alligevel bliver for meget for forbrugerne. Man kunne derved undersøge, 

om der findes et punkt, hvor effekten af personalisering går fra at være positiv til at være 

negativ, fordi personaliseringen eksempelvis opfattes som værende for personlig eller 

grænseoverskridende. Udarbejdelsen af skalaer og forskning på emnet med baggrund i 
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disse ville desuden gøre det lettere for virksomheder at vælge den bedste grad af 

personalisering.  

Her bør det dog nævnes, at der kan være mange faktorer, der spiller ind på, hvad 

den enkelte opfatter som mere eller mindre personaliseret. Litteraturen nævner blandt 

andet bekymring for datasikkerhed og forbrugerens personlighed er fremhævet, som 

faktorer der kan påvirke en forbrugers oplevelse af personalisering. Derudover fandt vi, at 

faktorer såsom hvilken generation man tilhører, hvorvidt man har tillid til afsenderen bag 

den personaliserede kommunikation, og om man oplever at have kontrol over egne data 

har betydning for opfattelsen af personalisering. Vi er derfor klar over, at det vil være svært 

eller måske endda umuligt at opstille en skala for grader af personalisering, fordi denne 

skala vil være forskellig fra person til person og fra reklame til reklame. Det vil desuden 

være svært at komme med en endegyldig konklusion på, hvor høj grad af personalisering, 

der skal til, før det bliver “for meget” for forbrugeren. Det skyldes igen, at der kan være 

individuelle forskelle, som gør, at dette vendepunkt er forskelligt fra person til person. 

Vi mener dog alligevel, at en skala for personalisering kunne gavne fremtidig 

forskning ved at gøre det lettere at sammenligne “grader” af personalisering på tværs af 

studier, og ved at give en indikation for, hvilke grader af personalisering der typisk vil blive 

opfattet som værende eksempelvis for personlige for forbrugeren.  

 

6.4 Hvordan måler man en reklames effekt? Mangel på 
konsensus i litteraturen 

I litteraturgennemgangen om reklamer så vi, at der ikke er enighed om, hvordan man måler 

en reklames effekt. At vurdere om en reklame er effektiv eller ej, afhænger naturligvis af 

hvilke mål man sætter for reklamen. Hvad målet er for en reklame, er forskere ligeledes 

uenige om. Nogle forskere ser på hukommelse (Bakalash og Riemer, 2013), andre på 

opmærksomhed (Muñoz-Leiva et al., 2019) og nogle deler effekten op i holdning til 

reklamen og holdning til brandet (Lewinski et al., 2014).  

I vores undersøgelse valgte vi at spørge ind til respondenternes holdning til brandet 

der blev vist reklamer for. Denne tilgang til undersøgelse af en reklames effekt er i tråd med, 

hvordan både Lewinski et al. (2014) og Kaspar et al. (2019) skriver, at man kan måle på en 
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reklames effekt. Valget blev desuden truffet ud fra den idé, at respondenterne ikke skulle 

gennemskue, at spørgeskemaet handlede om personalisering af reklamer. Ved at 

præsentere dem for vores cover-story om, at spørgeskemaet handlede om branding, og ved 

at stille spørgsmål omhandlende brands, håbede vi på, at deres fokus ville være på 

brandsene, og at deres reaktion på de personaliserede reklamer ville være afspejlet i denne. 

 Desuden havde vi nogle praktiske udfordringer som gjorde, at nogle mål var 

udelukkede: Eksempelvis gav det ikke mening at måle på opmærksomhed, da 

respondenterne så reklamerne i et spørgeskema. At måle på opmærksomhed ville kun give 

mening, hvis de så reklamerne i virkelighedstro omgivelser. Det gav heller ikke mening at 

måle på hukommelse, da det ville kræve et opfølgende spørgeskema. Det kunne dog være 

spændende at undersøge i fremtidig forskning. 

Vi er opmærksomme på, at valget om at måle på holdning til de fremviste brands 

påvirkede vores resultater. Men da litteraturen ikke giver et entydigt bud på, hvordan man 

bedst måler en reklames effekt, har vi måtte udvælge og prøve én af de muligheder, som vi 

har set andre forskere har anvendt. Vi argumenterer for, at det ville være gavnligt for 

litteraturen, hvis andre forskere forsøgte at samle de mange måder at måle reklamers effekt 

på. Hertil kunne viden omkring hvilke mål, der er mest sigende for effekten af en reklame 

være interessante at undersøge. På den måde kan eksisterende og kommende litteratur på 

området bedre sammenlignes. Desuden kunne en sådan undersøgelse være interessant for 

virksomheder og andre annoncører, som dermed kan blive klogere på, hvordan de bedst 

måler effekten af deres reklamer. 

 

6.5 Bekymring for datasikkerhed 

Undersøgelsen i dette speciale viste ikke signifikante resultater der pegede imod at bruge 

personalisering, på trods af at mange studier medtaget i litteraturgennemgangen viste, at 

forbrugerne ofte er skeptiske over for personalisering (Yu & Cude, 2009; Taylor et al., 2009; 

Tucker, 2014; Chellappa & Sin, 2005; Bleier & Eisenbeiss, 2015; Maslowska et al., 2011). 

Litteraturgennemgangen viste også, at datasikkerhed og datalæk er omdiskuterede og 

højaktuelle emner. Søgningen “persondata sociale medier” gav i skrivende stund cirka 

4.430.000 resultater på Google og vi bliver løbende præsenteret for skræmmehistorier i 
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medierne (Knudsen, 2018; Nyholm, 2019; Helmann, 2019). Så hvorfor reagerede vores 

respondenter ikke ved at evaluere de brands negativt, som blev fremstillet i reklamerne 

personaliseret med navn og billede? 

Tidligere i diskussionen kom vi ind på en lang række faktorer, som kan have haft 

betydning for, hvorfor vi fik de resultater, vi gjorde. Dog kan man forestille sig, at det også 

kan have haft betydning, at vi har undersøgt en målgruppe bestående af unge kvinder i 

Storkøbenhavn. Her kan man stille spørgsmålstegn ved, om denne målgruppe i 

virkeligheden er mindre bekymrede for datasikkerhed end det billede der bliver tegnet i 

medierne og dele af litteraturen? Er diskursen omkring frygt for brug af personlige data 

måske overdrevet? Dette kunne være interessant at undersøge nærmere og dermed få et 

bedre indblik i, om der muligvis kan være et skel mellem den måde, man taler om frygten 

for datasikkerhed og personlige data, og den måde, forbrugerne rent faktisk oplever dette i 

deres hverdag. Vi vil nu se nærmere på, nogle mulige forklaringer på, at vores respondenter 

ikke udviste negative reaktioner på personalisering: 

 

Generation er måske afgørende 

Smit et al. (2014), Nyheim et al. (2015) og Walrave et al. (2018), som blev præsenteret i 

litteraturgennemgangen, mener alle, at de yngre generationer er mindre bekymrede for 

brug af personlige data. Bietz et al. (2019) skriver, at der i forskel på, hvilke data forskellige 

generationer er bekymrede for. Forskerne skriver blandt andet, at yngre generationer 

bekymrer sig om datasikkerhed, men at de finder indsamling af data på nogle områder, 

herunder bankkontooplysninger, nuværende helbred og sygdomshistorie, mindre truende, 

end de ældre generationer. At vores undersøgelse har haft millennials som målgruppe, kan 

altså muligvis være én af forklaringerne på, hvorfor vi ikke fandt nogle signifikante negative 

reaktioner på de personaliserede reklamer. Fremtidig forskning kunne med fordel se 

nærmere på, hvordan effekten af personalisering er på tværs af aldersgrupper. 

 

Forskellen på udsagn og adfærd og the privacy paradox 

I forlængelse af ovenstående er det også en mulighed, at folk taler om, at de er bekymrede 

for datasikkerhed, men at deres adfærd viser noget andet. Både Yu og Cude (2009) og Xu 

(2006) indsamlede data om personalisering ved direkte at spørge forbrugerne om deres 

holdning til det, fremfor at teste forbrugernes adfærd. Yu og Cude (2009) spurgte deres 
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respondenter om undgåelsesadfærd (adfærd, hvor de undgår reklamer), og fandt, at mange 

svarede, at de eksempelvis sletter personaliserede mails uden at åbne dem samt undgår 

hjemmesider, der samler cookies. Her er det interessant at undersøge, om det er noget 

forbrugerne tænker de gør, eller om det virkelig er tilfældet? Det er også muligt, at disse 

resultater er påvirkede af svar-bias (Genco et al., 2013, s. 238), som vil blive introduceret 

nærmere senere i denne diskussion. Overordnet set handler det om, at respondenterne 

måske svarer ud fra eksempelvis et ønske om, at svare det forskeren ønsker at høre, eller 

svarer det, vedkommende selv tror er det mest socialt acceptable svar. Mange forbrugere 

tænker måske ikke så meget på deres datasikkerhed, men føler alligevel at de bør udtrykke 

en bekymring, da det virker som det mest almene svar, ud fra de billeder medierne 

præsenterer. Det kan ligeledes tænkes, at forbrugere har en underliggende bekymring for 

deres datasikkerhed, men at de ikke gør noget aktivt for at beskytte deres personlige data. 

