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ABSTRACT 

This thesis is a behavioral study of the underlying drivers behind loyalty of respectively a digital 

and a physical newspaper, seen from a consumer perspective. Through qualitative studies 

identifies a range of underlying drivers, followed by quantitative studies tested for how the 

consumers weight the drivers. 

Payment newspaper is facing a major challenge. For many years there has been a decline in the 

physical newspaper sales and a very limited gain in the digital newspaper sales. Therefore, it is 

appropriate for the media houses to find a strategy that will help them through their challenges. In 

the recent years, there has been an increased focus on customers and customer needs, since 

studies show that it is more profitable to retain existing customers than to acquire new. Therefore, 

it is appropriate for the media houses to observe what makes their customers satisfied and loyal.  

The study presents a structural model for respectively the physical and the digital newspaper 

readers, based on the customer satisfaction model EPSI. The underling drivers which helps 

understanding the loyalty, is found through a behavior study with the model “Theory of Planned 

Behavior”. The study is based on 12 personal interviews.   

The behavioral study shows that the physical and digital newspaper readers, cannot be segmented 

by their lifestyle. However, it shows that the physical readers are represented best by being 

physical readers, but the digital readers are not showing any pattern, why further studies must be 

considered. 

The quantitative study, which is based on 196 observations, shows that the customer loyalty for 

both user types are driven by 4 drivers, but with different weighting and underlying drivers.  

The result shows that for the physical readers, the driver “product-quality” is weighted the most 

and is the one with the best explained underlying drivers “quality”, “width of news” and “depth on 

news”. The lowest weighted driver is “Image”. For the digital readers the driver “service” has the 

highest affect on loyalty, with the underlying driver “environment” as the highest weighted. The 

lowest weighted driver is “expectations”.  

Through a priority map the study can help the media houses to allocate their resources optimally 

seen from the customers’ needs and interest.      
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FORORD 

 

Denne kandidatafhandling med titlen ”Digitale vs. fysiske aviser”, er et adfærdsstudie af de 

underliggende drivers for henholdsvis den fysiske og digitale avis, set ud fra et 

forbrugerperspektiv. Afhandlingen er udarbejdet af Jennie Dige Streit, i forløbet fra primo januar 

til medio maj 2016 ved Copenhagen Business School. Omfanget af afhandlingen svarer til 30 ECTS-

point.  

Afhandlingen er blevet udformet ved løbende rådgivning, af vejleder Helle Haurup. Rådgivningen 

har primært omhandlet retningslinjer samt diskussioner om relevante teorier, emner og 

forbedringer.  

Afhandlingen indeholder 12 personlige interviews, samt et spørgeskema hvor der er 196 

observationer. 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de ovennævnte! 

 

Med venlig hilsen   

Jennie Dige Streit 
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Kapitel 1  Indledning 

 

1.1 Indledning af problemfelt 

Dagspressen har været en del af danmarkshistorien siden 1634, hvor den første avis udkom på 

tysk i Danmark. Siden da har avisen været igennem en stor udvikling, særligt i de seneste årtier. I 

takt med digitaliseringen i 1990’erne, begyndte dagbladene at lave webudgaver af deres nyheder. 

Dog blev det mere anvendt som en markedsføringsplatform for deres papirudgaver, men allerede 

her ses den første tendens til den digitale avis. I 90’erne så man ikke på den digitale avis, som en 

trussel til papirudgaven, som man gør i dag1.  

I 2001 udkom de første gratisaviser i Danmark. Dette har senere vist sig at være bekosteligt for 

mediehusene, da man her langsomt vender de danske forbrugere til at de ikke behøver at betale 

for deres nyheder. Ikke alle gratisaviser har overlevet, men de findes stadig i dag [ibid.]. I takt med 

de gratis papiraviser, er digitaliseringen også øget betydeligt og det er derfor også muligt for 

forbrugerne at læse deres nyheder eller uddrag af deres nyheder gratis online. Derfor har det 

været svært for de danske mediehuse at fremfinde en strategi, som har kunne overbevise 

forbrugerne om at de skal betale for noget de kan få gratis [ibid.].  

Om det er digitaliseringen eller gratisaviserne som er skyld i mediehusenes omsætningsdyk, kan 

ikke konkluderes, men tydeligt er det at begge har haft en effekt på hvordan markedet er i dag.  

 

Når der ses på betalingsaviserne, er det derfor ingen overraskelse at disse står med en kæmpe 

udfordring. Papirudgaverne (herefter fysiske aviser) har været støt faldende, men interessant er 

det at de digitale publikationer har været stigende siden 2010. Der er dog ikke tale om at faldet i 

det fysiske avisoplagstal udelukkende skyldes den digitale stigning2, hvorfor der kan argumenteres 

for at de digitale aviser ikke er substituerbare med de fysiske, men i stedet opfylder et andet 

behov og måske endda kan fungere komplimentære.  

 

                                                      
1 www.danmarkshistorien.dk 
2 PWC Entertainment & Media Outlook 2015-2019 (PDF) 

http://www.pwc.dk/
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En anden årsag til at mediehusene ikke blot skal ekskludere den fysiske avis og udelukkende 

fokusere på den digitale, er at de forecasts som er foretaget, viser at den fysiske avis stadig har 

mange år igen, hvilket Per Westergård fra Jysk Fynske Medier også mener3. Der er en dalende 

tendens, men antallet af publikationer er stadig langt større ved den fysiske avis end ved den 

digitale avis4.  

Mediehusene viser en stor interesse i den digitale stigning og investerer derfor store summer i at 

få det digitale salg i vejret. Dette lykkedes til dels idet salget stiger, men indtjeningen skal også 

gerne følge med, hvilket flere mediehuse har kæmpet med. Der er dog stadig et håb om at det 

digitale salg vil intensiveres de kommende år5.  

 

Ud fra ovenstående er der altså argumenter for at både den fysiske og digitale avis kan have en 

fremtid. Men for at dette kan lade sig gøre, er mediehusene nødt til at anvende deres ressourcer 

mest optimalt. Flere mediehuse er begyndt at øge deres fokus på CRM og på den måde forbedre 

deres konkurrenceevne over for deres konkurrenter, samt gratisaviserne6. Da forskning viser at 

det er billigere at fastholde sine eksisterende kunder, fremfor at hverve nye, kunne et fokus på 

kundetilfredshed og loyalitet måske være løsningen for mediehusene7.  

For at kunne udarbejde den mest optimale strategi, er mediehusene altså nødt til at få fastlagt de 

underliggende drivers der gør at forbrugerne bliver loyale for henholdsvis den digitale og fysiske 

avis, således at de kan opfylde kundernes behov.  

1.1.1 Problemformulering 

Med afsæt fra ovenstående beskrivelse af problemfeltet, udformes en problemformulering, samt 

et undersøgelsesområde.  

 

 

                                                      
3 Foredrag “Danmarks nye store avishus” med Per Westergård 
4 PWC Entertainment & Media Outlook 2015-2019 (PDF) 
5 www.mediawatch.dk/secure/Medienyt/Aviser/article8510166 
6 www.mediawatch.dk/secure/Medienyt/Web/article8465670 
7 Svanholmer, Kundeloyalitet, 2001, s. 254 

http://www.pwc.dk/
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Hvad er loyalitetsdriversne for fysiske og digitale aviser, set fra et forbrugerperspektiv? 

For at kunne specificere problemformuleringen, opdeles den i et undersøgelsesområde som gør 

den mere håndterbar. På denne måde kan der skabes et overblik over studiets struktur og dermed 

også en afgrænsning af problemformuleringen: 

- Hvilke variable ligger der bag loyalitet? 

- Hvilke underliggende drivers ligger der bag loyaliteten for digitale og fysiske aviser? 

- Giver det mening at opdele forbrugerne i segmenter? 

- Er det muligt at måle på hvilke drivers der har den største loyalitetseffekt? 

- Hvorledes kan mediehusene anvende denne viden til at markedsføre henholdsvis den 

digitale og den fysiske avis?  

1.1.2 Afgrænsning 

Dette studie vil blive udarbejdet med et eksternt perspektiv, da formålet er at identificere 

underliggende drivers ved henholdsvis en digital og en fysisk avis, set fra et forbrugerperspektiv. 

Dermed vil der altså ikke være tale om en virksomhedscase. 

Når man hører om mediehusenes udfordringer, er der en lang række interessante områder, såsom 

hvordan vender man gratisavislæserne til at betale for nyheder, hvordan forbedrer man 

annoncesalget, osv. Dette studie vil udelukkende fokusere på hvordan mediehusene kan fastholde 

deres eksisterende kunder og dermed øge loyaliteten. Studiet kan altså kun bruges som et led i en 

stor samlet marketingsstrategi.  

Da der findes mange typer aviser i Danmark, er det også nødvendigt at afgrænse hvilken type der 

vil være fokus på. Ser man på den fysiske avis, vil der her kun være fokus på landsdækkende 

dagsaviser, såsom Berlingske, Politiken, BT, osv. Når der ses på digitale aviser, kan typerne være 

svære at afgrænse, da de flyder en smule sammen. Der findes her nyhedssider som dr.dk, 

avisernes egne gratis nyheder, samt abonnement nyheder og nyhedsapps. For at 

sammenligningsgrundlaget er optimalt, vil studiet udelukkende fokusere på abonnement-kunder 

for henholdsvis digitale og fysiske dagsaviser. På denne måde betales der for begge produkter, 

hvilket øger sammenligneligheden.   
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For at indsnævre undersøgelsesfeltet, vil der kun blive fokuseret på B2C kunder. På denne måde 

fravælges alle B2B kunder, da der også er en antagelse om at disse er mindre repræsenteret. Ved 

at anvende en begrænset målgruppe er der også baggrund for en mere detaljeret beskrivelse af de 

underliggende drivers. På denne måde er respondenterne mere sammenlignelige og kan derfor 

også bedre deles op i eventuelle segmenter ud fra deres livsstil og ikke blot eksempelvis ud fra 

deres alder. Den afgrænsede målgruppe vil her være 30-40 årige, som er bosiddende i 

Københavnsområdet. Årsagen til netop denne aldersafgrænsning, skyldes en antagelse om at der 

vil være flere af disse respondenter der har præferencer i forhold til digitale og fysiske aviser, da 

de er vokset op med den fysiske avis og alligevel stadig har stærke digitale forudsætninger. Ved at 

begrænse til en målgruppe i Københavnsområdet, samt landsdækkende aviser, vil der også være 

afgrænset til det danske marked.    

 

1.2 Struktur og læsevejledning af studiet 

Som nævnt ovenfor er studiets formål at finde forbrugernes underliggende drivers for loyalitet, og 

dermed ikke at lave en komplet marktingsplan eller strategi. Studiet undersøger derimod et 

område, som kan bruges som værktøj til at vise forbrugernes dybere behov og dermed være et led 

i fastlæggelsen af marketingstrategien.  

Studiets opbygning består af 8 kapitler, som alle har til formål at besvare problemstillingen. 

Besvarelsen består af både induktive og deduktive metoder8. Den induktive metode anvendes i 

analyse del I, hvor der ved hjælp af kvalitative personinterviews findes underliggende drivers og 

den deduktive metode anvendes i analyse del II, hvor der ved hjælp af et kvantitativt spørgeskema 

forsøges at danne et generelt billede af markedet.  

Nedenfor ses studiets struktur ud fra modellen ”videnproduktionens hovedelementer og 

arbejdsgang”9.  

                                                      
8 Andersen, Den skindbarlige virkelighed, 2010, s. 35 
9 Andersen, Den skindbarlige virkelighed, 2010, s. 25 
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Figur 1: Struktur for studiet 

Som det ses i ovenstående model, vil studiet først gennemgå problemformuleringsdelen, hvor der 

dannes et overblik over problemfeltet og hvilke metoder der anvendes til at besvare 

problemstillingen. Dernæst gennemgås teoridelen, hvor den teoretiske referenceramme 

fastlægges, på baggrund af en diskussion af potentielle og udvalgte teorier. Efterfølgende 

gennemgås empiridelen, som er hovedanalysen i studiet. Der forsøges i denne del at danne et 

generelt billede af markedet ud fra kvalitative og kvantitative analyser samt give en anbefaling til 

mediehusene på baggrund af studiet. Til sidst gennemgås konklusionsdelen, som består af en 

konklusion af studiet, som viser en kort gennemgang af de resultater det har givet, samt en 

perspektivering på hvilke alternative problemstillinger der kunne være relevante at undersøge.  

   

1.3 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Studiet vil bygge på et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvilket betyder at man erkender 

virkeligheden som værende noget det bliver socialt konstrueret. Sandheden bliver altså skabt 

gennem interaktion og forhandling med andre individer10. Der argumenteres for at dette er et 

interessant, men også nødvendigt syn, når der skal findes underliggende drivers af forbrugernes 

adfærd.     

                                                      
10 Fuglsang & Olsen, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2004, s. 312-313 
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Da studiet anskues socialkonstruktivistisk, gøres der opmærksom på at subjektiviteten vil byde ind 

flere steder. Der vil være nogle subjektive grundantagelser om studiets retning samt hvilke 

resultater studiet vil medføre. Selvom niveauet af subjektivitet forsøges minimeret, kan det 

alligevel spille ind i ubevidste situationer, eksempelvis når der interviewes, hvor interviewguide og 

attitude kan præge informanter og respondenter i en bestemt retning samt ved tolkning af  

resultaterne. 

Ud fra ovenstående er der altså en bevidsthed om at viden om virkeligheden er socialt konstrueret 

og at selvom man for pålidelighedens skyld forsøger at minimere dette, vil det subjektive 

stadigvæk opstå bevidst eller ubevidst.  
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Kapitel 2 Metode 
 

Dette kapitel vil redegøre for relevans og udvælgelse af metoder til studiet. Der vil blive gjort 

opmærksom på styrker og svagheder ved de forskellige metoder samt hvorledes svaghederne kan 

kompenseres. Opgaven vil både bygge på primære og sekundære data, da der herved er størst 

spredning på empirien.   

 

2.1 Teorivalg 

Der vil i teoriafsnittet blive gennemgået en række relevante adfærdsmodeller samt 

kundetilfredsheds- og loyalitets modeller. Disse vil være udvalgt på baggrund af deres evne til at 

bidrage med relevant viden, til at kunne vurdere de underliggende drivers. Ud fra en diskussion af 

de forskellige teorier, udvælges de som anset for værende bedst anvendelige til netop dette 

studie.  

 

2.2 Dataindsamling 

Studiet vil bestå af både primære og sekundære data. De primære data vil blive indsamlet dels ved 

dybdegående personinterviews og dels ved en spørgeskemaundersøgelse. De sekundære data vil 

være indsamlet ud fra desk research. Nedenfor vil kan der ses en dybere forklaring af 

metodeudvælgelsen, samt overvejelserne ved de enkelte indsamlingsmetoder.  

2.2.1 Primær dataindsamling 

Studiet vil forsøge at fastlægge de underliggende drivers, men da disse motiver ofte ligger skjult i 

forbrugernes bevidsthed, er det nødvendigt at skabe en dialog for at få respondenten til at indse 

sine behov. Derfor foretages der kvalitative undersøgelser, i form af dybdegående personlige 

interviews. Denne type interviews kan bringe en dybere forståelse af informanten og dermed 

hjælpe med at finde de underliggende drivers bag deres loyalitet11. Da studiet fastlægger 

underliggende drivers, kan der berøres følsomme emner, hvorfor der ikke anvendes 

                                                      
11 Andersen, 2010, s. 169 
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fokusgruppeinterviews. Det skyldes at informanterne hurtigt kan føle sig usikre på de andre 

informanter og derfor enten tie, eller undvige fra sandheden, dermed vil studiet ikke kunne 

frembringe den rette empiri12. For at teste de tilvejebragte kvalitative resultater på en større 

stikprøve, vil der blive udarbejdet et kvantitativt spørgeskema. Dette skal hjælpe til at måle 

effekterne af de enkelte underliggende drivers. Der vil nedenfor være en dybere gennemgang af 

metoderne.   

2.2.1.1 Kvalitative undersøgelsesmetoder 

Da der jævnfør ovenstående forklaring ikke vil være anvendt fokusgruppeinterviews, er der kun 

være tale om én type kvalitativ undersøgelse, nemlig dybdegående personlige interviews.  

Dybdegående personligt interview 

Der er foretaget 12 dybdegående personlige interviews, 5 af dem er fysiske avislæsere og 7 af dem 

digitale avislæsere. Interviewene er foretaget enkeltvis og kun med én interviewer, da man på 

denne måde ikke får skabt en overtalssituation, hvor informanten kan føle at blive bedømt. 

Interviewene vil have en varighed på mellem 15-30 min. Dette kan lyde kort, men interviewer har 

vurderet de enkelte informanter og følt om der var behov for yderligere uddybelse for at nå ind til 

sandheden. Derfor er der argument for at informanterne stadig har åbnet sig, men uden en al for 

stor mængde uanvendelig information. Interviewformen har været delvist-struktureret, da denne 

form giver plads til fordybelse og samtidig holder interviewet på sporet13.  

Styrken ved personlige interview, er at der er plads til fordybelse, som netop er vigtig, da formålet 

er at fastlægge informanternes holdninger, motiver, meninger og følelser.  

Svagheden ved at anvende disse interviews er at det er en meget tidskrævende metode, da man 

kun får informationer fra én respondent af gangen, samt at det kræver tid at tolke og analysere på 

data. Med tolke menes, at ud fra opgavens videnskabsteoretiske perspektiv, vil det informanten 

siger og det den mener, ikke altid stemme overens. Derfor kan det være nødvendigt at tolke efter 

en dybere mening. Da det er nødvendigt at tolke på data, betyder det også at fortolkningerne er 

subjektive.  

                                                      
12 Andersen, 2010, s. 169-170 
13 Andersen, 2010, s. 169 
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For at kompensere for dette, vil alle interviews være læst igennem af anden part, således at der 

tjekkes for fortolkningsfejl. Derudover vil der, som tidligere nævnt, også foretages en 

spørgeskemaundersøgelse på baggrund af resultaterne fra de personlige interviews. Dette kan 

også kompensere fortolkningsfejl og generalisere resultaterne på en større stikprøve.     

Rammen for interviewene har været standardiseret, således at der har været et fælles 

identificeringsgrundlag til at vurdere forskelle mellem informanterne. For at forsøge at nå helt ind 

til informantens holdninger og værdier, samt betydning af dette, er Ladderings teknikken blevet 

anvendt. Med denne teknik stiller man hv-spørgsmål hver gang respondenten kommer med et 

udsagn14. For at sikre at alle spørgsmål har været forståelige og gavnlige, er spørgerammen blevet 

testet af inden interviewene er foretaget. Informanterne er udvalgt, således at interviewer ikke 

har en direkte relation til dem. Dette gøres for at minimere bias, således at de ikke føler sig 

bedømt. Som uddybet i afgrænsningen er informanterne også valgt ud fra deres alder (30-40 år) 

og om de er bosiddende i Københavnsområdet. For at sikre at ingen vigtige informationer gik tabt, 

når interviewene kun bestod af én interviewer og én informant, blev interviewene optaget med en 

diktafon, hvorefter de er blevet transskriberet. På denne måde sikrer man også at datamaterialet 

er minimeret subjektivt, inden der analyseres.     

2.2.1.2 Kvantitative undersøgelsesmetoder 

De kvantitative undersøgelser skal hjælpe til at øge validiteten af resultaterne fra de kvalitative 

undersøgelser15. Derfor vil disse være udført på en større stikprøve. Der er lavet én type 

kvantitativ undersøgelse, nemlig et spørgeskema.  

Spørgeskema  

De kvantitative data består af 196 besvarelser, hvor 97 af besvarelserne er fra de fysiske 

avislæsere og de 99 af besvarelserne er fra de digitale avislæsere. Spørgeskemaet vil være udført 

ud fra et standardiseret struktureret undersøgelses design. På denne måde sikres at alle 

respondenter er stillet samme spørgsmål og derfor er sammenligningsgrundlaget mest optimalt16. 

Da der også skal måles effekter på baggrund af data, er det også vigtigt at kunne sammenligne 

                                                      
14 Malhotra, et al., 2012, s. 261-263 
15 Andersen, 2010, s. 209-210 
16 Andersen, 2010, s. 170 
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resultaterne. Formålet med spørgeskemaet er som sagt, at teste allerede fundne resultater, derfor 

vil spørgeskemaet være fokuseret meget på vægtninger, såsom ”hvor enig er du i følgende udsagn 

fra 1-5”. Der argumenteres her for at den bedste måde at udforme et sådan interview, er gennem 

et postspørgeskema sendt over internettet17, da man dermed kan opnå en større svardeltagelse. 

Inden spørgeskemaet et blevet udsendt, er der blevet testet for forståelighed og brugbarhed.  

