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Abstract 

This thesis examines the growing adoption of Ad blocking tools, which is an immediate threat 

to online display marketing. Ad blocking prevents ads from being displayed on websites, 

which interferes with the current online economic ecosystem. Today, Ad blocking has more 

than 200 million users and is resulting in massive financial losses for many online publishers. 

To date, players in the advertising industry have focused on blaming each other as well as 

the Ad blocking software companies, instead of trying to understand why the consumers are 

actually adopting Ad blockers. The focus of this thesis is to understand why consumers 

choose to adopt Ad blocking seen from a consumer perspective. To do this we use a variety 

of theory within the field of consumer behavior, which can help shed light on what motivates 

the decision for such behavior. Based on six hypotheses, which are constructed to test 

whether a variable has a strong relationship with Ad blocking, we structured a set of 

questions and conducted an online survey based on 453 respondents primarily in the age 

group 20-29 years old. The questions in the survey relate to the experience, which 

consumers have with ads on websites. 

The analysis shows that only two out of six hypotheses could be confirmed. We found that 

there is a strong relationship between the adoption of Ad blocking and perceived level of 

noise on websites caused by ads. Furthermore, we found a strong relationship between 

intrusive ads, which are the ones that disturb the most, and that the accept of those type of 

ads are directly related to the level of disturbance. Amongst other interesting findings, we 

found that consumers actually believe to some degree that ads are relevant, that consumers 

very often feel that they are disturbed by ads and also that most consumers click on ads by 

mistake. Finally, we found that the opinion of those, who have not yet adopted Ad blocking, 

because they do not know of its existence, and those who consider to adopt an Ad blocker, 

in many ways show similar opinion traits as those, who already have adopted Ad blocking. 

Therefore, we imply that if there are no changes to ads as they occur today, especially in 

terms of intrusive and obstructive ad formats, it is simply a matter of time before more 

consumers will adopt an Ad blocking tool and therefore avoid ads on the web. 

In the last part of this thesis we discuss and seek to give advice on what the stakeholders in 

the digital advertising industry can do to hinder the growth of Ad blocking. 
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1. Introduktion 
1.1 Indledning – motivation og aktualitet 

Internettet har gennemgået store forandringer, siden det blev introduceret til den almene 

forbruger i 90’erne, og det første kommercielle banner i 1994 blev leveret på HotWired.com 

(Hoan & Cheon, 2004). Der er siden introduceret nye features, avancerede applikationer og 

flere funktioner, som har medvirket til, at internettet ikke længere blot består af statiske 

hjemmesider (Li, 2011). De nye funktioner har blandt andet affødt rigere muligheder for 

hjemmesider som et medium for annoncering. Internettet agerer som konvergens mellem 

andre medier, en slags hybrid af TV, radio, aviser, reklametavler og direkte post. I takt med 

at mulighederne på internettet er vokset, er forbrugerne også i stigende grad rykket over på 

platformen, som fortsat vinder terræn i tidsforbrug på bekostning af traditionelle medier, 

såsom TV, aviser og magasiner (Petersen, 2012). I dag udgør den digitale omsætning fra 

bannerannoncering stadig en større andel hos nogle af verdens største mediehuse, og det 

anslås i en analyse fra konsulenthuset, PwC, at digitale annoncekroner vil overgå print i 

2019 (Sebastian, 2015). De traditionelle mediehuse er på tværs af landegrænser alle 

udfordret på print grundet forandringer i medieforbruget, og industrien peger i retning af, at 

redningsmanden i fremtiden er digital (Kulturstyrelsen, 2014). 

1.1.1 Problemet 

Den økonomiske model for hjemmesider, som ikke opererer med at sælge varer og/eller 

ydelser, men producerer indhold, er typisk skruet sammen på en måde, hvor mediet stiller 

sit indhold til rådighed for privatbrugeren uden direkte opkrævning af penge (Rothenberg, 

2015). Denne konstellation forudsætter, at mediet samtidig leverer annoncer og budskaber 

og/eller indsamler data om forbrugerens profil, som mediet kan omsætte til indtægt 

eksempelvis via et samarbejde med tredjepartsaktør. Dette er i sagens natur anderledes 

end trykte udgaver, som typisk koster penge at købe, men stadig indeholder annoncer. 

Derfor er det også en ekstra stor udfordring, når mange hjemmesider mister deres eneste 

indtægtskilde. 

Danskerne har vænnet sig til at få deres nyheder gratis, og kun 6% af danskerne betaler for 

nyheder på internettet i dag. I 2015 forsøgte Politken.dk at indføre et medielogin (ikke en 

egentligt betalingsmur), som resulterede i at antallet af sidevisninger faldt hele 32% i forhold 
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til samme periode året forinden. Berlingske.dk valgte i 2015 ligeledes at trække deres 

betalingsmur tilbage, hvilket med stor sandsynlighed havde samme årsag. Eksemplerne 

vidner om en tendens, hvor danskerne har vænnet sig til deres gratis nyheder og 

skifteomkostningerne for den brede befolkning nærmer sig nul (DR medieforskning, 2015). 

Dette skildrer også en radikal forskellighed, når man taler om de trykte medier, hvor 

skifteomkostningerne typisk indebærer ophævelse af abonnement og bindingsperioder. 

1.1.2 Problemfelt 

Præmissen mellem medie og bruger, hvor brugerens betalingsform udgøres af deres 

tilstedeværelse (konsument) og opmærksomhed, er under pres, og konsekvenserne kan 

potentielt true industrien, som Randall Rothenberg, CEO for IAB udtaler: “ Ad blocking is the 

latest crisis du jour, a potentially existential threat to the industry” (Rothenberg, 2015). 

Der er i de sidste par år sket et skred i præmissen, da forbrugerne i stigende grad aktivt 

fravælger digitale annoncer og ikke længere ønsker at agere som objekt for opsamling af 

data til kommercielt brug. Ved hjælp af et stykke software kaldet Ad blocker, der er et simpelt 

plug-in til browseren, kan forbrugeren helt undgå annoncer på hjemmesider. Ifølge 

forbrugerrådet Tænk, kan en Ad blocker være med til at opnå en bedre brugeroplevelse af 

at være og agere på internettet (Steiniche, 2013). Senere i specialet gennemgås en 

beskrivelse af Ad blocking, og hvordan softwaren fungerer. 

Forbrugernes ønske om at undgå annoncer på digitale medier ved hjælp af en Ad blocker 

ser kraftige vækstrater på over 50% sidste år. I 2015 anslås Ad blockere til at være 

downloadet af omkring 200-300 millioner internetbrugere og estimeres til at koste digitale 

udgivere i omegnen af $22 milliarder dollars i tabte indtægter (Pagefair team, 2015). 

Vækstraterne kulminerede i september 2015, da Apple Inc. introducerede muligheden for 

installationen af Ad blocking applikationer i deres nyeste styresystem IOS 9, og derfor 

åbnede op for nu også at blokere annoncer på mobilen (Madsen, 2015). 

Det er ikke noget nyt fænomen, at forbrugerne aktivt fravælger annoncer hvilket kan 

anspores i tidligere bevægelser, herunder ”nej-tak til reklamer”, Robinsonlisten, spamfiltre 

og sågar øvelsen at navigere væk fra en tv-kanal eller hente kaffe i køkkenet for at undgå 

reklamerne imellem indslagene. 
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I et forsøg på at forklare den undvigende adfærd, diskuterer mediebranchen stadig hvor, og 

hos hvem ansvaret ligger (Pathak, 2015). De delte meninger og holdninger kan inddeles i 

tre grupper. 

Først er der gruppen, som mener, at kommunikationen og budskaberne i annoncer 

simpelthen er blevet for irrelevante og af for dårlig kvalitet (Graversen, 2015; Avery, 2015). 

En anden gruppe mener, at de digitale medier har været 

for aggressive i deres annonceplads, og formaterne har 

overtrådt en uskreven grænse for, hvor meget annoncer 

skal og bør fylde i forhold til indhold (Avery, 2015). I den 

sidste gruppe peger man på, at forbrugerne er blevet for 

forkælede og ikke anerkender internettets nuværende 

økonomiske model, hvor annoncer betaler for indholdet 

og, at softwaren der muliggør blokering af annoncer 

burde ulovliggøres. Det anføres fra udbydersiden (medierne), at forbrugeren ikke kan tillade 

sig at forsøge at undgå annoncer og fortsat kræve gratis adgang (”There is no such thing 

as free lunch”) (Shaw, 2016). Samtidig pointerer denne gruppe, at forbrugeren muligvis slet 

ikke er bekendt med, at indholdet betales af annoncer og derfor ikke føler en form for 

samvittighed, som ved fx piratkopiering. 

Lige nu fortsætter den kraftige vækst i brugen af Ad blocking uagtet mediers forskellige 

ukoordinerede forsøg på at bremse den. I stedet for at forsøge at placere ansvaret ved at 

anskue problemstillingen ud fra sin egen virkelighed, kan branchen med fordel forsøge at 

kigge på problemet med et i højere grad ”udefra og ind” perspektiv end ”indefra og ud” (Ulka 

& Jacobsen, 2012). Udgangspunktet for opgaven er nemlig som Brian O’ Kelly, CEO i en af 

verdens største annonce tech-virksomheder og en prominent skikkelse i mediebranchen har 

konstateret: “It's not just an ad tech problem, it's not just a publisher problem, it's a consumer 

problem” (Rodgers, 2015). 

Det er relevant at kende til spørgsmålene om, hvem, hvad og hvornår, men endnu mere 

effektivt er det, at kende til spørgsmålet om, hvorfor forbrugeren i første omgang bruger 

hjemmesider, og hvilke motiver og behov forbrugeren har for at bruge en Ad blocker. Ad 

blocking kan anskues som blot et værktøj for forbrugeren. Et resultat af en 

forbrugerbeslutning som stammer fra et motiv. Et middel til at nå et mål. Når man 

     “The real fact of the 
matter is that nobody 
reads ads. People read 
what interests them. 
Sometimes it’s an ad.” 
 
(Howard Gossage, 1917–1969) 
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identificerer de underliggende motiver, behov og målsætninger vil det være muligt at forklare 

årsagen til, at internetbrugere vælger at undgå annoncer og installere et Ad blocking 

værktøj. Vi tror ikke på, at forbrugeren en dag står op og pludseligt beslutter at installere et 

Ad blocking værktøj til deres browser. Når man kender til spørgsmålet om hvorfor, kan man 

måske undgå krisen som truer branchens eksistens. Dette bringer os derfor til følgende 

problemformulering: 

1.1.3 Problemstilling 

 

Problemformulering vil blive operationaliseret gennem følgende arbejdsspørgsmål: 

• Hvad er Ad blocking software og hvordan virker det? 

• Hvilke fordele og ulemper medfører Ad blocking for forbrugeren? 

• Hvordan kan beslutningsteori forklare adoptionen af Ad blocking? 

• Hvilke motivationsfaktorer, behov og mål ligger til grund for brugen af hjemmesider, 

og hænger disse sammen med tilstedeværelsen af digitale annoncer på online 

medier? 

  

Ø Hvorfor vælger forbrugere at installere og bruge Ad blocking software, og hvilke 

tiltag kan branchens aktører foretage for at undgå, at forbrugeren aktivt fravælger 

digitale annoncer? 
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1.1.4 Læsevejledning 

 

• Omfanget	af	Ad	blocking og	problemstillingen	
præsenteres.	Derudover	præsenteres	formål	og	
biddrag	og	opgavens	afgrænsning

Indledning

Det	videnskabelige ståsted	for	specialet	afklares.	
Teorigrundlaget	og	undersøgelsesdesign	præsenteresVidenskabsteori

•Teorier	som	kan	hjælpe med	at	forklare	adoptionen	af	Ad	
blocking	præsenteres	og	beskrives.	Teorierne	er	opdelt	i:	
1)	Positive	og	negative	oplevelser	2)	Behov	og	motivation	
3)	Beslutningsteori	4)	Adoption	af	ny	innovation

Teori

• Baseret	på	teorien	fremsættes seks	hypoteser som	
ønskes	be- eller	afkræftet.Hypoteser

• Metodeapparatet	for	specialet	beskrives	og	
diskuteres. Gyldighed	og	pålidelig	for	analysen	
præsenteres

Metode	og	
empiriskitsering

• Data indsamlet	via	online	spørgeskema	analyseres	
med	analyseværktøjet	SPSS.	Hypoteserne	testes	
ved	gennemførelsen	af	krydstabeller	og	Compare	
Means

Analyse	af	data

• Resultaterne	fra	analysen	diskuteres og	de	
fremhævede	teorier	vurderes	i	forhold	til	
resultaterne.	Yderligere	præsenteres	forslag	til	
fremtidige	studier	med	afsæt	i	dette	speciale

Diskussion

• Opsumeringen	af		resultater	og	besvarelse	på	
problemstillingenKonklusion

• Vurderingen af	fremtiden	for	mediebranchen	med	
afsæt	i	Ad	blocking.	Løsningsforslag	præsenteres	på	
baggrund	af	resultater	fra	specialet

Perspektivering
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1.1.5 Formål og bidrag 

Formålet med afhandlingen er at belyse Ad blocking-problemet fra en vinkel, som vil vise 

sig brugbar for hele den digitale mediebranche. Dette, mener vi, udspringer af at få italesat 

forbrugeren i stedet for konsekvent at få medier, brancheguruer, annoncører og 

annonceteknologier i talestolen. Med afhandlingen vil vi på basis af et teoretisk fundament, 

oplyse og informere den digitale mediebranchens aktører om forbrugerens motiver, behov 

og mål for at bruge hjemmesider, og hvad Ad blocking tilvejebringer dem. Ved at se 

problematikken fra forbrugerens synspunkt, og forstå deres forbrugsbeslutning om aktivt at 

fravælge annoncer, vil det belyse hvordan branchens aktører, hver især bidrager til 

forbrugerens handling. Mediebranchen står over for en udfordring, som ingen part kan løse 

på egen hånd. Det betyder også, at alle parter skal forstå forbrugeren. Håbet er, at med 

resultaterne fra afhandlingen, kan branchen som helhed, bedre igangsætte kordinerede og 

organiserede tiltag, og biddrage til mulige forandringer som kan aflive Ad blockings 

eksistensberettigelse og overodnet give forbrugerne en mere positiv oplevelse med 

tilstedeværelse af annoncer på hjemmesider. 