Dette er af andre forskere undersøgt som the privacy paradox, som beskriver, at forbrugeren 

er bekymret for brugen af sin data, men at de ikke ændrer adfærd for at beskytte denne 

data, fordi fordelene ved at udlevere visse data opvejer ulemperne i forhold til 

datasikkerhed (Gerber, Gerber & Volkamer, 2018; Barth & de Jong, 2017).  

 

6.6 Viden fra litteraturgennemgangen, vi ikke testede på 

I dette speciale undersøgte vi, om personlighedstræk og adfærd på sociale medier påvirker 

effekten af personaliserede reklamer. I vores arbejde med litteraturen stødte vi dog også på 

andre faktorer, som kan påvirke forbrugerens holdning til personaliserede reklamer, 

herunder oplevet kontrol over egne data (Taylor et al., 2009; Tucker, 2014) og tillid til 

afsendervirksomheden (Chellappa & Sin, 2005; Maslowska et al., 2011). Derudover 

indikererede litteraturen, at forbrugerens holdning til mediet muligvis har betydning for 

vedkommendes holdning til personalisering (Keyzer et al., 2015). 

Vi valgte ikke at undersøge disse faktorer som variable i vores undersøgelse, da vi så 

i litteraturen, at det allerede var undersøgt, hvordan de har indflydelse på accepten og 

effekten af personalisering. I vores studie havde vi desuden ikke mulighed for, at imitere en 

realistisk situation i forhold til oplevet kontrol over egne data, tillid til afsender-
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virksomheden og holdning til mediet. I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan disse faktorer 

alligevel kan have haft en betydning for vores resultater. 

 

Kontrol over data 

Litteraturen viser, at kontrol over data kan give modtageren en mere positiv oplevelse af 

personalisering (Taylor et al., 2009; Tucker, 2014). I forhold til dette emne har vi i vores 

speciale brugt data som er tilgængeligt for offentligheden (fornavn og offentligt 

profilbillede på Facebook). Derudover har vi rekrutteret, informeret og tilsendt de 

individuelle spørgeskemaer til respondenterne via Facebook, som måske gør, at 

respondenterne ikke finder det så “mærkeligt” og grænseoverskridende at vi har netop 

disse data. Vigtigst af alt er måske, at vi tydeligt fortæller respondenterne at empiri-

indsamlingen er anonym, udelukkende bruges i vores speciale, og at deres data ikke gives 

videre til tredjepart. Derved kan det tænkes, at respondenterne på forhånd føler en høj grad 

af kontrol over deres data, hvilket vil påvirke resultaterne, som dermed ikke vil afspejle en 

virkelig situation. Det er med andre ord muligt, at respondenterne i vores undersøgelse har 

været mere positive over for personalisering, fordi de følte en høj grad af kontrol over deres 

data. 

 

Tillid til afsender-virksomheden 

Litteraturen viste ligeledes, at tillid til afsender-virksomheden kan give modtageren en 

mere positiv oplevelse af personalisering (Chellappa & Sin, 2005; Maslowska et al., 2011). I 

forhold til vores undersøgelse er respondenternes situation ikke helt lig med den 

virkelighed, forbrugere normalt oplever, når de ser personaliserede reklamer. I vores 

undersøgelse er vi selv afsendere på spørgeskemaet, og respondenterne må forventes at 

have en anden grad af tillid til tre specialestuderende frem for virksomheder, når det gælder 

personaliserede reklamer. Det er derfor muligt, at respondenterne i vores undersøgelse har 

været mere positive over for de personaliserede reklamer, fordi de har følt en høj grad af 

tillid til os som afsendere. 

 

Holdning til mediet 

Som tidligere nævnt indikerer resultater præsenteret i litteraturgennemgangen, at 

modtagerens holdning til det medie, på hvilket vedkommende ser den personaliserede 
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reklame, i nogle tilfælde kan påvirke holdningen til personalisering og dermed effekten af 

reklamen (Keyzer et al., 2015). I vores dataindsamling har respondenterne set reklamerne i 

et spørgeskema og ikke på et socialt medie. Dette kan påvirke undersøgelsens validitet, idet 

vi gerne ville undersøge personaliserede reklamer på sociale medier, men i virkeligheden 

undersøger personaliserede reklamer i et spørgeskema. 

 

Det tyder derved på, at ovenstående faktorer kan have påvirket respondenternes vurdering 

af de personaliserede reklamer, og at de muligvis har været mere positive over for disse, 

end de nødvendigvis ville være i virkeligheden. Dette kan måske forklare, hvorfor ingen af 

personlighedstrækkene eller typer af adfærd på Instagram har haft signifikant negativ effekt 

i forhold til personalisering. Man kan eksempelvis stille spørgsmålstegn ved, om meget 

neurotiske personer ville være mere nervøse for personaliserede reklamer, hvis de ikke 

havde tillid til afsenderen og dennes behandling af persondata. 

 

6.7 Valg og fravalg som kan have påvirket vores resultater 

Valg af respondenter med offentligt profilbillede på Facebook 

I forhold til valget om at bruge folks profilbillede fra Facebook, var der en række faktorer, 

vi måtte overveje inden dataindsamlingen kunne påbegyndes. Vi startede med at tage et 

valg om, at det måtte være et krav, at respondenterne havde et offentligt tilgængeligt 

profilbillede på Facebook. Vi havde nogle få respondenter, som havde tilføjet et profilbillede 

på Facebook, men hvor dette ikke var offentligt tilgængeligt, men derimod kun synligt for 

vedkommendes egne Facebook venner. (Personaliserede) annoncer på sociale medier er 

primært relevant for virksomheder. Derfor var det vigtigt for os at resultaterne afspejlede, 

hvad der ville være realistisk i virkeligheden: Vi valgte derfor at alle respondenters 

profilbilleder skulle være offentligt tilgængelige, for at det er muligt for en virksomhed, at 

personalisere reklamer med folks profilbillede uden at have adgang til hele deres profil. På 

baggrund af dette, valgte vi altså at udelukke gruppen af respondenter med private 

profilbilleder. 

Alternativt kunne vi have valgt at inddrage respondenterne uden offentlige 

profilbilleder alligevel, og eksempelvis bruge et andet offentligt tilgængeligt billede af dem 
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(såsom et billede fra deres Instagram-profil). Havde vi valgt at gøre dette, ville vi muligvis 

have fået nogle andre resultater, end dem vi fik. Det skyldes, at man ofte genkender sit 

profilbillede på Facebook hurtigt, og at man derved også hurtigt ved, hvor billedet er hentet. 

Havde vi derimod fundet et billede fra respondentens eller forbrugerens Instagram-profil, 

LinkedIn-profil eller lignende, ville der være større sandsynlighed for, at respondenten sad 

tilbage med en usikkerhed om, hvor afsenderen havde fundet billedet, hvordan afsenderen 

havde fået adgang til det, og ikke mindst hvilke andre informationer og billeder afsenderen 

ellers ville kunne have liggende på den pågældende person.  

En anden forklaring på, hvorfor det kunne have givet andre resultater at inddrage 

denne gruppe af respondenter uden offentligt tilgængeligt profilbillede på Facebook er, at 

denne gruppe respondenter muligvis har en anden holdning, eller tilgang, til deling af 

informationer og billeder på sociale medier. Da individerne i denne gruppe aktivt har valgt 

at gøre sit profilbillede privat, kan det ikke udelukkes, at denne gruppe af personer måske 

er mere opmærksomme på datasikkerhed og privatliv, er mere forsigtige med deling af 

data, eller har et ønske om, at uvedkommende ikke skal have adgang til personlige 

informationer. Derfor ville denne gruppe muligvis reagere anderledes på de 

personaliserede reklamer, end respondenter som gerne deler personlige informationer og 

billeder offentligt vil. 

Dette åbner således op for en udvidelse af studiet, med fokus på at inddele 

respondenterne i grupper efter, hvor meget eller hvor lidt information de har valgt at dele 

offentligt. Det kunne derved undersøges, om dette aspekt af brugerens adfærd på sociale 

medier har betydning for accepten af personaliserede reklamer.  