Styrkerne ved et sådan spørgeskema er at det er mindre tidskrævende da der ikke skal bruges tid 

på at foretage personlige interviews samt at alle data er dokumenteret ved besvarelse. Da data på 

denne måde bliver mindre subjektive og der er mindre bias fra intervieweren, skal der heller ikke 

bruges yderligere tid på at fortolke resultaterne.  

Svagheden ved denne form for dataindsamling er at man slipper kontrollen, da man ikke med 100 

% sikkerhed kan vide hvem der besvarer spørgeskemaet, samt graden af seriøsitet omkring 

besvarelsen. 

For at kompensere for dette, vil spørgeskemaet have en begrænset længde da man på denne 

måde sikrer sig en højere kvalitet af besvarelserne, således at respondenterne ikke når at synes 

det er tidsspilde18. For at respondenterne er mere engageret, vil der være mulighed for at vinde 

300 kr., dette kan forhåbentlig også tiltrække flere respondenter. 

Problemer ved målings og skaleringsteknikker 

Problemet ved at anvende spørgeskema er at man som interviewer ikke kan sikre sig 

respondentens forståelse af de enkelte begreber. Derfor vil data blive indhentet ved indirekte at 

spørge ind til begrebet gennem flere forskellige underspørgsmål. På denne måde kan man vurdere 

om respondenten har fået den rette forståelse. Da spørgeskemaet er en test på allerede 

indsamlede resultater, vil mange af spørgsmålene være udformet ud fra Likert skalaen, da denne 

hjælper med at finde respondentens grad af uenighed/enighed. Graden vurderes ud fra en 5 

punktskala, da der argumenteres for at denne vil kunne frembringe de bedste resultater. Der 

vælges ikke en 4 punktskala, da denne ikke giver et nuanceret nok svar samt at der ønskes en 

”hverken enig/eller uenig” mulighed, således at respondenten ikke tvinges til at give en mening 

                                                      
17 Andersen, 2010, s. 174-175 
18 Andersen, 2010, s. 178 
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den ikke har. Selvom en 8 punktskala vil kunne give et meget nuanceret billede af respondenterne, 

fravælges dette da det kan være svært for respondenterne at vurdere forskellene i kategorierne19.  

Spørgeskemaet består også af andre typer spørgsmål, hvorfor der også vil være anvendt andre 

skalatyper. Der anvendes blandt andet ”nominale skalaer”, som anvendes til eksempelvis et 

spørgsmål om køn, da denne klassificerer objekter uden at sige noget om objekternes 

karakteristika. Der er også anvendt ordinal skala, som hjælper med at karakterisere respondenten, 

ved at rangere svarmulighederne. Derudover er der anvendt interval skala som hjælper med at 

rangere hvor enig/uenig respondenten er i et udsagn. Det der karakteriserer skalaen er at der er 

numerisk lige afstand mellem svarene. Som nævnt ovenfor er denne skala den der anvendes mest 

i spørgeskemaet. Den sidste type skala, er ratio-skalaen, som kan hjælpe med at give information 

om respondenten, såsom indkomst og alder20.       

2.2.2 Sekundær dataindsamling 

Da de sekundære kilder vurderes til ikke at have samme grad af pålidelighed, anvendes disse til at 

skabe en baggrundsviden på området. Af sekundære data vil der være anvendt; artikler fra 

tidsskrifter, hjemmesider, lærebøger, samt publikationer. Der vil altså være anvendt både 

forskningsdata, som er indsamlet af andre forskere, samt procesdata, som produceres i tilknytning 

til de løbende aktiviteter i samfundet og organisationerne21.   

 

2.3 Kildekritik 

Dette afsnit har til formål at vurdere på de indsamlede data, såvel kvalitative som kvantitative.  

For at vurdere validiteten af data, vil resultaterne af studiet blive vurderet i forhold til lignende 

studier. På denne måde kan man vurdere om der skulle være eventuelle sammenhænge.  

Når reliabiliteten vurderes, ses på om data viser det man egentlig ønskede at få indsamlet. Da 

studiet indeholder kvalitative data, vil der altid være en grad af fortolkning. Samtidig er det også 

vigtigt at være opmærksom på at respondenterne nogle gange forsøger at fremstå anderledes end 

                                                      
19 Malhotra, et al., 2012, s. 424-425 
20 Malhotra, et al., 2012, s. 412-416 
21 Andersen, 2010, s. 159 
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de egentlig er, hvorfor der også kan være bias. I de kvantitative studier, vil der være mindre 

subjektivitet, hvorfor reliabiliteten også vil være højere. Sekundære kilder vil alt andet lige have en 

mindre grad af reliabilitet, da man som læser ikke kan sikre sig dataindsamlingen. For at minimere 

dette, er der kun anvendt sekundære data fra meget pålidelige kilder.  

Ud fra ovenstående vurderes studiet samlet set til at have en acceptabel grad af reliabilitet og 

validitet.  

 

2.4. Mangler inden for data 

Da målgruppen for studiet har været meget begrænset, har der været færre informanter og 

respondenter end ønsket. Studiet består som nævnt tidligere af 12 informanter i de kvalitative 

undersøgelser, hvor 15-20 informanter ville være at foretrække. De kvantitative undersøgelser 

bygger på 196 observationer, hvor der også kunne ønskes en smule højere svardeltagelse. Dette 

anses ikke som et problem, men der gøres opmærksom på at graden af generaliserbarhed er 

minimeret. Derfor vil studiet muligvis forklare stikprøven bedre end populationen. Dog anses 

studiet for at kunne give en god indikation af de underliggende drivers. 
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Kapitel 3 Teori 

 

3.1 Tidligere studier 

Først er det relevant at undersøge hvad tidligere studier omkring aviser har vist, da dette kan 

hjælpe med at tilpasse studiet til at undersøge nye områder, samt styrke validiteten af studiets 

resultater.  

Når der ses på hvilke områder der tidligere er blevet studeret omkring digitale aviser og fysiske 

aviser, er udvalget ikke stort. Der er dog en bred spredning på undersøgte områder. Nogle studier 

undersøger fra udbydernes side, andre kvalitet af aviserne og igen nogle der undersøger 

forbrugernes villighed til at betale. Det mindst berørte emne er faktisk, studier der har fokus på 

forbrugerne.  

Det mest berørte emne er omkring om online aviserne kannibalisere den fysiske avis, og dermed 

bliver der undersøgt om produkterne kan fortsætte som komplimentære produkter eller om man 

vil se en udvikling af at forbrugerne i fremtiden vil substituere den fysiske avis med den digitale. 

Ifølge Porter, er der i erhvervslivet en meget udbredt opfattelse af at salg af produkter via 

internettet, kannibaliserer de samme produkter via de traditionelle kanaler22. Gilbert er en af 

fortalerne for at henholdsvis den digitale og den fysiske avis kan fungere som komplimentære 

produkter, da han gennem sine studier argumenterer for at et betydeligt antal læsere af den 

fysiske avis, faktisk havde været tidligere læsere af ”deres avis” digitale udgave. Derfor mener han 

at den digitale version kan fungere som det første kontaktpunkt for læsere, som kan blive 

fremtidige kunder af den trykte udgave af avisen23.   

Shrihari Sridhar et al. undersøger om hvorvidt online avisannoncering kannibaliserer trykt 

avisannoncering. I deres artikel argumenterer de for at kun 7-17 % af tabet i trykte annoncer kan 

spores tilbage til en kannibalisering, på grund af voksende online avisannoncering. Derudover 

argumenterer de også for at annoncefaldet i trykte aviser ikke vejes op af en stigning i online 

annoncer, men i stedet bliver substitueret væk til andre medier som ikke er aviser24.   

                                                      
22 Porter, 2001, s. 62-79 
23 Flavián, et al., 2009, s. 638 
24 Shihari Sridhar, et al., 2015, s. 316 
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Carlos Flavián et al. mener ligesom dette studie, at det er efterspørgselsperspektivet der er det 

interessante. De går derfor ind og undersøger motivationen og adfærden bag et køb af en digital 

vs. en fysisk avis. I deres studie når de frem til at i jo højere grad en forbruger søger efter aktuelle 

nyheder, jo mindre substituerende ser man den digitale avis med den traditionelle. Dette skal 

forstås som at jo mere interesseret man er i aktuelle nyheder, i jo højere grad vil man være 

tilhænger af den digitale avis. Derudover argumenterer de også for at en forbruger der læser 

aviser som vane eller som fritid, vil se den digitale og den fysiske avis som mere substituerbare. 

Man ser altså ikke den store forskel mellem medierne, når man læser nyheder som vane eller 

fritid25.   

Tessio er i sit studie enig med Flavián et al. omkring at forbrugere der søger en aktuel information 

er mere tilhængere af digitale medier. Dog udvides denne forståelse, da der argumenteres for at 

digitale aviser er rettet mod pragmatiske læsere, som søger en information der relevant for netop 

forbrugerens behov og dermed også ignorerer alle andre artikler der ikke har hans direkte 

interesse26. På samme måde er Rathmann enig, da der her argumenteres for at man anvender en 

digital avis frem for en fysisk, når man ønsker at søge opdaterede nyheder27.  

Ligesom Flavián et al. mener flere forskere også at underholdning, fritid og vane har en 

sammenhæng med den fysiske avis. Vi så tidligere at Favián et al. argumenterede for at man så 

formaterne som mere substituerbare, når man havde vane og fritid som fokus. Stephenson 

argumenterer for at fysiske aviser er forbundet som en fritidsaktivitet, hvor Bogart går mere i 

dybden og argumenterer for at avislæsning er mere afslappet og detaljeret, når forbrugerne læser 

det i fysisk format28. Len Rios et al. argumenterer for at forbrugere der læser aviser af vane, i 

højere grad anvender det fysiske format og dermed, vil de være mindre tilhængere af den digitale 

version29.  Selvom de har hver deres tvist af forklaring, mener de i bund og grund det samme, 

nemlig at forbrugerne forbinder og anvender den fysiske avis i højere grad som en fritidsaktivitet 

og som noget de gør af vane, der er altså en form for ”hygge” forbundet med det fysiske format.   

                                                      
25 Flavián, et al., 2009, s. 649-651 
26 Flavián, et al., 2006, s. 327 
27 Rathmann, 2002, s. 485-298 
28 Flavián, et al., 2006, s. 328 
29 Rios, et al., 2001 
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3.2 Mangler fra tidligere studier 

Som det ses af ovenstående redegørelse for tidligere studier, er der en del studier, men kun få der 

omhandler det område som dette studie vil undersøge. Der kunne ses at studierne fra 

efterspørgsels perspektivet kom med årsager til hvorfor en forbruger ville vælge at købe en digital 

avis frem for en fysisk avis, men der er ingen studier der undersøger vægtningerne for de 

underliggende drivers af forbrugernes loyalitet, for henholdsvis en fysisk og en digital avis. Dette 

område er netop interessant, da studier har vist at fastholdelse af kunder er langt billigere end 

nyerhvervelse30. Det vil altså være yderst relevant for mediehusene at kende de underliggende 

drivers der fører til at deres kunder bliver loyale.    

 

3.3 Definition af loyalitet og kundetilfredshed 

Da studiets hoved fokus vil være at undersøge de underliggende drivers der fører til en loyalitet 

for enten en fysisk eller en digital avis, vil der nedenfor blive defineret hvad loyalitet er. Da 

loyalitet er tæt forbundet med kundetilfredshed, vil dette også blive defineret.  

3.3.1 Definition af loyalitet 

At lave en entydig definition på loyalitet kan være svært, da forskere gennem tiden har haft mange 

forskellige udtalelser. Studiet vælger at fokusere på en definition, som argumenterer for det de 

fleste forskere medtager i deres definitioner, nemlig Olivers:     

” a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in the future,  
thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influences 

and marketing efforts having the potential to cause switching behavior31” 

 

Det ses i ovenstående definition at han har 2 fokusområder, nemlig at loyalitet er drevet af 

forbrugerens intention om genkøb i fremtiden, men også af den attitude forbrugeren har over for 

produktet.   

Selvom Oliver i sin definition af loyalitet, argumenterer for at forbrugerens attitude over for 

produktet også er vigtig, vurderes det at han ikke forklarer den eksterne attitude. Den eksterne 

attitude som også udskiller sig i Word of mouth (herefter WOM), er meget væsentlig. Dette 

                                                      
30 Svanholmer, 2001, s. 254 
31 Oliver, 1999, s. 34  
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begreb er der først kommet fokus på de senere år, men det samler den adfærd som en forbruger 

formidler videre til andre potentielle forbrugere. Hvis en kunde er loyal over for et produkt, vil de 

ofte også ytre positiv WOM, dog vil der være eksempler på at man er adfærdsloyal over for sit 

produkt, men egentlig ytrer negativ WOM, dette er ofte i tilfælde hvor det er besværligt eller 

mentalt krævende at skulle skifte udbyder. Der vil altså her være tale om forbrugere som ikke er 

tilfredse med deres produkt, men bliver ved med at forbruge det. Fornell beskriver dette som, at 

loyale kunder ikke altid er tilfredse kunder, men tilfredse kunder har en tendens til at være loyale 

kunder32. I de fleste tilfælde vil positivt WOM være mere fordelagtigt end negativt, hvorfor 

mediehusene bør holde deres kunder tilfredse og loyale.     

Ud fra ovenstående kan der altså konkluderes, at loyalitet har en række forudsætninger: 

 Virksomhedens parametre skal tilfredsstille kunden.  

 Disse parametre skal differentiere sig over for konkurrenternes parametre, således at 

kunden kan skelne produktet fra andre produkter.  

 Virksomheden skal som minimum tilfredsstille forbrugerens behov, men hvis der skal 

opnås en højere grad af loyalitet, skal de mere end blot lige tilfredsstille. Ifølge Fornell er 

der dog tilfælde hvor kunden ikke behøver at være tilfreds for at være loyal.    

3.3.2 Definition af kundetilfredshed 

Ligesom med kundeloyalitet, er kundetilfredshed også et meget diskuteret emne. Men studiet vil 

igen holde sig til Olivers definition, som han formulerer således: 

”Satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is a judgement that a product or service feature,  
or the product or service itself, provided (or is providing) a pleasurable level of consumption-related fulfillment, 

including levels of under- or overfulfillment.33” 
 

I ovenstående definition forklarer han altså at kundetilfredshed udspiller sig af om et produkt eller 

service lever op til de forventninger, som kunden havde inden. Har kunden eksempelvis en 

forventning om at produktet har en høj kvalitet inden købet, men efter købet finder ud af at 

kvaliteten var lavere end forventet, vil det ende med en kundeutilfredshed, visa versa.  

                                                      
32 Fornell, 1992, s. 7  
33 Oliver, 1997, s. 392 
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Ud fra ovenstående kan der altså konkluderes at kundetilfredshed har følgende forudsætninger: 

 For at en kunde opnår kundetilfredshed, skal kundens oplevelse være bedre end de 

forventninger den havde inden.  

 Kundetilfredshed leder til loyalitet. 

3.3.3 Forskel mellem kundetilfredshed og loyalitet 

Som det kan konkluderes af ovenstående definitioner, så binder kundetilfredsheden sig mere til 

tidligere erfaringer og forventninger, hvor kundeloyalitet hører til den fremtidige effekt af 

indfrielsen af de tidligere erfaringer og forventninger. Dermed kan man altså se et 

afhængighedsforhold mellem kundetilfredshed og loyalitet, hvor tilfredshed er en uundværlig fase 

i loyalitetsdannelsen34.  

 

3.4 Loyalitet online og offline 

I takt med samfundets udvikling er loyalitet blevet en sjælden faktor blandt forbrugere. Dette 

skyldes blandt andet den store mængde af information og tilgængelighed som forbrugerne bliver 

udsat for. Da mennesket har begrænsede mentale ressourcer, er det befriende for forbrugere at 

læne sig op af loyalitet, da de på denne måde kan spare på deres mentale ressourcer fordi 

informationssøgningen dermed vil være mindre35. Men da tilgængeligheden for informationer i 

dag er let, behøver forbrugerne ikke længere skulle bruge den samme mængde mentale 

ressourcer, hvorfor forbrugere i dag er mere villige til at søge alternativer og dermed slipper det 

loyale.  

Denne nye tilgang har også gjort at virksomhederne har været nødsaget til at udtænke nye 

strategier. Derfor har marketingbegrebet over de sidste årtier bevæget sig fra en 

transaktionsbaseret tilgang, til en mere relations baseret tilgang. Tidligere gjaldt det om for 

virksomhederne at sælge så meget som muligt til den enkelte kunde og dermed var der ikke det 

store fokus på service. I dag ser man virksomhederne forsøge at danne relationer til deres kunder, 

                                                      
34 Oliver, 1999, s. 34 
35 Hansen, 2005, s. 425-426 
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gennem eksempelvis service og loyalitetsprogrammer. Den ekstra service ligger især i, at man 

forsøger at tilpasse produkterne til forbrugerne i langt højere grad36.  

3.4.1 Tendenser offline 

Avisoplaget har været dalende i mange år, en af grundene kunne være at den fysiske avis i dag 

stadig er et produkt der henvender sig til en bred målgruppe. Som der ses ovenfor er forbrugerne i 

dag i større grad blevet forvent med et tilpasset produkt, som kun indeholder deres interesser. 

Selvom der ses forskellige udbyder af fysiskaviser som henvender sig til forskellige segmenter, vil 

der ikke blive argumenteret for at der er tale om et persontilpasset produkt, som ses mange andre 

steder. Du får eksempelvis både sport, rejse og bil tillægget i din avis, selvom du kun er 

interesseret i rejsetillægget. Dermed skal forbrugeren bruge mentale ressourcer på at sortere sine 

nyheder. Derimod ses der en langt højere grad af loyalitet blandt fysiske avislæsere, da de 

færreste skifter mellem hvilke aviser de læser37. 

3.4.2 Tendenser online 

Online ser vi en langsom stigning i salget af onlineaviser. Dette kan skyldes at mediehusene i lang 

tid har set internettet som en mulighed for at udgive deres avis online, i stedet for at bruge 

medierne som to forskellige platforme. Som tidligere nævnt findes der mange forskellige online 

nyhedsmuligheder. Dette gør også at forbrugerne i højere grad har mistet deres loyalitet for 

”deres” avis. I dag er mange nyhedssider gratis online, hvor forbrugerne kan gå ind og finde den 

mest nødvendige viden. Først kigger forbrugeren på dr.dk, men ønsker flere nyheder så derfor går 

han efterfølgende ind på bt.dk. Der ses altså online at der ikke er den samme tendens til loyalitet 

som ved fysiske aviser38. Til gengæld har mediehusene en bedre mulighed for at være relations 

baseret digitalt, da man i dag online kan spore præcis hvilken kunde der sidder bag skærmen39. 

Dermed kan de tilpasse avisen, således at den bliver langt mere skræddersyet til den enkelte 

kunde. 

Der kan altså ud fra tendenserne henholdsvist online og offline konkluderes, at der er forskellige 

muligheder for mediehusene til at opnå loyalitet. Det interessante er nu hvilke underliggende 

                                                      
36 Svanholmer, 2001, s. 203-204 
37 www.navisen.dk 
38 www.navisen.dk 
39 www.erhvervsstyrelsen.dk 
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drivers der fører til denne loyalitet og dermed kan vise hvilke parametre mediehusene bør have i 

fokus til deres strategiplanlægning af de to platforme.      

 

3.5 Loyalitets og kundetilfredshedsmodeller 

Studiet forsøger at finde de underliggende drivers som fører til loyalitet. Ud fra ovenstående er 

der defineret hvad loyalitet er, samt at kundetilfredshed er med til at opdrive loyalitet. Derfor er 

det nu relevant at undersøge kundetilfredshedsmodeller, da disse kan hjælpe til at finde de 

underliggende drivers der ligger bag kundetilfredshed, som derefter fører til loyalitet.   

3.5.1 Historie bag kundetilfredshedsmodeller 

Der er gennem årene blevet udviklet adskillige kundetilfredshedsmodeller, men det første 

nationale kundetilfredshedsindeks blev udviklet i Sverige i 1989. Denne model kaldes SCSB 

(Swedish Customer Satisfation Barometer)40.  I 1994 blev SCSB tilpasset, og blev til det anerkendte   

kundetilfredshedsindeks ACSI (American Customer Satisfaction Index)41. Denne model er siden 

hen blevet udviklet i landene Østrig, Danmark, Norge og flere andre steder i Europa, alle med 

metoden ACSI i fokus42. I 1999 kom der atter en videreudvikling på både SCSB og ACSI, som er 

modellen ECSI (European Customer Satisfaction Index), senere omdøbt EPSI (European 

Performance Satisfaction Index)43. EPSI og ACSI er næsten identiske, men i EPSI tager man også 

højde for variablen ”image” og at variablen ”opfattet kvalitet” bliver delt i service og produkt44.    