1.1.6 Afgrænsning 

Som det også blev beskrevet i indledningen, er Ad blocking-fænomenet blevet analyseret 

af flere aktører i mediebranchen. Udgangspunktet har dog ofte været hvem, og hvor mange 

der bruger Ad blocking, og ikke hvorfor, uden at det blot er baseret på påstande og 

subjektive vurderinger. På baggrund af dette vil projektet undersøge Ad blocking ud fra et 

forbrugerperspektiv. Projektets empiri skabes på baggrund af danske respondenter via 

kvantitativ metode, og projektet afgrænser sig derfor til danske forbrugere. Derudover 

afgrænser specialet sig til at tegne tendenser for de 20-29 årige, da det ikke er muligt at 

indsamle tilstrækkeligt med besvarelser fra andre aldersgrupper. Det vurderes rimeligt at 

vurdere tendenser i adoptionen af Ad blocking på baggrund af aldersgruppen 20-29 årige, 

da de vurderes til både at repræsentere den kommende generation, og er den aldersgruppe 

som har det største medieforbrug. 

Da Ad blocking på nuværende tidspunkt ikke har fundet fodfæste i andre platforme end 

desktop, vil opgavens fokus tage udgangspunkt i Ad blocking uden specifikt at opdele 

undersøgelsen for desktop, mobil eller tablet. Det vurderes ikke at have betydning for de 

underliggende faktorer for at undgå annoncer. Derfor behandles alle platforme som lige i 
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denne opgaven. Det vurderes, at samme årsager til adoptionen af Ad blocking gælder 

uanset hvilke platforme forbrugeren benytter. 

Teorierne som er udvalgt i opgaven, er udvalgt på baggrund af deres relevans i forhold til at 

besvare problemstillingen og evnen til at opstille hypoteser. Dermed ikke sagt, at det er de 

eneste teorier der kan bruges til at forklare Ad blocking, hvorfor der eksisterer mange andre 

teorier inden for forbrugeradfærd som ikke er inddraget i opgaven. 

1.2 Begrebsafklaring 

1.2.1 Hvad er Ad blocking? 

Ad blocking vil kort blive forklaret i specialet, fordi det er et forholdsvist nyt fænomen, og 

grundet dens tekniske karakter, vurderes det at være med til at hjælpe læseren med 

forståelsen for opgaven som helhed. 

Ad blocking er betegnelsen for alle slags software eller hardware, som blokerer for annoncer 

på hjemmesider. Forbrugeren kan i praksis undgå digitalt annoncemateriale på to måder. 

Den ene måde er at fysisk forsøge at ignorere annoncer på hjemmesider, og derved 

udelukke dem fra deres opmærksomhed uden brug af et eksternt værktøj. 

Den anden er ved helt at blokere for annoncerne ved hjælp af et eksternt værktøj, hvilket 

kan tage form af en Ad blocker. 

De fleste Ad blockere på markedet forekommer typisk i form af browser extensions, såkaldte 

add-ons, som hurtigt og nemt kan tilføjes til de mest populære browsere. For læserens skyld 

har vi i bilag 1 illustreret netop, hvor nemt det er blot med få klik at tilegne sig en Ad blocker. 

Ad blockere er typisk gratis og open-source baserede, og påvirker som standardindstilling 

alle hjemmesider og annoncer, hvilket betyder at forbrugeren ikke aktiv skal vælge 

hjemmesider til, men snarere aktivt fravælge de hjemmesider, som gerne må vise dem 

annoncer – såkaldt whitelisting. De mest populære Ad blockere på markedet er Adblock 

Plus, Adblock og Ad Muncher (Pagefair team, 2015). 

1.2.2 Hvordan fungerer det? 

En Ad blocker blokerer via det installerede add-on for kommunikationen mellem 

hjemmesiden og servere med kommercielle formål, som for eksempel Google. Den form for 

kommunikation gør sig gældende på alle web-baserede platforme; mobil, computer og 
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tablet. Størstedelen af alle hjemmesider er afhængige af kommunikation med 3.part servere, 

hvor nogle er af kommercielle formål, for eksempel leveringen af et banner og tekniske 

analyseredskaber (Google Analytics).  Andre har af mere praktiske gøremål, såsom at hente 

et billede på en ikke-kommerciel server eller artikel-bytning mellem nyhedsmedier. Det kan 

illustreres således: 

 
(Figur 1 - kilde: Bilton, 2015) 

For at Ad Blocker softwaren kan sortere i hvilke servere, som den ikke vil acceptere at 

hjemmesiden kommunikerer med, gennemgår den en liste som er indlejret i Ad blocker-

systemet. Listen, også kendt som en blackliste, er konstant opdateret af systemets brugere, 

såkaldt crowd-curated, hvilket gør den uhyre up-to-date og nøjagtigt i forhold til hvilke 

servere, den vil tillade hjemmesider at kommunikere med (Pagefair team, 2015). 

1.2.3 Hvad opnår forbrugeren ved Ad blocking? 

Det åbenlyse forbrugeren opnår ved Ad blocking er, at undgå annoncer på hjemmesider. 

Derudover er der dokumenterede effekter for, at hjemmesider loader betydeligt hurtigere og 

mere ”flydende”. En undersøgelse af en række mobilhjemmesider, lavet af New York Times, 

viste at over 50% af load-tiden på verdens top 50 nyhedshjemmesider, skyldes annoncer 

og andet indhold, som er af kommerciel karakter, og derfor kan opsnappes og blokeres af 

Ad Blockere (Aisch, et al., 2015). Det vil sige, at over halvdelen af den tid brugerne venter 

på at siden loader, skyldes andet end selve det redaktionelle indhold og nødvendige layout. 
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De fordele og ulemper som forbrugerne kan opleve ved at installere en Ad blocker illustreres 

i nedenstående figur 2: 

 
(Figur 2 - Egen tilvirkning, 2016) 
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2. Videnskabsteori 
2.1 Undersøgelsesdesign og teorigrundlag 

De fleste forskere og studerende designer en videnskabelig undersøgelse for at kunne svare 

på et spørgsmål eller en problemstilling. Typisk vil de begynde med at finde ud af hvilken 

data der er behov for og derefter fokusere på, hvordan den data kan opnås. Selvom de to 

elementer af en undersøgelse er en central del af et komplet undersøgelsesdesign, så 

tegner de to elementer sig kun for noget af det sidste i overvejelserne man bør gøre sig i et 

overordnet undersøgelsesdesign (Saunders, et al., 2009). 

Der er flere designelementer på et meta-niveau, der bør overvejes før, man når så vidt, og 

det er de tidlige overvejelser, som danner konteksten og begrænsningerne for hvilken 

metodebrug og hvilket analysedesign, der ender med at blive valgt. Mark Saunders og Paul 

Tosey (2009) bruger the research onion (forskningsløget) som illustration af hvilke ”lag”, der 

gennemgås i et komplet undersøgelsesdesign og peger på, hvordan eksempelvis den 

videnskabelige retning påvirker metodevalg og brugen af teori i ens opgave. En 

gennemgang af lagene i et forskningsdesign, som begynder fra det yderste lag indtil man 

når ”kernen”, kan hjælpe til at opnå et sammenhængende undersøgelsesdesign. I dette 

afsnit belyses det teoretiske ståsted for opgaven og det videnskabelige grundlag, der 

påvirker opgavens undersøgelse. Der tages udgangspunkt i modellen the research onion, 

som adresserer de overvejelser, der foreligger, når man undersøger et problem 

videnskabeligt (Saunders, et al., 2009). 
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(Figur 3 - kilde: Saunders, et al., 2009) 

2.1.1 Videnskabsteori 

Når man påbegynder en videnskabelig undersøgelse, refererer man ofte til et system af 

overbevisninger og antagelser om, hvordan viden skabes. Som undersøger foretager man 

en masse antagelser i løbet af ens projekt, uanset om man er bevidst om dem eller ej. Disse 

antagelser påvirker, hvordan vi forstår vores problemformulering, metodevalget og hvordan 

vi vil fortolke vores resultater. En grundig overvejelse af disse antagelser, vil medvirke til en 

pålidelig videnskabstilgang, og understøtte valg af metode, undersøgelsesdesign, 

undersøgelsesstrategi, dataindsamlingsteknikker og analyseprocedurer (Saunders, et al., 

2009). 

2.1.2 Videnskabeligt paradigme 

Videnskabelige retninger differentieres på baggrund af deres antagelser om ontologi, 

epistemologi og axiologi og inddeles efter objektivisme og subjektivisme. Vi sætter 

spørgsmålstegn ved de videnskabelige retningers relevans, og anskuer opgaven med 

ønsket om at gøre en forskel for praksisser i erhvervslivet (Saunders, et al., 2009). 
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Denne opgave adopterer derfor en pragmatisk videnskabelig retning (pragmatisme), hvor 

erkendelse skal ses som et nyttigt redskab, der viser sin hensigtsmæssighed i praksis, og 

ikke skal forstås som en objektiv afspejling af verden. Virkeligheden er den praktiske 

konsekvens af idéer. Der lægges vægt på, at undersøgelsens formål er at finde praktiske 

konsekvenser gennem objektiv pålidelig- og gyldig data. Sand teori i en pragmatisk 

videnskabelig retning, anskues som det, der medfører succesfulde konsekvenser for 

specifikke kontekster. Undersøgelser starter med et problem, der er identificeret, og målet 

med opnåelse af viden er at tilføje praktiske løsninger i fremtidige praksisser. Vi arbejder ud 

for den erkendelse, at verden kan forstås og opfattes på mange forskellige måder, og intet 

enkeltstående perspektiv kan nogensinde give et komplet billede af realiteten (ibid). 

2.1.3 Teorigrundlag 

Grundlaget for valg af teori i opgaven baseres på en deduktiv tilgang til undersøgelsen. Det 

betyder, at vi på forhånd (før indsamling af data) har besluttet, hvilke teorier vi ønsker at 

benytte. Teorien er valgt ud fra, hvad vi mener, at der kan være med til at forklare det 

problem, der er identificeret og opstillet i problemformuleringen. Teorierne hjælper med at 

opbygge de hypoteser, som der fremsættes, og give ideer om forholdet mellem variabler og 

de sammenhænge, der potentielt eksisterer.  Med en deduktiv tilgang anser man teori som 

basis for forklaring, og målet med teori er at forsøge at forklare forholdet mellem koncepter 

og variabler. Overordnet taler man om at gå fra teori til data, snarere end at gå fra data til 

teori. Dette hænger sammen med vores forklarende problemformulering der forsøger at 

forklare ”hvorfor”, ved at finde kausale forbindelser (Saunders, et al., 2009). 

2.1.4 Undersøgelsesstrategi 

I en undersøgelsesstrategi skelnes der mellem undersøgelsesdesign og 

undersøgelsestaktikker. Design behandler den overordnede plan for ens undersøgelse, 

hvor taktikker er de mere detaljerede detaljer om indsamling af data og analysen. 

Sidstnævnte vil behandles grundigt i metodeafsnittet. 

En strategi for undersøgelsen dækker en plan for, hvordan vi kommer til at kunne besvare 

vores problemformulering. Det er linket mellem den videnskabelige tilgang og valg af 

metodeværktøjer der skal opsamle og analysere data. For at kunne besvare 

problemformulering bruges der kvantitativ analysemetode baseret på besvarelser fra et 

online spørgeskema der kan hjælpe med at indsamle standardiserede data fra en 
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tilstrækkelig målgruppe. Et spørgeskema giver mulighed for at kunne opstille variabler og 

producere relationer, og understøtter derfor vores problemformulering og hypoteser. 

Kvantitative værktøjer giver ligeledes mulighed for statistiske målinger og kan derfor 

understøtte en objektiv gyldighed og pålidelighed i analysen. Metoden med kun at bruge en 

type analysemetode kaldes også mono method quantitative study, hvor vi kun arbejder med 

kvantitative procedurer (Malhotra, et al., 2012). 

2.1.5 Tidshorisont 

Det er vigtigt at være bevidst om tidshorisonten for ens undersøgelse. Er undersøgelsen 

blot et øjebliksbillede, der kan fortælle om noget på ét bestemt tidspunkt, eller kan det give 

forklaring på noget over længere tid. Undersøgelsen i opgaven vil være en cross-sectional 

undersøgelse, der kun kan forklare om noget på ét bestemt tidspunkt, da det grundet 

omfanget af opgaven og ressourcer, ikke er muligt at måle variablerne over tid. Det er derfor 

ikke udelukket af resultaterne i denne opgave ikke vil være gældende i fremtiden såfremt 

landskabet ændrer sig (Saunders, et al., 2009). 
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3. Teori 
3.1 Teoretisk fundament 

For at prøve og forstå, hvad der får forbrugerne til at adoptere en Ad blocker, synes det 

væsentligt at se fænomenet med relevant teori inden for forbrugeradfærd. Relevant teori 

kan give forklaringsårsager og indsigt i forbrugernes beslutningsproces, og hvad der 

påvirker denne. Dette afsnit har til formål at præsentere teorierne, som vil danne grundlag 

for hypoteserne i næste kapitel. 

Teoriafsnittet er opdelt i fire dele, som vi vurderer der dækker over fire stadier forbrugeren 

gennemgår i adoptionen af en Ad blocker. De teoretiske områder vil derfor blive belyst i 

følgende rækkefølge: positive og negative oplevelser, behov og motivation, beslutningsteori 

og adoption af nye innovationer. 

Teoriafsnittet kan skitseres med nedenstående overblik. 

 
(Figur 4 - Egen tilvirkning, 2016) 

3.2 Teori indledning 

Som tidligere påpeget, mener vi ikke, at forbrugeren en tilfældig dag vågner op og adopterer 

en Ad blocker. Forbrugeren må have en årsag til at anvende en Ad blocker. Vi mener dette 

må komme fra dårlige oplevelser på hjemmesider. Til at belyse, hvad der skaber gode og 
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dårlige forbrugsoplevelser vil det teoretiske afsnit gøre brug theory of flow, som beskriver 

hvordan at positive oplevelser afstedkommes af en følelse af flow. Dernæst præsenteres 

teorien om information overload og Ad clutter, som fokuserer på hvilken følelse forbrugeren 

oplever, når han eller hun bliver kognitivt overvældet. 

Den negative oplevelse skaber et internt behov for forandring hos forbrugeren. Til at 

afdække dette vil afsnittet om behov og motivation indeholde uses & gratifications model, 

som forklarer, hvordan brugen af specifikke medier hænger sammen med forskellige behov. 

Derudover inddrages Maslows behovsteori for at beskrive den frustration som forbrugerne 

oplever, når deres behov bliver udfordret. 