 

Indhold på det offentlige profilbillede 

Ud over at skelne mellem hvorvidt respondenterne havde et offentligt tilgængeligt 

profilbillede eller ej, blev det også overvejet, hvorvidt der skulle sorteres efter, hvilket 

profilbillede respondenten havde. Det blev eksempelvis diskuteret, hvorvidt respondenter 

med profilbilleder af sig selv sammen med andre mennesker (eksempelvis sammen med 

venner, børn eller familie), profilbilleder af kæledyr eller andet som ikke inkluderede 

respondenten selv, eller profilbilleder hvor respondenten står med ryggen til eller er 

utydelig, også skulle inddrages i undersøgelsen. For at gøre undersøgelsen så 

virkelighedstro som muligt, valgte vi dog at inddrage alle respondenter som passede på 
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målgruppen og som havde et offentligt tilgængeligt profilbillede. Det skyldtes blandt andet 

en antagelse om, at en virksomhed som ønsker at personalisere reklamer med forbrugernes 

profilbillede, sandsynligvis ikke vil foretage yderligere analyser af profilbillederne og hvad 

disse indeholder. Samtidig kunne det give nogle komplikationer i forhold til, at opstille 

retningslinjer for, hvornår et profilbillede kan bruges i undersøgelsen. Dermed blev det 

besluttet, at der ikke skulle sorteres eller fravælges i respondenterne på baggrund af, hvilket 

profilbillede respondenterne havde valgt.  

Det bør nævnes, at dette valg kan have haft indflydelse på de resultater vi fik, fordi 

mennesker reagerer særligt kraftigt på deres eget navn og ansigt (Tacikowski & Nowicka, 

2010). I en ny undersøgelse kunne det derfor undersøges, hvorvidt der er forskel på, 

hvordan personer med forskellige typer af profilbilleder reagerer på personalisering. Her 

kunne det eksempelvis undersøges, om der er forskel på, hvordan personer med 

profilbilleder af sig selv reagerer på personalisering, i forhold til hvordan personer med 

profilbilleder af eksempelvis børn, kæledyr, natur eller lignende, reagerer. Vi forestiller os, 

at eksempelvis forældre vil reagere mere på personalisering af reklamer med billeder af 

deres børn, end personer der blot ser et billede af sig selv. Det kunne i forlængelse af dette 

være interessant at undersøge, hvorvidt det ville have en positiv eller negativ betydning for 

effekten af den personaliserede reklame. 

 

Rækkefølgen af de personaliserede reklamer kan have betydning for resultaterne 

I undersøgelsen blev der sørget for, at reklamerne med og uden personalisering blev vist i 

pseudo-tilfældig rækkefølge, således at det kunne sikres, at respondenterne undgik 

eksempelvis at se alle de personaliserede reklamer lige efter hinanden. Yderligere blev der 

sørget for, at der var forskel på, hvilken rækkefølge de forskellige grupper af respondenter 

så reklamerne for de forskellige produkter i. Derved kunne det sikres, at bestemte reklamer 

ikke klarede sig bedre eller værre end andre, alene af den grund, at de blev vist først eller 

sidst i spørgeskemaet.  

Under analysen blev der dog ikke taget højde for, hvorvidt der var forskel på, om 

den først viste personaliserede reklame var personaliseret kun med navn eller med både 

navn og billede. Det er muligt, at rækkefølgen af disse to kan have spillet en lille rolle: Idet 

en respondent, der først har set en reklame med sit navn og billede enten er blevet skræmt, 

eller har set denne grad af personalisering som “baseline”, og efterfølgende har reageret 
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mindre på reklamer kun personaliseret med navn. Desuden kan det tænkes, at 

respondenterne i løbet af spørgeskemaet er blevet mere og mere vant til personaliseringen. 

En anden betydelig faktor i forlængelse af ovenstående er det overraskelseselement 

der kan være i, at se sit eget navn og billede i en reklame. Vi havde ikke fortalt 

respondenterne på forhånd, at vi ville bruge deres navn og billede i spørgeskemaet, eller at 

undersøgelsen egentlig handlede om personalisering af reklamer. I stedet havde vi valgt at 

bruge en cover-story om, at undersøgelsen handlede om branding. Respondenterne 

forventede derfor ikke at se disse personlige elementer i reklamerne. Det kan således have 

haft betydning for resultaterne, at respondenterne ved de første personaliserede reklamer 

sandsynligvis blev overrasket over at se dem selv, men at de til de sidst viste reklamer ikke 

længere blev overrasket over dette, men måske ligefrem forventede det. Ydermere er der en 

chance for, at respondenterne undervejs i spørgeskemaet begyndte at regne ud hvad 

undersøgelsen i virkeligheden handlede om, og begyndte at tilpasse deres svar herefter. 

I forhold til overraskelseseffekten af personaliserede reklamer, er dette naturligvis 

også relevant for de virksomheder, som arbejder med personalisering af reklamer online. I 

takt med at flere og flere reklamer bliver personaliseret, kan det tænkes, at forbrugerne også 

vil blive mere og mere vant til at se denne type af reklamer. Det betyder, at selvom vores 

studie indikerer, at personalisering med navn og billede øger effekten af den 

personaliserede reklame, kan det ikke udelukkes, at dette vil ændre sig med tiden. Det har 

vi allerede set eksempler på med eksempelvis banner blindness som blev nævnt tidligere i 

specialet, og som henviser til, at forbrugere ikke længere lægger mærke til bannerreklamer 

online. Her kunne man således forestille sig, at forbrugeren med tiden vil udvikle en 

lignende adfærd, hvor personalisering af reklamer med eksempelvis forbrugerens navn og 

profilbillede, ikke længere er noget forbrugeren er opmærksom på eller lader sig påvirke 

direkte af. 

 

Valg af generiske og “ens” reklamer 

En anden faktor, som kan have haft betydning for vores resultater, er udformningen af de 

reklamer, som vi benyttede i spørgeskemaet. Inden undersøgelsen blev sat i gang, blev det 

diskuteret, hvordan de forskellige reklamer skulle se ud og hvor mange forskellige 

elementer vi ønskede at tilføje. Her blev det, som tidligere nævnt, besluttet, at alle reklamer 

skulle se så ens ud som muligt, således at det primært var personaliseringen af reklamen, 
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som differentierede de respektive reklamer fra hinanden. På den måde kunne vi undgå at 

andre faktorer såsom farver, tekstfont, baggrund eller lignende havde betydning for, 

hvorvidt, eller hvor godt, respondenterne kunne lide reklamen. 

Det samme gjaldt de produkter vi benyttede, som så vidt muligt skulle have samme 

neutrale udtryk, for at det ikke var selve produktet som folk reagerede på. Havde vi valgt 

at designe reklamerne anderledes, kunne de have lignet “rigtige” reklamer mere, hvilket 

havde givet en mere virkelighedstro oplevelse for respondenterne, men reklamerne ville 

samtidig have indeholdt flere variable, som kunne påvirke resultaterne, og det ville dermed 

være svært at konkludere noget på personaliseringen specifikt. 

 

I og med vi tog et valg om at designe reklamer som ikke umiddelbart lignede “rigtige” 

reklamer, kan det ligeledes tænkes, at respondenterne i spørgeskemaet hurtigt opdagede, 

at det var os som studerende som stod bag reklamerne, og altså ikke rigtige virksomheder. 

Da vi ved fra litteraturgennemgangen, at folk kan være bekymrede for datasikkerhed og 

herunder virksomhedernes brug og håndtering af personlige data (Osatuyi et al., 2018; 

Koohang et al., 2018; Schwaig et al., 2013), kan det ikke udelukkes, at det har påvirket 

resultatet, hvis respondenterne hurtigt har kunnet gennemskue, at det ikke var egentlige 

virksomheder som stod bag reklamerne. Havde respondenterne derimod set reklamer fra 

rigtige virksomheder, kan det tænkes, at var opstået en større usikkerhed hos respondenten 

i forhold til hvilke virksomheder der stod bag reklamerne, hvilke andre data 

virksomhederne mon er i besiddelse af, hvad data ellers kan bruges til, hvordan den 

håndteres af virksomheden og lignende.  

Det kunne derfor være interessant at opstille et nyt studie, som undersøger hvilken 

betydning det ville have for resultaterne, hvis reklamerne lignede rigtige reklamer designet 

af en virksomhed. Det kunne ligeledes testes, hvorvidt konteksten af den viste reklame har 

betydning for resultaterne.  

 

Valg af produkter i reklamerne kan have haft indflydelse på resultaterne 

I denne afhandling tog vi et aktivt valg om, at teste personalisering af reklamer for 

lavinvolveringsprodukter. I litteraturgennemgangen nævnte vi i forlængelse af dette, at 

valget af produkttype har stor betydning for, ikke blot hvordan og hvor meget 

virksomhederne bør reklamere for produktet (Dahlén et al., 2000), men også hvordan 
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forbrugeren reagerer på personalisering af en reklame, alt efter om der reklameres for et 

produkt af høj eller lav involvering (Keyzer et al., 2015). Derfor står det klart, at vi ville have 

fået andre resultater, hvis vi havde valgt en anden gruppe produkter. 