3.5.2 Diskussion af kundetilfredshedsmodeller 

For at kunne udvælge den kundetilfredshedsmodel som passer bedst til studiets genstandsfelt, 

samt fortolkning af loyalitet og tilfredshed, vil der nedenfor først komme en kort redegørelse af de 

enkelte modeller, efterfulgt af en diskussion for valg af kundetilfredshedsmodel. 

                                                      
40 Fornell, et al., 1996, s. 11 
41 Fornell, et al., 1996, s. 11 
42 Terblanche, 2006, s. 1 
43 Martensen, Grønholdt, & Kristensen, 2000, s. 509 
44 Juhl, et al., 2002, s 1-2 
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3.5.2.1 SCSB - Swedish Customer Satisfation Barometer 

Denne model er den første af sin slags og blev etableret i 

Sverige.  Modellen blev udviklet som et forsøg på at gøre 

industrierne mere konkurrence- og markedsorienterede, 

samt fremme kvaliteten, fremfor at tænke i outputtets 

mængde. Med denne model, kunne man nu også se 

kvaliteten af outputtet set fra forbrugerenes synspunkt. 

Kvaliteten er interessant at viden noget om, da det er 

denne der styrer niveauet af kundetilfredshed og dermed en virksomheds fremtidsudsigter45. Figur 

2 viser modellen grafisk46.  

3.5.2.2 ACSI (American Customer Satisfaction Index) 

  Som nævnt ovenstående, er ACSI en 

videreudvikling af SCSB, som yderligere inddrager 

”opfattet kvalitet” og ”kundernes forventninger”47. 

Hovedformålet for ACSI er at undersøge 

kundeloyalitet og derigennem estimere effekterne 

af ”tilfredshed”48. Figur 3 viser modellen grafisk49.  

3.5.2.3 EPSI modellen (European Performance 

Satisfaction Index) 

EPSI modellen har til formål at forsøge at måle et 

niveau for kundetilfredshed og loyalitet samt 

sammenhænge mellem disse de underliggende 

variable50. Modellen startede op som et 

pilotprojekt  

                                                      
45 Fornell, 1992, s. 1 
46 Johnson, et al., 2001, s. 217-245 
47 Johnson, et al., 2001, s. 217-245 
48 Terblanche, 2006, s. 2 
49 Fornell, 1996, s. 8 
50 Ciavolino & Dahlgaard, 2007, s. 546 

Figur 2 – SCSB-modellen 

Figur 3 – ACSI-modellen 

Figur 4 – EPSI-modellen 
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over 12 lande, deriblandt Danmark, og senere udviklede man modellen51. Figur 3 viser modellen 

grafisk.52 

3.5.2.4 Diskussion af modellerne 

Ud fra den ovenstående introduktion af kundetilfredshedsmodellerne, kan der altså diskuteres 

hvilken model der passer bedst til studiets genstandsfelt. Da SCSB er udviklet specielt til det 

svenske marked og ikke er særlig udbredt, argumenteres der for at den interessante diskussion 

ligger i, om det er ACSI eller EPSI der er den mest optimale model. Som nævnt minder modellerne 

meget om hinanden, men der er dog stadig en smule forskel. Fordelen ved EPSI er, at den er 

blevet udviklet for at tilpasse europæiske lande, hvilket er en fordel når studiet omhandler 

Danmark. Normalt vil ulempen med EPSI være at den ikke tage højde for variablen ”kundeklager”, 

men da formålet med dette studie er at fastlægge de underliggende drivers for loyalitet af en 

fysisk vs. digital avis, vil der alligevel ikke blive set i dybden på kundeklager. Variablen ”tillid” 

indgår heller ikke direkte i modellen, men der vil her argumenteres for at ”tillid” vil blive behandlet 

under variablen ”image”53. ACSI dækker bredere i forhold til den offentlige sektor, men da vi her 

undersøger forbruger forhold, har dette heller ikke nogle relevans54. Ud fra ovenstående 

argumenter, argumenteres der for at EPSI er det mest optimale valg for dette studie. 

3.5.3 Dybere om EPSI 

Ovenstående er EPSI kort defineret. Modellen giver altså en indikation af de variable som menes 

at føre til loyalitet. Den giver altså nogle overordnede variable hvor indenfor de underliggende 

drivers til loyalitet kan findes.  

Modellen består i alt af 7 latente variable, hvilket betyder at man ud fra disse variable ikke direkte 

kan observere en adfærd. Derfor operationaliseres disse af to til seks målevariable, som kan 

observeres gennem underspørgsmål55. Som det ses i modellen vist ovenfor, er modellens 

afhængige variabel ”kundeloyalitet”, dens to medierende variable ”kundetilfredshed og ”opfattet 

værdi”, og de fire uafhængige variable ”image”, ”forventninger”, ”produktkvalitet” og 

”servicekvalitet”. Ses der på den afhængige variabel ”kundeloyalitet”, er der ikke tale om en 

                                                      
51 Juhl, et al., 2002, s. 2 
52 Martensen, et al., 2000, s. 510 
53 Ball, et al., 2004, s. 3 
54 Measuring Customer Satisfaction (PDF), s. 5 
55 Juhl, et al., 2002., s. 2 
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faktisk adfærd, men nærmere en intention til fremtidig adfærd, hvilket passer til den tidligere 

præsenterede definition af loyalitet fra Oliver. Modellen måler variablen ud fra fire egenskaber: 1) 

sandsynligheden for genkøb, 2) sandsynligheden for at krydskøbe, 3) sandsynligheden for at 

forbrugeren vil anbefale det til andre (WOM), 4) at forbrugeren bliver hos virksomheden56. Den 

medieredende variabel ”kundetilfredshed” bliver baseret på 1) forbrugernes køb og 2) forbrug af 

produktet over tid, hvilket også passer til Olivers definition. Den anden medierende variable 

”opfattet værdi” er styret af de uafhængige variable. Denne variabel er meget interessant, da den 

giver en dybere forklaring af hvad der driver kundetilfredsheden og der igennem 

kundeloyaliteten57. Ifølge modellen bliver den opfattede værdi og dermed kundetilfredsheden 

styret af følgende uafhængige variabler; ”Image” som har en stor betydning i et marked hvor der 

er stor konkurrence. Dette kan skyldes at forbrugerne anvender ”image” som screening for, at 

minimere antallet af alternativer. ”Forventninger” som er interessant for at bedømme den 

overordnede u-/tilfredshed. ”Produktkvalitet” som måler forbrugerens holdning til produktets 

attributter og ”servicekvalitet” som måler de attributter der omkring de menneskelige faktorer 

som bl.a. personalet, atmosfæren, altså den service man får omkring produktet[Ibid.]. Kvaliteten 

er et interessant område at undersøge, da denne er mere dynamisk end den opfattede pris. Det er 

altså også her virksomheden kan differentiere sig fra markedets alternative[Ibid.].         

3.5.4 Brug af EPSI 

Ud fra den ovenstående teori om EPSI, vil der altså argumenteres for at modellen vil være relevant 

for studiet. Ved at finde de underliggende motiver til at forbrugere bliver loyale og tilfredse med 

et produkt, i dette tilfælde en fysisk/digital avis, kan man fastlægge adfærden. Modellen bidrager 

med en struktur og en forståelse af hvad der gennemløber en forbruger inden den bliver loyal, 

hvorfor den vil anvendes som referenceramme. Men for at kunne fastlægge målevariablerne for 

de uafhængige variable, vil en forståelse af forbrugeradfærden være nødvendig. Derfor bør der 

anvendes en metode eller model til indsamling af data, som kan redegøre for adfærden. Når 

målevariablerne, altså de underliggende drivers, er fremfundet gennem kvalitativ analyse, vil 

effekterne efterfølgende blive målt gennem Smart PLS.  

                                                      
56 Johnson, et al., 2001, s. 217-245 
57 Lee, et al., 2008, s. 5-10 
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3.6 Forbrugeradfærd 

For at indbringe viden om hvilke målevariable der kan forklare EPSI’s uafhængige variable, 

undersøges muligheden, for brug af adfærdsteorier. Der vil her blive taget udgangspunkt i de to 

mest klassiske adfærdsteorier, nemlig ”Theory of reasoned action” og ”Theory of planned 

behavior”. Efter en kort gennemgang, vil der være en diskussion for valg af teori, samt hvordan 

teorien anvendes i studiet.   

Modellerne er udvalgt til at beskrive forbrugeradfærden, da de kan beskrive en bestemt adfærd 

samt hvilken attitude forbrugerne har over for denne adfærd. Netop attituden er vigtig, når de 

underliggende drivers skal fastlægges.  

3.6.1 Theory of reasoned action 

I 1975 udviklede forskerne Martin Fishbein og Icek Ajzen modellen ”Theory of reasoned actions” 

(herefter TRA), som var en videreudvikling af deres tidligere udformede modeller. For kort at 

beskrive TRA-modellen, kan den anvendes til at beskrive hvilke faktorer som fører til en forbrugers 

attitude over for et given produkt, samt den sociale sammenhæng. Modellen kan derfor deles op i 

to dele, den ene hvor man undersøger forbrugerens egen overbevisning omkring en adfærd 

(attitude toward behavior) og den anden, hvad forbrugeren tror andre tænker om denne type 

adfærd (subjective norm)58. TRA-modellen har opnået stor succes og er blevet anerkendt for sin 

måde at beskrive adfærd. Men som mange andre modeller, har der også været en del kritik af 

modellen, som at den ikke tager højde for moralske hensyn, vaner og tidligere adfærd59. Men en 

accepteret mangel, er at modellen ikke tager højde for at forbrugeren kan have begrænsninger eller 

manglende kompetencer i forhold til at kunne udføre den adfærd, som de ønsker at udføre. Årsagen 

til at denne del er en accepteret kritik, er at Ajzen selv i 1991 har videreudviklet denne del ind i en 

model, som han kalder ”Theory of planned behavior”60.  

                                                      
58 Bilag 1 del 1 
59 Ajzen, et al, 1975 
60 Ajzen, 1991, s. 181 
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3.6.2 Theory of Planned Behavior 

Denne model er altså en videreudvikling af TRA-modellen. Som udgangspunkt er modellen den 

samme, den tilføjer blot en ekstra faktor nemlig forbrugerens kompetencer til at udføre en given 

adfærd61.  

3.6.3 Valg af model 

Ud fra ovenstående redegørelse af modellerne, argumenteres der for at TPB-modellen vil være det 

mest optimale valg. Grunden til dette er at denne også tager højde for forbrugernes kompetencer 

og dermed tillige opvejer kritikken fra TRA-modellen. Der kan diskuteres om kompetencer og 

adgang er relevant for studiet, da vi befinder os i Danmark og at alle næsten har mulighed for at 

udføre en handling omkring aviser, men da der kan opstå interessante drejninger, vil denne del 

ikke udelukkes på forhånd.  

3.6.4 Dybere om Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (herefter TPB) tager udgangspunkt I tre faktorer; Attitude towards 

behavior, subjektiv norm og Perceved Behavioral Control.  

Attitude towards behavior (ATB): 

Dette er den del af modellen som minder mest om den oprindelige model fra Fishbein. I denne del 

ser man på hvordan forbrugeren vægter en given adfærd, ud fra de overbevisninger den har 

omkring adfærden. Adfærden vurderes her ud fra de fordele, man vil have ud af adfærden samt de 

konsekvenser den har. Man vil her forsøge at afveje adfærden ud fra en evaluering af hvor stor 

betydning adfærden har62. Nedenfor ses formlen for ATB: 

𝐴 =∑𝑏𝑖𝑒𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(A = attitude, b = beliefs, overbevisninger, e = evaluation, vægtning/positiv vs. negativ)  

 

 

                                                      
61 Ajzen, 1991, s. 183-185 
62 Ajzen, et al., 1975 
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Subjektiv norm: 

Der ses også på den subjektive norm, altså det en person tror at andre tænker om sin eller en 

given adfærd. Det er interessant at undersøge dette felt, da undersøgelser viser at andres 

meninger til hvorledes man agerer, samt hvilken adfærd man har, har en stor effekt på den 

undersøgte persons adfærd.  Ifølge modellen deler man den subjektive norm op i to dele. Den 

første del består af den undersøgte persons tanker om at han udfører en bestemt adfærd, dette 

kaldes ”normative beliefs” (n). I den anden del ser man på den undersøgte persons motivation for 

at udføre en bestemt type adfærd, denne del kaldes for ”motivation” (m)63. Formlen for den 

sociale norm ser ud som nedenstående:   

𝑆𝑁 =∑𝑛𝑖𝑚𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Percieved Behavioral Control (PCB): 

PCB kan opdeles i to faktorer, nemlig Control beleifs (c) og adgang til at udføre handlingen (p). 

Control beliefs går ud på man undersøger hvorvidt forbrugeren mener han har kontrol over at 

kunne udføre en given handling og har adgang til at kunne udføre selve handlingen64. Formlen for 

PCB ser ud som nedenstående: 

𝑃𝐵𝐶 =∑𝑐𝑖𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Efterfulgt af disse tre grundlæggende elementer, vil forbrugeren vurdere vigtigheden af adfærden 

for ham, hvilket giver ham en intention om evt. at udføre adfærden, som til sidst ender med en 

bestemt adfærd. Dette giver en samlet model, som grafisk udformer sig som nedenstående:   

                                                      
63 Ajzen, et al., 1975 
64 Ajzen, 1991, s. 183 
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Figur5 - Theory of planned behavior65 

3.6.5 Brug af TPB-modellen 

Nedenfor vil der blive gennemgået hvorledes modellen Theory of planned behavior kan anvendes 

til at besvare studiets problemfelt, samt hvordan de forskellige områder kan bidrage med vigtig 

viden om forbrugerens adfærd. Som nævnt ovenfor består modellen af tre dele: 

Attitude towards behavior: Ved at undersøge denne del, kan man fastlægge forbrugerens holdning 

til produktet, i dette tilfælde holdning til den fysiske eller digitale avis. Det kan her også ses hvilken 

attitude forbrugeren har over for adfærden at læse en fysisk avis og en digital avis. Der ses altså 

her på om forbrugeren får opfyldt sine behov til produktet, om de bliver underholdt, får den viden 

de ønsker, er artiklerne skrevet forståligt, får man en dyb nok viden, osv. Alle disse faktorer er 

sandsynligvis meget forskellige for den enkelte forbruger, samt hvilken situation forbrugeren er i. 

Der ses altså her på hvordan den enkelte forbruger vægter sine behov, kontra hvad mediet 

opfylder for dem. Derfor vil der her kunne ses en forskel i adfærd og attitude hos de forskellige 

informanter.  

Subjektiv norm: Ved at undersøge denne del, kan man fastlægge forbrugerens tanker om hvordan 

han mener, omgivelserne mener om hans adfærd, altså i dette tilfælde omgivelsernes tanker om 

                                                      
65 Grafisk inspireret af: Kotler, et al., Marketing Managment, s. 281 
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hans adfærd at læse en fysiske avis kontra en digital avis. Hvis forbrugeren er ung, kan han måske 

føle at andre unge ser ned på ham fordi han læser en fysisk avis, fordi han føler de synes det er lidt 

gammeldags. Der ses også her på hvor vigtig den sociale gruppe er for forbrugeren. Hvis 

forbrugeren for eksempel går i skole, er klassekammeraternes holdning om ham måske vigtigere 

end hans forældres. Derfor kan han ifølge ovenstående eksempel måske læse digital avis i skolen 

for at fremstå moderne, men foretrækker i virkeligheden en fysisk avis og læser derfor altid avisen 

i fysisk form derhjemme, da han ikke mener at hans forældres holdning er lige så betydningsfuld. 

Det ses også her at både antallet af forskellige sociale grupper og størrelser, samt vigtigheden af 

denne faktor, kan variere meget fra forbruger til forbruger.   

Perceived behavioral control: Ved at undersøge denne del, kan man fastlægge om forbrugeren 

føler at de har kontrollen og kompetencerne til at udføre handlingen, i dette tilfælde eksempelvis 

om man kan købe/læse fysiske og digitale aviser. Da studiet er afgrænset til Danmark, vil andelen 

af folk der ikke har kompetencer til enten at læse en fysisk avis eller en digital avis være minimal. 

Man vil dog kunne finde ældre personer som måske ikke kan finde ud af computer, smartphone 

eller tablet, som derfor vil være begrænset fra den digitale avis. Der vil heller ikke i Danmark være 

mange der rent fysisk ikke har råd til at købe avisen, hvorfor det i stedet vil være et 

prioriteringsspørgsmål. Da studiet fokuserer på folk i alderen 30-40 år, kan der diskuteres om 

denne model er interessant for studiet, men den vil alligevel være medtaget, da der muligvis kan 

forekomme andre begrænsninger hos respondenterne.   

Ud fra ovenstående kan der altså argumenteres for at modellen med fordel kan anvendes til at 

fastlægge og beskrive forbrugerenes adfærd i forhold til fysiske og digitale aviser.  

Begrænsningerne ved at anvende TPB-model 

TPB-modellen er altså rigtig god til at få gravet de underliggende drivers frem fra forbrugerne, 

men den har nogle begrænsninger i forhold til målinger af driversne. Efter at have fundet de 

underliggende drivers, kunne det være interessant at måle vægtningen af dem gennem EPSI-

modellen. På denne måde vil mediehusene lettere kunne se hvilke underliggende drivers der er 

mest interessante at arbejde med, samt hvilke de blot bør have i deres bevidsthed.  
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3.7 Segmentering 

Da der muligvis vil være forskellige typer forbrugere af henholdsvis en fysisk avis og en digital avis, 

kan der være forskellige underliggende drivers bag deres adfærd. Derfor er det relevant at 

undersøge om det er muligt at forklare de underliggende drivers udelukkende på baggrund af om 

de er fysiske eller digitale avislæsere eller om der er tale om segmenter ud fra livsstil. Til at 

vurdere om der ligger forklaringer i segmenter, anvendes Kotlers segmenteringskriterier66.  

3.7.1 Geografiske segmenteringskriterier 

De geografiske segmenteringskriterier er tidligere fastsat til at være bosiddende i 

Københavnsområdet. 

3.7.2 Demografiske segmenteringskriterier 

Også de demografiske kriterier er fastsat tidligere, til folk i alderen 30-40 år.  

3.7.3 Adfærdsmæssige segmenteringskriterier 

Det adfærdsmæssige segmenteringskriterie er at de skal være abonnenter af henholdsvis en 

digital eller en fysisk avis. Derfor inddeles informanterne altså i et segment for digital aviser og et 

segment for fysiske aviser.   

3.7.4 Psykografiske segmenteringskriterier 

De psykografiske kriterier er relevante i denne kontekst, da man her kan segmentere de to 

eksisterende segmenter i mindre segmenter på baggrund af informanternes livsstile. Til det 

anvendes Minerva-modellen, som er en traditionel og simpel model.  

                                                      
66 Kotler, et al., Marketing Managment, s. 368-383    
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3.7.4.1 Minerva-modellen 

Minerva modellen inddeler folk i 5 forskellige 

livsstilssegmenter, baseret på deres individuelle 

værdier. Modellen er udviklet i mange 

udformninger, men der tages udgangspunkt i 

figur 6, da den simplificerer livsstilene. Som det 

ses i figuren, er modellen bygget ud fra en graf. 

Her har man variablen ”moderne” på den 

øverste vertikale akse, modsætningsvis 

”Traditionel” i den nederste del. På den 

horisontale akse har man ”materialistisk” i 

venstre side og ”idealistisk” i højre side. Det 5. segment er placeret i midten og er det man kalder 

”stock in the mittle”. Dette segment er repræsenterer altså lidt fra alle akser67. Nedenfor vil de 

forskellige livsstilssegmenter blive gennemgået: 

Det blå segment: Dette segment kaldes moderne og materialistisk. Segmentet består ofte af 

højtuddannede personer, som har en høj løn. De ønsker at købe luksusvarer og ønsker at give sig 

selv den ekstra luksus. Dette hænger sammen med at de ofte har holdningen at den der yder, skal 

også være den der får en ekstra nydelse. De ønsker ofte at afprøve nye ting, som bl.a. at rejse. De 

har sjældent en solidaritet over for grupper i samfundet, men har et tilhørsforhold til dem som er 

som dem selv. Der er her ofte tale om en højreorienteret politisk holdning[Ibid.].  