Hvis forbrugeren vælger at bruge en Ad blocker til at forløse sine behov, vil dette være en 

forbrugsbeslutning. Vi vil derfor anvende relevant beslutningsteori, der afdækker den proces 

forbrugeren gennemgår. Beslutningsteorien vil først blive belyst med Torben Hansens 

(2005) konceptuelle ramme, der illustrerer hvilke former for beslutningsprocesser, der er 

bredt anerkendt i teorien. Derudover vil hans artikel belyse, hvad der skaber motivation til 

en beslutning og endeligt, hvordan involvering er et bærende element i beslutningsteori 

(Hansen, 2005). Afsnittet vil yderligere inddrage Means-End teorien som supplement til at 

forstå, hvordan produkter og services’ attributter og konsekvens kan forklare forbrugerens 

tilvalg af et produkt eller en service. Dernæst vil afsnittet inddrage expectation-confirmation 

model, som belyser, hvordan forventninger og tilfredshed spiller en stor rolle for 

forbrugerens adfærd. 

Slutteligt vil afsnittet præsentere diffusion of innovations, der er en framework, som forklarer, 

hvordan nye innovationer bliver adopteret af individer i et socialt system. 

3.3 Positive og negative oplevelser 

3.3.1 Theory of flow 

Vestlige forbrugere benytter i dag mange forskellige typer af medier i deres kommunikation. 

Traditionelt set har kommunikationen været båret af en passiv, one-to-many model, med 

begrænset mulighed for forbrugeren at give feedback og navigere rundt. Det billede er helt 

anderledes i dag med et udvalg af medier der tilbyder flere typer af kommunikationsformer, 

og som Thomas Novak og Donna Hofmann i 1996 døbte: hypermedia computer-mediated 

environments” (Novak & Hoffman, 1996). 
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Hypermedia computer-mediated environments kan bedst beskrives som et netværksbaseret 

miljø, hvori der muliggøres alle tre former for kommunikation; one-to-many kommunikation, 

interpersonel kommunikation og many-to-many kommunikation. Det netværksbaserede 

miljø vi kender i dag hedder internettet, og består i store dele, set fra forbrugerens 

perspektiv, af et utal af hjemmesider. Som vi kender internettet i dag, giver det forbrugeren 

betydelig rigere muligheder for at søge, navigere og involvere sig, og adskiller sig derfor på 

mange punkter markant fra offline miljøer. 

I en central del i Novak og Hoffman’s studier af hypermedia computer-mediated 

enviroments, finder vi teorien om flow. Flow betegnes i deres artikel som ”a process of 

optimal experience” og en tilstand under navigation i netværket, som er karakteriseret som 

følger: 

“(I) characterized by a seamless sequence of responses facilitated by 

machine interactivity, (2) intrinsically enjoyable, (3) accompanied by a 

loss of self-consciousness, and (4) self-reinforcing. In the flow 

experience, which formalizes and extends a sense of playfulness” 

(Novak & Hoffman, 2003). 

Flow blev første gang præsenteret af psykologiprofessoren Mihaly Csikszentmihalyi (1997), 

som for at simplificere konceptet, giver eksempler fra den virkelige verden. Mihaly beskriver, 

hvordan elitesportsudøvere og komponister kommer i et stadie af flow, når de presser sig 

selv med det de elsker at lave og samtidig bliver udfordret. Når individet opnår et 

fuldkomment state of flow, er de typisk så fokuseret på en aktivitet, at de glemmer alt 

omkring sig. 

Det som er særligt interessant ved flow teorien i forhold til Ad blocking er, at netop 

forudsætningen for at have gode oplevelser på hjemmesider, forekommer ved ikke at blive 

afbrudt og kunne fokusere og fordybe sig i det, man foretager sig. Den måde mange 

annoncer optræder og er udformet på hjemmesideri dag, hænger typisk ikke særligt godt 

sammen med at opnå flow. Det understøtter Kelty Logan (2012) i hendes artikel om 

forbrugeres opfattelse af reklamer som: ”by nature, advertising interrupts the media content” 

(Logan, 2012). 
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3.3.2 Information overload og Ad clutter 

Når forbrugere træffer beslutninger er der som regel indgået en del kognitiv 

informationsbearbejdelse forud, jævnfør tidligere afsnit, hvor dette er belyst. Selvom 

forbrugere kan håndtere flere informationer på én gang, er der kognitive begrænsninger for, 

hvad et individ kan indtage og huske. Ifølge industriestimater fra Amerika, udsættes 

forbrugere for op til 5.000 kommercielle budskaber hver eneste dag, hvoraf mange af dem 

er relateret til forbrug på internettet (Lee & Cho, 2010). 

Information overload, eller som Johnassen og Wang (1993) beskriver som cognitive 

overload, er en tilstand, som forbrugere oplever, når de præsenteres eller udsættes for en 

stor mængde information eller valg og medvirker til, at forbrugeren har svært ved at forstå 

et problem eller tage en beslutning, da informationsmængden er for omfattende (Hoan & 

Cheon, 2004). Derudover findes der også sammenhænge mellem overdreven mængde af 

information, forårsaget af reklamer, og følelsen af stress, afmagt og negativ attitude mod 

annoncering som helhed. Man kan forestille sig information overload, som at stå på Times 

Square i New York og indtage så omfattende information i et pulserende tempo hvor både 

sanser og nerver arbejder på højtryk. Modsætningen til information overload er at gå en tur 

i parken og indtage indtryk i et passende tempo, uden alt for mange informationer på én 

gang (Tartakovsky, 2013). 

Ad clutter (en oplevet overdreven mængde af annoncebudskaber på én side) medvirker til 

information overload. Ad clutter definers af Elliot & Speck (1998) som: ”a consumer’s 

conviction that the amount of advertising in a medium is excessive” (Hoan & Cheon, 2004). 

Mængden af annoncering udgøres af alt annoncemateriale, som ikke har noget med 

indholdet at gøre, eller det forbrugere direkte søgte at opnå (display annoncer, pop-up 

nyheds-sign-up, pop-up reklamer, pop-up spørgeskema, text links etc.). Ha (1996) har i sine 

undersøgelser fundet, at Ad Clutter typisk hindrer forbrugeren i deres søgning efter indhold, 

afbryder optagelsen af indholdet og degraderer kvaliteten af medieforbruget. Alle disse 

faktorer medvirker til at forbrugerne får en negativ attitude mod annoncer og deres 

tilstedeværelse i et miljø, hvor forbrugeren søger at opfylde et behov. Når følelsen af Ad 

Clutter opstår, skyldes det, at tilstedeværelsen af annoncer går i konkurrence med andre 

elementer på siden, som forbrugeren ønsker at konsumere og dermed distraherer (ibid). 
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Denne effekt af Ad Clutter, som forbrugeren oplever, forstærkes når reklamebudskaberne 

ikke er ensartede og tilhører vidt forskellige kategorier, hvilket er typisk for nutidens 

hjemmesider med flere forskellige formattyper og salg af annonceplads til netværk. Det 

skyldes, at forbrugeren skal bruge flere ressourcer på at bearbejde informationen og 

genkalde dem fra forskellige mentale strukturer (Hoan & Cheon, 2004) 

3.4 Behov og motivation 

3.4.1 Uses & gratifications model 

For at forstå Ad blocking’s eksistensberettigelse, er det helt centralt at kende til, hvorfor 

forbrugerne bruger hjemmesider som medium, samt hvad de bruger det til. Teorien uses & 

gratifications fremhæves ikke kun, fordi den forsøger at give et svar på et så centralt 

spørgsmål som, hvorfor forbrugerne bruger et bestemt medie, men også fordi den bygger 

på antagelsen om, at medieforbruget er noget forbrugeren kan kontrollere, spiller en aktiv 

rolle i, og er typisk målorienteret. Forbrugeren antages nemlig selv at have friheden til at 

vælge, hvilket medie han eller hun ønsker. Forbrugeren opfattes ikke som passive aktører 

af medieforbrug. Det forudsagde denne over 35 år gamle teori, og dens berettigelse er 

mindst ligeså stor i dag (Katz, et al., 1973). 

Ifølge teorien vælger forbrugere det medium (use), som bedst kan opfylde deres behov 

(gratification), såvel psykologisk som sociologisk. Erkendelsen er her, at forskellige typer 

medier kan dække forskellige behov. Eksempelvis kan bøger opfylde et behov for at føle at 

man bruger sin tid konstruktivt og øger sin viden. TV kan opfylde behovet for at slappe af 

eller ”slå tiden ihjel”. Forskellige medier kan overlappe og dække flere behov og tilhører 

derfor sjældent kun enkelte specifikke behov. Udgangspunktet for brugen af et bestemt type 

medie, læner sig op ad hvorvidt det bedst muligt kan opfylde det behov forbrugeren har 

(ibid). 

Teorien giver et interessant perspektiv på forbrugerens valg om at bruge internettet og 

hjemmesider. Forbrugeren søger at opfylde et givent behov, som de ved at benytte 

hjemmesider, vurderer at være det medie som bedst opfylder behovet. Grundet 

forbrugerens aktive rolle i valg af medie, forudsætter det derfor, at hjemmesider fortsætter 

med at være det medie, som bedst opfylder de givne behov. Hvis hjemmesiderne ikke 

længere kan opfylde de behov, eller fører en masse udfordringer med sig, vil forbrugeren i 
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teorien ty til andre medier, for eksempel oftere og oftere spørge en ven til råds i stedet for 

at søge på hjemmesider (Katz, et al., 1973). 

3.4.2 Maslows behovsteori 

At forbrugeren vælger at installere en Ad blocker, sker for dække et behov. Dette behov kan 

fremkomme naturligt, men kan også være konsekvensen af en frustration. Allerede i 1954 

udviklede Abraham Maslow sin teori om menneskets behov - behovspyramiden. Maslow 

behovspyramide forsøger at forklare, hvordan tanker og adfærd bliver påvirket af 

forbrugerens individuelle behov. 

 
(Figur 5 - kilde: Berry, 2011) 

Pyramiden grupperer forbrugerens behov ud fra en tese om, at alle forbrugere har behov, 

og at disse behov skal afdækkes i en særlig rækkefølge. De tre nederste lag er forbrugerens 

mangelbehov, mens de to øverste er forbrugerens vækstbehov. Ifølge Maslow skal 

pyramiden opfattes som en individuel behovsprofil, idet hver forbruger vægter de enkelte 

behov forskelligt (Kjær, et al., 2007). 

De basale behov er fysiologiske, hvilket inkluderer behovet for at sove, spise og drikke. Det 

næste trin er behovet for sikkerhed, tryghed og stabilitet. Det tredje trin er behovet for at 

høre til og er beskrevet som sociale behov og inkluderer behovet at elske, blive elsket og at 

have et sted at høre til. Det fjerne trin består behovet for selvtillid, opnåelse, respekt og 

anerkendelse. Endeligt i det sidste niveau findes behovet for selvrealisering, der handlede 

om det personlige behov for at opnå sit potentiale (Solomon, et al., 2013). 
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Forbrugere vil ofte opleve situationer, hvor de ikke kan få opfyldt deres behov i 

behovspyramiden. Maslow omtaler dette gennem begrebet frustration, som en tilstand af 

uligevægt, når et behov ikke kan blive opfyldt. Forbrugeren vil, i tilstanden af frustration, 

gennem handlinger forsøge at opnå ligevægt. Ifølge Maslow kan frustration opstå på 

baggrund af følgende situationer (Kjær, et al., 2007): 

• En hindring, der umuliggør opfyldelse af et behov. 

• Valg mellem to behov, der gør at begge ikke kan blive indfriet, og et behov vil stå 

uforløst. 

• Tvunget valg mellem to negative udfald 

Når forbrugeren oplever et behov er den første og naturlige tilgang at finde en løsning, der 

kan indfri behovet. Er det ikke muligt, kan det tvinge forbrugeren til kognitive løsninger i form 

af forsvarsmekanisme til at bevare det Maslow kalder selvrespekten. Forbrugeren kan her 

søge løsninger, enten ved mentalt at rationalisere sig ud af situationen, kompensere eller 

ved at fortrænge situation. Vil forbrugeren rationalisere sig ud af spændingen, vil han eller 

hun forsøge og overbevise sig selv om, at en given beslutning var den rigtige, en 

kompensering er at foretage andre gøremål der dermed optager forbrugerens energi og 

opmærksomhed, mens en fortrængning ofte er en ubevidst måde at fortrænge de negative 

sider af en situation, og derved kun huske de positive. Fælles for de tre er at de hjælper 

forbrugeren til ikke at være fanget i behovet, der ikke kunne indfries (Kjær, et al., 2007). 

3.5 Beslutningsteori 

3.5.1 Beslutningsprocesser og involvering 

Som tidligere beskrevet, anskuer vi Ad blocking som en konsekvens af en 

forbrugsbeslutning, på lige fod med andre forbrugsbeslutninger, hvorfor det synes relevant 

at inddrage teori inden for dette felt. 

Grundlæggende for, at en beslutningsproces igangsættes, der fører til en adfærd, skal der 

eksistere en motivation hos forbrugeren. Denne motivation er typisk drevet af en erkendt 

forskel i aktuel og ønsket tilstand, som resulterer i et ønske eller mål. Jo større forskellen 

imellem tilstanden er, jo mere tilbøjelig vil forbrugeren være til at handle (Hansen, 2005). 

Forbrugernes beslutningsproces er en kompliceret størrelse, og som vi kender det fra egen 

verden, så er der stor forskel på, hvilke kræfter og overvejelser, der ligger bag beslutningen 



INTRO ⎪ VIDENSKABSTEORI ⎪ TEORI ⎪ HYPOTESER ⎪ METODE ⎪ ANALYSE ⎪ DISKUSSION ⎪ OUTRO 

Side 26 af 150 
 

om at købe et hus eller en bil, sammenlignet med at købe toiletpapir eller installere et plug-

in til vores browser. Derfor er der også i litteraturen inden for forbrugeradfærd, flere 

forskellige perspektiver på beslutningsprocessen. Fire fremtrædende perspektiver på 

forbrugerens beslutningsproces står helt centralt i litteraturen; 

1) The information processing perspective 

2) The value perspective 

3) Cue utilisation theory 

4) The emotional perspective 

De fire perspektiver præsenteres kort forneden. 

3.5.1.1 The information processing perspective 
The information processing perspective anskuer forbrugeren som et problemløsende 

individ, der kognitivt træffer en beslutning baseret på en velovervejet informationssamling. 