I litteraturgennemgangen blev det derudover beskrevet, hvordan personalisering 

af reklamer kan føre til oplevet relevans hos forbrugeren, og at dette kan føre til positive 

resultater. Det er særligt interessant i forhold til vores valg af lavinvolveringsprodukter, 

som netop er kendetegnet ved lav personlig relevans. Her kan man forestille sig, at 

personaliseringen af reklamer for denne type produkter kan lede til, at forbrugerne får en 

følelse af, at produkterne pludselig synes mere relevante og vigtige. På den anden side kan 

man risikere, at der bliver tale om produkter af så lav relevans for forbrugeren, at 

personaliseringen ikke har nogen særlig effekt. I forlængelse af dette så vi i litteraturen, at 

et studie af White et al. (2008) havde vist, at personalisering ligefrem kan have en negativ 

effekt, hvis forbrugeren oplever personaliseringen som unødvendig. Dette kan blandt andet 

ske, hvis forbrugeren er så lavt involveret i produktet, at det virker overflødigt eller “fjollet” 

at reklamen er personaliseret. I vores studie testede vi ikke hvorvidt respondenterne 

opfattede personaliseringen som unødvendig, men det kan ikke udelukkes, at nogle af 

respondenterne kan have haft denne opfattede, hvilket kan have påvirket vores resultater 

negativt. 

For at blive klogere på, hvordan forbrugerens grad af involvering i produkttypen 

har betydning for effekten af personalisering, ville det være interessant at foretage et nyt 

studie, hvori man testede forskellige former for personalisering af reklamer for 

højinvolveringsprodukter. Hvad ville der for eksempel ske, hvis man personaliserede 

reklamer for biler, parfumer eller Smartphones? Her kunne man forestille sig, at 

personaliseringen ikke nødvendigvis ville have nogen positiv betydning for effekten af 

reklamen, da højt involverede forbrugere allerede opfatter produktet som værende 

personligt relevant, og i stedet søger rationelle argumenter for, at købe det specifikke 

produkt. 

 

Høj og lav involvering er forskelligt for hvert individ 

Vi fandt i undersøgelsen, at der var forskel på, hvordan respondenterne reagerede på de 

personaliserede reklamer for de forskellige produkttyper. Vi fandt signifikante resultater 

for personaliserede reklamer for tandpasta og flaskevand, men fandt ingen signifikante 
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resultater for de personaliserede reklamer for opvaskemiddel. Det kan muligvis forklares 

ved vores skelnen mellem produkttyper på baggrund af involveringsgrad. I denne 

afhandling tog vi, som beskrevet i ovenstående afsnit, et valg om at skelne mellem høj- og 

lavinvolveringsprodukter, og valgte kun at inddrage lavinvolveringsprodukter. 

Som det også blev nævnt i litteraturgennemgangen, kan det dog være svært at skelne 

overordnet mellem høj og lav involvering, da det netop afhænger af den enkelte forbruger 

(Zaichkowsky, 1985; Celsi & Olson, 1988; Dahlén et al., 2000). Hvorvidt et produkt opfattes 

som værende meget eller lidt personligt relevant, kan variere meget fra person til person, 

og hvad der er relevant og vigtigt for én forbruger, kan være irrelevant og ligegyldigt for en 

anden. Derfor kan det ikke udelukkes, at der kan være nogle af respondenterne i denne 

undersøgelse, som normalt er højt involveret i købet af én eller flere af de viste 

produkttyper. Hvis nogle af respondenterne eksempelvis har haft stærke præferencer for 

opvaskemiddel eller tandpasta, kan dette have haft betydning for undersøgelsens 

resultater. Dette kan muligvis beskrive, hvorfor vi fandt signifikante resultater for tandpasta 

og flaskevand, men ikke for opvaskemiddel. 

Derfor kunne det være interessant i et nyt studie, at tage udgangspunkt i den enkelte 

forbruger og derved sikre, at de viste produkter ikke blev opfattet som værende vigtige eller 

af høj personlig relevans for den enkelte. Her kunne man eksempelvis stille respondenterne 

en række spørgsmål, som havde til formål at teste respondenternes involveringsgrad i de 

forskellige produkter. På den måde kunne det sikres, at alle forbrugerne rent faktisk ville 

være lavt involveret i købet af de respektive produkter, og at resultaterne dermed ikke blev 

påvirket af forskellige opfattelser af produktkategorierne. I dette speciale tog vi dog et 

bevidst valg om, ikke at gøre dette, da det ville forlænge vores i forvejen lange spørgeskema, 

og muligvis føre til et større bortfald. 

 

Dybdegående interviews 

I undersøgelsen valgte vi en eksplorativ tilgang hvori vi benyttede mixed methods til at 

tilvejebringe ny viden om emnet. I den forbindelse startede vi vores dataindsamling med 

en række enkeltinterviews, som byggede på vores litteraturgennemgang. De havde til 

formål at bidrage med ny viden, som senere skulle bruges til at opbygge 

spørgeskemaundersøgelsen. Her er det vigtigt at understrege, at der ikke var tale om lange, 
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dybdegående enkeltinterviews, men snarere korte interviews med en række specifikke 

spørgsmål, som vi ønskede svar på. 

Havde vi i stedet valgt at foretage længere, dybdegående interviews, kan det ikke 

udelukkes, at vi havde fået andre eller flere informationer frem. Gennem længere samtaler 

med informanterne, havde der været større mulighed for, at informanterne ville komme i 

tanke om andre handlinger de foretager sig på Instagram. Det kan desuden ikke udelukkes, 

at informanterne foretager sig ubevidste handlinger online, eller at de ikke nødvendigvis 

tænker over disse handlinger, og derfor ikke nævner dem som det første når de bliver 

spurgt ind til deres adfærd på, i dette tilfælde, Instagram. Ved længere samtaler og flere 

uddybende spørgsmål kan det derfor tænkes, at informanterne løbende ville komme i tanke 

flere handlinger, som de ellers ville have glemt. 

Dette forsøgte vi dog at kompensere for ved blandt andet at nævne forskellige 

handlinger man kan foretage sig på Instagram til sidst i interviewet, og herefter spørge 

informanterne, om de selv foretog nogle af disse handlinger. Derved kunne vi sikre os, at 

de ikke glemte at nævne bestemte handlinger, som ellers var en vigtig del af deres adfærd 

på mediet. Vi brugte vores forforståelse som millennials og brugere af Instagram til at 

udvælge, hvilke handlemuligheder, vi nævnte i slutningen af interviewene. Det er muligt, 

at vores resultater havde set anderledes ud, hvis vi havde spurgt ind til andre 

handlemuligheder eller anden adfærd på Instagram. 

Det kunne også have været interessant at foretage observationsstudier, som kunne 

afdække informanternes adfærd uden at data blev forstyrret af vores valg af spørgsmål, 

konteksten, svar-bias (Genco et al., 2013, s. 238), vores analyse af data og meget andet. 

 

6.8 Validitet og reliabilitet 

Vi har allerede været rundt om mange af de valg og fravalg, som kan have påvirket vores 

resultater. I den forbindelse har vi kommenteret på vores undersøgelses validitet og 

reliabilitet. Vi vælger dog alligevel at have dette afsnit med, som ser særligt på disse to 

begreber og på den måde beskriver undersøgelsen og resultaternes gyldighed. 

 

Validitet 
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Validitet beskæftiger sig med, om undersøgelsen reelt undersøger dét, den sætter sig for at 

undersøge. For at sikre validiteten har vi blandt andet valgt en relativt snæver målgruppe. 

En bred målgruppe kræver flere respondenter, da det er vigtigt, at gruppen af respondenter 

er repræsentativ for den population, man undersøger. Ved at vælge en snæver målgruppe 

er det dermed lettere at få en repræsentativ stikprøve. En stikprøve der afspejler den valgte 

populationen, gør det mere sandsynligt, at de resultaterne man finder også er gældende for 

hele populationen. Hvis vi eksempelvis havde valgt at inkludere respondenter fra hele 

landet, men havde fået 70% respondenter fra Storkøbenhavn og 30% fra resten af landet, 

ville resultaterne måske blive forstyrret af forskelle i svarene, som kunne skyldtes 

geografiske forskelle. 

En anden måde vi har sikret en høj validitet er ved at lave en pilottest af vores 

spørgeskema, inden vi sendte det ud. At anvende et spørgeskema kan i sig selv være 

negativt for validiteten, hvis man ikke sikrer sig, at respondenterne fortolker spørgsmålene 

og svarmulighederne på den tiltænkte måde. Hvis respondenterne eksempelvis tolker et 

spørgsmål anderledes end forskerne har tiltænkt det, kommer forskerne til at bygge deres 

resultater på noget, som var et svar på et helt andet spørgsmål. Vi udførte som nævnt 

tidligere, en pilottest hvor en kvinde indenfor målgruppen “tænkte højt” mens hun svarede 

på spørgeskemaet. Efter pilottesten rettede vi nogle formuleringer og svarmuligheder til, så 

vores pilottest-deltager forstod dem. 