Det grønne segment: Dette segment kaldes moderne idealister. Med det menes at man her i 

højere grad går op i kultur, naturoplevelser og miljø, fremfor at opnå prestige. Dermed går de også 

i mindre grad op i andres mening om dem. Dette segment er meget politiske forbrugere, hvilket 

betyder at de handler ud fra deres politiske overbevisninger. Det kunne ses at det blå segment i 

højere grad er styret af individet, hvor dette segment har en stærk solidaritet over for grupper 

som den selv er en del af. De har en tendens til at dømme og føle sig bedre end de grupper de ikke 

                                                      
67 www.studieportalen.dk/kompendier 
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er en del af. Som udgangspunkt vil dette segment være højtuddannet, have høj indkomst og være 

en smule venstreorienteret [Ibid.].    

Det lilla segment: Dette segment kaldes traditionelle materialister. Dette segment er ofte en del 

yngre. De går meget op i traditioner, men ønsker stadig et højt forbrug. Da disse stadig er unge og 

de fleste ikke har nået en længere videregående uddannelse endnu, vil de have et mellem 

indkomstniveau og dermed sættes en naturlig grænse for deres forbrug set i forhold til det blå og 

grønne segment. Segmentet vil ofte søge moderne gruppeforhold, såsom sportsklubber, 

foreninger, osv. Segmentet vil ofte have en højreorienteret politisk holdning [Ibid.].   

Det rosa segment: Dette segment kaldes traditionelle idealister. Disse er ofte ældre og er enten 

ufaglærte eller har en kort uddannelsesbaggrund. Dette resulterer også i at segmentet har en lav 

indkomst, hvilket også begrænser deres forbrug. Segmentet vægter tryghed og traditioner utrolig 

højt og har derfor ikke nogen oplevelsestrang.  De har til gengæld en meget stærk solidaritet til 

personer der er tætte på dem. Deres politiske holdninger er bygget på de partier der værner om 

de personer de har tætte, såsom at man værner om ældre og derfor stemmer Dansk Folkeparti 

[Ibid.].   

Det grå segment: Dette segment kan ikke defineres, da det ofte er folk der ikke har fundet ud af 

hvor de ønsker at være i samfundet. Her vil man ofte finde unge mennesker. Det er altså med 

disse personer umuligt at sige de er mere den ene type frem for den anden [Ibid.].  

3.7.5 Brug af segmentering 

Ud fra ovenstående er det vigtigt at gøre opmærksom på at man sjældent kan sætte en person 

100% i én kasse, men idéen med modellen er at finde det segment som personen bedst kan 

relatere sig til. Modellen anvendes til at placere informanterne fra de personlig interviews i 

livsstilssegmenter, på denne måde er det muligt at se om der er eventuelle sammenligninger 

mellem livsstil og de underliggende drivers.  

 

3.8 Teoretisk referenceramme 

Ud fra den ovenstående teoriafklaring, kan der altså nu fastlægges en teoretisk referenceramme. 

Referencerammen vil tage udgangspunkt i EPSI modellen, men der tilføjes målevariable på 
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modellens uafhængige variable. Disse målevariable er de underliggende drivers, der findes 

gennem en analyse af de uafhængige variable og TPB. Det betyder altså at EPSI styrer strukturen 

for studiet, TPB hjælper med at afkode adfærd i de kvalitative metoder og til sidst måles 

effekterne af variablerne for loyalitet gennem kvantitative metoder.  

Da de underliggende drivers kan være meget forskellige blandt informanterne, kunne det være 

relevant at undersøge muligheden for at implementere segmenter i referencerammen og dermed 

redegøre for eventuelle forskelle.  

Der vil blive opstillet to af nedenstående modeller, én for den fysiske avis med dens underliggende 

drivers og én for den digitale avis med dens underliggende drivers. Endeligt vil disse to modeller 

blive sammenlignet, således at der kan argumenteres for forskellene i de underliggende drivers for 

henholdsvis en fysisk og en digital avis.   

 

Figur 7 – Teoretisk referenceramme 
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Kapitel 4  Analyse del I – Kvalitativ analyse 
 

I analyse del I, vil der blive redegjort for de underliggende drivers gennem den kvalitative metode, 

personlige interviews. Strukturen i analysen vil bygge på påstande som er fastsat ud fra den 

ovenstående teori og tidligere studier. Ud fra resultaterne i analyse del I, vil der blive dannet et 

kvantitativt spørgeskema, som anvendes i analyse del II. Her vil resultaterne blive testet på en 

større stikprøve, således at eventuelle effekter kan måles på resultaterne. 

 

4.1 Opstilling af antagelser  

Nedenfor ses et skema over en række antagelser, som nævnt ovenfor er dannet på baggrund af 

tidligere studiers resultater, samt den præsenterede teori. EPSI-modellen vil fungere som studiets 

struktur og TPB-modellen til at hjælpe med at forstå informanterne og finde de underliggende 

drivers. Se dybere forklaring for valg af antagelser i bilag 1 del 2. 

 

4.2 Segmentering af informanter 

Da det i studiet er relevant at undersøge om informanterne kan opdeles efter livsstil, vil der blive 

foretaget en segmentering af informanterne ved hjælp af Kotlers segmenteringskriterier, samt 

Minerva-modellen. For at spare plads i opgaven vil der nedenfor blot blive præsenteret 



Jennie Dige Streit   Cand. Merc. EMF 

Side 39 af 85 
 

resultaterne af segmenteringen, da selve segmenteringsprocessen ikke er relevant for opgaven. I 

bilag 1 del 3, kan segmenteringsprocessen for hver informant ses.    

 

Figur 8 – Segmentering af informanter 

I figur 8 er resultaterne af segmenteringen frembragt, der gøres dog opmærksom på at 

informanternes placering er lavet ud fra et subjektivt syn. Hermed kan der ud fra modellen 

konkluderes, at alle segmentgrupper er repræsenteret ud over det grå. Dette har ingen betydning 

for studiet, da disse alligevel vil være svære at konkludere på da de vi repræsentere lidt fra hvert 

af de andre 4 segmenter.  

Ved hjælp af segmenteringen, er det altså nu muligt at undersøge om der er mønstre mellem 

holdninger, adfærd og livsstile.  

 

4.3 Kvalitativ analyse 

Denne analyse vil udføres på baggrund af kvalitative personlige interviews. Gennem testningen af 

antagelserne, vil der altså blive forsøgt at redegøre for de underliggende drivers, til hvorfor en 

forbruger bliver loyal over for henholdsvis en fysisk avis og en digital avis, på baggrund af 

udtalelser ved de personlige interviews. Antagelserne vil som tidligere nævnt, være sat op ud fra 

den teoretiske referenceramme samt tidligere studier. Ud fra TPB-modellen kan man se en given 

adfærd. Bag denne adfærd er en attitude der gennem analysen vil forsøges at redegjort for ud fra 

strukturen i EPSI-modellen.   
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A1: Avisens image har en betydning for variablen ”opfattet værdi” 

Da diverse aviser har forskelligt omdømme, kunne det være relevant at undersøge om dette 

omdømme egentlig havde en effekt på variablen ”opfattet værdi” samt om der er et mønster 

omkring at enten de digitale eller fysiske avislæsere lægger mere vægt på dette, eller om det 

bedst kan forklares ud fra segmenterne.  

Gennem interviewene er der dannet sig et generelt billede af at image har en betydning for 

informanterne, ikke set i forhold til et behov for social accept, men for at blive bekræftet i at den 

avis man læser er troværdig.   

Mønstre blandt fysiske avislæsere: 

Ses der mere adskilt på de fysiske avislæsere, bliver troværdighed og professionalisme fremhævet 

som vigtige aspekter for avisens image. Alle informanter, på nær I5, understreger vigtigheden af 

professionalisme og troværdighed. Som eksempel herpå udtaler I2: ”Troværdig, professionel og et 

godt håndværk… Jeg tror at en avis som er ærlig og troværdig og ikke går for meget ud i de der 

sladderblade historier, det er vigtigt for mig” (Bilag (Herefter b) 3, s. 45, Linje (herefter l)25-28). I5 

udtaler ikke direkte at hun går op i troværdighed, men indikerer det lidt ved at udtale at hun ikke 

bryder sig om når de laver fejl i deres artikler. I5: ”Ja det er tit hvor man læser noget og tænker 

’det er da underligt, det har jeg hørt før’ men hvor det er en lille smule anderledes… ” (b3, s. 57, 

l31-35).  

Der dannes et blandet billede af informantens opfattelse af den fysiske avis kontra den digitale 

avis omdømme. Flere informanter udtaler at de ikke føler at de får en bedre og mere troværdig 

avis ved at få den i fysisk form frem for digitalt. I3 udtaler: ”Nåår, det ved jeg selvfølgelig ikke om 

lige var ved en fysisk avis, eller hvad, men den findes jo også digitalt på den måde. Men der kan jeg 

nok sige at lige meget om jeg læser noget fysisk eller digitalt, så skal det for mig have en 

troværdighed. ” (b3, s. 50, l4-6). Det er faktisk kun I2 der direkte udtaler at han mener at han får et 

bedre produkt i den fysiske version, da han mener at han at den digitale udgave er mere 

overfladisk.  

Der ses helt generelt at alle de fysiske informanter ikke mener at deres omgangskreds har nogen 

betydning, men I2 og I4 har dog indikationer på at det alligevel har en betydning, i det I2 udtaler: 
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”Nej. Men jeg ville ikke synes det ville være særlig fedt at blive set på gaden læse Ekstra Bladet, så 

derfor har det jo en eller anden betydning” (b3, s. 7, l12-14). Flere informanter nævner også at de 

er opvokset med avisen i deres hjem og I1 og I5 udtaler også at de ønsker at deres børn tager det 

til sig, hvorfor der evt. er grundlag for diskutere social arv. I1 udtaler: ”Det ved jeg de ikke har. Men 

jeg er spændt på om mine børn vil trække det til sig. Jeg tvivler på det. Men jeg er jo selv opvokset 

med det, har i mine unge år ikke brugt den, men her for en 5-6 år siden tilvalgte jeg det… ” (b3, 

s.41, l22-25).    

Selvom at mange af informanterne beskriver at troværdighed er en vigtig faktor for deres avis 

image, vil ingen af dem skifte til en anden avis hvis deres avis image blev beskadiget evt. i form af 

en ”shitstorm”. I4 udtaler: ”Nej. Jeg vil selvfølgelig veje situationen, men der skulle rigtig mange 

dårlige historier til før at jeg ville genoverveje det. Jeg er meget tro mod mediet” (b3, s. 55, l20-21). 

Det er faktisk kun I5 som overvejer alternative aviser, men dette skyldes ikke deres omdømme, 

men hendes søgen på en anden type nyheder ”Jeg tror de har lagt sig lidt i hvor de er, at det er lidt 

utroværdigt. Det er lidt sjov og ballade og så de allervigtigste nyheder for verden. Jeg kunne godt 

tænke mig nogle aviser, som dækkede noget mere af verden, men det har vi ikke rigtig til rådighed 

i Danmark i papirform” (b3, s. 59, l1-4).   

Der kan altså på baggrund af ovenstående konkluderes, at de fysiske avislæsere går op i deres avis 

image, men det er ikke udelukkende dens image der har betydning for deres valg. Dette ses i at 

der generelt er tale om avislæsere som er meget loyale over for deres avis, og en ændring af dens 

image, vil som udgangspunkt ikke kunne få dem til at skifte til en anden avis. 

Mønstre blandt digitale avislæsere: 

Ses der mere adskilt på de digitale avislæsere, bliver troværdighed og image ikke i samme omfang 

nævnt som en væsentlig faktor for valg af avis. De udtrykker generelt et ønske om troværdige 

nyheder, men mange mener samtidig at de selv læser en utroværdig avis. De understreger at der 

er andre fordele ved avisen, som gør at de bærer over med den manglende troværdighed. Der er 

her tale om I6, I7, I10 og I 11, som eksempel udtaler I7: ”Ja det har det helt sikkert. Man vil jo 

gerne have de har nogle gode sources, så det ikke bare er noget de har hørt fra en anden 

nyhedsartikel. Så ja man vil da gerne have de har nogle pålidelige kilder” (b3, s. 66, l10-12), på 

trods af at han læser Ekstra Bladet. I8, I9 og I12 mener selv de læser mere troværdige aviser, og 
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udtaler også at troværdighed har en betydning for dem, som eksempel udtaler I12: ”Ja det kan 

godt have sin betydning. At avisen står for noget troværdighed og at det er en seriøs avis og at det 

ikke er for letbenet journalistik” (b3, s. 82, l5-6).  

Der er blandt de digitale avislæsere et meget blandet forhold til om deres omgangskreds har en 

påvirkning for deres valg. I7, I8, I9 og I11 udtaler direkte at deres omgangskreds mening ikke har 

nogen betydning for deres valg, som I8 der udtaler: ”Det kunne jeg ikke give mere end en fløjtene 

fis på det punkt der” (b3, s. 69, l14). Mere tvivlende er I10 og I12, da de udtrykker at deres avis 

gerne må have et godt omdømme, men at de i sidste ende vælger som de selv synes, I12 udtaler: 

”Både ja og nej. Selvfølgelig betyder andres anseelse altid noget, men det vigtigste for mig er at jeg 

får relevante og troværdige nyheder” (b3, s. 82, l12-13). Kun I6 udtaler direkte at andres mening 

betyder noget for hende, ikke at hun ændrer sit valg, men hun er påvirket af deres holdning ”Ja jeg 

tror da ikke jeg går og skilter med at jeg læser BT. Fordi hvorfor går man og støtter op om nogen 

som fordrejer sandheden. Så det har da en betydning” (b3, s. 62, l29-30). 

Der bliver ved de digitale avislæsere ikke i samme omfang udtrykt at de er opvokset med den avis 

de læser, og de som har udtalelser om deres families avistradition, er ikke ens med informantens 

adfærd. I6, I9, og I11 udtaler at de læser andre aviser, end dem som de er opvokset med i 

hjemmet, I6 udtaler ”Nej overhovedet ikke. Min far har været bankdirektør og fordybet sig meget i 

Berlingske og læst i mange timer hver morgen. Så han ville drukne sig selv hvis han hørte at jeg 

læste BT, han kan ikke lide det. Så jeg ved ikke hvor jeg har fået det fra” (b3, s. 62, l35-38). Dermed 

kan man altså ikke konkludere at der skule være tale om ”social avis-arv” for de digitale 

avislæsere.  

Der ses også blandt nogle af de digitale avislæsere at de kunne overtales til at læse en anden avis, 

hvis de blev tilbudt noget bedre, dog tyder deres udtalelser ikke på at et dårligt image vil få dem til 

at skifte, som eksempel udtaler I8: ”Orh det ved jeg sku ikke. Det er har jeg egentlig ikke rigtig 

beskæftiget mig så meget med. Jeg har bare følt at deres nyheder og deres artikler de giver 

mening. Igen jeg er egentlig rimelig ligeglad med omdømme på det punkt der. Jeg tager bare det 

jeg vil have” (b3, s. 69, l10-12). I6 og I11 er dog mere tilbøjelige til at overveje alternativer, hvis de 

kunne tilbyde et bedre image men samtidig de korte artikler.  
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Der kan altså på baggrund af ovenstående konkluderes at de digitale avislæsere også går op i 

troværdighed, men evt. ikke i samme omfang som de fysiske avislæsere, da nogle går på 

kompromis for at få opfyldt andre faktorer. Der er generelt meget splittede holdninger blandt de 

digitale avislæsere, hvorfor det kunne være interessant at undersøge om der er et mønster på 

deres udtalelser set i forhold til deres livsstils segmenter.  

Mønstre blandt segmenter: 

Ses der på det blå segment, hvor I2, I4 og I12 er præsenteret er der sammenlignelighed. Dette 

repræsenteres bl.a. ved at alle informanterne i dette segment, går op i at deres avis image er 

troværdigt, professionelt og seriøst set i forhold til deres udtalelser nævnt tidligere. Fælles for 

segmentet er også at de læser fagligt tunge aviser, nemlig Berlingske og Børsen. Der er dog en 

forskel, da I2 og I4 (fysiske avislæsere) ikke mener deres omgangskreds har nogen betydning og 

I12 (digital) direkte udtaler at andres anseelse altid betyder noget.  

Ses der på det grønne segment, hvor I5, I8 og I10 er præsenteret er der også sammenlignelighed. 

Der er ingen sammenlignelighed i niveau af faglighed i segments avisvalg, da de læser BT, Ekstra 

Bladet og Berlingske. De ønsker dog alle at deres avis ikke laver fejl. Ingen af informanterne i dette 

segment bliver påvirket af deres omgangskreds, kun I10 udtrykker at ville læse en avis med godt 

omdømme, hvorefter hun nævner at det bare er at høre på de som mener det samme som en 

selv. Dermed kan der altså konkluderes at de alle ikke er interesseret i deres omgivelsers mening.    

Ses der på det rosa segment, hvor I1 og I7 er præsenteret, er der også sammenlignelighed. De 

udtrykker begge et behov for en hurtig oversigt over dagens nyheder, hvilket de føler at få for 

henholdsvis Dagsbladet og Ekstra Bladet. De lægger begge vægt på at kilderne til deres nyheder er 

pålidelige, samtidig lægger de ikke vægt på andres meninger.  

Ses der på det lilla segment, hvor I3, I6, I9 og I11 er præsenteret, er der også sammenlignelighed. 

Der er ingen sammenhæng mellem valg af faglighed på avis. I3 og I9 læser Berlingske, hvor I6 og 

I11 læser BT. Det interessante her er at både I6 og I11 kunne forstille sig selv om nogle år læse en 

mere faglig tung avis. Dette hænger måske sammen med at de alle 4 vægter troværdighed som en 

væsentlig faktor ved deres avis. De tre af informanterne (I3, I9 og I11) mener ikke deres 

omgangskreds har nogen betydning for deres valg af avis, hvor I6 er meget ærlig om at hun ikke 
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hviler i sit valg af avis og derfor er en smule påvirket af andre mening, men ikke nok til at hun 

skifter avis.   

Der kan altså konkluderes at forklaringen på forbrugernes behov inden for variablen ”image”, for 

de fysiske avislæsere bedst forklares ved at se de fysiske avislæsere som et segment, hvor de 

digitale avislæsere hverken kan forklares ud fra at være digitale avislæsere eller ud fra deres 

livsstile. Der kan dog findes nogle forklaringer i livsstilssegmenterne. Dermed kan der konkluderes 

at de underliggende drivers ud fra analysen bør være ”Pålidelighed og troværdighed”, 

”Omgangskreds betydning” og ”Omdømme”.  

A1.1: Fysiske avislæsere går i højere grad op i deres avis image, end digitale avislæsere 

Der kan på baggrund af ovenstående analyse af de fysiske og digitale avislæseres udtalelser om 

image ikke konkluderes at de fysiske avislæsere i højere grad går op i avisens image. Der kan dog 

være en tendens til at de fysiske avislæsere vægter troværdighed, som en del af avisens image, 

højere end de digitale avislæsere, da mange af informanterne der læser den digitale avis ikke selv 

mener de anvender en troværdig avis. Men da dette ikke er entydigt blandt de digitale avislæsere, 

kan påstandens ikke accepteres og må derfor forkastes.  

A1.2: Digitale avislæsere går i højere grad op i deres omgivelsers meninger om deres adfærd 

Ud fra ovenstående analyse indikere det at der i er flere blandt de digitale avislæsere som går op i 

deres omgivelsers mening, set i forhold til de fysiske avislæsere. Dog er der også digitale 

avislæsere som overhovedet ikke går op i deres mening, derfor kan denne påstand heller ikke 

accepteres.  

Ud fra ovenstående kan der konkluderes at image har en effekt for den opfattet værdi, selvom det 

ikke vil være en faktor som er vægtet meget højt. Derfor kan hypotesen accepteres.  
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A2: Forbrugernes forventninger til deres avis har en betydning for variablen ”opfattet værdi” 

Det er også relevant at undersøge de forventninger som forbrugerne har haft eller har til deres 

avis. Dette kan hjælpe med at give en forståelse af hvorfor forbrugerne bliver tilfredse og dermed 

loyale over for deres avis. 

Mønstre blandt fysiske avislæsere: 

Ses der på de fysiske avislæsere er der en generel enighed om at der er forventninger til indholdet 

af avisen. Interessen for hvad informanterne ønsker af indholdet er bare forskelligt. I1, I2 og I4 

forventer et overblik over dagens nyheder og et billede af verdensnyhederne, I4: ”Jeg forventer at 

der skal stå noget om vores dagligdagspolitik, om verdenssamfundet og vores aktiekurser” (b3, s. 