Perspektivet anerkender, at forbrugeren indgår i varierende grad af informationsindsamling 

i forhold til niveauet af involvering med beslutningen. Forbrugerne antages at bruge deres 

kognitive ressourcer til at vurdere et produkts egenskaber og derfra danne en overordnet 

følelse af, om de kan lide produktet eller ej (ibid). 

3.5.1.2 The value perspective 
The value perspective baserer sig på ideen om, at den udbyder på markedet, der bedst kan 

skabe værdi for kunden, vil have en konkurrencefordel. Værdien udtrykkes som den 

opfattede værdi forbrugeren modtager, kontra den udgift forbrugeren skal afholde. 

Perspektivet er typisk kendt for trade-off mellem pris og kvalitet – også kendt som value for 

money perspektivet. Forbrugeren træffer deres beslutning baseret på handlen der 

indeholder den bedste opfattede værdi (Hansen, 2005). 

3.5.1.3 Cue utilization theory 
Når forbrugeren skal træffe en beslutning, medfølger der tit en række usikkerheder og 

informationsindsamling, som kan være ressourcekrævende og uden for dennes 

kompetencer at vurdere. Cue utilization theory peger på, at forbrugeren læner sig op ad tegn 

(cues) der agerer som indikatorer for at træffe den ”rigtige” beslutning, og dermed i bedst 

muligt omfang eliminere usikkerhed og risiko. Vi kender det selv fra, når vi skal vælge kød, 

så kigger vi efter kødets røde farve, når vi skal vurdere dens kvalitet. Samtidig er det mest 
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iøjnefaldende element ofte pris, som forbrugere i høj grad læner sig op ad, når de skal 

vurdere kvalitet. I dette perspektiv er pris ofte en indikator for noget positivt, hvilket er modsat 

the value perspective, hvor pris ses som en negativ ting (Hansen, 2005). 

3.5.1.4 The emotional perspective 
I modsætning til de førnævnte perspektiver peger the emotional perspective på, at de mere 

traditionelle kognitive perspektiver bør suppleres ved at tage hensyn til forbrugernes 

affektive reaktioner. Ifølge perspektivet træffer forbrugeren ikke beslutninger udelukkende 

ud fra en evalueringsproces, men snarere ud fra en affektiv reaktion på stimuli ude i miljøet. 

For eksempel kan forbrugeren sagtens beslutte at købe et produkt, blot fordi det giver dem 

en positiv fornemmelse. Sådan en positiv følelse, som stammer fra et stimuli ses ofte i 

forbindelse med spontane køb, eksempelvis i tøjbutikker eller nede i supermarkedet, hvor 

der ofte ikke eksisterer store kognitive overvejelser. Perspektivet anerkender også de andre 

perspektiver men påpeger, at forbrugerens beslutninger sjældent udelukkende er kognitivt 

funderet, hvorfor man også bør se på de affektive reaktioner forbrugerne oplever, som vil 

medføre positive intentioner om at købe et produkt (Hansen, 2005). 

3.5.1.5 Sammenfatning 
Som det fremgår af de fire perspektiver, er der flere forskellige bud på, hvordan forbrugerens 

beslutningsproces forekommer. Flere forfattere har erkendt, at der ikke findes et enkelt 

perspektiv, som kan fremsætte den ”korrekte” teori, men at litteraturen med fordel kan 

anskue forbrugernes beslutningsproces med de forskellige perspektiver i kombination (Shiv 

and Fedorikhin, 1999 i (Hansen, 2005). Tanken om forbrugeren som en thinking machine 

er simpelthen en svag repræsentation af virkeligheden, og man bør derfor erkende, at der 

både er et affektivt og kognitivt aspekt af beslutningsprocessen, og de er ikke uafhængige 

af hinanden. 

Et interessant område, som fremgår af perspektiverne, er hvordan graden af involvering 

påvirker forbrugeren i beslutningsprocessen. Involveringsgraden er en afgørende variabel i 

den komplekse verden af forbrugsbeslutninger. Forskning inden for involvering peger på, at 

forbrugeres behandling og indsamling af information i høj grad afhænger af forbrugerens 

involveringsgrad (Solomon, et al., 2013). Involveringsgraden i en beslutningsproces 

strækker sig fra, hvad der beskrives som inerti til passioneret intensiv involvering. 

Undersøgelser tyder på, at faktorer såsom høj pris, høj risiko og stor produkt heterogenitet 
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m.m., er faktorer som medvirker til høj grad af involvering, og derfor i højere grad medfører 

grundig informationsindsamling og en beslutning, der i højere grad er baseret på kognitiv 

evaluering. Ved at kombinere niveauet af viden og involvering i en beslutning, kan man 

forsøge at tegne et billede af beslutningstypen. Et overblik af fire overordnede typer af 

beslutningsprocesser skitseres i nedenstående matrix med parametrene involvering og 

opfattet viden (Hansen, 2014) 

 
(Figur 6 - kilde: Hansen, 2014) 

3.5.2 Means-end teorien 

At installere en Ad blocker kan for den enkelte forbruger ske af forskellige årsager. Nogle 

ønsker eksempelvis at deres data ikke bliver sporet og kortlagt, mens andre bare gerne vil 

kunne se videoer uden afbrydelser. Omvendt vælger nogle forbrugere at undlade en Ad 

blocker, selvom de kender til software, men føler ikke, at de har den tekniske kompetence 

til at håndtere det. Dette er blot eksempler på det, som Means-end teorien definerer som 

produktattributter, der alle er med til at afgøre om en forbruger endeligt vælger at træffe en 

beslutning. 

En forbrugsbeslutning er et valg mellem et sæt af handlinger, som hver har deres attributter 

og konsekvenser. Attributter skal her forstås som de værdier, positive og negative, en 

forbruger tillægger et produkt. Konsekvenserne er den samlede vurdering af attributter for 

hver enkel handling. Attributter kan både være fysiske og abstrakte. Attributter kan 

eksempelvis være, at en leverpostej er fedfattig. Konsekvensen af dette er så en sund 

livsstil. 
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Means-end teorien gør op med den klassiske markedsføring, der kun lægger vægt på de 

fysiske attributter, og ikke på hvordan produkter eller services også adopteres på baggrund 

af underliggende motiver. Produkter anses ifølge means-end teorien som et middel til at nå 

et mål. I eksemplet med leverpostejen, vælges den fedfattige, fordi den kan hjælpe 

forbrugere til at leve sundere. Opmærksomheden på attributterne opfattes individuelt, 

hvorfor fokusset på konsekvenserne ikke nødvendigvis vil være de samme for alle 

forbrugere (Reynolds & Olson, 2001). 

Ofte har at et produkt flere attributter, og disse attributter har 

forskellige konsekvenser, som er afgørende for beslutningen 

om et produkt skal adopteres. De valgmuligheder forbrugerne 

stilles, vil oftest være forskellige produkter, men kan også 

være valgmuligheden, og dermed beslutningen, om ikke at 

adoptere et produkt. At attributternes vægtning varierer efter 

den enkelte forbruger, betyder ligeledes, at samme attributter 

vurderes forskelligt. Det er derfor ikke altid de samme 

attributter der er afgørende for forskellige forbrugere, hvorfor 

disse forbrugeres villighed til indgå samme trade-offs vil 

variere. 

At attributter bliver vurderet forskelligt kan skyldes forskellige forbrugerpræferencer, men 

det kan også være direkte forudsat af fejlagtig- eller mangel på information. Attributter er 

nemlig ikke statiske, men kan revurderes, hvis ny information bliver tilgængelig. Omvendt 

kan information også blive hæmmende for vurderingen af en attribut, hvis informationen er 

kompleks, omfattende eller svært tilgængelig. Det tvinger forbrugeren til at tage en 

beslutning uden at kende hele beslutningsomfanget, hvorfor at forbrugeren ikke kan afgøre, 

hvilke konsekvenser det vil have. Denne usikkerhed kan alene være hindrende for en 

beslutning, særligt hvis beslutningen har økonomiske konsekvenser. 

Ifølge Reynold & Olson (2001) så er forbrugerbeslutninger en to-steps proces. Det første 

step består i at anerkende, at forbrugeren gennem overvejelser træffer en beslutning i en 

given situation. Den anden del består i at undersøge præcist, hvorfor at forbrugeren traf 

netop denne beslutning (Reynolds & Olson, 2001). Til at forstå forbrugsbeslutningen, så 

peger Reynold og Olson (2001) på fire fundamentale områder: 

(Figur 7 - Egen tilvirkning, 2016) 
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• Forbrugerne (Hvem) 

• Beslutningsfokus (Valg af adfærd og ikke objekter) 

• Beslutningskontekst (Hvilken kontekst sker beslutningen i) 

• Alternative valgmuligheder (Hvilke muligheder overvejer forbrugeren) 

Teorien foreskriver yderligere, at hvis man vil undersøge de kriterier som var afgørende for 

beslutningen mellem flere alternativer, må man undersøge forbrugerens vægtning af hver 

attribut. 

3.5.3 Expectation-confirmation model 

Når forbrugeren vælger at installere en Ad blocker, er det ofte fordi de nuværende oplevelser 

på hjemmesider ikke er tilfredsstillende. Forbrugernes overordnede tilfredshed med et 

produkt eller service er stærkt påvirket af tidligere erfaringer og oplevelser med en given 

service eller produkt (Solomon, et al., 2013). Dette bliver beskrevet i teorien expectation-

confirmation model, som blev udviklet af Richard Oliver (1977). Teorien søger at forklare, at 

hvis forventningerne til et produkt eller service mødes, vil forbrugeren ikke tænke særligt 

meget over det. Hvis forventninger ikke mødes, kan der opstå negative konsekvenser som 

følge af utilfredshed. Hvis forventningerne overgås, vil forbrugeren opleve tilfredshed og 

afføde positive konsekvenser. Et eksempel i teorien gives, hvis man er på restaurant og får 

leveret et glas med tydelige fingeraftryk. Her vil man opleve utilfredshed, fordi man forventer 

mere. Hvis man på den anden side får serveret et glas med tydelige fingeraftryk på den 

lokale bar, vil man i mindre grad være utilfreds, da det i højere grad stemmer overens med 

forventningerne. 

Modellens fokus er på, at forventninger der indfris skaber incitament til at gentage samme 

handling. Ligeledes vil forventninger som ikke er indfriet, skabe anledning til forandring. 

Modellen er bygget op af fire punkter: forventninger, oplevet performance, afvisning af 

overvisninger og tilfredsstillelse. 
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(Figur 8 - Egen tilvirkning, 2016) 

Forventningerne refererer til de attributter/egenskaber som en forbruger forudsiger eller 

forventer forbundet med et produkt eller service. Forventninger påvirker direkte den 

oplevede performance. Vurderingen af oplevelsen er relativt i forhold til de forventninger, 

som der er sat. Derfor vil lave forventninger til et produkt eller service, skabe gode 

forudsætninger for en høj oplevet performance. 

Diskonfirmationen af overbevisninger henviser til den evaluering eller afgørelse en forbruger 

gør sig ved brugen af et produkt eller service. Når et produkt leverer på et højere niveau end 

forventet, vil det naturligvis gøre diskonfirmationen positiv, hvilket påvirker den endelig 

postkøb tilfredsstillelse, og vil derfor også direkte skabe en utilfredshed, hvis oplevelsen er 

negativ (Oliver, 1980). 

3.6 Adoption af ny innovation 

3.6.1 Diffusion of innovations 

Diffusion of innovations er en teori, som belyser, hvordan en ny innovation bliver adopteret 

af forbrugere i et marked. Teorien påpeger, at selv om en innovation har åbenlyse fordele 

for forbrugeren, er det ikke altid ensbetydende med, at innovationen automatisk bliver 

adopteret. Der en forskel på, at forbrugeren får kendskab til en innovation, og faktisk vælger 

at benytte den, hvorfor mange innovationer tager flere år om at vinde frem eller aldrig bliver 

taget i brug (Kragh, 2003). Derfor er teorien også relevant for os at inddrage, da den kan 

hjælpe med at forstå adoptionen af Ad blocking, når vi netop har gennemgået dens åbenlyse 

fordele tidligere i specialet og ved, at der stadig er en stor gruppe af forbrugere, som ikke 

har adopteret innovationen. 
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Diffusion beskrives som en proces, hvor en innovation kommunikeres gennem bestemte 

kanaler over tid til medlemmer af et social system. Størstedelen af individer evaluerer ikke 

innovation baseret på videnskabelige eller rationelle udsagn, men typisk subjektive 

evalueringer fra tætte relationer, som allerede har adopteret innovationen. Fem 

karakteristika ved en innovation er med til at bestemme hastigheden af dens adoption: 

• Relativ fordel 

• Kompatibilitet 

• Kompleksitet 

• Mulighed for at teste 

• Graden af observationsmuligheder 

Det særlige interessante ved teorien er innovations-beslutnings-processen, der kan hjælpe 

med at forstå selve processen i adoptionen af Ad blocking. Ifølge Rogers (1962) består 

beslutningen om at adoptere en ny innovation af 1) tid og 2) i en proces der består af fem 

stadier, som et individ gennemgår. Stadierne er som følger: 

• Først at opnå kendskab til innovationen (knowledge) 

• Derefter forme en attitude (persuasion) 

• Beslutte om at adoptere eller afslå innovationen (decision) 

• At implementere innovationen (implementation) 

• At søge bekræftelse for beslutningen for at undgå dissonans (confirmation) 

Processen er skitseret i nedenstående model, som er en egen tilvirket visualisering af 

modellen: 
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(Figur 9 - Egen tilvirkning af innovation-process-model – kilde: Rogers, 1962) 

3.6.1.1 Knowledge stage: 
Dette stadie opstår i det øjeblik individet bliver præsenteret for innovationens eksistens og 

opnår en forståelse for innovationens funktion. Individet bevæger sig videre, hvis der 

eksisterer et behov. Et behov opstår ifølge teorien når ens ønskestadie overgår ens 

eksisterende stadie. Hvorvidt et individ optager en innovation, afhænger meget af behovet 

hos individet. Et eksempel gives ved at et individ får kendskab til et solpanel, hvilket er en 

ny innovation som har relative fordele, men bevidst eller ubevidst, ikke lægger mærke til det, 

da individet ikke føler et behov for innovationen og derfor ikke bevæger sig videre igennem 

processen. 