En allerede nævnt fejlkilde ved vores undersøgelse er, at respondenterne ser 

reklamerne i et spørgeskema. Dette går ud over validiteten, da vi i realiteten ikke tester 

personaliserede reklamer på sociale medier, men i stedet personaliserede reklamer i et 

spørgeskema. Det ville have sikret en højere validitet, hvis reklamerne var blevet vist på 

respondenternes egne sociale medier og over lang tid, så reklamerne ikke optrådte 

hyppigere, end normalt. Vi valgte i denne omgang at teste sammenhængen mellem effekt 

af personalisering og personlighed og adfærd på sociale medier. Vi anbefaler, at andre 

forskere undersøger, hvad mediet, som reklamen bliver vist på, betyder for denne 

sammenhæng. 

Under validitet hører selvfølgelig også spørgsmål om hvorvidt man kan måle hhv. 

personlighed og effekten af en reklame, som er diskuteret tidligere i denne del af specialet. 

Hvis man stiller spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan måle personlighed, stiller 

man samtidig spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet. For hvis personlighed ikke kan 
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måles, må vi jo måle på noget andet i vores undersøgelse, og dermed konkludere på 

baggrund af forkerte data. Som nævnt tidligere, er det diskuteret meget i litteraturen, om 

personlighed kan måles og i så fald hvordan. Da andre forskere har haft gode erfaringer 

med at bruge Femfaktormodellen, valgte vi at anvende denne og gå ud fra, at den gav et 

tilfredsstillende billede af respondenternes personlighed. 

I forbindelse med måling af effekt af reklamer så vi allerede i 

litteraturgennemgangen, at litteraturen kommer med mange forskellige bud på, hvordan 

dette kan måles. Der er således mange forskellige måder at måle på, men ingen litteratur 

der samler dem alle og giver en endelig konklusion på, hvilket mål, der er det bedste. Denne 

uenighed påvirker vores studies validitet, da det stiller spørgsmålstegn ved, om vi har valgt 

et mål (holdning til det brand der reklameres for) som retvisende beskriver reklamens 

effekt. 

Til sidst, kan validitet diskuteres i forhold til kausaliteten mellem de variable vi 

finder signifikante resultater for. Vi vurderer, på baggrund af den viden vi har tilegnet os 

fra litteraturen at det er sandsynligt, der er kausalitet mellem variablene. Hvis der ikke er 

kausalitet, kan resultaterne fra vores undersøgelse ikke bruges til at sige noget om, hvorvidt 

variablene har betydning for effekten af personaliserede reklamer og er altså ikke et validt 

mål herpå. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver undersøgelsens målenøjagtighed eller reproducerbarhed. Med andre 

ord, hvorvidt undersøgelsen kan gentages af andre forskere og stadig opnå samme 

resultater. For at sikre en høj grad af reliabilitet, har vi forsøgt at beskrive vores 

fremgangsmåde og valg- og fravalg i dataindsamlingen grundigt. Ved eksplicit at beskrive 

hvad vi gør, forsøger vi at sikre, at andre forskere kan foretage samme forsøg igen og opnå 

de samme resultater. 

I forbindelse med vores enkeltinterviews havde det været bedst for reliabiliteten, 

hvis alle interviews blev foretaget af den samme person. Dette fravalgte vi dog, for at sikre, 

at der ikke var en forbindelse mellem informant og interviewer - da vi indhentede 

informanter gennem vores udvidede netværk, gav det mening, at én specialestuderende 

interviewede en informant fra en anden specialestuderendes udvidede netværk og så 

fremdeles. Dette stillede dog høje krav til, at vi blev enige om, præcis hvordan interviewene 
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skulle udføres. Det højnede reliabiliteten, at vi havde et semistruktureret interview, hvor 

alle interviews byggede på de samme spørgsmål. Derudover aftalte vi klare retningslinjer 

for, hvordan interviewene skulle forløbe, eksempelvis i forbindelse med det informerede 

samtykke, hvor meget vi skulle spørge ind til det informanten sagde og lignende. 

Vi kan derudover ikke undgå, at vores forforståelse påvirker både hvordan vi 

opbygger en interviewguide, hvordan vi foretager interviews og interagerer med 

informanterne. Dette går selvfølgelig ud over reliabiliteten, da andre forskere kan have en 

anden forforståelse og dermed påvirke deres dataindsamling på en anden måde, end vi 

gjorde. Vi har forsøgt at imødekomme dette ved grundigt at beskrive vores proces i forhold 

til udvælgelse af informanter og ved at vedlægge interviewguiden og transskriberinger som 

bilag. Vores analyse af data er selvfølgelig også påvirket at vores forforståelse. Da der er tale 

om korte, semistrukturerede interviews med et klart formål, som har fokus på faktisk 

adfærd fremfor følelser og tanker, vurderer vi dog ikke, at andre forskere ville have fået 

signifikant afvigende konklusioner ud fra samme data. 

I forhold til indsamling af kvantitativ data har vi også en kommentar til 

reliabiliteten: Da respondenterne udfyldte spørgeskemaerne, når og hvor de havde lyst, har 

vi ikke kunnet kontrollere eller beskrive hverken kontekst, miljø eller den sindstilstand 

respondenterne var i, da de svarede. Det påvirker vores reliabilitet, fordi denne viden ikke 

er tilgængelig for andre forskere, som dermed ikke kan gentage vores forsøg til fulde. 

 

6.9 Kunne vi have fået andre resultater, hvis vi havde 
bevæget os ud over de traditionelle dataindsamlings-
metoder? 

6.9.1 Kan man altid stole på informanter/respondenter? 

I dette speciale har vi valgt at indsamle data ved at spørge målgruppen; både med 

enkeltinterviews og et spørgeskema. Disse metoder har de fordele, at de ikke kræver særlige 

økonomiske ressourcer eller adgang til udstyr eller lignende. Desværre har de også den 

ulempe, at vi som forskere ikke altid kan stole på det, informanter og respondenter fortæller 

os. Ofte skyldes det ikke at de ikke vil fortælle os sandheden, men fordi mange processer, 
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som omhandler eksempelvis holdninger til et brand, foregår i forbrugerens 

underbevidsthed. Det kan også skyldes, at nogle ting kan være svære for forbrugeren at 

sætte ord på, og de kan være påvirket af følelser, tidspres, gruppepres og meget andet 

(Plassmann et al., 2013; Morin, 2011; Genco et al., 2013, s. 237). Det kan i værste fald betyde, 

at de adspurgtes svar er rene gæt, fordi de ikke selv er opmærksomme på, hvordan de 

foretager sig valg og hvorfor (Genco et al., 2013, s. 237). Desuden kan underliggende 

mekanismer, såkaldte svar-bias, påvirke resultaterne (Genco et al., 2013, s. 238). Nogle af de 

svar-bias der kan risikere at have påvirket resultaterne i vores undersøgelse, er:  

 

• Adgang til følelser og præferencer: Fremkaldelse af minder, følelser og præferencer 

er langt mindre stabile og lettilgængelige, end vi tror (Genco et al., 2013, s. 239). I 

vores hjerner findes der ikke et konkret svar på, hvad vi synes om et produkt - i stedet 

må vi granske vores hjerne for tidligere oplevelser med produkttypen eller designs 

der ser ud på en bestemt måde, for derefter at sjusse os frem til et svar på, hvad vi 

synes om et produkt. Så når vi har spurgt vores respondenter, hvad de synes om et 

ukendt tandpasta-brand, har deres hjerner måske fremkaldt tidligere oplevelser med 

tandpasta af forskellige typer og i forskellige situationer, hvorfra respondenterne har 

givet os det bedste svar, de kunne. 

 

• Ønsket om at være enig: Hvis de adspurgte kan fornemme hvad forskeren gerne vil 

have, de svarer, er det meget sandsynligt, at de vil svare netop dette (Genco et al., 

2013, s. 238). Her kunne det tænkes, at når vi eksempelvis har listet nogle forslag til 

adfærdsmuligheder på Instagram til vores informanter, at de har tænkt, at vi gerne 

ville have, at de sagde ja, og måske har de derfor over- eller undervurderet deres 

egen adfærd, for at passe ind i deres forestilling om vores forventning. Det kan også 

tænkes, at respondenterne fejlagtigt har troet, at vi håbede, at de havde nogle 

bestemte holdninger til nogle af produkterne eller typerne af personalisering, som 

derfor har påvirket deres svar. 