54, l19-20). I5 forventer i højere grad at avisen lever op til deres forside, I5: ”Hvis der er en nyhed 

på forsiden, så skal de også have gjort det godt inde i avisen. Det skal ligesom følges op. Så skal det 

ikke bare være en lille notits nede i hjørnet” (b3, s. 58, l18-19). Til sidst ses på I3, som forventer at 

avisen ændre sig en smule hver dag i form af temaer, I3: ”… Så det som jeg tager som vigtige ting 

for mig, det er at der er temaer over hele ugen. Det synes jeg er meget sjovt, at man ved at i dag, 

der er det jo rejselivs-dagen og andre dage der er der andre biltemaer og bolig andre dage, så det 

synes jeg er meget sjovt” (b3, s. 49, l2-9).  

Der kan altså konkluderes at de fysiske avislæsere alle har deres forventninger indenfor hvad 

avisen indeholder, dog ses der et forskelligt behov til hvilke områder af indholdet der er 

forventninger til.  

Mønstre blandt digitale avislæsere: 

Ses der på de digitale avislæsere er der ikke en entydighed om forventninger til avisens indhold. I6, 

I7, I9 og I12 har alle forventninger omkring avisens indhold, hvor I8, I10 og I11 har forventninger 

omkring avisens service. I6, I7 og I9 har alle forventninger til at det er de nyeste hverdagsnyheder 

og har nogle præferencer inden for forskellige typer nyheder, men alt sammen inden for 

nyhedsområdet, I9: ”Der skal være hverdagsnyheder og verdens nyheder og ikke kun lokalt. Og så 

sportsnyheder” (b3, s. 71, l24-25). I12 er mere specifik på at det er præcis erhvervsnyheder han 

forventer af sine avis, I12: ”Ja nu læser jeg Børsen, så en del omkring erhvervsstof og en del 

omkring investeringer. Så det har jeg klar en forventning om at de dækker…” (b3, s. 81, l25-28). I8, 
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I10 og I11 har alle forventninger omkring kvalitet og servicen af avisen. D8 forventer at kvaliteten 

af hans digitale avis forbliver den samme, I8: ”Nej ikke ud over at kvaliteten skal forblive det 

samme. Det håber jeg da selv at jeg er i stand til at kunne genkende” (b3, s.68, l27-28). I10 

forventer at få en skræddersyet avis, I10: ”Nej ikke andet end det vi har snakket om, så som at den 

er skræddersyet og at man ikke kan se ting som man ellers ikke ville klikke ind på” (b3, s. 74, l22-

23), og I11 forventer at blot at avisen er troværdig, I11: ”Jeg har en forventning om at det de 

skriver er troværdigt” (b3, s. 77, l28). 

Der kan altså ikke konkluderes en fælles forventning for digitale avislæsere, men at nogle har 

forventninger til indholdet og andre til servicen fra avisen.  

Mønstre blandt segmenter: 

Ses der på det blå segment (I2, I4 og I12), har de som nævnt ovenfor alle sammen forventninger til 

indholdet af deres avis.  Specielt for dette segment er at deres forventninger alle ligger inden for 

mere erhvervsfagligt stof, som blandt andet ses i I4’s udtalelse: ”Jeg forventer at der skal stå noget 

om vores dagligdagspolitik, om verdenssamfundet og vores aktiekurser” (b3, s. 54, l19-20). 

Ses der på det grønne segment (I5, I8 og I10), er der ikke entydighed, da I5 har en forventning til 

indholdet og I8 og I10 begge har forventninger til servicen fra avisen. I5 ønsker nemlig at avisen 

også leverer det de skriver på forsiden og I8 at den digitale avis har samme kvalitet og I10 at 

hendes nyheder er skræddersyet.  

Ses der på det rosa segment (I1 og I7), har de begge en forventning til indholdet af avisen. De 

forventer begge at få dagens nyheder, som I1 udtaler: ”Der skal være et indblik i dagens forløb, det 

forventer jeg. Jeg vil godt have et indblik i fremtiden og hvad der er sket, men jeg vil også have 

dagens nyheder” (b3, s. 40, l27-28).  

Til sidst ses der på det lilla segment (I3, I6, I9 og I11), her har I11 som den eneste forventninger til 

servicen og de andre til indholdet. Der ses lige som i det grønne segment at interesserne er 

forskellige. I3 forventer forskellighed af indholdet, I6 og I9 forventer at få brede nyheder og I11 

forventer blot at han avis er troværdig.  

Der kan altså hermed konkluderes at forventninger har en betydning for den opfattet værdi. De 

fysiske avislæsere har forventninger inden for indholdet af avisen, men de digitale avislæsere har 
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ikke nogen entydighed. Ved at se på segmenter, er der en sammenlignelighed i det blå og rosa 

segment, da alle har forventninger inden for indholdet. I både det lilla og grønne er der ingen 

sammenlignelighed. Dermed bekræftes igen at de fysiske avislæsere bedst forklares ved at være 

fysiske avislæsere og de digitale avislæsere ikke finder nogen forklaring i hverken livsstil eller som 

digital avislæser. Ud fra udtalelserne kan det altså konkluderes at de underliggende drivers bør 

være ”Indhold” og ”Service”, da der ikke er noget dybere mønster.  

A2.1: Digitale og fysiske avislæsere forventer det samme af deres avis 

På baggrund af ovenstående analyse kan der altså konkluderes at de fysiske avislæsere havde 

forventninger til indholdet, hvor at de digitale både havde det til servicen og indholdet. Derfor må 

antagelsen forkastes.  

 

A3: Avisens produktkvalitet har en påvirkning på variablen ”opfattet værdi” 

Produktkvaliteten er den kvalitet som produktets attributter har. Da en fysisk avis er fysisk produkt 

og en digital avis et online produkt, kan der være diskussion og der reelt er tale om et produkt 

eller en service. Da det er meningen at forskellene skal synliggøres, vil begge produkter ses som 

sammenlignelige i form af et abonnement.  

Mønstre blandt fysiske avislæsere: 

Ses der på de fysiske avislæsere, er der en entydighed af at kvalitet af avisen artikler vægtes højt. 

Som eksempel udtaler I3: ”Det er meget vigtigt, det kan distrahere min læsning hvis ikke det er 

skrevet ordentligt. Så det er meget vigtigt for mig at det er nogle gode skribenter eller journalister, 

som skriver det jeg skal læse” (b3, s. 48, l16-18).  

Der er ikke entydighed om hvorvidt avisen format og opsætning har en betydning for 

informanternes opfattelse. I2 og I4 udtaler at de mener at formatet er godt som det er i dag, I2: ”… 

Ellers tror jeg ikke, så skulle de lave det til en magasin form, men det synes jeg ikke. Jeg synes der 

er et eller andet fedt, ved den der gamle avisform” (b3, s. 44, l24-27). I1 og I5 udtrykker begge et 
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opsætningsbehov som er mere overskueligt, I5: ”jeg tror det er meget overskueligt med Ekstra 

Bladet, altså i forhold til Børsen, men det er også en meget anderledes form for nyheder kan man 

sige. Men altså det er det er overskrifts nyheder som jeg går efter, for lige at sige ’bum bum bum er 

der noget som er interessant’, hvis ikke der er det, så er det lige meget” (b3, s. 57, l41-44). I3 

mener ikke at avisens format eller opsætning har nogen betydning for hendes valg, I3: ”Nej, det 

tror jeg egentlig ikke har den store betydning for mig” (b3, s. 48, l24).  

Der er en entydighed blandt de fysiske avislæsere om at skræddersyet løsninger ikke er 

fordelagtigt, de udtrykker alle er de mener det er vigtigt at få brede nyheder således at deres 

horisont ikke bliver for snæver, som eksempel herpå udtaler I1: ”Ja det får du digitalt, det får du 

ikke fysisk. Men det er ikke noget der betyder noget for mig, for jeg kan godt lide at danne mig et 

bredt billede, hvor hvis man får det der er skræddersyet til en, så kan man måske godt få 

skyklapper på... ” (b3, s. 40, l17-22).  

Der kan altså konkluderes at de fysiske avislæsere i høj grad går op i kvaliteten af deres avis, samt 

at de ikke ønsker skræddersyet løsninger, men derimod en bred viden. Der er uenighed om 

hvorvidt opsætningen har en betydning, samt om det er formatet eller overskueligheden som er 

væsentligst.   

Mønstre blandt digitale avislæsere: 

Ses der på de digitale avislæsere, er der også her en entydighed af at kvaliteten af deres avis 

artikler skal være i orden. I7, I8, I10, I11 og I12 nævner alle at kvaliteten skal være i orden, I12 

udtaler bland andet ”… når man gerne vil læse de lidt mere dybdegående artikler er det vigtigt at 

kvaliteten er i orden og at det er researchede ordentligt og godt skrevet” (b3, s.81, l1-4). Dette 

mener I6 og I9 også, de mener dog at de kunne få en bedre kvalitet ved den fysiske avis, men 

vægter alligevel andre attributter ved det digitale produkt højere, dermed er de altså mere villige 

til at gå på kompromis med kvaliteten. I6 udtaler: ”Ja det synes jeg desværre. Altså man går på 

kompromis med kvaliteten, for det bliver ikke lige så dybdegående artikler... Så tilgængeligheden 

vægtes højere end kvaliteten” (b3, s. 61, l9-12).  

Ses der på behovet for opsætning, har alle de digitale avislæsere et behov for overskuelighed, som 

eksempel udtaler I9: ”Ja, det skal være let læseligt, nemt tilgængeligt og overskueligt. Sådan så der 

ikke kommer for meget” (b3, s. 71, l10-11). I12 savner at hans avis i højere grad anvender de 
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digitale muligheder, men han forklarer samtidig, som den eneste, at hans digitale version er en 

direkte PDF af den fysiske version. Dermed kan der vurderes på om udtalelsen ikke er et ønske om 

mere overskuelighed, frem for den fysiske version digitalt. Der er altså klart en interesse for avisen 

opsætning blandt de digitale avislæsere.  

Den digitale avisversion har i højere grad mulighed for at skræddersyet deres nyheder til 

avislæserne, det tyder også på at de digitale informanter har interesse for dette punkt. Alle 

informanterne udtaler at det kunne være en stor fordel ved den digitale avis, hvis de kunne få 

skræddersyet løsning, men til en vis grænse. De ønsker nemlig stadig at få input udefra og bliver 

overrasket på områder de normalt ikke ville have læst, som eksempel udtaler I8: ”Jo, så længe at 

sådan nogle skræddersyet løsninger ikke bliver alt for smarte. Det er meget rart at få et frisk pust 

fra sidelinjen engang imellem” (b3, s. 68, l21-22).    

Mønstre blandt segmenterne: 

Ses der på det blå segment har alle informanterne en interesse for en god kvalitet af artiklerne. I2 

og I4 som er fysiske avislæsere mener at deres avis format er perfekt, hvor I12 mener at hans 

digitale version bør være sat mere overskueligt op. Der ses også en forskel i ønsket om en 

skræddersyet løsning, hvor at I2 og I4 ikke ønsker det og I12 til dels ønsker det, men stadig ønsker 

nyheder han ikke normalt ville være gået ind på.  

Ses der på det grønne segment, er alle informanter her også enige om at kvaliteten af artiklerne er 

vigtige. I dette segment er fælles for både fysiske og digitale avislæsere at man ønsker 

overskuelighed i avisens opsætning. Med hensyn til den skræddersyet løsning, skilles de dog i 

digitale og fysiske læsere, da I8 og I10 ønsker en skræddersyet løsning, men stadig at få nye input 

og I5 overhovedet ikke har interesse i den skræddersyet løsning.  

Ses der på det rosa segment, er disse også begge to enige om at artiklernes kvalitet skal være i 

orden, samt at opsætningen på avisen skal være overskuelig. Disse skilles dog ligesom i det grønne 

segment ved ønsket om en skræddersyet løsning. I7 mener det ville være en stor fordel, hvor I1 

mener det vil være at få et for snævert billede.  

Det lilla segment er mere uenige. De mener alle at kvalitet af artiklerne er vigtigt, men I6 og I9 

mener i højere grad de går på kompromis med kvaliteten i deres valg af avis. Derfor må det 

vurderes at disse i mindre omfang vægter kvalitet. Til gengæld er de digitale informanter I6, I9 og 

I11 alle enige om at overskuelighed er vigtigt for deres valg, hvor I3 som er fysisk avislæser i højere 
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grad vægter dybde på hendes artikler. Der ses også et gab i forhold til den skræddersyet løsning, 

da I3 ikke ønsker en skræddersyet løsning og de andre tre ønsker det.  

 

Der kan altså ud fra ovenstående analyse konkluderes at produkt attributterne ikke bør findes 

gennem segmenterne, men i stedet ved at se separat på digitale og fysiske avislæsere. Derfor viser 

resultaterne altså at når mediehusene skal udforme deres produkt attributter, skal det ikke gøres 

på baggrund af hvilket segment de ønsker at henvende sig til, men i stedet om det er digitalt eller 

fysisk produkt de udformer. De underliggende drivers for produktet vil her være ”kvalitet”, ”bred 

information”, ”journalister”, ”stavefejl”, ”nødvendige nyheder”, ”dybde på nyheder”, 

”overskuelighed” og ”skræddersyet”.  

A3.1: Fysiske avislæsere går mere op i avisens format 

Ud fra ovenstående analyse kan det altså konkluderes at de fysiske avislæser har en tendens til at 

gå mere op i selve udformningen af avisens format, hvor at de digitale avislæsere i højere grad 

ønsker at opsætningen er overskuelig, hvorfor antagelsen kan bekræftes. Dog kan der tilføjes at 

digitale avislæsere går mere op i avisens opsætning og overskuelighed.  

A3.2: Digitale avislæsere ønsker i højere grad tilpasset nyheder 

Det er en klar tendens til at digitale avislæsere i langt højere grad ønsker tilpasset nyheder, de 

ønsker dog også at få ekstra input fra andre typer nyheder. Derfor ønsker de en blanding mellem 

tilpasset og traditionelle artikler, hvorfor at antagelsen kan accepteres.   

 

A4: Avisens servicekvalitet har en påvirkning på variablen ”opfattet værdi” 

Servicekvalitet vurderes ud fra de forskellige service attributter som abonnementerne tilbyder. Da 

der er netop er tale om et abonnement, er forbrugerne ikke i kontakt med en butik, men derimod 

ofte internettet eller en kundeservice. Der vil her også ses på de omkringliggende services, som 
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produkterne ”tilbyder”. Det kunne her være relevant at undersøge hvor højt avislæserene vægter 

avisens service attributter, samt hvilke attributter der betyder mest.  

Mønstre blandt fysiske avislæsere: 

Ses der på de fysiske avislæsere, er der en generel entydighed af at den personlige service ikke har 

nogen særlig stor betydning for deres valg, som eksempel udtaler I2 direkte når han bliver spurgt 

ind til om kundeservicen har en betydning for hans valg, I2: ”Nej” (b3, s. 43, l28). Men den fysiske 

service i at avisen bliver leveret til døren er der enighed om har en stor indflydelse. Kun I1 har 

problemer med dette, men flere af de andre udtrykker at det er en god service at få avisen til 

døren, I4: ” . Jeg synes det er fantastisk at man kan få sin avis helt ind til døren, når alt ens post 

skal i postkassen ude på vejen. Og det er jo lækkert når man får det som morgenavis, at man ikke 

skal helt ud til vejen, men at man bare kan gå ud i sin morgenkåbe og benytte sig af den” (b3, s. 52, 

l20-23). Dermed kan der altså konkluderes at den personlige betjening ikke har den store 

betydning, men servicen omkring leveringen har en betydning.   

Som ekstra service kunne aviserne levere en mere miljøvenlig avis, alt efter om det er interessant 

for deres forbruger. Alle informanterne udtaler at de ikke tænker over miljøet i deres forbrug af 

avis, I3: ”Det bør det vel have, men det har ikke rigtig den store indvirkning på hvad jeg gør” (b3, s. 

47, l30). Dog fortæller I1 at han forventer at hans avis har en tanke for miljøet, I1: ”Nej, ikke lige 

sådan. Jeg forventer at de tænker sig om” (b3, s. 39, l15). Dog fortæller I1, I4 og I5 at de på andre 

punkter er meget miljøbevidste, som eksempel I4: ”Det har den sådan set ikke. Det var ikke i 

direkte relation til min avis. Men mere i relation til mit virke blandt andet med mit autoværksted 

hvor vi er meget miljøbevidste, blandt andet omkring vores affald..” (b3, s. 52, l41-43). 

Ses der på servicen ”tilgængelighed”, er der et entydigt svar om at det ikke har den store 

betydning for informanterne at den ikke er så mobil, som eksempel udtaler I3: ”Nej det synes jeg 

ikke, jeg får rigeligt af andre input i løbet af dagen, så det er egentlig ikke noget jeg tænker jeg ville 

bruge på nogle andre tidspunkter af dagen, der ville jeg vælge digitale medier” (b3, s. 48, l10-12). 

Dette interessante er dog at alle de fysiske avislæsere supplere deres nyheder med gratis 

digitalnyheder i løbet af dagen, kun I1 betaler også for den digitale avis. Flere udtrykker at de 

alligevel kun læser den derhjemme og sætter pris på at læse den hjemme. Kun I2 tager den med 
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på arbejde: ”Næ det genere mig ikke, fordi jeg har altid min mappe med, så der ligger den bare i” 

(b3, s. 44, l11).   

Flere af informanterne udtrykker at de har en travl hverdag, derfor er det relevant at undersøge 

om hvorvidt det at kunne søge direkte efter en bestemt nyhed har en betydning for deres valg af 

medie. Da mulighederne for at søge efter nyheder er bedre digitalt, giver det god mening af ingen 

af informanter bruger deres fysiske avis til dette, I5: ”Nej det gør jeg ikke” (b3, s. 57, l7). Men som 

beskrevet ovenfor supplerer de deres fysiske avis, men en form for digital nyheder. De udtrykker 

at de altid i denne situation ville anvende en digital version, I2: ”Det ville altid være digitalt, hvis 

jeg skulle søge noget specifikt…” (b3, s. 44, l4-6). 

Der kan altså hermed konkluderes at der er en stor enighed omkring den service man som fysisk 

avislæser forventer af sin avis. Der lægges ikke så stor vægt på den personlige service, til gengæld 

sætter de pris på leveringsbetingelserne. Miljøet har ikke den store effekt og heller ikke 

tilgængelighed, da de supplere med gratis digitale nyheder. Det er netop de gratis digitale nyheder 

de ville anvende, hvis de skulle søge efter en bestemt nyhed og derfor har det at kunne søge 

direkte nyheder ingen påvirkning for deres valg.    

Mønstre blandt digitale avislæsere: 

Ses der på de digitale avislæsere er der uenighed omkring om den service deres avis yder har en 

påvirkning for deres valg. I6, I11 og I12 mener at servicen vil have en betydning, men udtrykker at i 

det daglige forbrug har den ikke den store indvirkning, I12, ”Ja det vil det have, men det kører jo 

bare rimelig smooth. Man har jo ikke rigtig kontakt med mediet andet end at der bare bliver 

trukket nogle penge hver måned” (b3, s. 80, l13-14). I7, I8, I10 og I11 mener ikke at servicen har 

nogen betydning for dem, I8: ”Ehh.. Nej egentlig ikke. Der er ikke noget specielt. Når først man har 

tilmeldt sig, så er man jo på…” (b3, s. 67, l30-32).     

Miljøet som en årsag til informanternes medievalg, er der heller ikke enighed blandt. I6, I9 og I12 

mener ikke at miljøet har en påvirkning for deres valg, I6: ”Nej det er meget pinligt, jeg er ikke så 

miljøbevidst. Jeg burde nok være det, men det er jeg ikke” (b3, s. 60, l37-38). Derimod mener I7, I8, 

I10 og I11 at det er en god forklaring til hvorfor de har valgt at læse en digital avis, I10: ”Ja det 

faktisk en meget god en. Netop det med at avisen bare bliver læst, smidt ud og genbrugt, der er 

det meget lettere at man helt kan undgå det og have den lige ved hånden” (b3, s. 73, l25-27) 
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Ses der på servicen tilgængelighed, er der stor enighed blandt de digitale forbruger om at dette 

har en stor betydning for deres valg. De sætter pris på at kunne have den lige ved hånden, både 

når de keder sig under transport, men også hvis de hører noget interessant, som de ønsker at 

undersøge nærmere, I7: ”Ja det er det helt sikkert. For man vil jo gerne kunne læse sin avis når 

man hører noget, uden at skulle ud og købe den eller hente den et eller andet sted, så er det meget 

nemmere på telefonen” (b3, s. 64, l21-23). Der ligger altså en stor effekt i tilgængeligheden for de 

digitale avislæsere.  