3.6.1.2 Persuasion stage: 
Dette stadie repræsenterer tidspunktet, hvor et individ former enten en positiv eller negativ 

attitude over for innovationen.  Det er i dette stadie, hvor selve individets aktive 

informationssøgning forekommer. Der søges typisk efter information, som kan reducere 

usikkerheden ved innovationen såsom, hvad er fordele og ulemper og konsekvenser. Det 

er en vigtig pointe i teorien, at individet sagtens kan have en positiv attitude over for 

innovationen, men at det ikke altid leder til en adoption, selvom det ofte er tilfældet. 
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3.6.1.3 Decision stage: 
Dette er stadiet, hvor et individ engagerer sig i aktiviteter, der fører til et valg om at adoptere 

eller afslå innovationen. Oftest vil individer i dette stadie helst gerne teste innovationen af, 

hvis det er muligt, hvilket vil medføre en total adoption, hvis testens udfald er positivt. 

3.6.1.4 Implementation stage: 
Dette er stadiet, hvor selve innovationen tages i brug. Det er ofte i dette stadie, at mange 

innovationer forkastes, fordi der er udfordringer i implementeringsfaserne. I nogle tilfælde 

forekommer implementeringen over lang tid, og kan først siges at være helt overstået, når 

innovationen er institutionaliseret og den forekommer som en fast del af individets gøren. 

3.6.1.5 Confirmation stage: 
Det sidste stadie gennemgås, når et individ søger at forstærke beslutningen, som de 

allerede har truffet. En beslutning er ofte fyldt med usikkerhed, hvorfor individet søger 

kognitiv og social bekræftelse på om beslutningen var den korrekte. Her taler man også om 

confirmation bias (Solomon, et al., 2013). Derudover kan en adoption også kan afslås, hvis 

individet udsættes for information som konflikter med beslutningen og derfor fører til kognitiv 

dissonans. Stadiet er en on-going proces, som aldrig helt kan siges at slutte. 
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4. Hypoteser 
Den ovenstående indledning, problemstilling, arbejdsspørgsmål og teori om 

forbrugeradfærd bevidner om et komplekst fænomen, der omfavner mange aspekter af 

mulige forklaringer på Ad blocking. I opgaven ønskes det undersøgt, hvorvidt en række af 

disse udsagn og forklaringsårsager reelt gør sig gældende, og dermed er med til at sætte 

rammen for, hvordan vi ønsker at undersøge spørgsmålet ”Hvorfor vælger internetbrugere 

at installere og bruge Ad blocking software”. Med udgangspunkt i teoriafsnittet, opstilles en 

række operationelle hypoteser: 

4.1 H1 

Forbrugere vælger ifølge uses & gratifications (1973) teorien medier, som kan tilfredsstille 

og opfylde et givent behov som eksempelvis at slappe af, socialisere sig, koble af, diversitet, 

blive klogere på et område etc. Derfor er det et faktum, at medier er i indbyrdes konkurrence 

om at opfylde forbrugerens behov bedst muligt, hvorfor det må antages, at de medier, der 

bedst opfylder forbrugeres behov, vælges til. Flere digitale eksperter peger på, at digitalt 

annoncemateriale i varierende grad agerer som støj, når forbrugerne søger at opfylde deres 

via hjemmesider som medium. Dette leder til følgende hypotese: 

- H1 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad blocking og graden af oplevet 

støj på hjemmesider som følge af annoncemateriale 

4.2 H2 

Det er et velkendt fænomen, at forbrugere har begrænsede med kognitive ressourcer, når 

de skal træffe beslutninger. Information overload referer til udfordringen, et individ møder 

med tilstedeværelsen af for meget information på én gang. Fænomenet er i sammenhæng 

med annoncer, tidligere beskrevet i litteraturen som Ad clutter, som dækker over 

forbrugerens opfattelse af, at mængden af reklamer i et medium er overdreven (Hoan & 

Cheon, 2004). En opfattelse af overdreven tilstedeværelse af annoncer kan medvirke til 

negativ attitude mod annoncemateriale på internettet. Dette leder til følgende hypotese: 

- H2 Der er en stærk sammenhæng mellem Ad blocking og forbrugerens opfattelse af 

overdreven mængde af annoncemateriale på hjemmesider 
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4.3 H3 

Ifølge Hoffman og Novak (1996) opnår forbrugere en positiv oplevelse ved brugen af 

internettet og hjemmesider, når de oplever et state of flow – oversat som en gnidningsfrit 

oplevelse, hvor forbrugeren oplever en følelse af, at miste fornemmelsen af tid og sted 

(Novak & Hoffman, 1996). Flow i denne sammenhæng relaterer sig til at blive decideret 

afbrudt i brugen af hjemmesider, og hænger sammen med påstående om i særdeleshed 

intrusive ads som forklaringsårsag på ønsket om at benytte sig af Ad blocking. Dette leder 

til følgende hypotese: 

- H3 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad blocking og oplevelsen af 

afbrudt flow på hjemmesider som følge af annoncemateriale 

4.4 H4 

I forlængelse af Howard Gossages citat i starten af specialet som pointerer, at forbrugere 

læser, hvad der interesserer dem, så peger the value perspective på, at 

forbrugsbeslutninger træffes baseret på den samlede opfattede vurdering af nytten af et 

produkt/service, og den opfattede ”udgift”, som forbrugeren skal afholde for at få produktet 

eller opleve servicen. Dette omtales også i teorien som den oplevede trade-off (Hansen, 

2005). I sammenhæng med hjemmesider og annoncer, er forbrugerens udgift ofte tid og 

kognitiv regnekraft, og nytteværdien er eksempelvis dets evne til at præsentere et godt tilbud 

eller hjælpe i forbrugerens søgen eller problem. Annoncers’ tofoldige betydning pointeres af 

Sridhar Ramaswamy, VP fra Google Ads & Commerce: "When ads are good, they connect 

you to products or services you're interested in and make it easier to get stuff you want (…) 

Bad ads can ruin your entire online experience, a problem we take very seriously” (Cozza, 

2016). Dette leder os til følgende hypotese: 

- H4 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad blocking og forbrugerens 

opfattelse af manglende relevans og værdiskabelse i annoncematerialerne på 

hjemmesider 

4.5 H5 

Everett Rogers (1962) diffusion of innovations teori kan hjælpe med at forsøge at forklare, 

hvorfor udbredelsen af Ad blocking har set så kraftige vækstrater de seneste år. Ifølge 

Rogers, så sker spredningen af en innovation over tid gennem en række kanaler blandt 
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medlemmer af et socialt system (Kragh, 2003). Rogers teori er kendt for at opdele 

modtagergrupper i fem segmenter, men i denne afhandling er det især hans bud på en 5-

strins adoptionsproces vi er optaget af. Rogers model viser hvordan individer i 

beslutningsdelen (decision) afvejer fordele og ulemper ved at adoptere innovationen. Dette 

leder os til følgende hypotese: 

- H5 Der er en stærk sammenhæng mellem forbrugerens manglende kendskab til 

finansieringen af hjemmesiders drift og adoptionen af Ad blocking 

4.6 H6 

Ud over ønsket om at få testet en række påstande som identificeret tidligere, har vi også en 

hypotese om at aggressive annoncer, er dem som også forstyrrer mest, og accepten af 

annonceformater hænger uløseligt sammen med niveauet af formatets forstyrrelsesgrad. 

- H6 Aggressive annoncetyper, som afbryder forbrugerens gøren på hjemmesider, er 

dem som forstyrrer mest, og niveauet af accept hænger sammen med niveauet af 

forstyrrelse 
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5. Metode- og empiriskitsering 
5.1 Undersøgelsesstrategi 

En survey-undersøgelse er typisk associeret med den deduktive tilgang til videnskab. Oftest 

benyttes det i forbindelse med hvad-, hvor-, hvor meget- og hvor mange spørgsmål, men 

ikke udelukkende dertil. Survey-undersøgelser gør det muligt at indsamle kvantitativ data, 

som kan analyseres med statistiske værktøjer og gør arbejdet med med numeriske data 

betydeligt hensigtsmæssigt. Derudover muliggør standardiserede besvarelser fra en 

survey-undersøgelse, at foreslå og teste mulige relationer mellem variabler, hvilket netop er 

hvad vi ønsker undersøgt (Saunders, et al., 2009). 

5.2 Elektronisk spørgeskema 

Det er valgt at gøre brug af typen elektronisk spørgeskema, da det nemt giver adgang til en 

stor mængde besvarelser, og samtidig formår at nå ud til en diversificeret gruppe af 

respondenter. Derudover giver det elektroniske element de bedste forudsætninger for at 

kunne overføre besvarelser direkte til analyseprogrammet SPSS. 

5.3 Udvælgelse af respondenter – sampling 

Det er ikke muligt, grundet de ressourcemæssige omstændigheder for opgaven, at indsamle 

data fra hvert enkelt eksempel (hele populationen) i Danmark omhandlende Ad blocking. 

Derfor vælger vi at benytte os af sampling. Respondenterne, der besvarer spørgeskemaet, 

er udvalgt på baggrund af teknikken non-probability sampling, som også kaldes judgemental 

sampling og medfører, at det sjældent er muligt at sige noget statistisk om populationen 

baseret på besvarelserne (Saunders, et al., 2009). Vi er bekendte med den høje risiko ved 

sampling error, som denne teknik medfører, men det er ikke muligt at gennemføre en 

probability sampling, da vi ikke har en sampling frame. Denne praksis gælder for mange 

markedsundersøgelser og casestudier (Saunders, et al., 2009). Derudover vurderes det 

samtidig heller ikke afgørende for opgaven, da vores undersøgelse ikke bygger på at kunne 

besvare spørgsmål om en specifik population, men snarere i relation til teori. Selv med non-

probability sampling er det stadig muligt at generalisere ud fra den indsamlede data, blot 

ikke baseret på statistiske grunde, og med forbehold for de fejlbehæftelser, der måtte 

eksistere for dens udstrækning. Størrelsen af stikprøver er tvetydig når det gælder non-
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probability sampling, da der ingen krav stilles, men grundet et ønske om at sigte efter højest 

muligt reliabilitet, vurderes det, at der minimum skal indsamles 100 besvarelser. 

Respondenterne udvælges baseret på convenience sampling, hvilket gennemføres via det 

sociale medie, Facebook. Denne metode vælges grundet dens styrke i at nå ud til et bredt 

publikum med få ressourcer. Det ideelle scenarie havde været at gennemføre et online 

spørgeskema i samarbejde med en virksomhed som har adgang til et stort panelpublikum, 

eksempelvis Epinion. 

Samlingen af besvarelser fandt sted i perioden den 24. marts 2016 til den 1. april 2016. 455 

respondenter påbegyndte spørgeskemaet, hvoraf 2 efterfølgende blev frasorteret grundet 

høje outliners. Det samlede fuldførte antal besvarelse er derfor 453. 

5.4 Design af elektronisk spørgeskema 

Overordnet er spørgeskemaet designet således, at antallet af spørgsmål er holdt til et 

minimum. En af de største ulemper ved et spørgeskema er, at der bliver for mange 

spørgsmål, og kvaliteten af svarene derfor forringes (Saunders, et al., 2009). 

Alle spørgsmål i spørgeskemanet er nøje udvalgt holdt op imod de fremlagte hypoteser, 

således at behovet for hvad de tilvejebringer af viden, klart er defineret på forhånd. Denne 

opdeling er skitseret i bilag 2, hvor det fremgår hvordan hvert spørgsmål relaterer til en af 

vores hypoteser. 

Don A. Dillman (2007) påpeger, at der er tre typer data variabler, som surveys kan indsamle. 

Vores spørgsmål er målrettet mod at finde respondenternes meninger (opinions) om 

reklamer på hjemmesider. Dette gør vi ved at spørge om, hvorvidt de er enige eller uenige 

i en lang række udsagn. 

Det er valgt udelukkende at bruge lukkede svarmuligheder, som er pre-coded, da det både 

er nemmere efterfølgende at analysere med computersystemer, men også fordi det 

efterfølgende gør det nemmere at vise relationer mellem variabler og at lave 

sammenligninger mellem respondenter og typer af respondenter. Vi er bevidste om, at ved 

lukkede spørgsmål mister vi muligheden for at observere interessante svarmuligheder, men 

vi har vurderet, at det ikke har været et behov at opnå i denne undersøgelse (Saunders, et 

al., 2009). 
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Endvidere blev det besluttet at informere respondenterne om, at vi blandt alle besvarelser, 

udlovede en iPad Air WIFI 16GB (værdi 2.600 kr.) til en tilfældig udvalgt respondent. Det 

vurderes at gevinsten var tilstrækkelig betydningsfuld til at tiltrække besvarelser i en periode 

med mange andre spørgeskemaer, og samtidig ikke være af for stor værdi, så det ville give 

tilslutning alene på det grundlag og besvarelserne ville påvirkes af dette. 

5.5 Skalering 

Når man ønsker at måle meninger i et spørgeskema, er det som regel anbefalet, at man 

benytter sig af en rating type, ofte brugt som likert-style rating scale, hvor man opstiller 

mulige besvarelser på en fem point rating skala (Saunders, et al., 2009). Ud over 

hovedparten af spørgsmålene, som er opsat efter likert skalaen (1-5), har vi benyttet ranking 

questions, som beder respondenten om at rangere svarmuligheder i rækkefølge. Det giver 

os muligheden for at observere den relative forskel for respondenterne og derved tvinge 

dem til at tage stilling til det relative aspekt. Dette er en afgørende forudsætning for hypotese 

6, da det muliggør målingen af, hvad der vægter højest overfor forskellige svarmuligheder. 

5.6 Pilotundersøgelse 

Da vi begge har en baggrund i digital markedsføring, var vi bevidste om, at det vil være en 

udfordring at få formuleret sprogbrug og referenceramme, der afspejler den almene danske 

forbruger. Derfor var det vigtigt for os, at gennemføre pilotstudier af vores spørgeskema 

med familie og venner, så vi kunne få justeret ordlyden i spørgsmålene, så det også var 

forståeligt for personer uden for branchen. Ved at spørge dem om de forstod spørgsmål for 

spørgsmål, gav det et betydeligt løft til face validiteten. Det gjaldt især spørgsmålene 

relateret til specifikke reklametyper, da der ikke er nogen officiel betegnelse for de 

reklametyper, der findes på hjemmesider, som er fælles for den almindelige offentlighed. 