 

• Ønsket om at være socialt accepteret: Folk vil helst ikke ytre, hvis de har holdninger, 

som de tror, andre ikke deler (Genco et al., 2013, s. 238). Her kan det tænkes, at vores 

informanter gerne har villet vise, at de har socialt acceptabel adfærd på de sociale 
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medier. Måske føler de, at der er holdninger til hvor meget eller hvordan, man bør 

bruge disse medier, eksempelvis hvor ofte man selv poster nyt indhold, og om man 

bruger hashtags/geolokation eller lignende. Det samme kan have været tilfældet i 

spørgeskemaets del om adfærd på de sociale medier, og i høj grad også i 

personlighedstesten: Er det rart at vise andre, at man er neurotisk eller asocial? 

 

• Eksponering af viden: Folk bryder sig ikke om at vise, at der er noget de ikke ved, 

eller ikke har en holdning til, og kan derfor i stedet finde på at opfinde en holdning 

(Genco et al., 2013, s. 238). Et eksempel fra vores dataindsamling, hvor dette bias kan 

have påvirket vores resultater, er da vi i interviewene oplister et par mulige typer 

adfærd på Instagram. Hvis informanterne ikke kender til dem, eller ikke har prøvet 

dem, kan vi risikere, at de alligevel har sagt, at de benytter dem, for at undgå at “tabe 

ansigt”. 

 

6.9.2 Muligheder for at måle på respondenternes fysiske reaktioner 
på reklamer 

Der er altså mange grunde til, at vi ikke kan stole blindt på vores informanter og 

respondenter. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan bruge deres svar til at give en indikation 

af, hvad der kan være spændende at undersøge nærmere. Vi har jo netop i vores 

undersøgelse forsøgt at tale til respondenternes underbevidsthed ved at spørge dem om, 

hvad de synes om et brand frem for hvad de synes om personaliseringen. Men med de 

beskedne resultater vi fandt i vores undersøgelse i dette speciale, er der god grobund for 

uddybende undersøgelser. Fremtidige undersøgelser kunne eventuelt se på, om 

forbrugerne reagerer anderledes på personalisering, end de selv tror. I dette afsnit vil vi 

uddybe mulighederne for at måle på forbrugernes fysiske reaktioner på eksempelvis 

personaliserede reklamer. 

At benytte neurovidenskab til bedre at forstå forbrugeradfærd er steget kraftigt i 

popularitet siden det først blev introduceret omkring årtusindeskiftet (Plassmann et al., 

2013; Morin, 2011). Med den teknologiske udvikling er der opstået nye måder at måle 

forbrugerens fysiske reaktioner på marketing-stimuli, og udstyret til disse målinger bliver 
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stadig mere tilgængeligt for forskere og virksomheder. Ved at måle på fysiske reaktioner 

hos forbrugeren, som i højere eller lavere grad er styret af underbevidstheden, kan vi måske 

komme lidt tættere på, hvordan personaliserede reklamer egentlig modtages af forbrugerne 

(Genco et al., 2013, s. 252+253). 

 

Metoder 

Forbrugerens reaktioner på eksempelvis en reklame kan måles med en række mål, der ser 

på enten hjernen eller kroppen. Functional magnetic resonance imaging (fMRI), 

electroencephalography (EEG) og magnetoencephalography (MEG) er nogle af de mest kendte 

teknikker til at måle på hjerneaktivitet i marketingsøjemed og måler enten direkte eller 

indirekte på aktivitet i hjernen (Morin, 2011). Med disse teknikker kan man blandt andet 

måle, hvilke områder i hjernen der aktiveres af forskellige stimuli, eller om respondenten er 

positiv eller negativ overfor stimuli. Målinger som foretages på resten af kroppen omfatter 

blandt andet eye tracking, hvor øjnenes bevægelser optages, skin conductance, hvor 

respondentens svedproduktion måles og facial expression analysis, hvor respondentens 

ansigtsudtryk måles (Plassmann et al., 2013; Hamelina et al., 2017). Disse målinger kan 

fortælle om, hvad der fanger og fastholder respondentens opmærksomhed, hvor kraftigt 

vedkommende reagerer på en stimuli og om respondenten er positiv eller negativ overfor 

stimuli. 

Der er altså endnu ikke metoder, der kan læse folks tanker eller forudsige præcis hvilke 

reklamer der er bedst, men med metoder inden for neuromarketing kan man alligevel 

komme lidt tættere på at forstå forbrugeren. I det kommende afsnit vil vi redegøre for, og 

diskutere, hvordan vi ville tilgå et eksperiment, som skulle undersøge det samme, som vi i 

dette speciale har forsøgt at belyse, men denne gang med metoder fra neuromarketing. 

 

6.9.3 Forslag til en ny undersøgelse af samme problem, men med 
nye metoder 

I dette speciale har vi som nævnt forsøgt at belyse, om personlighed og/eller adfærd på 

sociale medier har betydning for effekten af personalisering af reklamer. Med tre 

enkeltinterviews og et spørgeskema fandt vi kun svage tendenser, som skal undersøges 
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nærmere, hvis de skal kunne bruges som belæg i forskningen eller af virksomheder. Én 

måde at undersøge, om der måske er noget om snakken med sammenhæng mellem 

personlighed, adfærd på sociale medier og effekt af personalisering, er ved at tage 

udgangspunkt i tanken om, at informanterne og respondenterne ikke altid har adgang til 

de “korrekte” svar (Plassmann et al., 2013; Morin, 2011; Genco et al., 2013, s. 237) og at andre 

metoder brugt på helt samme problemstilling måske derfor ville have givet langt mere 

brugbare resultater. 

 

Vi tager udgangspunkt i samme problemformulering, som vi byggede vores første 

indsamling af empiri på: 

 

Hvordan bliver effekten af personaliserede reklamer på sociale medier påvirket af forbrugerens hhv. 

1) personlighed og 2) adfærd på sociale medier? 

 

I vores originale empiriindsamling valgte vi, at måle effekten af personaliserede reklamer 

ved at spørge forbrugerne til deres holdning til de brands, der blev reklameret for. Med 

neuro-metoder vil det være interessant at se på enten, hvor god personaliseringen er til at 

tiltrække opmærksomhed eller om forbrugeren har positive eller negative 

holdninger/følelser for reklamen og i så fald hvor stærke. Som vi fandt ud af i 

litteraturgennemgangen, er det allerede undersøgt og bevist af flere, at personalisering 

tiltrækker forbrugerens opmærksomhed (Kaspar et al., 2019; Bang & Wojdynski, 2016). Så 

vidt vi ved, er det dog endnu ikke afprøvet, om neuro-metoder kan hjælpe med at belyse 

forbrugernes holdninger/følelser for personaliserede reklamer. Derfor vælger vi herunder 

at uddybe, hvordan vi i et fremtidigt forsøg ville belyse effekten af personalisering af 

reklamer ved at måle på forbrugernes holdninger/følelser for reklamerne. 

 

At måle på valence 

I et sådan forsøg ville det være brugbart at se på valence (approach/avoidance som hænger 

sammen med, hvorvidt følelsen er positiv eller negativ (Vecchiato et al., 2011) og arousal 

(hvor intens følelsen er). Valence ville vi vælge at måle med electroencephalography (EEG) som 

fungerer ved, at respondenten får en “hætte” med elektroder på hovedet, som kan måle små 

elektriske impulser forårsaget af hjerneaktivitet lige under kraniet (Vecchiato et al., 2011; 
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Morin, 2011; Ohme et al., 2009; Genco et al., 2013, s. 263-266). Vi ville her være særligt 

interesserede i aktiviteten i den præfrontale cortex og i, om der opstod en eventuel asymmetri 

i aktiviteten mellem den højre og venstre side. Asymmetri mellem disse områder i hjernen 

er nemlig associeret med valence (Vecchiato et al., 2011). Ved at præsentere en respondent 

for en personaliseret reklame og samtidig måle reaktionen i vedkommendes præfrontale 

cortex, kan vi måle, om han/hun er positivt eller negativt stemt overfor reklamen. 

 

At måle på arousal 

EEG kan kun måle om respondenten er positiv eller negativ overfor de præsenterede stimuli, 

men ikke hvor intens denne følelse er. Vi mener, at det er vigtigt for forskere og 

virksomheder at vide, hvor intens forbrugernes reaktioner på en personaliseret reklame er. 

Dette skyldes blandt andet, at vi i litteraturgennemgangen så, at selvom personalisering i 

visse tilfælde kan føles ubehageligt (Yu & Cude, 2009; Taylor et al., 2009), øger det effekten 

af en reklame ved eksempelvis øget visuel opmærksomhed (Kaspar et al., 2019; Bang & 

Wojdynski, 2016) og ubehaget kan muligvis opvejes af andre faktorer, som eksempelvis 

nytteværdi (White et al., 2008; Chellappa & Sin, 2005). En lidt ubehagelig personaliseret 

reklame kan derfor måske alligevel være effektiv, mens man kan forestille sig, at en meget 

ubehagelig personaliseret reklame kan skræmme forbrugerne væk, eller skabe negative 

følelser for brandet. Vi argumenterer derfor for, at vi i et fremtidigt studie også ville måle 

respondenternes niveau af arousal. 