Det at kunne søge efter en bestemt nyhed, det spreder igen vandende, mellem om det er noget 

informanterne benytter og om det har en betydning for dem at kunne gøre det. I6, I7, I8, I9 og I11 

mener alle at det er en fordel ved den digitale avis at man kan søge direkte på en bestemt nyhed, 

I6: ”Ja det synes jeg. Jeg synes det er stillet op i emner og koloner på en helt anden måde end i en 

avis. For der er det jo lidt tilfældigt hvad man lige støder på når man åbner en side. Hvor at jeg ved 

den digitale kan søge på en helt anden måde, hvilket gør det mere tilgængeligt” (b3, s. 60-61, l42-

2). I10 og I12 mener dog ikke at dette har nogen effekt for dem, da de ikke anvender deres digital 

avis på denne måde, I12: ”Nej jeg bruger ikke den avis jeg abonnere på som sådan til det, der ville 

jeg bare gå ind på Google eller noget andet, altså der er jeg ikke så selektiv i hvad for nogle 

medier…” (b3, s. 80, l18-22). Der blev set tidligere at I12 får sin digitale avis som en direkte PDF af 

den fysiske, hvorfor dette måske kan have en forklaring for hans udtale.  

Der kan altså hermed konkluderes at de digitale avislæsere ikke lige så enige som de fysiske 

avislæsere, hvad angår deres avis service. Nogle af de digitale avislæsere mener at servicen har en 

effekt for dem, hvor andre ikke mener at den har det. Der er også uenighed omkring om miljøet 

har en effekt, da det for nogle er den primære årsag til valget og andre har det ingen betydning. 

Tilgængeligheden er der dog enighed blandt de digitale informanter om at det har en effekt. Til 

sidst ses der igen uenighed, da nogle informanter mener at det at kunne søge efter en bestemt 

nyhed har en væsentlig betydning og andre ikke anvender deres digitale avis på den måde. Da der 

er så stor uenighed blandt informanterne af den digitale avis, kunne det være relevant at 

undersøge om der kunne være et mønster blandt segmenterne.  
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Mønstre blandt segmenter: 

Ses der på det blå segment er der uenighed omkring om servicen har en betydning for deres valg. 

Som vi så i ovenstående analyse, mener I2 og I4 ikke det har en påvirkning, hvor I12 mener det har 

en påvirkning, men at han i det daglige ikke bruger det. De er dog enige om at miljøet ikke har en 

påvirkning for dem i deres medievalg. Ved tilgængelighed skilles informanterne igen i fysiske og 

digitale avislæsere, da I2 og I4 ikke går op i avisen tilgængelighed og I12 mener der er en af de 

primære årsager til at han har en digital avis. De er dog igen enige om at det ikke har nogen effekt 

for dem at kunne søge direkte på en bestemt nyhed. 

Ses der på det grønne segment, er der enighed om at servicen ikke har nogen stor effekt, men 

med hensyn til miljøet er der dog uenighed. I5 den fysiske avislæser, mener ikke det har en 

betydning for hendes valg, hvor I8 og I10 de digitale avislæsere mener det er en relevant årsag til 

deres valg. Igen i interessen for tilgængelighed splittes de i digitale og fysiske læsere, hvor I 5 ikke 

mener det er relevant og I8 og I10 mener det har en stor betydning. I det at søge direkte på 

nyheder fordeler uenigheden sig dog, da I5 og I8 begge mener det ikke har en betydning for dem, 

men I10 mener det er en af de væsentligste fordele ved den digitale avis.  

I det rosa segment ses der ud fra ovenstående analyse at begge informanter mener at servicen 

ikke har nogen betydning for deres valg, der er dog til dels uenighed om miljøets påvirkning. I1 

nævner at han forventer at hans avis tænker sig om i forhold til miljøet, men at det som sådan ikke 

er noget der har en påvirkning for hans valg, hvor I7 klart mener det har en påvirkning for hans 

valg. I tilgængeligheden er de helt uenige, da I7 sætter pris på tilgængeligheden og I1 er ligeglad. 

De er også uenige med hensyn til at søge nyheder, da I7 mener det er en fordel, men I1 ikke gør.  

I det lilla segment, er der heller ikke entydighed. Da I3 og I9 ikke mener at service har en 

betydning og I6 og I11 mener det har en betydning. Ses der på miljøet er der mere enighed, da det 

kun er I11 som mener at miljøet er en vigtig faktor for hans valg. Med hensyn til tilgængelighed 

deler informanterne ligesom i de andre segmenter sig i fysiske og digitale forbrugere, hvor I3 er 

den eneste som ikke vægter tilgængeligheden højt. Det samme sker ved undersøgelsen om det at 

søge efter en bestemt nyhed, her er I3 også den eneste som ikke finder det relevant.  

Ud fra ovenstående analyse, er der altså klart en indikation af at service ikke kan forklares ud fra 

segmenterne. Det vil sige at de fysiske avislæsere igen bedst forklares ud fra et segment som 
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fysiske avislæsere og de digitale avislæsere ikke kunne forklares hverken ud fra livsstil eller som 

digitale avislæsere. Undersøgelse viser at service attributterne har en effekt for den opfattede 

værdi for de digitale avislæsere og en meget begrænset værdi for de fysiske. Der kan udvælges 

følgende underliggende drivers ”service”, ”kundeservice”, ”miljø” og ”tilgængelighed”.  

A4.1: Digitale avislæsere går i højere grad op i miljøet 

Ud fra ovenstående analyse kan det ikke bekræftes at de digitale avislæsere generelt går mere op i 

miljøet end de fysiske avislæsere, da der er flere digitale avislæsere som ikke går op i miljøet. Dog 

kan det konkluderes at de fysiske avislæsere ikke går op i miljøet, hvad angår deres avis.  

A4.2: Fysiske avislæsere vægter tilgængelighed mindre end digitale avislæsere 

Det kan ud fra ovenstående analyse bekræftes at de fysiske avislæsere i mindre grad går op i 

avisens tilgængelighed. Faktisk går de fysiske avislæsere overhovedet ikke op i tilgængeligheden, 

hvor alle de digitale avislæsere gør. Derfor kan antagelsen accepteres.  

A4.3: Digitale avislæsere bruger i højere grad deres avis til søge efter nyheder  

Ud fra ovenstående analyse kan det ikke konkluderes at de digitale avislæsere i højere grad 

anvender deres avis til at søge efter nyheder, da der er nogle af de digitale læsere som ikke 

anvender deres avis på denne måde. Men der kan konkluderes at de fysiske avislæsere ikke 

anvender deres avis til at søge efter bestemte nyheder. Hvorfor antagelsen må forkastes.  

 

I bilag 1 del 4 kan der ses en oversigt over forkastet og accepteret antagelser. 

4.3.1 TPB-modellen 

Ovenstående analyse er lavet på baggrund af personlige interviews. For at nå ind til forbrugernes 

adfærd og attitude er tankegangen bag TPB-modellen blevet anvendt. Da analysen ikke tydeligt 
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belyser hvilke områder som hører til hvilke dele i modellen, vil der nedenfor blive gennemgået 

hvor de underliggende drivers er placeret i modellen.  

TPB-modellen viser en given adfærd, som i dette tilfælde er at forbrugerne er loyale for 

henholdsvis en digital avis eller en fysisk avis. Denne adfærd er styret af en intention om 

adfærden, som bliver forklaret ud fra de tre faktorer Attitude towards behavior (ATB), Subjektiv 

norm (SN) og Perceived behavioral control (PCB).  

ATB er den attitude som forbrugeren har over for sin adfærd, altså hans holdning til produktet, 

hvilke behov han vægter, samt om hans behov bliver opfyldt. Da undersøgelsen bygger på loyale 

kunder, er der en intention om at forbrugernes behov bliver opfyldt, dog er det forskelligt hvilke 

behov der er vigtigt for forbrugerne. Generelt kan der konkluderes at de behov der ønskes dækket 

(de underliggende drivers), er inden for de forskellige variable som er ”pålidelighed og 

troværdighed”, ”omdømme”, ”forventninger-service”, ”forventninger-indhold”, ”kvalitet”, ”bred 

information”, ”dybde på nyheder”, ”overskuelighed” og ”skræddersyet”, ”service”, 

”kundeservice”, ”miljø” og ”tilgængelighed”. 

Ses der på SN kan der konkluderes ud fra den underliggende driver ”omgangskreds betydning” at 

for nogle, har det en betydning, men for de fleste informanter er omgangskredsens holdning 

irrelevant for dem. Der er få af forbrugerne, der mener at deres omgangskreds måske ser lidt 

skævt til dem, men det er ikke noget der har så stor en betydning af de ændrer deres adfærd. 

Som nævnt tidligere er det begrænset i hvor stort omfang PBC kommer til at få en indflydelse på 

adfærden, da de fleste danskere både har mulighed for at læse avisen og mulighed for at købe 

den. Denne del er dog alligevel medtaget. Der fremgik af analysen at de færreste informanter 

havde følt sig begrænset til at anvende avisen, men fra de fysiske avislæsere var der en 

begrænsning når avisbudet en sjælden gang ikke leverede avisen som de skulle. Blandt de digitale 

avislæsere var der få der nævnte at nogle gange gjorde nettet at man lige faldt ud og derfor ikke 

kunne læse avisen når man ønskede det. Ingen af informanterne så dog dette som stor 

begrænsning i forhold til deres adfærd.     

Ud fra det ovenstående kan der altså konkluderes at informanterne har givet udtryk for en lang 

række behov, derfor er det nu relevant at undersøge hvilke behov der vægter mest. Den sociale 

påvirkning for loyalitet af avisen er minimal og forbrugerne føler sig ikke begrænset.   
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4.3.2 Konklusion på kvalitative resultater 

Ud fra den ovenstående analyse er der blevet identificeret forskellige underliggende drivers for 

hver af de uafhængige variable i EPSI-modellen. Der var en klar sammenhæng mellem hvilke 

behov informanterne havde og om de var fysiske avislæsere. Derfor vil alle de fire uafhængige 

variable i EPSI-modellen for de fysiske forbrugere være bedre forklaret ved at de er fysiske 

avislæsere end ved deres livsstil. De digitale avislæsere kunne derimod på ingen variable forklares 

ved deres livsstil eller ved at være digitale avislæsere, hvorfor resultaterne viser der må ligge en 

anden forklaring bag de digitale avislæseres underliggende behov.   

Da der ikke har kunne drages nogle konklusioner på de digitale avislæsere, vil der nedenstående 

kun være opstillet en model for de fysiske avislæsere. Da disse ikke kan forklares ud fra 

segmenter, vil referencerammen også ændres, således at segmenter ikke længere er en del af 

referencerammen. Nedenfor er opstillet en model, som danner et hurtigt overblik over de 

resultater som den kvalitative analyse redegøre for.  

KundeloyalitetKundetilfredshedOpfattet værdi

Image

Troværdighed og 
professionalisme 

(+)

Omdømme (-)

Omgangkreds 
betydning (-)

ForventningerIndholdet (+)

kvalitet

Kvalitet (+)

Brede nyheder (+)

Skræddersyet 
nyheder (-)

Servicekvalitet

Personlig service (-)

Tilgængelighed (-)

Miljø (-)

Søge nyheder (-)

Figur 9 – Kvalitative resultater for de fysiske avislæsere 
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Det kan altså ud fra modellen konkluderes at resultaterne fra den kvalitative analyse ikke giver en 

forklaring på de digitale avislæseres underliggende drivers, samt hvilke uafhængige variable og 

underliggende drivers der har den største effekt på loyalitet, hvilket også ønskes belyst. 

De kvalitative resultater om underliggende drivers kan altså anvendes til at danne grundlag for 

yderligere undersøgelse. Da der ønskes effektmålinger, er en kvantitativ analyse nødvendig. Den 

kvantitative analyse vil blive analyseret på baggrund af et spørgeskema. Dette spørgeskema er 

bygget op ud fra de resultater, som den kvalitative analyse har redegjort for68. På denne måde kan 

de underliggende drivers eventuelt bekræftes og dermed kan deres effekt også fremvises, 

samtidig kan effekterne af EPSI-modellens variable også findes. 

4.3.3 Opstilling af hypoteser 

På baggrund af ovenstående kvalitative resultater, er det nu muligt at opstille en række hypoteser. 

Disse vil i analyse del 2 blive testet gennem kvantitative undersøgelser. 

 

                                                      
68 Se spørgeskema bilag 4 
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 Kapitel 5  Analyse del II – Kvantitativ analyse  
 

Formålet med studiet er at skabe et generelt billede af hvilke underliggende drivers henholdsvis en 

fysisk avislæser og en digital avislæser lægger vægt på og dermed er årsag til deres loyalitet af 

produktet. I denne del af analysen vil de kvalitative resultater blive testet på en større stikprøve, 

således at der kan foretages effektmålinger. Der udføres en række frekvenstabeller, for at opnå et 

overblik over respondenternes karakteristika. Der vil ikke være foretaget en klyngeanalyse, da 

segmenteringen allerede er forsøgt under den kvalitative analyse, uden at give en indikation af at 

kunne forklare adfærden og attituden. Derfor vil den kvantitative analyse laves på baggrund af 

såvel fysiske og digitale avislæsere. Selvom der ikke har kunne drages nogen sammenhænge 

mellem de digitale avislæsere i den kvalitative analyse, vil der nu forsøges skabt en sammenligning 

på et større datafelt. Den kvantitative analyse udarbejdes ved brug af SPSS Statistics version 22.0, 

samt Smart PLS 3.0.     

5.1 Karakteristika ved respondenterne 

For at få et overblik over respondenterne for det indsamlede datamateriale, udformes en række 

frekvenstabeller. Frekvenstabellerne vil give en forståelse af respondenternes fordeling i forhold til 

køn, alder, indkomst, uddannelsesniveau, avis og abonnement varighed. Men før disse udføres 

skal datasættet først renses for missing values.  

5.1.1 Spørgeskema 

Selve rekrutteringen af respondenter er foregået over Facebook og LinkedIn og er blevet delt på 

diverse Facebook-grupper bl.a. iværksættergrupper, terminsgrupper, m.m. Selve opslaget har 

opfordret til at folk har videresendt spørgeskemaet til deres netværk, hvilket har begrænset 

kontrollen over hvem der har besvaret det. Da der er tale om en meget begrænset målgruppe, er 

der derfor færre besvarelser end ønsket.  

5.1.2 Rensning af data 

Selve datasættet består af 234 besvarelser, dog viser en undersøgelse af missing values at 38 af 

besvarelserne ikke er blevet fuldført og fjernes derfor fra datasættet69. Dermed ender datasættet 

                                                      
69 Jensen, J., et al., Analyse af spørgeskema med SPSS, s. 56 
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på 196 besvarelser (97 fysiske og 99 digitale avislæsere), hvilket er lavere end ønsket. Dog 

foretages den kvantitative analyse stadig, men med fokus på det lave antal respondenter. Efter en 

undersøgelse af manglende fulde besvarelser, undersøges for respondenternes besvarelser for 

seriøsitet. Alle 196 besvarelser virker til at være udført seriøst og derfor fjernes ingen besvarelser 

på denne baggrund[Ibid.]. Dermed ender datasættet med 196 respondenter, altså 83,8%70 af den 

oprindelige stikprøve.  

”Ved ikke” besvarelser ændres til missing value, da disse anvendes når respondenten ikke har 

nogen holdning til spørgsmålet. Derfor vil det ikke være retvisende at anse dette som en holdning. 

Normalt vil man fjerne outliers fra datasættet, da disse kan bidrage til et misvisende resultat, dette 

gøres dog ikke grundet det lave antal respondenter, da respondentens øvrige svar kan være 

brugbare for resultatet[Ibid.].   

5.1.3 Frekvenstabeller 

I bilag 1 del 5 er der ved hjælp af SPSS opstillet en række frekvenstabeller, som hjælper med at 

karakterisere respondenterne71. Blandt de digitale respondenter, er der en lille overvægt af 

kvinder, da 48,5 % er mænd og 51,5 % kvinder. Blandt de fysiske avislæsere, er der et lille overtal 

af mænd, da 53,6 % er mænd og 46,4 % er kvinder.  

Da målgruppen for undersøgelsen er begrænset til alderen 30-40 år, er der ikke foretaget 

kategorier i aldersgrupperne. Blandt de digitale avislæsere, er aldersgrupperne 35 og 38 bedst 

repræsenteret, begge med 18,2 % af den samlede stikprøve. Blandt de fysiske avislæsere er 

aldrene 30, 35 og 37 år bedst repræsenteret, med henholdsvis 17,5 %, 17,5 % og 24,7 % af den 

samlede stikprøve. Alle aldre er repræsenteret i begge datasæt.    

Ses der på indkomstniveau, har langt de fleste respondenter, blandt de digitale forbrugere en 

indkomst på 300.000-499.999 kr./året, svarende til 62,6 % af stikprøven. Dernæst er 500.000-

799.000 kr./året med 21,2 % af stikprøven, 150.000-299.000 kr./året med 12,1 % af stikprøven og 

til sidst over 800.000 kr./året med kun 4 % af stikprøven. Næsten det samme gør sig gældende ved 

de fysiske avislæsere, hvor 59,8 % af stikprøven har en indkomst på 300.000-499.999 kr./året, 18,6 

                                                      
70 Udregning: (196/234)*100 = 83,76 % 
71 Jensen, J., et al., Analyse af spørgeskema med SPSS, s. 74-83 
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% har 150.000-299.000 kr./året, 15,5 % har 500.000-799.000 kr./året og 6,2 % har over 800.000 

kr./året.  

Uddannelsesniveauet er blandt de digitale forbrugere fordelt på at 74,7 % af stikprøven har taget 

en mellemlang videregående uddannelse (3-4 år), 13,1 % af stikprøven en lang videregående 

uddannelse (5 år+) og til sidst 12,1 % en kort videregående uddannelse (1-2 år). Blandt de fysiske 

avislæsere, har 39,2 % af stikprøven taget en mellemlang videregående uddannelse, 30,9 % en 

kort videregående uddannelse og 29,9 % en lang videregående uddannelse. Dermed kan der 

konkluderes at alle respondenter har taget en videregående uddannelse.  

Går man ind og undersøger respondenternes avisforbrug, ses det at blandt de digitale avislæsere 

abonnerer 27,3 % af stikprøven på Berlingske, 26,3 % på Ekstra Bladet, 16,2 % på Børsen, 11,1 % 

på BT, 7,1 % på Dagbladet og 6,1 % på både Politikken og Jyllandsposten. Ser man på de fysiske 

avislæsere abonnerer 29,9 % på Berlingske, 23,7 % på BT, 18,6 % på Politikken, 11,3 % på Ekstra 

Bladet, 9,3 % på Ingeniøren, 6,2 % på jyllandsposten og kun 1 % på Børsen.   

Går man nærmere og ser på hvor længe informanterne har abonneret på deres avis, ses der blandt 

de digitale avislæsere at 41,4 % har abonneret i 7-11 måneder, 39,4 % i 1-2 år, 14,1 % i 3-4 år og 

5,1 % i mere end 5 år. Blandt de fysiske avislæsere har 33 % abonneret i 1-2 år, 25,8 % i 3-4 år, 

15,5 % i 7-11 måneder, 13,4 % i 0-6 måneder og 12,4 % i mere end 5 år. Da det er et meget 

begrænset antal respondenter som har abonneret i mindre end 6 måneder, må det forventes at 

være forholdsvis loyale forbrugere.  

Ovenstående fordelinger er relevante at have i mente, når der analyseres dybere i datamaterialet.  

 

5.2 Faktoranalyse 

Normalvis ville det være en fordel at udforme faktoranalyser, da disse kan hjælpe med at 

sammenlægge og evt. fjerne variabler fra datasættet72. Dette foretages dog ikke i dette studie, da 

alle de underliggende drivers bygger på udtalelser fra informanterne i de kvalitative 

                                                      
72 Jensen, J., et al., Analyse af spørgeskema med SPSS, s. 224-250 
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undersøgelser. På denne måde er der mulighed for at få vægtninger på alle de underliggende 

drivers, som de er blevet repræsenteret fra informanterne.  

 

5.3 Estimering af EPSI-modellen 

I det nedenstående afsnit forsøges at danne vægtninger på hvor meget de underliggende drivers 

påvirker kundetilfredsheden og dermed loyaliteten. Da studiet har til formål at belyse 

differencerne mellem de fysiske og de digitale avislæsere, vil der være udarbejdet to modeller. 

5.3.1 Model og metode 

Som nævnt tidligere, vil modellen for at identificere vægtningerne for de underliggende drivers 

være EPSI-modellen. Denne model er valgt, da det er en strukturel ligningsmodel. Dermed vil den 

være fordelagtig at anvende i forhold til at belyse sammenhænge mellem variablerne. En multipel 

regressionsanalyse ville kunne angive de sammenhænge der er med variablerne, men da formålet 

her er at belyse hvad der driver loyaliteten, er det interessant at vise samspillet mellem en lang 

række variabler.    