Det endte også med efter pilotundersøgelsen, at vi måtte indsætte et billede der afbilleder 

de forskellige reklametyper, for at sikre at alle respondenter vidste, hvad de hver især 

indebar, da alle test-respondenter vidste hvad reklametyperne var, men ikke hvad de blev 

kaldt. 
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(Figur 10 - Egen tilvirkning, 2016) 

5.7 Reliabilitet og validitet – kvalitet af data 

Der er typisk en række problemstillinger som knytter sig til ens undersøgelse, når man skal 

vurdere kvalitet af data. Det er derfor hensigtsmæssigt, før man begynder at arbejde med 

data fra undersøgelsen at vurdere undersøgelsens reliabilitet og validitet. 

5.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er et udtryk for målingens pålidelighed. Det drejer sig om hvor stabile vores 

målinger er, og om de er fri for tilfældige målefejl. Tilfældige målefejl hænger typisk sammen 

med, at respondenterne er i tvivl om spørgsmålene, og derfor tilfældigt gætter sig til 

fortolkningen og svaret. Hvis dette er tilfældet, vil målingen sjældent give samme 

besvarelser, hvis den gentages. Overordnet er der to muligheder for at undersøge 

målingernes stabilitet, nemlig ved at undersøge om der opnås samme resultater ved en 

gentagelse af målingen inden for realistisk tid, eller at man kan designe sine spørgsmål 

således, at man beder respondenten svare på forskellige spørgsmål, der dækker samme 

forhold. Målinger, som er udformet via flere spørgsmål, som dækker det samme måleobjekt 

kaldes sammensatte skalaer. Ved hjælp af denne metode kan vi derfor måle reliabiliteten 

med hjælp fra Cronhach’s alpha, som tester den interne konsistens i svarene. Det kan 

sidestilles med at måle det samme fænomen på flere forskellige måder. En alpha over 0,6 

betragtes som acceptable målinger, hvor værdier over 0,7 betragtes som gode målinger. 
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Der foretages sådan en analyse i analyseafsnittet under reliabilitetsanalyse (Jensen & 

Knudsen, 2014). 

5.7.2 Validitet 

Validitet er et udtryk for målingernes gyldighed. Gyldighed er en betegnelse for i hvor høj 

grad vores målinger rent faktisk måler det, vi havde til hensigt at måle (Jensen & Knudsen, 

2014). Et typisk skoleeksempel er hvorvidt IQ er sigende for måling af en persons intelligens. 

Det er en vigtig pointe, at reliabiliteten af en måling, er en forudsætning for gyldigheden, 

men det samme gælder ikke den anden vej rundt. En måling kan godt være pålidelig, men 

stadig ikke gyldig. Den typiske måde man vurderer validiteten af ens målinger på er ved at 

kigge på face validity, som er en umiddelbar, ofte subjektivt, vurdering af om indholdet af 

ens stillede spørgsmål synes at måle, det man ønsker at måle. En anden mere objektiv 

måde at vurdere validiteten, er kriterievaliditet, hvor man holder svar fra spørgsmål om 

forhold, op mod relaterede spørgsmål, og vurderer om der er konsistens. Eksempelvis fra 

vores undersøgelse, ville man forvente, at personer der svarer, at de vurderer reklamer til 

at være forstyrrende, også svarer relativt ens på spørgsmål om reklamer på hjemmesider 

ofte gør navigering på hjemmesider mere besværligt. Hvis ikke det er tilfældet peger det på, 

at der er dårlig validitet i mindst én af målingerne. Fordi der i denne undersøgelse blev 

udlovet en dusør af en væsentligt størrelse, og samtidig undladt af tilføje ”ved ikke” 

svarmuligheder på de fleste spørgsmål, er vi ekstra opmærksomme på hvorvidt målingerne 

er gyldige. Vi har gennemført grundig validitetssikring, og et eksempel af vores gennemgang 

kan ses i nedenstående billeder. Vi har vurderet, at validiteten for undersøgelsen er høj. 
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(Figur 11 - Udklip fra survey monkey undersøgelse, kilde: https://da.surveymonkey.com/) 
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6. Analyse af data med SPSS 
Den indsamlede data, vil blive behandlet med analyseprogrammet SPSS. Programmet 

anvendes, da det højner mulighederne for dataarbejde, gennemførsel af talrige statistiske 

analyser, samt fungere som værktøj til den illustrative fremførsel af afhandlingens resultater. 

Afhandlingens problemstilling og dertil hørende hypoteser, besvares gennem 

frekvenstabeller og krydstabeller. Det har ikke været muligt at gennemføre multivariate 

analyseteknikker, såsom regressionsanalyser, da spørgsmålet om brugen og overvejelsen 

af Ad blocking ikke er udformet metrisk. 

6.1 Deskriptiv analyse – beskrivende statistik 

For at give læseren et indblik i datasættet, præsenteres først en beskrivelse af datasættet, 

efterfulgt af sammensætningen af respondenterne analyseret med frekvensanalyser. 

Frekvensanalyserne vil delvist blive understøttet af nogle deskriptive krydstabeller. 

Det anbefales ifølge Jensen og Knudsen (2014) at stikprøver overstiger 300 respondenter, 

hvis man vil sikre sig mod mindre afvigelser i forudsætninger og samtidig forøge den 

statistiske signifikans (Jensen & Knudsen, 2014). Vores datasæt består af 453 

respondenter, hvorfor det kan siges at påvirke muligheden for at opnå statistisk signifikans 

positivt og derfor være mindre følsom overfor mindre afvigelser. 

6.2 Databehandling 

Ved udtræk af data fra spørgeskema-softwaren survey-monkey, hentede vi rådata i en CSV 

fil, hvor besvarelserne var angivet i tekst og ikke tal format. Vores data var derfor anført, 

som string variables, hvorfor det var nødvendigt at efterbehandle. Vi efterbehandlede derfor 

rådata, ved at omprogrammere alle tekst input til tal, og definerede derefter tallene til values. 

Vi ændrede herefter string variables til numeriske variabler, der muliggjorde de nødvendige 

analyser og måleværktøjer som Chi-square, normalfordelinger og Cramer’s V. 

For at sikre korrekte målinger er svarmuligheden ”ved ikke” kodet som missing values, så 

det ikke medregnes i gennemsnittet i metoden compare means. Endeligt undersøgte vi 

manuelt datasættet for positionsbias, hvor respondenter eksempelvis konsekvent har givet 

svaret 4,4,4,4 i samtlige spørgsmål. To besvarelser blev derfor frasorteret. 
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6.3 Repræsentativitet 

Når man gennemfører stikprøver, findes der to forskellige former for fejlkilder. Tilfældige og 

ikke tilfældige fejl. 

Tilfældige stikprøvefejl opstår, når respondenterne i undersøgelsen ikke repræsenterer og 

afspejler undersøgelsespopulationen. Selv om mænd og kvinder er fordelt nogenlunde 

jævnt i undersøgelsespopulationen, betyder det ikke, at vi med et tilfældigt online 

spørgeskema vil opnå samme fordeling. Så længe at hele populationen ikke undersøges vil 

tilfældige fejl være uundgåelige og kan ske ved selv den bedste forberedelse og udvælgelse 

af respondenter (Jensen & Knudsen, 2014). Det er givet, at jo større stikprøve, jo mindre 

større sandsynligt vil man nærme sig undersøgelsespopulationen. Til at udregne 

usikkerheden på generaliseringen af resultaterne, anvender vi i afhandlingen et signifikans 

niveau på 95% (Jensen & Knudsen, 2014). Vi kan netop se, at I vores undersøgelse, har 

det ikke været muligt at afspejle aldersfordelingen i undersøgelsespopulationen, hvorfor vi 

ikke kan generalisere ud fra andre aldersgrupper end de 20-29 årige. 

Ikke tilfældige fejl er kendetegnet ved en systematisk skævvridning af stikprøven i forhold til 

populationen. Denne skævvridning opstår på baggrund af måden stikprøven er udvalgt, 

proceduren for dataindsamlingen og frafald af respondenter (Jensen & Knudsen, 2014). Fra 

starten af undersøgelsen var det et mål at opnå et højt antal respondenter til vores stikprøve, 

og for at opnå dette anvendte vi Facebook til deling af vores spørgeskema. Vores 

udvælgelse er derved sket på baggrund af de grupper, hvor opslaget blev delt, samt ved 

valget af Facebook som medie til deling. Vi forsøgte at dele opslaget i flere grupper, for at 

nå ud til personer af forskellige holdninger, aldre og køn. Dette har samtidig betydet at 

styringen af udvælgelsen er blevet svækket, og at vi derfor ikke har haft kontrol over hvilke 

grupper af personer, der blev medtaget i undersøgelsen. Vi har derudover heller ikke kunne 

være sikker på en lige fordeling af for eksempel mænd, kvinder og alder, da vi ikke havde 

sikkerhed for at alle grupper ville reagere lige meget og besvare spørgeskemaet. På trods 

af en stor skævvridning i aldersgrupper og bopæl, opnåede undersøgelsen 453 svar, hvilket 

er markant højere end de 300 anbefalede (Jensen & Knudsen, 2014). 

6.4 Reliabilitetsanalyse 

Reliabilitet refererer grundlæggende til, hvorvidt samme resultater kan gentages, hvis 

undersøgelsen og dens målinger gennemføres flere gange (Malhotra, et al., 2012). 
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Afhandlingens hypoteser måler flere begreber, som kan være abstrakte for forbrugeren at 

besvare, såsom flow, støj og relevans. Derfor fandt vi det nødvendigt at designe et 

spørgeskema, der tog højde for kompleksiteten. Det gjorde vi ved at lade de enkelte 

hypoteser besvare med flere forskellige spørgsmål. For at sikre at disse spørgsmål besvarer 

den samme hypotese, anvender vi sammensatte skalaer. 

Til at undersøge reliabiliteten i sammensatte skalaer anvender vi måleværktøjet Cronbach’s 

Alpha, der måler i hvor høj grad spørgsmålene i sammensatte skalaer måler det samme 

begreb (Jensen & Knudsen, 2014). Vores analyse tester dermed den interne konsistens 

mellem de spørgsmål, der indgår i skalaen. Cronbach’s Alpha kan betragtes som kvadratet 

på den gennemsnitlige korrelation mellem de enkelte variable, og er et udtryk for variansen 

af skalaen, der er fælles for de inkluderede variabler. Cronbach’s Alpha kan med andre ord 

opfattes, som andelen af den ”sande” værdi i et begreb, som bliver forklaret via den 

pågældende sammensatte skala. Cronbach’s Alpha måles mellem værdierne 0 til 1, hvor 0 

udtrykker ingen sammenhæng, mens værdien 1 udtrykker, at målingen er helt uden fejl, og 

at skalaens spørgsmål afdækker alle aspekter inden for det målte begreb (Jensen & 

Knudsen, 2014). 

Sammensatte skalaer vil typisk blive afvist, hvis Cronbach’s Alpha er under 0,6. Er målingen 

over 0,6 vurderes det som en acceptabel måling, mens værdier på over 0,7 vurderes det 

som gode målinger (Jensen & Knudsen, 2014). Reliabilitetsanalysen gennemføres 

kronologisk i forhold til vores hypoteser. 

6.4.1 H1 

Hypotesen måler sammenhængen mellem oplevet støj og brugen af Ad blocking. For at 

måle dette anvendes følgende spørgsmål: ”Reklamer på hjemmesider påvirker min 

oplevelse af hjemmesider positivt”, ”Reklamer på hjemmesider er typisk relevante for mine 

interesser” og ”Reklamer på hjemmesider informerer mig ofte om gode tilbud”. 

Den sammensatte skala målte en Cronbach’s Alpha på 0,757, hvilket ses som en god 

måling og vi accepterer skalaerne som forklarende for støj. Spørgsmålenes mean er alle 

målt til under 3, hvorfor de trækker i samme retning. ”Reklamer på hjemmesider er typisk 

relevante for mine interesser” har dog et mean, der er 0,5 point højere end nogle af de andre 

spørgsmål. Spørgsmålet ”Reklamer på hjemmesider informerer mig ofte om gode tilbud” har 
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de højeste interne målinger ved tabellen Inter-Item Correlation Matrix på 0,595 og 0,492 og 

forklarer derved den største varians i begrebet støj (Bilag 5.1). 

6.4.2 H2 

Hypotesen søger at måle sammenhængen mellem overdreven annoncemængde og Ad 

blocking. Til at måle dette anvendes spørgsmålene: ”Hvad synes du om mængden af 

reklamer på hjemmesider”, og ”Jeg undgår bevidst hjemmesider med for mange reklamer”. 

De to spørgsmåls sammensatte skala målte sammen en Cronbach’s Alpha på 0,712, hvilket 

gør, at målingen akkurat ses som god. Spørgsmålenes interne korrelationer er ligeledes 

højere end kravet på 0,3, og måles til 0,528 (Bilag 5.2). 

6.4.3 H3 

Hypotese 3 måler sammenhængen mellem afbrudt flow og Ad blocking. Til at teste dette 

anvendes spørgsmålene: ”Når der er reklamer på hjemmesider forstyrrer de mig ofte” og 

”Reklamer på hjemmesider gør ofte navigering på hjemmesider besværlig”. 

Spørgsmålene måler samlet en Cronbach’s Alpha på 0,841, hvilket vurderes som en særlig 

god måling. Spørgsmålene har af samme årsag gode individuelle korrelationer på 0,712 

(Bilag 5.3). 

6.4.4 H4 og H5 

Hypotese 4 og 5 bliver modsat de andre hypotese ikke besvaret gennem mere end et 

spørgsmål. Hypoteserne bliver henholdsvis besvaret gennem spørgsmålene ”Reklamer på 

hjemmesider er ofte relevante for mig” og ”Er størstedelen af hjemmesider økonomisk 

finansieret af indtægter fra hjemmesider?”. Det er derfor ikke relevant at tale om 

sammensatte skalaer. 

6.4.5 H6 

Hypotese 6 omhandler sammenhængen mellem aggressive reklamer og Ad blocking. Til at 

besvare dette spørgsmål blev spørgeskemaet designet således, at respondenterne skulle 

vurdere fem reklametyper i forhold til hinanden. Desværre oplevede vi tekniske udfordringer 

ved dette spørgsmål, da respondenterne ikke blev tvunget til at vælge alle fem muligheder, 

hvorfor det ikke er muligt at gennemføre en reliabilitetsanalyse. 
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6.4.6 Delkonklusion 

For hypoteserne 1 til 4 målte vi gennemgående gode målinger, hvor den laveste Cronbach’s 

Alpha blev målt til 0,712 og den højeste til 0,841, hvilket alle vurderes som gode målinger. 