Skin conductance/Electrodermal activity (EDA)/Galvanic Skin Response (GSR) kan bruges 

til at måle arousal (Groeppel-Klein, 2005). Små elektroder sættes på eksempelvis 

fingerspidserne af forsøgspersonen og ved hjælp af små elektriske impulser, måler udstyret 

respondentens produktion af sved. Denne produktion er direkte forbundet med 

(underbevist) arousal (Groeppel-Klein, 2005). Ved at måle svedproduktionen hos en 

respondent, mens vedkommende bliver præsenteret for en personaliseret reklame, kan vi 

finde ud af, hvor intenst vedkommende føler enten behag eller ubehag ved reklamen. Ved 

at måle med både EEG (valence) og GSR (arousal) kan vi dermed finde ud af, om 

respondenten er positiv eller negativ overfor en reklame samt hvor intenst respondenten er 

enten positiv eller negativ. Disse data vil give os viden om, hvorvidt personalisering af 

reklamer egentligt er effektivt. Ved at undersøge forskellige stimuli med forskellige grader 
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af personalisering, kan vi også blive klogere på, om graden af personalisering kan blive for 

vag, eller omvendt, for voldsom. 

 

Gentagelse af forsøg fra dette speciale 

Det kunne være interessant at gentage forsøgsdesignet fra vores speciale, men anvende 

neuro-metoder til at teste respondenternes reaktioner på de personaliserede reklamer. De 

to dele med personlighedstest og spørgsmål til adfærd på Instagram, ville vi vælge at 

beholde som de er, da neuro-metoder endnu ikke kan måle i folks hjerner, hvor ofte de 

åbner Instagram, eller om de eksempelvis er meget ekstroverte. Dét vi ville ændre, var at 

respondenterne ikke skulle svare på noget, når de så reklamerne, men blot kigge på dem, 

og så kunne vi måle, hvad deres reaktion var. På den måde ville vi måske få mere retvisende, 

og måske flere signifikante, resultater. 

De to metoder, EEG og GSR, har forskellig temporal resolution, som betyder, hvor lang 

tid der går, før respondenten har en reaktion til vi kan måle det  (Ohme et al., 2009; Genco 

et al., 2013, s. 260). EEG måler hjerneaktiviteten mens den sker, mens svedproduktion er et 

par sekunder om at ske, og dermed er længere tid om at blive målbare i data. Der vil derfor 

være en forskydning af data, hvorfor vi må sørge for, at respondenterne ikke udsættes for 

stimuli i nogle sekunder mellem hver reklame. På den måde kan vi sikre os, at vi kæder de 

rigtige data sammen. Vi ville derfor blive nødt til at vise respondenterne reklamen i et 

laboratorie, for at kunne kontrollere, at de udsættes for en sort skærm (ingen stimuli) i det 

rigtige antal sekunder mellem hver reklame. 

 

Forslag til hypoteser 

Resultaterne i vores speciale indikerer, at personlighedstrækkene neuroticisme og 

ekstroversion har en positiv sammenhæng med effekten af personaliserede reklamer. Derfor 

ville vi i et nyt forsøg opstille følgende hypotese: 

• H1: Respondenter med personlighedstrækkene neuroticisme og ekstroversion vil 

reagere positivt og kraftigere end andre forsøgspersoner på personalisering, målt på 

øget aktivitet i venstre side af deres præfrontale cortex samt højere svedproduktion 

sammenlignet med andre deltagere 
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I dette speciale fandt vi ikke indikationer på, at adfærd på sociale medier, i dette tilfælde 

Instagram, påvirker effekten af personalisering. Vores hypotese var dog, at høj aktivitet 

hang sammen med øget effekt af personalisering. Derfor ville vi i et nyt forsøg opstille 

følgende hypotese: 

• H2: Respondenter med høj aktivitet på Instagram vil reagere positivt og kraftigere 

end andre forsøgspersoner på personalisering, målt på øget aktivitet i venstre side af 

deres præfrontale cortex samt højere svedproduktion sammenlignet med andre 

deltagere 

 

Udover disse hypoteser, ville vi selvfølgelig undersøge andre sammenhænge, eksempelvis 

mellem andre personlighedstræk eller på individuelle adfærdstyper på sociale medier, for 

at se, om der her var en sammenhæng, vi ikke havde forudset. Et sådant forsøg ville 

muligvis give os mere retvisende resultater, som ville kunne bruges i videre forskning, og 

af virksomheder, der ønsker at annoncere med personaliserede reklamer på sociale medier. 
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Bilag  
Bilag 1, Brugere af sociale medier i Danmark 
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Bilag 2, Interviewguide 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

På hvilket socialt medie er 

målgruppen mest aktiv? 

• Hvilket sociale medie bruger du mest tid på? På 

hvilket socialt medie interagerer du mest (liker, 

kommenterer, poster…) 

Hvilke handlinger inden for 

konsumering bruger 

målgruppen på det medie, de 

er mest aktive på? 

• Du keder dig og åbner Instagram/Facebook/XX. 

Kan du opremse hvilke handlinger du kunne 

finde på at foretage dig? 

• Kunne du finde på at bruge 

instagram/Facebook/XX til at søge 

information og hvordan ville du gøre 

det? (fx du skal besøge en restaurant) 

Hvilke handlinger inden for 

deltagelse bruger målgruppen 

på det medie, de er mest 

aktive på? 

• Hvordan kunne du finde på at interagere med 

andre på Instagram/Facebook/XX? Fx når en 

ven lægger et billede op? Eller hvis du ser et 

sjovt billede, du vil dele med en ven?  

Hvilke handlinger inden for 

producering bruger 

målgruppen på det medie, de 

er mest aktive på? 

• Deler du nogensinde indhold på 

Instagram/Facebook/XX? Hvordan? 

• Når du deler, kan du typisk tilføje geolokation, 

tagge folk, skrive tekst og tilføje hashtags. 

Benytter du dig af det? 
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Bilag 3, Interview 1, K 

Inden interviewets start blev informanten briefet om, hvad interviewet skulle handle om, 

og der blev taget højde for informeret samtykke som beskrevet i metodeafsnittet. 

 

Interview, start: 

 

I: Jeg skal lige starte med at høre dig hvilket sociale medie du bruger mest tid på? Altså 

hvad for et er du mest aktiv på, interagerer mest på, kommenterer og liker og sådan noget? 

 

K: Delt på hvor meget tid jeg bruger så tror jeg klart det er Instagram. 

 

I: Hvis du nu keder dig og åbner Instagram, hvad for nogle handlinger kan du foretage dig 

derinde? 

 

K: Jeg starter altid med at scrolle - det kan jeg godt få meget tid til at gå med og bare sidde 

og scrolle indtil man kommer ned til bunden. Jeg følger jo ret mange på Instagram så det 

sker sjældent at jeg kommer faktisk helt igennem. De havde på et tidspunkt den her 

funktion med hvor man kunne se hvornår man var kommet igennem, men jeg tror måske 

de har fjernet den igen - den der funktion hvor man kan se at man har set alting, nå men så 

i hvert fald så scroller jeg. Og hvis jeg så nogen gange så ser jeg et eller andet jeg synes er 

flot så gemmer jeg det eller hvis jeg ser noget der for eksempel er rigtigt sjovt, så sender jeg 

det også nogen gange - for eksempel memes og sådan noget. 

 

I: På beskeder eller sætter du en kommentar til dem du.. 

 

K: Ja, men så sender jeg det som regel på beskeder 

 

I: Inde på Instagram? 

 

K: Ja inde på Instagram for så skal jeg ikke til at bøvle med alt muligt med at tage screenshots 

og sådan noget så skal jeg bare sende det direkte som besked. 
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Ja og så nogen gange så ser jeg selvfølgelig også stories hvis der lige er nogen jeg synes 

sådan som regel lægger noget spændende op så ser jeg deres stories, men jeg kigger klart 

mest på posts 

 

I: Kunne du finde på at søge informationer på det, altså hvis du skal et sted hen for eksempel 

går du så ind og søger på et eller andet? 

 

K: Sjældent, det jeg mest bruger Instagram til det er inspiration. For eksempel stilinspiration, 

inspiration til hjemmet, inspiration til hvad for noget tøj man eventuelt kunne finde på og 

make up og alle sådan nogle ting, sådan inspiration fordi det er så nemt. For eksempel sådan 

noget som en tøjsammensætning det er jo ikke noget man skal sådan - det kan man rimeligt 

hurtigt overskue. Jeg tænker at jeg kan godt lide ting som er nemme at overskue og så er 

det også smart så nogen gange er der links til, hvor man kan købe tingene henne og sådan 

noget. 