Metoden til at udregne vægtningerne, vil som tidligere nævnt være gennem Smart PLS. Fordelen 

ved denne metode er at den er robust, fordelingsfri og så er den god ved små stikprøver73. Da der 

her er tale om en lille stikprøve, vil denne metode altså være fordelagtig. PLS er en iterativ 

estimationsmetode, som integrerer faktoranalyse og multipel regressionsanalyse. Metoden kan 

anvendes til estimation af sammenhænge mellem målevariable (underliggende drivers) og latente 

variable samt sammenhænge mellem latente variabler, altså præcis det som er ønsket ved at 

anvende EPSI som forklaringsmodel [Ibid.]. LISREL er en anden estimationsmetode, men denne er 

ikke anvendt, da det den ikke er velegnet til små datasæt og samtidig er en meget teknisk 

krævende metode74.  

5.3.2 Estimering af variable 

Da der ikke foretages faktoranalyser inden PLS analysen, vil referencerammen være den samme. 

Derfor vil EPSI-modellen også være den samme. Med ”loyalitet” som den afhængige variable, 

                                                      
73 Martensen, et al., 2006, s. 102 
74 Fornell, et al. 1982, s. 450-451 



Jennie Dige Streit   Cand. Merc. EMF 

Side 63 af 85 
 

”kundetilfredshed” og ”opfattet værdi” som medierende variable, og ”image”, ”forventning”, 

”produkt” og ”service” som uafhængige variable. De uafhængige variable, vil være forklaret at en 

række målevariable, som er de underliggende drivers. Der kan ses en oversigt over 

målevariablerne i bilag 1 del 6. Der gøres dog opmærksom på at under de fysiske avislæsere, 

fjernes målevariabel q9_3, da besvarelserne for denne er identisk med q9_2.     

5.4 Smart PLS-analysen  

I følgende afsnit vil der blive udarbejdet samt evalueret på de resultater som findes ved Smart PLS. 

PLS vil anvende en iterativ proces til at estimere parametrene, hvor de estimeres over flere gange 

for at få den mest fordelagtige model. Inden der drages konklusioner ud fra målemodellen, vil der 

foretages en evaluering over tre trin, 1) evaluering af målemodellen, 2) evaluering af strukturel 

model, 3) estimation og testning af model. Disse tre trin har til formål at sikre validiteten og 

reliabiliteten af modellen75.   

5.4.1 Evaluering af målemodellen 

I bilag 1 del 7 kan de udregnede målemodeller ses for henholdsvis de digitale og fysiske 

avislæsere. Disse er foretaget ud fra PLS algorithm. Før modellen kan evalueres, er det nødvendigt 

at undersøge ”item reliability”. Disse kan vise om målevariablerne loader på de latente variable. 

Hovedregelen for signifikans er at den skal være højere end 0,7 og variable under 0,4 bør fjernes 

helt fra modellen. Dog kan der argumenteres for at beholde disse, hvis der er en stærk teoretisk 

begrundelse76. I bilag 1 del 8 er nøgletallene for målemodellerne stillet op.  I disse tabeller ses det 

at der er flere af målevariablerne som er under den kritiske grænse 0,4 og fjernes herefter gennem 

det hierarkiske princip, hvorefter modellen køres igen.  

Ud fra bilag 1 del 8, kan der ses at nogle målevariable har været negative korreleret, hvilket 

betyder at spørgsmålet ikke er stillet positivt korreleret ligesom de resterende. For de fysiske 

avislæsere er der tale om q7_5 og q7_7. Derfor vil der ikke være taget højde for at tallene er 

negative.  

                                                      
75 Martensen, et al., 2006, s. 102-105 
76 Martensen, et al., 2006, s. 102-105  
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Ved de fysiske avislæsere fjernes først under produktet q7_7 og herefter q7_8. Herefter kan det 

ses at under loyalitet at q13_1 også er under den kritiske værdi, hvorfor denne også fjernes på 

trods af at der er tale om den afhængige variabel. I bilag 1 del 9 kan de nye loadings ses. For de 

digitale avislæsere, fjernes først q17_5, så q18_2, q17_8, q18_1 og til sidst q17_7. De nye loadings 

kan her også ses i bilag 1 del 9. Det ses at der er flere loadings som ikke er signifikante, men der er 

ikke belæg for at disse fjernes fra modellen da deres loading er over 0,4.  

Herefter er det interessant at undersøge composite reliability, som skal have en værdi på over 

0,7[Ibid.]. Værdierne ses i bilag 1 del 9. Modellen for de fysiske avislæsere har alle værdier som er 

højere end den kritiske grænse, men for de digitale avislæsere er variablen ”service” lige under 

den kritiske grænse med 0,656. Det vil sige at modellen for de fysiske avislæsere er stærkere 

sammenhængende end for de digitale avislæsere, hvorfor at reliabiliteten også vil være højere for 

modellen for de fysiske forbrugere. Dette bekræfter resultatet fra de kvalitative data. Årsagen til 

at variablen ikke fjernes i modellen for de digitale avislæsere, er fordi at man ved at se på AVE som 

supplement, kan se at AVE-værdien er 0,489 altså blot lige under den kritiske grænse på 0,5. Dette 

betyder at de lantente variable indeholder mere end 48,9 % af variansen og dermed bidrager til 

forklaringsgraden [Ibid].    

I bilag 1 del 10 ses målemodellens discriminant validity. Denne viser i hvor høj grad en lantent 

variabel adskiller sig fra de øvrige variable. Det ses i modellen for de fysiske avislæsere at ”image-

produkt” er større end den kvadrerede AVE, med 0,034 hvilket er lige på grænsen hvorfor 

modellen diskriminant validitet alligevel vurderes som god. I modellen for de digitale avislæsere er 

alle korrelationerne højere end kvadreret AVE, dermed vurderes denne også som god [Ibid.]. 

5.4.2 Evaluering af strukturel model 

Ved at undersøge R2-værdierne for de afhængige variable, kan den strukturelle model evalueres. I 

bilag 1 del 9 ses at modellen kan forklare 78 % af hvad der driver den opfattede værdi, og 75,2 % 

af hvad der driver kundetilfredshed og hele 95,5 % af hvad der driver loyalitet, hvilket 

repræsenterer en god forklaringsgrad. Anderledes ser det dog ud med modellen for de digitale 

avislæsere. Her kan modellen kun forklare 25,9 % af hvad der driver den opfattede værdi, 43,8 % 

af hvad der driver kundetilfredsheden og 78,2 % af hvad der driver loyalitet. Samlet set vil begge 
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modeller dog vurderes til at have en god nok forklaringsgrad til at kunne anvendes som 

forklaringsmodel77.  

5.4.3 Estimation og testning af model 

Ud fra ovenstående evaluering af målemodellen kan det konkluderes at modellerne er pålidelige 

og valide. Derfor er det nu muligt at estimere og teste modellen. Man tester modellen for at finde 

ud af om der er en signifikant sammenhæng mellem modellens latente variable. Med PLS 

anvendes bootstrapping metoden til at lave en t-test. En t-test kan vise de t-værdier, som kan 

måle på sammenhængene mellem variablerne. Hvis t-værdierne er højere end 1,96 kan der 

argumenteres for at modellens loadings er højt signifikante. Hvis der er tale om en lavere t-værdi, 

er sammenhængen ikke signifikant og bør derfor fjernes fra modellen efter det hierarkiske 

perspektiv78.   

I modellen for de fysiske avislæsere, ses at flere sammenhænge ikke er signifikante. Derfor fjernes 

først ”image-loyalitet”, da denne har den laveste t-værdi med 0,159, se bilag 1 del 11. Herefter 

køres modellen igen, hvor der stadig er insignifikante t-værdier. Derfor fjernes ”forventning-

kundetilfredshed” da den har en værdi på 0,687 og til sidst fjernes ”produkt-kundetilfredshed” da 

den har en værdi på 1,023. Herefter er alle t-værdierne over 1,96, se bilag 1 del 12. Efter at have 

undersøgt ”inner model” er det relevant også at tjekke ”outer loadings”, også her skal t-værdien 

være højere end 1,96. Som det fremgår i bilag 1 del 12, er alle sammenhænge signifikante.  

I modellen for de digitale avislæsere, fjernes først ”forventning-opfattet værdi” 0,342, så ”service-

loyalitet” 0,687, herefter ”forventning-loyalitet” 1,110, så ”produkt-opfattet værdi” 1,455 og til 

sidst ”image-loyalitet” 1,694. Herefter er alle sammenhænge signifikante, se bilag 1 del 11. I 

”outer loadings” har alle forklaringsvariable sammenhænge over 1,96. I bilag 1 del 12 ses de nye 

modeller efter der er foretaget bootstrapping. Herefter foretages en PLS algorithm for at få de 

endelige kundetilfredshedsmodeller, hvor effekterne kan ses79.  

                                                      
77 Martensen, et al., 2006, s. 105 
78 Wong, 2013, s. 24 
79 Bilag 1 – del 13 
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5.5 Kundetilfredshedsmodel for de fysiske avislæsere 

Nedenstående er den endelige model for de fysiske avislæsere. Denne model viser effekterne som 

de underliggende drivers (målevariable) har på de uafhængige variable, samt de medierende 

variable og den afhængige variabel ”loyalitet”. Værdierne viser den ændring som en ét point i 

performance indeks vil medføre80. 

 

Figur 10 – Endelig kundetilfredshedsmodel for de fysiske avislæsere 

I den ovenstående model er der sat navne på de underliggende drivers for at skabe et bedre 

overblik.  

81 

                                                      
80 Martensen, et al., 2006, s. 105 
81 Udregnet i Smart PLS 
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Ovenstående tabel viser de enkelte variables totale effekt på loyalitet, altså den direkte og 

indirekte effekt de uafhængige variable har på den afhængige variabel. Som eksempel kan vises at 

hvis ”image” hæves med ét point, kan den totale effekt på loyalitet beregnes således: (-

0,625*0,775*0,754) + (0,629*0,754) = 0,10982 

Når der ses på image forklarer tabellen altså at hvis image hæves med ét point, vil loyaliteten blive 

hævet med 0,109. Ved at se på modellen samtidig, ses at image har en direkte effekt på den 

opfattede værdi og kundetilfredsheden, hvor at den har en indirekte effekt på loyaliteten. Ses der 

på de underliggende motiver, har de nogenlunde lige stor forklaring af variablen ”image”, dog 

vægter avisens omdømme mest med 0,957, herefter omgivelsernes mening med 0,814 og til sidst 

pålideligheden og troværdigheden med 0,706. Selvom disse alle har høje vægtninger, kan der ud 

fra tabellen ses at avisens image har den mindste forklaring til hvorfor de fysiske avislæsere 

anvender en fysisk avis. Dette stemmer fint overens med de kvalitative resultater, hvor vi så at 

ingen af informanterne ville skifte deres avis hvis deres avis image blev beskadiget.  

I forhold til forventninger, viser tabellen at hvis forventninger hæves med ét point, vil loyaliteten 

stige med 0,324. Modellen viser at forbrugernes forventninger har en direkte effekt på den 

opfattede værdi og loyaliteten, men en indirekte effekt på kundetilfredsheden. Kigger man på de 

underliggende drivers, ses at forventningerne til servicen har den højeste forklaring med 0,969 og 

forventningerne til indholdet kun har 0,841. Selvom disse ligger tæt, indikerer resultatet stadig 

noget andet end de kvalitative resultater, da disse mente at indholdet var det som vægtede mest i 

forhold til forventningerne. Ud fra de kvantitative resultater har forbrugernes forventninger altså 

en relativ stor forklaring til loyaliteten for de fysiske avislæsere. 

Tabellen viser at produktet har den største effekt på at forbedre de fysiske avislæseres loyalitet, 

med en værdi på 0,362. I modellen ses at produktet har en direkte effekt på den opfattede værdi 

og loyaliteten, men kun en indirekte på kundetilfredsheden. De underliggende drivers forklarer at 

kvaliteten af artiklerne og dybden på nyhederne har den højeste vægtning for forbrugerne med 

0,894. Herefter kommer bredden på nyhedsindholdet med 0,870 og derefter at det er skrevet af 

dygtige journalister med 0,845. Herfra er der et spring ned til næste underliggende driver, som er 

om forbrugerne vægter at der ikke er stavefejl, som vægtes 0,465. Den sidste underliggende driver 
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er at man kun ønsker de nødvendige nyheder, som er vægtet -0,455. Det vil altså sige at 

forbrugerne ikke kun ønsker de mest nødvendige nyheder, hvilket giver mening når de vægter en 

bred information højt. Disse resultater stemmer helt overens med de kvalitative resultater.  

Den sidste uafhængige variabel er ”service”. Jævnfør tabellen vil loyaliteten kun stige 0,296, hvis 

service hæves med 1 point. Dog ses der at service påvirker på den opfattede værdi, 

kundetilfredsheden og loyaliteten direkte. De underliggende drivers forklarer at en god 

overordnet service vægtes højst i forhold til variablen ”service”, med 0,964. Så kommer 

kundeservicen med 0,925, herefter tilgængeligheden med 0,744 og til sidst miljøet med 0,612. 

Dette stemmer også overens med de kvalitative resultater, da der bl.a. her ses at nogle af de 

fysiske avislæsere ser sig selv som miljøbevidste, men ingen af informanterne tænker over miljøet 

i forhold til deres avis.  

Ses der på de medierende variable, har den opfattede værdi en ret høj effekt på 

kundetilfredsheden med 0,775, samt en relativ høj indirekte effekt på loyaliteten med 0,584. Dog 

har kundetilfredsheden en højere direkte effekt på loyaliteten med 0,754. Dette stemmer godt 

overens med den tidligere forklarede teori. Dermed er der altså sammenhæng mellem den 

teoretiske referenceramme og den estimerede model.  

 

5.6 Kundetilfredshedsmodel for de digitale avislæsere 

Nedenstående er den endelige model for de digitale avislæsere. Denne model viser, ligesom den 

ovenstående effekterne som de underliggende drivers (målevariable) har på de uafhængige 

variable, samt de medierende variable og den afhængige variabel, loyalitet. Værdierne viser den 

ændring som en ét point i performance indeks vil medføre83. 
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Figur 11 - Endelig kundetilfredshedsmodel for de digitale avislæsere 

I den ovenstående model er der ligesom tidligere sat navne på de underliggende drivers for at 

skabe et bedre overblik. 

 84 

Ses der på image forklarer tabellen altså at hvis image hæves med ét point, vil loyaliteten blive 

hævet med 0,323. Ved at se på modellen samtidig, ses at image har en direkte effekt på den 

opfattede værdi og kundetilfredsheden, hvor at den har en indirekte effekt på loyaliteten. Ses der 

på de underliggende motiver, har de nogenlunde lige stor forklaring af variablen ”image”, dog 

vægter avisens omdømme mest med 0,891, herefter omgivelsernes mening med 0,772 og til sidst 
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pålideligheden og troværdigheden med 0,688. Det vil altså sige at image har en relativ høj effekt 

på de digitale forbrugers loyalitet. I de kvalitative resultater ses at nogle vægtede, troværdighed 

og pålidelighed og nogle mente at deres omgangskreds havde en betydning for deres valg, men 

kun få mente at avisens omdømme havde en betydning for deres valg. Derfor vil de kvantitative 

resultater altså dels bekræfte nogle tendenser som er set i de kvalitative resultater, men også 

modsige resultaterne da man på baggrund af en større stikprøve mener at omdømme, er den 

faktor som vægter mest i forhold til variablen ”loyalitet”.   

Den uafhængige variabel ”forventninger” har i modellen ingen effekt på den opfattede værdi, men 

i stedet, en direkte effekt på kundetilfredsheden og dermed en indirekte effekt på loyaliteten. 

Derfor vil loyaliteten stige med 0,169, hvis forventninger hæves med ét point, hvilket ikke er 

nogen stor påvirkning. Ses der på målevariablerne, vægter forventningerne til service 0,991 og 

forventningerne til indholdet 0,994 stort set lige meget. Dette stemmer også fint overens med 

resultaterne fra den tidligere analyse, da man her så at de digitale informanter fordelte sig ligeligt 

mellem, om de havde forventninger til indholdet eller servicen.  

Tabellen viser at variablen ”produkt” har en effekt på loyaliteten med 0,256. I modellen ses at 

produktet ikke har nogen effekt på den opfattede værdi og at der er en negativ direkte effekt til 

kundetilfredsheden -0,215. De underliggende drivers forklarer at dybden på nyhederne har den 

største effekt med 0,910, herefter kommer at avisen er skrevet af dygtige journalister med 0,885. 

Efterfulgt af at avisen kommer med brede nyheder med 0,594. Så kommer kvaliteten med 0,581 

og til sidst stavefejl med 0,575. Dermed er denne variabel i stærk kontrast til den undersøgte 

tendens under de kvalitative resultater. I de kvalitative resultater ses at informanterne ønskede 

overskuelighed og delvist skræddersyede nyheder, hvor de kvantitative resultater nu viser at 

respondenterne ønsker, dybdegående nyheder og en bred information. Til gengæld har modellen 

ikke kunne finde signifikans i målevariablerne om overskuelighed og skræddersyede nyheder, 

hvilket indikerer at respondenterne her har været uenige.  

Den sidste uafhængige variabel er ”service”. Jævnfør tabellen vil loyaliteten stige med 0,394 hvis 

service øges med 1 point i performance indeks. Der ses at variablen ”service” har en direkte effekt 

på den opfatted værdi 0,328, samt kundetilfredsheden 0,434, men en indirekte effekt på 

loyaliteten. Ved undersøgelse af de underliggende drivers, ses at miljøet er en væsentlig forklaring 
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på variablen ”service”, med vægtningen 0,853 og hermed også tilgængeligheden 0,502. Dette 

stemmer overens med de tendenser som blev fundet i de kvalitative resultater. På trods af at ikke 

alle informanter gik op i miljø, vægtede langt størstedelen af informanterne miljø højt som 

forklaring til deres valg af digital avis. Der ses også at tilgængeligheden havde en stor effekt for de 

digitale avislæsere, hvilket også kan ses i det kvantitative resultat.  

Ses der på de medierende variable, har den opfattede værdi en positiv effekt på 

kundetilfredsheden med 0,283, samt en positiv indirekte effekt på loyaliteten med 0,256. Dog har 

kundetilfredsheden en noget højere direkte effekt på loyaliteten med hele 0,907. Dette stemmer 

også godt overens med den tidligere forklarede teori. Dermed er der altså sammenhæng mellem 

den teoretiske referenceramme og den estimerede model.  

 

5.7 Konklusion på de kvantitative analyser 

Ud fra ovenstående analyse, er der nu fremstillet to modeller som beskriver henholdsvis de fysiske 

avislæsere og de digitale avislæsere. Ud fra en kvalitetsvurdering, kunne det konstateres at 

modellen for de fysiske avislæsere havde en større forklaringsgrad end den digitale. Dog kan 

begge modeller anvendes da deres forklarende varians var større end ca. 50 %. Modellen for de 

fysiske avislæsere viste at produktet var den mest forklarende uafhængige variabel af loyaliteten, 

hvilket stemmer meget overens med de kvalitative resultater da vi her så at produktet havde en 

stor betydning for de fysiske avislæsere. Derudover bekræfter modellen at avisartiklernes kvalitet, 

dybde og bredde har en stor betydning for de fysiske avislæsere. Den underligende variabel 

”image”, viser at have mindst effekt på loyalitet, hvilket også stemmer helt over ens med de 

kvalitative resultater. Dermed kan der altså konkluderes at de fysiske avislæsere er relative 

sammenlignelige og dermed giver det mening for mediehusene at behandle fysiske avislæsere 

som et segment i sig selv. Kundetilfredshedsmodellen for de digitale avislæsere viser at den 

uafhængige variabel ”service” har den største effekt på loyalitet, hvilket stemmer overens med de 

kvalitative tendenser, da man her ser at miljø og tilgængelighed er to vigtige underliggende 

variabler for loyaliteten. Modellen viser at forventningerne havde den mindste effekt på loyalitet, 

dette kan eventuelt skyldes at de digitale aviser er relative nye, hvorfor respondenterne ikke ved 

hvad de skal forvente. Der er dog generelt mindre forklaringsgrad i den digitale model, hvorfor 
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man bør overveje at undersøge yderligere om der kunne være en anden segmentering end via 

livsstil og som digital avislæser.  

5.8 Accept eller forkastelse af hypoteser 

Ud fra resultatet af de kvantitative resultater er det nu muligt at undersøge hvor vidt de hypoteser 

som tidligere er blevet opstillet på baggrund af de kvalitative resultater, kan accepteres eller må 

forkastes.  