Gældende for alle fire hypoteser, havde det været en fordel, hvis flere spørgsmål havde 

været inkluderet i analysen. Det havde således været muligt at undersøge, hvorvidt flere 

variable havde forklaret de enkelte begreber mere eller mindre præcist. På grund af vores 

høje målinger, acceptere vi dog det lave antal variabler. 

For hypotese 4 og 5 var det ikke relevant at tale om en reliabilitetsanalyse, da hypotesen 

består af et spørgsmål. For H6 var det ikke muligt at gennemføre analysen, da der var en 

fejl i designet af spørgeskemaet. 

6.5 Frekvensanalyse 

Frekvenstabeller er typisk noget af det første der gennemføres og præsenteres i 

undersøgelser, da det viser sammensætningen af respondenterne i en overskuelig og 

letforståelig form, hvilket skaber overblik over de forskellige svarfordelinger (Jensen & 

Knudsen, 2014). I dette afsnit vil fordelingen af respondenter, præsenteres på baggrund af 

deres demografiske og socio-demografiske informationer. Det omfatter køn, alder, 

beskæftigelse, om hvorvidt de har Ad block eller ej, hvor længe de har haft en Ad blocker 

og årsager til dem, som ikke har en Ad blocker. 

6.5.1 Køn 

Respondenterne fordeler sig på køn med henholdsvis 56,1% kvinder og 42,2% mænd. Det 

er en mindre skævvridning i forhold til fordelingen i total populationen som er meget lige 

med 50/50. 

 
(Figur 13 - Bilag 6.1) 
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6.5.2 Alder 

Respondenterne er opdelt i seks aldersgrupper, hvor der tydeligt ses en overrepræsentation 

i intervallet 20-29 år, som udgør 73,7% af besvarelserne. De resterende aldersintervaller 

har nogenlunde samme procent andel mellem 4-8%. 

 
(Figur 14 - Bilag 6.2) 

Fordelingen af aldersgrupperne gør naturligvis denne undersøgelse sårbar i forhold til at 

kunne generalisere noget på alle aldersintervaller. Det vil derfor kun være muligt at påpege 

generelle tendenser for aldersgruppen 20-29 år. Det hænger tydeligt sammen med vores 

netværk og besvarelser indsamlet via sociale medier, hvor det kan være udfordrende at 

ramme eksempelvis aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 år. 

Skævvridningen i aldersfordelingen kan også dokumenteres via et histogram, som viser 

hvordan fordelingen vægter betydeligt mod punktet 2, som er de 20-29-årige. Dette 

understøttes videre af skewness på 2,06, som fortæller os, hvordan at data er fordelt 

symmetrisk sammenlignet med en normalfordelingen, hvor 0 er normalfordelt. Kurtosis 

forklarer hvor spids eller flad fordelingen er, sammenlignet med en normalfordeling. 

Normalfordelingen antager værdien 0. I denne analyse er kurtosis 3,842 hvilket også 

indikerer store ophobninger af observationer omkring et eller flere toppunkter (Bilag 6.2) 

(Jensen & Knudsen, 2014). 
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                                 (Figur 15 - Bilag 6.2)                                                             (Figur 16 - Bilag 6.2) 

6.5.3 Beskæftigelse, uddannelse og geografi 

Fordelingen på beskæftigelse er også primært vejet mod ”under uddannelse” som tæller 

64,7% af besvarelserne og dernæst ”lønmodtager/funktioner” som næststørst med 22,7%. 

Uddannelsesmæssigt fordeler respondenterne sig med 55,6% med en bachelor eller 

videregående uddannelse og 30% med en gymnasial uddannelse som det højeste niveau. 

8% har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse og blot 4% har kun gennemført 

grundskolen. Geografisk er fordelingen primært Sjælland med 82,6% af besvarelserne og 

blot 12,8% for Jylland. Fyn og andre områder er stort set ikke repræsenteret (Bilag 6.4). 
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(Figur 17 - Bilag 6.4) 

 
(Figur 18 - Bilag 6.4) 

 
(Figur 19 - Bilag 6.4) 
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6.5.4 Respondenterne der bruger Ad blocker 

Ud af de 453 respondenter i undersøgelsen, har hele 222 en Ad blocker, det vil sige 49%, 

hvilket er højt i forhold til andre analyser set på hele populationen. Det passer dog godt 

sammen med den aldersgruppe som er størst repræsenteret i undersøgelsen, hvilket også 

påpeges i andre undersøgelser der måler omkring 55% i aldersgruppen 15-25 år (Larsen, 

2016). Ud af de respondenter, som har en Ad blocker, har 60% haft den i over 2 år, hvilket 

kan karakteriseres som længe, da det betyder et reklamefrit hjemmeside-miljø i mindst 2 år. 

21,1% har haft den under 2 år, og blot 10,36% har haft den under 1 år. Kun 9% har haft den 

under et halvt år. Det er altså ikke brugere som for nyligt har fået Ad blocker, og det skal 

man tage med i betragtningen af besvarelserne. 

 
(Figur 20 - Bilag 6.5) 

 
(Figur 21 - Bilag 6.7) 

Foretager vi en krydstabel mellem alder og ”bruger du en Ad blocker”, kan vi se, at mere 

end halvdelen (52,1%) af de yngre forbrugere anvender en Ad blocker. Anderledes er 

tendensen blandt de ældre. Her er det modsat, nemlig at størstedelen ikke anvender en Ad 

blocker. Tallene for de ældre er baseret på en markant mindre stikprøve størrelse, hvorfor 

deres tal ikke er nær så pålidelige som de unges, men giver alligevel et bud på en tendens. 
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(Figur 22 - Bilag 6.3) 

6.5.5 Respondenterne der ikke bruger en Ad blocker 

Ud af de 51% som ikke har en Ad blocker, så kender 37% ikke til det, hvilket må siges at 

være en stor andel, taget i betragtning den store omtale af Ad blockere i mange danske 

medier. Det svarer faktisk til at 20% af alle respondenterne i undersøgelsen, ikke kender til 

Ad blocker, hvilket virker overraskende når størstedelen af respondenterne er unge. 

Foretager vi en krydstabel på køn, kan vi dog se hvordan, at det i højere grad er kvinder der 

ikke kender til Ad blocker. Af dem som ikke kender Ad blocker er 80,5% kvinder og 19,5% 

mænd. 

 
(Figur 23 - Bilag 6.8) 

30,7% af respondenterne som ikke bruger en Ad Blocker, kender til Ad blockere, men har 

det ikke, hvilket tyder på en stor portion af forbrugere, som endnu ikke har taget stilling. Kun 

N = 453 
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16% kender til Ad blockere, men har valgt ikke og bruge det, hvilket ikke er stor andel, som 

rent faktisk har besluttet sig. 15,6% af dem som ikke har en Ad blocker overvejer at anvende 

en. 

6.6 Krydstabeller – analyse af hypoteser 

Krydstabeller er gode til at få overblik over store datamængder og overskue umiddelbare 

sammenhænge. Analyseteknikken bruges typisk til at opnå overblik over hvorvidt to 

variabler er afhængige af hinanden, hvilket undersøges med en chi-square test. Derudover 

kan man også undersøge styrken af sammenhængen med en måling af Cramer’s V (Jensen 

& Knudsen, 2014). 

Cramer’s V måles på en værdiskala mellem 0 og 1, hvor 0 betyder, at der ikke er nogen 

sammenhæng mellem variablene, og jo tættere på 1, jo stærkere sammenhæng. Dette 

skema angiver, hvordan at vi kan tolke styrkegraden i afsnittet: 

 
(Figur 24 - kilde: Jensen & Knudsen, 2014) 

Vi arbejder med en signifikansværdi på p < 0,05, hvilket betyder, at vi med 95% 

signifikansniveau ønsker at kunne afvise, at de to variable er uafhængige af hinanden og 

dermed sandsynliggøre eksistensen af sammenhæng mellem de to variable (Jensen & 

Knudsen, 2014). Signifikansniveauet er meget afhængig af stikprøvestørrelsen og 

cellefordelingen, hvilket vil betyde at nogle af vores krydstabeller ikke vil være signifikante. 

For at opnå en robust chi-square analyse, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke 

må være for mange celler med små frekvenser, hvilket ofte hænger sammen med 

stikprøvefordelingen. Ifølge Knudsen og Jensen (2014) frarådes det at lave chi-square test, 

hvis mere end 20% af tabellens celler har forventede cellefrekvenser under 5, hvorfor vi er 

særligt opmærksomme på dette (ibid). 
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Vi foretager en række krydstabeller med variablerne, som er tilknyttet de forskellige 

hypoteser, op imod om respondenten bruger Ad blocking. Dermed kan vi undersøge om der 

først og fremmest er en signifikant sammenhæng mellem variablen og brugen af Ad 

blocking. Derfra kan vi så vurdere styrken af deres sammenhæng. 

6.6.1 Analyse af H1 

Det testes om der kan findes en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad blocking og 

oplevet støj. Derfor krydses først ”Reklamer på hjemmesiderne påvirker min oplevelse af 

hjemmesider positivt”, med ”Bruger du en Ad blocker”. Resultatet opstilles i et søjlediagram 

som angiver procentsatserne og giver et godt visuelt overblik. 

 
(Figur 25 - Bilag 7.1) 

 
Som det tydeligt fremgår, så er den største andel af dem som bruger en Ad blocker, 59,5%, 

også dem som mener, at reklamer på hjemmesider ikke bidrager til en positiv oplevelse med 

hjemmesider. På trods af dette, har 40,5% af dem, som ikke bruger Ad blocker også svaret, 

at de ikke mener, at reklamer på hjemmesider, bidrager positivt til deres oplevelse. Derfor 

er det interessant at kigge nærmere på, om hvorvidt der først og fremmest er statistisk 

signifikans for sammenhæng, og derefter styrken af den sammenhæng. 

N = 453 
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Ved frihedsgrader på 4, så viser signifikantanalyse p<0,000, hvilket betyder, at vi kan afvise, 

at variablerne er uafhængige af hinanden. 0 af cellerne har cellefrekvens på under 5, hvilket 

giver gode forudsætninger for en robust chi-square analyse. Styrken af sammenhængen 

angives via Cramer’s V til at være 0,214, hvilket ifølge skemaet angivet tidligere, indikerer 

en moderat til stærk effekt (Bilag 7.1). 

I forlængelse af hypotesen om støj, krydser vi også ”Reklamer på hjemmesider er typisk 

relevante for mine interesser” med ”Bruger du en Ad blocker”. Resultatet fremgår af 

søljediagrammet. 

 
(Figur 26 - Bilag 7.1) 

 
Sammenligner man med forgående graf, kan man godt se, at den ikke er lige så markant 

vægtet mod at være uenig og det at bruge en Ad blocker. Her er det kun 20,3% af brugerne, 

som bruger en Ad blocker, der er meget uenige i, at reklamer er relevante for deres 

interesser. 28,4% af dem som bruger en Ad blocker er lidt uenig. Det er interessant, at de, 

som svarer lidt enig (reklamer er lidt relevante for mine interesser), faktisk er dem, som i 

højere grad ikke bruger en Ad blocker, men at når det så kommer til at være meget enig i 

udsagnet, så er det stort set ens om hvorvidt de bruger en Ad blocker eller ej. Dykker vi ned 

N = 453 
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i statistikken, er der statistisk signifikans med p<0,016. Styrken af sammenhængen mellem 

variablerne er dog kun 0,164, hvilket betyder, at styrken kun kan defineres som svag til 

moderat (Bilag 7.1). 

For den sidste del af hypotesen krydses ”Reklamer på hjemmesider informerer mig ofte om 

gode tilbud” med ”Bruger du en Ad blocker”. Resultatet fremgår i nedenstående 

søjlediagram. 

 
(Figur 27 - Bilag 7.1) 

Her ses også en markant mindre tydelig fordeling af brugere med en Ad blocker, og 

sammenhæng med bestemte holdninger. Chi-Square analysen viser, at krydstabellen ikke 

er statistisk signifikant, da p<0,07 og derfor over grænseværdien sat til p<0,05. Vi kan derfor 

ikke med 95% sikkerhed afvise at de er uafhængige, hvorfor det vurderes at være en ugyldig 

analyse. Der er altså ingen signifikant forskel, og med 7% sandsynlighed for, at vi fejlagtigt 

kommer til at afvise, at de er uafhængige, vil vi undgå at lave type 1 fejl. På trods af dette 

viser Cramer’s V også, at der kun er en lille effekt/sammenhæng mellem disse variabler 

(0,138) (Bilag 7.1). 

N = 453 
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6.6.2 Delkonklusion 1 

Det tyder altså på, at der er moderat til stærke antydninger på, at brugerne, som mener at 

reklamer på hjemmesider agerer som støj, i højere grad har adopteret Ad blocking værktøj. 

Dette fremhæves særligt, når det drejer sig om positive oplevelser med reklamer på 

hjemmesider, hvilket antyder, at når forbrugeren ikke har positive oplevelser med reklamer, 

vil det være mere naturligt at undgå dem. 

6.6.3 Analyse af H2 

For at undersøge hypotesen om, at der kan findes en stærk sammenhæng mellem brugen 

af Ad blocking og oplevelsen af overdreven mængde af reklamer på hjemmesider, krydses 

spørgsmålet ”Hvad synes du om mængden af reklamer på hjemmesider” med ”Bruger du 

en Ad blocker?”. Resultatet præsenteret i nedenstående søljediagram. 

 
(Figur 28 - Bilag 7.2) 

Der tegner sig et tydeligt mønster, at respondenterne uanset om de bruger Ad blocker eller 

ej, synes der er for mange reklamer på hjemmesider. Vi vurderer derfor, at dette godt kan 

fortolkes som en opfattet overdreven mængde. Hele 91,11% af respondenterne mener, at 

der enten er ”lidt for mange” eller ”alt for mange reklamer” på hjemmesider. Chi-square 

N = 453 
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analysen viser dog, at testen ikke udtrykker statistisk signifikans, da p>0,05 (0,115). Der er 

derudover dårlige forudsætninger for en robust chi-square analyse, da 4 af cellerne har en 

frekvens lavere end 5, hvilket udgør hele 40% af cellerne. Styrken, som også kan anes i 

søjlediagrammet, er af svag karakter, da der ikke er markante forskelle i ens opfattelse af 

mængden af annoncer, og om man bruger en Ad blocker eller ej (Bilag 7.2). 