 

I: Du har sådan set allerede sagt at du godt kan finde på at sende posts videre så du på den 

måde deler med andre. Hvad hvis du selv skulle dele noget indhold - hvordan gør du det? 

 

K: Altså noget jeg selv har lavet eller hvad? 

 

I: Ja eller hvis du selv vil lægge noget ud 

 

K: Hvis jeg selv skal dele et eller andet, så er det oftests posts jeg laver. Det er fordi at jeg 

kan godt lide at hvis jeg endelig har lavet noget så bliver det liggende, fordi at jeg er ikke 

den der type der render rundt og lægger Instagram posts op i hverdagen og det samme med 

stories. Det er meget sjældent jeg lægger stories op fordi jeg synes det irriterende at de ikke 

er permanente, fordi så har man gået og brugt tid på at lave et eller andet og så er det væk 

igen. Det er mere det jeg tænker. Så jeg lægger ikke så tit men en gang imellem lægger jeg 

et eller andet billede op og så har jeg jo ligesom også brugt tid på at tage et pænt billede og 

sørge for at det er ordentligt croppet og ordentligt redigeret og sådan noget. Og så håber jeg 

også at det skal blive liggende. 
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I: Når du så deler de her posts kan du så finde på at tilføje sådan noget som geolokation, 

eller tagger folk, eller skrive en tekst, eller tilføje hashtags? 

 

K: For eksempel når jeg laver en post, så så vidt muligt så tilføjer jeg altid alle de her ting. 

Så starter jeg med først at redigere billedet færdigt og så bagefter kan man tilføje lokation. 

Det kan nogen gange godt være lidt svært med lokation fordi det er ikke altid at den lige 

findes, men så prøver jeg så vidt muligt at finde en lokation på og så plejer jeg også at tagge 

folk hvis der er nogen jeg kender der er på og så selvfølgelig tilføje hashtags og nogen gange 

så ikke så mange hashtags men nogle gode nogen og nogen som jeg synes er sådan lidt sjove 

sådan så det ikke bliver så meget sådan de der mere kliché-agtige hashtags. Jeg kan godt 

lidt at bruge nogle der er lidt mere sjove. 

 

I: Har du andet du lige vil sige om din Instagram brug - altså mest hvordan du bruger det? 

 

K: Jeg synes jo i hvert fald det er et helt vildt dejligt medie, fordi det er så visuelt og så nemt 

at overskue, men det betyder så også at jeg ret sjældent indgår i sådan længere dialoger. Det 

kan tælles på én hånd nærmest hvor meget jeg har været inde og kommentere på ting - det 

sker næsten aldrig. Jeg liker selvfølgelig ting og sådan noget, men jeg er også meget 

påpasselig med hvad jeg liker på grund af at man kan gå ind og se hvad folk har liket og 

det betyder ikke jeg ikke har set tingene, men jeg liker kun ting hvis det er at folk skal vide 

jeg har liket det. Så jeg er meget opmærksom på min adfærd fordi jeg ved andre folk kan se 

det og jeg føler mig sådan lidt overvåget på en eller anden måde. 

 

I: Tak for hjælpen. 

 

K: Det var så lidt. 

 

Interview, slut. 

Interviewet afrundes og der bliver sagt tak for hjælpen til informanten. Hun får lov til at 

høre interviewet igennem og bliver efterfølgende spurgt, om hun fortsat ønsker at lade os 

bruge informationerne i dette speciale. Det bekræfter hun. 
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Bilag 4, Interview 2, A 

 

Inden interviewets start blev informanten briefet om, hvad interviewet skulle handle om, 

og der blev taget højde for informeret samtykke som beskrevet i metodeafsnittet. 

 

Interview, start: 

 

I: Hvilket socialt medie bruger du mest tid på til dagligt?  

 

A: Der bruger jeg mest tid på Instagram. Men jeg bruger også Facebook meget, men det er 

mest bare til at skrive med folk. 

 

I: Okay, hvis du sidder en dag og keder dig og åbner Instagram, kan du så fortælle om, 

hvilke handlinger du typisk foretager dig? 

 

A: Ja jeg ser stories og kigger på hvad folk har delt. Og jeg liker billeder, og nogle gange 

kommenterer jeg også.  

 

I: Kunne du finde på at bruge Instagram til for eksempel at søge informationer på noget? 

 

A: Ja det gør jeg hvis jeg for eksempel skal besøge et nyt spisested. Så kan jeg godt gå ind 

og kigge der først. 

 

I: Hvordan kunne du finde på at interagere med folk på Instagram? Er det noget du gør? 

 

A: Ja jeg chatter, og så kan jeg også godt finde på at sende billeder videre hvis de er sjove. 

 

I: Deler du nogensinde selv indhold på Instagram? Og hvad deler du? 

 

A: Ja. Stories og billeder, det kan jeg godt finde på at dele en gang om ugen. 
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I: Okay, så der er du alligevel rimelig aktiv?  

 

A: Ja det synes jeg. 

 

I: Når du deler noget, kan man tilføje nogle forskellige ting til billedet. Er det noget du 

benytter dig af? Hvad gør du typisk, når du for eksempel skal dele et billed?  

 

A: Altså nogle gange kan jeg godt finde på at bruge hashtags, men det er ikke så tit. Jeg 

tagger også nogle gange placering eller folk der er med på billedet.  

 

I: Okay, så det er de ting du typisk gør inden du deler indhold?  

 

A: Ja 

 

Interview, slut. 

Interviewet afrundes og der bliver sagt tak for hjælpen til informanten. Hun får lov til at 

høre interviewet igennem og bliver efterfølgende spurgt, om hun fortsat ønsker at lade os 

bruge informationerne i dette speciale. Det bekræfter hun. 
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Bilag 5, Interview 3, R 

 

Inden interviewets start blev informanten briefet om, hvad interviewet skulle handle om, 

og der blev taget højde for informeret samtykke som beskrevet i metodeafsnittet. 

 

I: Hvilket socialt medie bruger du mest tid på? 

 

R: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror jeg vil sige Instagram. 

 

I: Ja. Er det også dér du interagerer mest? Altså liker, kommenterer og den slags? 

 

R: Altså det kommer an på om Messenger - vil du sige, at det er Facebook? Nej vel? 

 

I: Nej, det er nok for sig selv. 

 

R: Nå men så vil jeg nok sige Instagram ift. at sende ting og tagge folk. 

 

I: Okay. Hvis du nu forestiller dig, at du sidder og keder dig, og du åbner Instagram, kan 

du så opremse hvilke handlinger du kan foretage dig derinde?  

 

R: Scrolle, Like, og så sender jeg tit ting i det dér “direct message”. Ellers sidder jeg og kigger 

på mine egne... eller lægger billeder ud, kigger på billeder jeg kan lægge ud eller redigerer 

billeder. Søger på folk jeg kender. Eller sådan ligesom for at blive opdateret, så søger jeg på 

folks navne, som jeg kender. Eller kendte folk, sådan: “Gad vide, om de har lagt noget op”, 

eller bloggere.. Sådan? 

Jeg holder mig opdateret på en eller anden måde 

 

I: Okay. Du har allerede nævnt at du deler. Hvor ofte deler du selv indhold på instagram? 

 

R: Altså på min profil og ikke til andre? 
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I: Ja, altså sådan ud til verden 

 

R: Det er meget i perioder. Nogle gange kan der godt gå nogle måneder og nogle gange er 

det … Altså i sådan et normalt flow, så er det måske i gennemsnit en gang om ugen, eller 

sådan noget. Én eller flere gange om ugen 

 

I: Når man lægger et billede ud, så kan man jo: redigere, tilføje hashtags, tilføje geolokation, 

tagge folk og lign. Bruger du nogle af de funktioner? 

 

R: Ja det gør jeg tit. Jeg laver næsten altid hashtags og hvis det er relevant at tagge nogen, 

altså det er det jo ikke altid, hvis der ikke er nogen mennesker, der har noget med det at 

gøre… Men jo det bruger jeg, hver gang det er relevant, så bruger jeg så mange som muligt 

af de... altså enten tilføjer lokation, eller tagger en person, eller tagger dem i billedet der er i 

billedet, eller i billedteksten, hvis det er noget de har sagt - eller sådan et eller andet. Jeg 

laver næsten altid hashtags, faktisk. 

 

I: Fedt, det var dét. Tusind tak for hjælpen. 

 

Interview, slut. 

Interviewet afrundes og der bliver sagt tak for hjælpen til informanten. Hun får lov til at 

høre interviewet igennem og bliver efterfølgende spurgt, om hun fortsat ønsker at lade os 

bruge informationerne i dette speciale. Det bekræfter hun. 
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Bilag 6, Eksempel på spørgeskema 
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Bilag 7, Kategorisering af interviewsvar 

 

 