H1: Image 

H1.1: Avisens pålidelighed og troværdighed har en effekt for variablen image 

Hos de fysiske avislæsere ses at pålideligheden og troværdigheden har en effekt for ”image” 

variablen. Hvorfor hypotesen for de fysiske avislæsere kan accepteres. Der ses også at de digitale 

avislæsere vægter pålidelighed og troværdighed positivt, hvorfor denne må have en positiv effekt 

på variablen ”image”.  

H1.2: Avisens omdømme har ikke en effekt for variablen image 

Resultaterne for de fysiske avislæsere viser at omdømme er den driver der vægter mest i variablen 

”image”, derfor må denne hypotese forkastes. Det samme et tilfældet for de digitale avislæsere.  

H1.3: Avislæserens omgangskreds mening har ikke nogen effekt for variablen image 

Denne hypotese må også forkastes for de fysiske og digitale avislæsere, da resultaterne viser at 

avislæserens omgangskreds har en betydning for variablen ”image”.   

 

H2: Forventninger 

H2.1: Forbrugernes forventninger til indholdet af avisen har en effekt for variablen ”forventninger” 

Resultaterne viser at både de fysiske og digitale avislæsere har en forventning til indholdet og at 

de begge har en positiv vægtning. Derfor accepteres denne hypotese.    
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H2.2: Forbrugernes forventninger til servicen af avisen har ikke nogen effekt for variablen 

”forventninger” 

Da resultaterne viste at vægtningerne mellem forventninger til indholdet og servicen er næsten 

lige vægtet hos både de digitale og fysiske avislæsere, accepteres denne hypotese ligeledes.  

 

H3: Produktet 

H3.1: Avisens kvalitet har en effekt for variablen ”produkt” 

Både for de fysiske og digitale avislæsere vægter kvalitet positivt for variablen ”produkt”. Blandt 

de fysiske avislæsere er det den højst vægtede driver inden for variablen. Derfor accepteres 

hypotesen.   

H3.2 De fysiske avislæsere ønsker dybdegående nyheder, hvor de digitale avislæsere ønsker 

overskuelige nyheder. 

Resultaterne viser at de fysiske avislæsere vægter dybdegående nyheder, men overraskende viser 

de digitale avislæsere også at de vægter de dybdegående nyheder. Dette er som tidligere nævnt i 

kontrast til de kvalitative resultater. Derfor må denne hypotese altså forkastes. 

H3.3: De fysiske avislæsere ønsker bredde nyheder, hvor de digitale avislæsere ønsker 

skræddersyede nyheder. 

De kvantitative resultater viser at de fysiske avislæsere vægter bredde nyheder højt, men de viser 

ingen signifikant sammenligning i at skræddersyede nyheder skulle være en forklarende driver, for 

de digitale avislæsere. Derfor må hypotesen forkastes. 
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H4: Service 

H4.1: De fysiske avislæsere vægter ikke service højt 

De kvantitative resultater viser at de fysiske avislæsere vægter service relativt højt, derfor må 

denne hypotese forkastes. 

H4.2: De digitale avislæsere vægter en høj tilgængelighed.  

Ud fra de ovenstående resultater, ses at de digitale avislæsere vægter tilgængelighed højt, hvorfor 

denne hypotese kan accepteres.  

H4.3: De fysiske avislæsere går ikke lige så højt op i miljø af deres avis, som de digitale avislæsere. 

De kvalitative resultater viser at de fysiske avislæsere ikke vægter miljøet højt inden for variablen 

”service”, hvor de digitale avislæsere vægter det som det højeste inden for variablen ”service”. 

Det ses også at de digitale avislæseres servicevariabel har en større effekt på loyaliteten end de 

fysiske avislæsere. Derfor kan hypotesen accepteres.  
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Kapitel 6  Anbefaling 
 

I indledningen blev der redegjort for mediebureauernes tidligere, samt nuværende situation. Da 

det herud fra kunne konkluderes at de står overfor store udfordringer, har flere mediehuse haft 

problemer med at udvikle en optimal strategi. Da forskning har vist at det er billigere at fastholde 

kunder, fremfor at hverve nye, er der de senere år kommet et øget fokus på CRM og flere 

mediehuse er også begyndt at have mere fokus på forbrugerne. Derfor er det relevant for dem at 

undersøge hvad deres forbrugeres underliggende drivers er, således at de har mulighed at opnå 

konkurrencemæssige fordele. Selvom de digitale aviser ikke har så højt et oplagstal som de fysiske 

aviser og at de derfor også er nødt til hverve nye kunder, er det stadig en fordel for dem at vide 

hvad der driver deres kunder til loyalitet.   

Ud fra de kvalitative og kvantitative analyser, er det nu muligt at give en anbefaling til 

mediehusene, om hvor de bør investere og prioritere deres ressourcer for at opnå bedre loyalitet. 

For bedre at kunne afbillede indsatsområderne, vil der blive udarbejdet et prioriteringskort for 

henholdsvis de digitale og fysiske avislæsere.  

 

6.1 Prioriteringskort 

Følgende afsnit vil udforme et prioriteringskort for henholdsvis de digitale og de fysiske 

avislæsere. Et sådan kort er er en tiltalende præsentation af data, set fra et ledelsessynspunkt, da 

det kan frembringe nyttig viden til prioritering og udviklingsstrategi85. Kortet er opdelt i fire celler. 

Den øverste venstre celle, er hvor ydeevnen er stærk, men effekten lav. Her vil man forsøge at 

opretholde sin status. Der vil dog ofte være mulighed for at overføre midler fra denne celle til de 

andre. I øverste højre celle, er ydeevnen stæk og effekten høj. Denne celle er den mest ønskede 

status, da mediehuset her, vil kunne se markedets konkurrencemæssige styrker og derfor fortsat 

bør opretholde deres gode arbejde. I nederste venstre celle er såvel ydeevnen som effekten lille. 

Her kan mediehusene se deres svagheder, men samtidig er det ikke nødvendigt at de gør noget 

ved deres svagheder eller i hvert fald ikke investerer stort i det, da det alligevel ikke har den store 
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effekt på loyaliteten. I nederste højre hjørne er ydeevnen ringe, men effekten høj, derfor vil der 

her kunne findes de største muligheder for mediehusene. Mediehusene bør altså koncentrere 

deres indsats i til disse områder [Ibid.]. Der gøres opmærksom på at kortet viser markedets 

samlede performance, hvorfor mediehusene skal udarbejde et prioriteringskort ud fra deres egen 

performance. Dermed kan de se hvordan de ligger i forhold til det generelle marked. 

6.1.1. Prioriteringskort for de fysiske avislæsere 

 

Figur 12 – Prioriteringskort for de fysiske avislæsere86 

I ovenstående prioriteringskort, ses hvilke områder der er mest relevante for mediehusene at 

investere i, i forhold til de fysiske avislæsere. Som tidligere nævnt under de kvantitative analyser 

har variablen ”produkt” en stor betydning for de fysiske avislæseres loyalitet. Ud fra kortet ses at 

det er i denne variabel at forbrugerne i dag opnår den bedste performance samt at den har en 

relativ stor total effekt på loyalitet. Derfor er det altså et område der er interessant for 

mediehusene at investere i, men samtidig ikke for meget da forbrugerne allerede har en høj 

tilfredshed for det produkt de får i dag.  

Ud fra de kvantitative resultater ses at hvis mediehusene investerer i at forbedre selve 

kerneproduktet, bør de investere mest i de underliggende drivers ”kvalitet”, herefter på 

”dybdegående nyheder”, samt levere en ”bred information”. Et område de ikke bør anvende er at 
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fokusere på at skabe nyheder som kun giver de mest nødvendige nyheder, da dette vil have en 

negativ effekt for de fysiske avislæsere. 

Et meget interessant område for mediehusene at investere i, er at arbejde med forbrugernes 

forventninger. Det kan enten være i form af at sørge for at man holder det man lover eller arbejde 

på at forbedre deres forventninger og derefter også indfri dem. Det ses i prioriteringskortet at 

forventningerne har en stor total effekt for om forbrugerne bliver loyale, men at de i dag godt 

kunne opleve en bedre performance. Ud fra de kvantitative resultater, ses at både forventninger 

til service og indholdet har en stor effekt på variablen, men at forventningerne til servicen lige er 

vægtet lidt højere. Derfor bør mediehusene investere resourcer i at indfri de fysiske forbrugeres 

forventninger til servicen, såsom forventningerne til deres kundeservice, deres leveringsform osv.  

Variablen ”service” kunne også være et interessant fokuspunkt for mediehusene at investere i, 

dog er effekten på loyaliteten en smule mindre hvorfor der ikke bør investeres store summer heri. 

Ud fra analysen ses at det er de underliggende drivers, ”den generelle service” og ”kundeservice” 

som har den største effekt. Da det jvf. ovenstående også kan konkluderes at loyaliteten vil stige 

hvis forventningerne til service bliver bedre indfriet, er det altså relevant for mediehusene at 

investere i service og kundeservice. Til gengæld er miljøet ikke en særlig interessant faktor for 

mediehusene at investere i.  

”Image” er den variable som har den mindste totale effekt på loyalitet, hvorfor der ikke bør 

investeres i at forbedre avisernes image. Hvis de skullle investeres indenfor image, ville det være  i 

at forbedre deres omdømme.    

Derfor vil min overordnede anbefaling til mediehusene ud fra studiets resultater være, at forbedre 

den service og kundeservice som de fysiske avislæsere får, da dette samtidig vil hjælpe med at 

indfri forbrugernes forventninger. Da forventningerne har en stor effekt på graden af loyalitet, 

ville dette altså have en dobbelt effekt. Derudover bør de fortsætte deres gode arbejde med 

kerneproduktet, da forbrugerne oplever en god perfomance.  



Jennie Dige Streit   Cand. Merc. EMF 

Side 78 af 85 
 

6.1.2. Prioriteringskort for de digitale avislæsere 

 

Figur 13 – Prioriteringskort for de fysiske avislæsere87 

I ovenstående prioriteringskort, ses hvilke områder der er mest relevante for mediehusene at 

investere i, i forhold til de digitale avislæsere. Som tidligere nævnt under de kvantitative analyser 

har variablen ”service” stor betydning for de digitale avislæseres loyalitet. Ud fra kortet ses at det 

er i denne uafhængige variable at forbrugerne i dag opnår den bedste performance, samt at det 

har den største totale effekt på loyalitet. Derfor er det altså et område der er interessant for 

mediehusene. Dog vil min anbefaling ikke være at mediehusene bør investere i service, da de 

allerede perfomer meget fordelagtigt. Hvis mediehusene alligevel vælger at investere i service, kan 

der ud fra de kvantitative resultater ses at at den underliggende driver ”miljø” her har en stor 

vægtning, efterfulgt at en god ”tilgængelighed”.  

På kortet ses også at den uafhængige variabel ”image” har en høj performance og den anden 

højeste totale effekt på loyalitet. Der gøres dog opmærksom på at effekten ikke er høj set i et 

bredere perspektiv. Det anbefales her at investere i variablen, da den har mulighed for forbedring. 

Dog er der ikke tale om store summer, da variablen allerede performer godt samt at effekten ikke 

er voldsomt stor. De underliggende drivers der bør investeres i er først og fremmest avisernes 

omdømme. Dette kan også hjælpe til at respondenternes omgivelser får et bedre syn på 

adfærden, hvilket er en fordel da dette også har en betydning for variablen ”image”. Som den 

                                                      
87 Graf udregnet ud fra Smart PLS 
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mindst vægtede er at avisen fremstår pålidelig og troværdig, dette har dog stadig en betydning, 

hvorfor man også bør investere her.  

I kortet ses at den underliggende variabel ”forventninger” performer dårligst, hvorfor der vil være 

interesse i at optimere denne performance. Dog er effekten på loyaliteten så lav at jeg ikke vil 

anbefale mediehusene at investere i den. Hvis de alligevel vælger at investere i forventninger, er 

det næsten underordnet om de fokuserer på forventningerne til indholdet eller servicen, da de 

vægter næsten lige meget. Dog vægter forventningerne til indholdet en smule mere.  

Den sidste underliggende variabel er ”produktet”. Denne perfomer godt, men viser sig at have en 

negativ total effekt på loyalitet. Derfor behøver mediehusene ikke fokusere på denne variabel i 

denne forbindelse.  

Ud fra ovenstående ses at det er svært at konkludere hvor mediehusene kan investere deres 

ressourcer set i forhold til de digitale avislæsere. Dette skyldes at modellens variable har meget 

lave totale effekter på loyalitet, hvilket stiller spørgsmål om, om der er andre forklaringer til de 

digitale avislæseres loyalitet, eller om de overhovedet kan identificeres med at være loyale. Derfor 

vil der altså være behov for yderligere undersøgelser af de digitale avislæsere, før der med bedre 

sikkerhed kan anbefales hvad mediehusene bør investere deres ressourcer i.    

 

Da studiets hovedformål var at fastlægge forbrugernes underliggende drivers set fra et eksternt 

perspektiv, har der ikke være fokus på hvorledes de enkelte mediehuse har kunne differentiere sig 

og opnå konkurrencemæssige fordele. Derfor vil studiet for mediehusene kunne bruges til at se 

den generelle interesse fra forbrugerne i markedet og dermed sætte dette i forhold til deres egne 

interne resultater. Derudover er det også væsentligt at pointere at selvom studiet giver en 

markedsføringsmæssig anbefaling, er denne kun set i forhold til forbrugernes adfærd, hvorfor der 

er behov for yderligere undersøgelser før en total marketingstrategi kan fastsættes.   
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Kapitel 7  Konklusion 
Studiet blev indledt med en gennemgang af avisens udvikling, samt dens nuværende situation. Her 

blev der redegjort for et faldende oplagstal i den fysiske avis og en meget svag stigning i den 

digitale avis. Derfor blev der redegjort for at en analyse i fastholdelse af forbrugere ville være 

relevant for mediehusene. De senere år er der kommet øget fokus på forbrugerne og deres behov, 

hvorfor opgavens fokus har været at fastsætte de underliggende drivers der fører til loyalitet, for 

henholdsvis en fysisk og en digital avislæser. 

Gennem den traditionelle kundetilfredshedsmodel EPSI, blev der fastsat en struktur for studiet, da 

denne model ifølge teorien kan hjælpe med at forklare de drivere der fører til loyalitet. EPSI 

modellen er en strukturel model, som består af den afhængige variabel ”loyalitet”, to medierende 

variable ”kundetilfredshed” og ”opfattet værdi” og til sidst fire uafhængige variable ”image”, 

”forventninger”, ”produktkvalitet” og ”servicekvalitet”.  

De uafhængige variable bliver påvirket af en række underliggende drivers, som ud fra et 

adfærdsstudie med modellen ”Theory of Planned Behavior” er blevet fastlagt. Adfærdsstudiet blev 

udført på baggrund af en kvalitativ undersøgelse på 12 personlige interviews. Her blev følgende 

underliggende drivere fastsat: 1) Image; ”pålidelighed & troværdighed”, ”omgangskreds- 

betydning”, ”omdømme”.  2) Forventninger; ”forventninger-service” og ”forventninger-indhold”. 

3) Produktkvalitet; ”kvalitet”, ”bred information”, ”journalister”, ”stavefejl”, ”nødvendige 

nyheder”, ”dybde på nyheder”, ”overskuelighed” og ”skræddersyet”.  4) Servicekvalitet; ”service”, 

”kundeservice”, ”miljø” og ”tilgængelighed”. 

Undervejs i studiet blev der forsøgt, om der kunne findes mønstre blandt informanterne i form af 

deres livsstile, men de fysiske avislæsere viste sig bedst at kunne forklares i et segment for sig og 

blev ikkke fundet nogen sammenligninger blandt de digitale avislæsere.  

For at teste hvor stor en generel vægtning der var på de ovenstående underliggende drivers, blev 

der udført en kvantitativ analyse i Smart PLS. Denne analyse byggede på 196 observationer 

baseret på et spørgeskema, hvilket hjælper til at kunne generalisere resultaterne. Resultatet af 

den kvantitative analyse blev to kundetilfredshedsmodeller for henholdsvis de fysiske og digitale 

avislæsere. Disse viste at den oprindelige EPSI-model kunne anvendes til at forklare de 

underliggende drivers for aviser, uden at skulle foretage ændringer i modellen.  
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Kundetilfredshedsmodellen for de fysiske avislæsere viste, at den uafhængige variabel 

”produktkvalitet” er det område som har den største effekt på loyaliteten. Herunder kan der 

nævnes at artiklernes ”kvalitet”, ”bredde på nyheder” og ”dybde” er de væsentligste 

underliggende drivers. Herefter ses at den uafhængige variabel ”forventninger” også har en stor 

betydning, hvor det specielt er forventningerne til servicen som vægtes højt. Den næste 

uafhængige variabel er ”service” som også har en positiv påvirkning på loyaliteten, med de højst 

vægtede drivers ”service” og ”kundeservice”. De uafhængige variable med mindst effekt på 

loyaliteten er avisens image, hvor ”omdømme” er den vigtigste driver.  

Kundetilfredshedsmodellen for de digitale avislæsere er mindre pålidelig, da modellen ikke i 

samme omfang har kunne finde sammenligneligheder mellem variablerne. Men modellen viser 

dog at variablen ”service” har den største effekt på loyalitet, med miljø som den væsentligste 

underliggende variabel. Herefter kommer ”image”, også med ”omdømme” som den væsentligste 

underliggende variabel. Så ”produktet” med ”dybde på nyheder” og ”journalister” som de 

væsentligste og til sidst den uafhængige variabel ”forventninger” med en næsten ligelig vægtning 

af forventningerne til indhold og service som underliggende drivers.    

Med hjælp fra kundetilfredshedsmodellerne for henholdsvis de fysiske og digitale avislæsere samt 

en undersøgelse af hvordan de performer, er der udarbejdet prioriteringskort for hver af 

læsertyperne, som kan hjælpe mediehusene til at finde indsatsområder og dermed allokere deres 

ressourcer mest optimalt.  

Prioriteringskortene viser at de fysiske avislæsere bør fortsætte deres gode arbejde med variablen 

”produktkvalitet”, hvorfor der kun skal investeres minimalt her. Derimod vil det være en fordel 

hvis de investerede i service og kundeservice, da disse kunne performe bedre samt forbedre 

variablen ”forventninger”, hvor forventningerne til service vægter højest. For de digitale 

avislæsere er det vigtigt at mediehusene fortsætter deres rigtig gode arbejde med variablen 

”service”. Dernæst viser kortet at ingen af de resterende variable har nogen særlig stor total effekt 

på loyalitet, hvorfor der stilles spørgsmål til om der kunne være en bedre model til at beskrive de 

digitale avislæseres loyalitet, samt om de overhovedet kan anses som loyale.  

Studiet kan altså hjælpe mediehusene med at allokere deres ressourcer bedst muligt, set i forhold 

til forbrugernes vægtninger af de underliggende drivers, for henholdsvis en fysisk og digital avis.  
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Kapitel 8  Perspektivering 
 

Studiets fokus har været at fastlægge forbrugernes underliggende drivers til loyalitet, samt deres 

vægtning. Som også nævnt tidligere, er man nødt til at foretage yderligere undersøgelser før en 

komplet marketingstrategi kan fastlægges.  

Der kan blandt andet være økonomiske faktorer som spiller en rolle, i hvor mediehusenes 

ressourcer bør allokeres. Derfor kunne en cost-benefit analyse være interessant, da denne kan 

hjælpe med at se om forbrugernes interesser også er rentabel.  

Der kan også være konkurrencemæssige faktorer, som gør at mediehusenes ressource allokeringer 

skal ligge anderledes. Derfor anbefales det at mediehusene ser på deres egen performance og 

deres konkurrenters, således at de i deres ressource allokering kan differentiere sig fra 

konkurrenterne, men stadig anvende studiet til at arbejde hen i mod hvad forbrugerne ønsker for 

at kunne blive loyale.   

Derudover kunne det også være interessant at undersøge om studiets resultat også er generelt for 

hele landet. Studiet viser et resultat for folk i alderen 30-40 år bosiddende i Københavnsområdet, 

men da det er landsdækkende dagsaviser som har været i fokus, vil det altså være relevant for 

mediehusene at undersøge om dette billede er generelt for hele Danmark.     

Studiet viser et stilbillede af forbrugernes underliggende drivers og deres vægtninger af disse, som 

det ser ud i dag. Derfor er det vigtigt at mediehusene løbende ajourfører analyserne.  

 

Studiet har svært ved at finde en entydig forklaring til de digitale avislæseres underliggende 

drivers. De kan hverken forklares via det at være en digitale avislæsere eller ved deres livsstil. 

Heller ikke på en større stikprøve har det været muligt at finde en klar entydighed og med stor 

signifikans fastlægge drivers til loyalitet. Derfor kunne det være relevant at undersøge digitale 

avislæsere ved en nærmere analyse.   
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