I forlængelse af ovenstående krydstabel, foretages også en krydstabulering af spørgsmålet 

”Jeg undgår bevidst hjemmesider med for mange reklamer” og ”Bruger du en Ad blocker”. 

 
(Figur 29 - Bilag 7.2) 

Som søljediagrammet viser, så kan der anes en sammenhæng mellem bevidst at undgå 

hjemmesider med for mange reklamer, og brugen af en Ad blocker. De respondenter som 

er meget enige i udsagnet, har 34,2% Ad blocker, og de som ikke bruger en Ad blocker 

tæller 21,2%. Det er derfor ikke den store forskel, hvilket også kommer til udtryk i Cramer’s 

V, ved at kun være lav til moderat effekt (0,162). Analysen er signifikant med p = 0,018 

(Bilag 7.2). 

6.6.4 Delkonklusion 2 

Som det fremgår af krydstabellerne, så er der ikke klar basis for at vurdere, om der findes 

en stærk sammenhæng mellem forbrugerens opfattelse af overdreven mængde af 

N = 453 
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annoncemateriale på hjemmesider, og brugen af en Ad blocker. Vi kan derfor ikke bekræfte 

sammenhængen. Der er stadig en stor andel som mener, at der er for mange reklamer, men 

som endnu ikke har adopteret en Ad blocker. 

6.6.5 Analyse af H3 

For at undersøge om brugernes oplevelse af at blive afbrudt, som følge af reklamer på 

hjemmesider, kan siges at have en sammenhæng med brugen af Ad blocking, krydses 

spørgsmålet ”Når der er reklamer på hjemmesider forstyrrer de mig ofte” og ”Bruger du en 

Ad blocker”. Tanken er, at de som i højere grad føler sig forstyrret, vil være mere tilbøjelige 

til at bruge en Ad blocker. Resultatet fremgår i søljediagrammet. 

 
(Figur 30 - Bilag 7.3) 

Som det fremgår af diagrammet, så er respondenterne i undersøgelsen i høj grad enige om, 

at reklamer på hjemmesider forstyrrer dem. Det gælder dog både for de, som på nuværende 

tidspunkt bruger en Ad blocker, og de som ikke gør. Chi-square testen viser mangel på 

signifikans, da p = 0,392. Der er altså en meget stor usikkerhed, hvorfor vi vurderer ikke at 

udlede noget fra denne analyse. Ligeledes er Cramer’s V på kun 0,095, hvilket betyder, at 

der ikke kan observeres nogen sammenhæng (Bilag 7.3). 

N = 453 
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Undersøger vi samme hypotese med spørgsmålet ”Reklamer på hjemmesider gør ofte 

navigering på hjemmesider mere besværligt” og ”Bruger du en Ad blocker” er 

sammenhængen lige så fraværende. 

 
(Figur 31 - Bilag 7.3) 

P-værdien på 0,769 er langt over grænseværdien, og Cramer’s V er 0,061, hvilket ikke viser 

nogen tegn på sammenhæng. Det er altså ikke et endegyldigt faktum, at reklamer der 

besværliggør navigering på hjemmesider, fører til, at man bruger en Ad blocker. 

Som det sidste spørgsmål på denne hypotese, sidestiller vi dét at klikke på reklamer ved en 

fejl, som det samme som at blive afbrudt, idet det er uønsket og antagelsesvis forstyrrende. 

Her vises samme mønster som i forrige analyse, at der ikke kan findes nogen 

sammenhæng. 

N = 453 
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(Figur 32 - Bilag 7.3) 

Søljediagrammet viser tydeligt, hvordan at langt størstedelen af respondenterne mener, at 

når de klikker på reklamer på hjemmesider, er det ofte ved en fejl. Dette gælder for både 

respondenter, der bruger en Ad blocker, og de som ikke har en. Chi-square på 0,751 og 

Cramer’s V på 0,065 understøtter søjlediagrammet. Både brugere med og uden en Ad 

blocker er meget enige i, at når de klikker på reklamer, er det ofte ved en fejl. Der er således 

ingen forskel i deres besvarelser, og dermed en svag sammenhæng (Bilag 7.3). 

6.6.6 Delkonklusion 3 

Ovenstående analyser viser tydeligt, at der ikke definitivt kan tegnes en klar sammenhæng 

og afhængighed mellem brugen af en Ad blocker, og afbrudt flow i brugen af hjemmesider. 

Størstedelen af respondenterne giver udtryk for, at de føler sig forstyrret af reklamer på 

hjemmesider. Det at blive afbrudt er ikke ensbetydende med, at man har adopteret en Ad 

blocker, da vi også ser en stor andel af brugere, som ikke bruger Ad blocker, og oplever det 

samme niveau af afbrydelse. 

6.6.7 Analyse af H4 

I forbindelse med at undersøge afhængigheden mellem relevansen i reklamer på 

hjemmesider, som er påpeget som drivkraft for at adoptere Ad blockere, krydses 

N = 453 
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spørgsmålet ”Reklamer på hjemmesider er ofte relevante for mig” og ”Bruger du en Ad 

blocker”. Resultatet fremgår i nedenstående søljediagram. 

 
(Figur 33 - Bilag 7.4) 

Der er tydelige tegn på, at respondenter som mener, at reklamer på hjemmesider på ingen 

måde er relevante for dem, i højere grad har adopteret Ad blockere. 29,7% af dem som 

bruger en Ad blocker, er meget uenige i, at reklamer på hjemmesider er relevante for dem. 

For brugere uden en Ad blocker er tallet 17,3%. Ser vi nærmere på statistikken er det også 

tydeligt, at der er en sammenhæng, dog kun af moderat karakter på (Cramer’s V på 0,183). 

Der er grundlag for statistisk signifikans, da Chi-square er 0,006. Dette spørgsmål ligner på 

mange måder spørgsmålet i H1, hvor sammenhængen også kun kunne karakteriseres som 

svag til moderat. Faktisk mener respondenterne i undersøgelsen, at annoncer på 

hjemmesider er mere relevante end både annoncer i TV og magasiner (Bilag 7.4). 

6.6.8 Analyse af H5 

Grundet vores formodning om, at der kan være en sammenhæng mellem brugen af Ad 

blockere og manglende kendskab til hjemmesiders økonomiske model, krydser vi 

spørgsmålet ”Er størstedelen af hjemmesider økonomisk finansieret af indtægter fra 

reklamer fra hjemmesider” med ”Bruger du en Ad blocker”. Resultat kan ses i 

søjlediagrammet forneden. 

N = 453 
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(Figur 34 - Bilag 7.5) 

Det står klart, at størstedelen af respondenter bekendtgør, at de kender til, at den 

økonomiske model for hjemmesider altså beror på indtægter fra reklamerne på deres 

hjemmesider. Hele 70,4% af respondenterne svarer ja, til spørgsmålet. Interessant er det, 

at knap 27% ikke ved det, hvilket kan siges at være et højt niveau taget i betragtning af 

hjemmesiders brug af reklamer. Det er et fåtal af respondenterne, der ikke mener, at 

størstedelen af hjemmesider er finansieret af indtægter fra deres hjemmeside. 

Når vi så undersøger om dette har en sammenhæng med brugen af Ad blocker, kan der 

ikke findes sammenhænge eller statistisk signifikans. Chi-square værdien er meget lav, og 

p = 0,410. Cramer’s V på 0,63, er ligeledes langt under grænseværdien for lav 

sammenhæng mellem variablerne (Bilag 7.5). 

Vi kan derfor på ingen måde bekræfte, at de to variabler har nogen former for stærk 

sammenhæng. 

6.7 Compare Means – Analyse af hypoteser 

For at undersøge, hvilke annonceformater, som forbrugeren oplever, forstyrrer mest, valgte 

vi at opstille et spørgsmål, som forcerede respondenterne til at rangere reklametyper fra 

mest irriterende til mindst irriterende. Hver rangeringsplads har en værdi. 1 er den mest 

forstyrrende, og 5 er den mindst forstyrrende. 

N = 453 
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6.7.1 Analyse af H6 

Vi har valgt at analysere spørgsmålet med metoden compare means i SPSS, hvor 

gennemsnittet udregnes. Metoden er valgt, da det både er hensigtsmæssigt i arbejdet med 

intervalskala men også fordi det senere gør det nemt at sammenligne med spørgsmålet, om 

hvorvidt samme reklametype er i orden, hvis hjemmesiderne kræver det, for at brugeren kan 

se indholdet. 

Resultaterne i nedenstående tabel tegner en tydelig tendens. De reklametyper, som kan 

defineres som mest påtrængende (intrusive), er også dem som respondenterne hyppigst 

rangerer øverst (mest forstyrrende og har værdien 1). Videoreklamer som ikke kan afbrydes 

er klart rangeret øverst, ved at have et gennemsnit på 1,79. Dernæst på andenpladsen 

kommer pop-up vinduer med et gennemsnit på 2,62. På tredjepladsen er det reklamer som 

kan klikkes væk, men lægger sig ind over indhold. På fjerde pladsen er det videoreklamer 

som kan afbrydes, og til sidst, den mindst irriterende, bannere. Der tegnes derfor et godt 

billede af, at forbrugerne er meget enige om hvilke reklametyper, som forstyrrer dem mest. 
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(Figur 35 - Egen tilvirkning, Bilag 8.1) 

 
Analyserer vi videre og undersøger når respondenterne skal vurdere om samme 

reklametyper så er i orden, hvis hjemmesider kræver, at der er reklamer for at se dem, ser 

gennemsnittene tæt på identisk ud. Respondenterne har fuldkommen samme indstilling til 

reklametyperne, selvom de nu bliver informeret om, at hjemmesiderne nu kræver at 

annoncerne skal eksistere for at kunne få adgang til indholdet. 
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(Figur 36 - Egen tilvirkning, Bilag 8.1) 

 
Vi mener baseret på ovenstående observationer at vi kan bekræfte hypotesen om, at de 

mest aggressive annoncetyper, er dem, som forstyrrer mest, og samtidig hænger accepten 

af disse sammen med niveauet af afbrydelse og forstyrrelse. 

 

Baseret på alle besvarelserne fra spørgsmålene i undersøgelsen, er det yderligere 

interessant for os at undersøge, hvordan besvarelserne fra de, som ikke bruger en Ad 

blocker, forholder sig i forhold til de, som aktivt har valgt at bruge en Ad blocker. Mange af 

ovenstående hypoteser kunne ikke bekræftes, da der ikke ligger en statistisk sammenhæng 

mellem variablerne. Det vi gerne vil undersøge er, hvordan holdningerne iblandt de, som 

ikke har en Ad blocker, fordeler sig, brudt ned på de svarårsager til de ikke har en Ad blocker. 
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Dermed har vi mulighed for at sammenligne dem med dem som har en Ad blocker og se 

om vi kan finde ligheder. 

6.8 Analyse af brugere med en Ad blocker vs brugere uden en Ad blocker 

Når vi krydser besvarelserne for spørgsmålet om ”reklamer på hjemmesider afbryder mig 

ofte” med de, som ikke har en Ad blocker, og de, som har en Ad blocker, tegner der sig et 

interessant mønster. De, som ikke bruger Ad blocker, men kender til Ad blocker og overvejer 

at anvende den, er i højere grad end de, som faktisk bruger Ad blocker, meget enige i, at de 

ofte bliver afbrudt af reklamer på hjemmesider. Der kan selvfølgelig være omstændigheder, 

der gør, at brugere med en Ad blocker ikke føler sig lige så afbrudt, da de i øjeblikket bruger 

hjemmesider i et reklamefrit miljø.  Vi antager dog, at de svarer som de husker 

hjemmesiderne med annoncer på. Ellers ville besvarelserne også have set betydeligt 

anderledes ud set over en generel betragtning. 

Det interessante er, at det på spørgsmålet om at blive afbrudt ofte, faktisk viser sig, at de, 

som ikke kender til Ad blocker, har nogenlunde samme procentvise svarfordeling, som de, 

der bruger en Ad blocker. Den gule og lilla sølje følger hinanden tæt på diagrammet 

forneden. 

 
(Figur 37 - Bilag 7.6) 

Undersøger vi andre variabler, ”som reklamer på hjemmesider påvirker min oplevelse af 

N = 453 
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hjemmesider positivt”, ser vi også, at besvarelserne hos de, som overvejer at få en Ad 

blocker, ligner meget de som allerede har en Ad blocker. Der er altså tale om ligheder i 

holdningerne. 

 
(Figur 38 - Bilag 7.7) 

 
Det samme gælder for spørgsmålet om den opfattede mængde af reklamer på hjemmesider. 

Blandt de respondenter, som overvejer at bruge en Ad blocker, mener hele 60%, at der er 

alt for mange reklamer. Det er cirka 10 procent point højere end de, som faktisk bruger en 

Ad blocker. 

 
(Figur 39 - Bilag 7.7) 

 

N = 453 

N = 453 
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6.9 Opsummering 

Analysen kan opsummeres ved et overblik, som viser om hypoteserne er bekræftet eller 

afkræftet og deres tilhørende statistiske årsager. Opsummeringen fremgår af nedenstående 

tabel. Det er blot 2 ud af 6 hypoteser, som vi mener kan bekræftes, da de andre enten ikke 

viser nogen sammenhæng eller blot svage sammenhæng. 

 
(Figur 40 - Egen tilvirkning, 2016) 
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7. Diskussion 
Dette afsnit vil indledningsvis sammenfatte resultaterne fra analysen, og diskutere disse i 

forhold til hypoteserne og teori. Derudover vil valg af metode i specialet diskuteres, for at 

reflektere over metodevanskeligheder. Endvidere vil der diskuteres hvilke konklusioner, der 

kan drages af analysens resultater og hvorvidt disse stemmer overens med andre 

undersøgelser. Slutteligt vil afsnittet give refleksion og forslag til fremtidige undersøgelser, 

som med fordel kan gennemføres med afsæt i vores speciale. 

7.1 Resultater af frekvenstabeller 

I frekvensanalysen fandt vi store afvigelser i forhold til populationen. Det gjaldt især alder og 

bopæl. Der er dog nogle interessante fund i frekvensanalysen. Den efterfølgende krydstabel 

i forbindelse med alder og ”Bruger du en Ad blocker” viste, at mere end halvdelen af de de 

10-29 årige brugere anvendte en Ad blocker.  Man kan se en tendens der peger på, at de i 

højere grad har adopteret en Ad blocker sammenlignet med de ældre over 40 år. Behovet 

for en Ad blocker hos de yngre brugere, kan forklares ved, at deres daglige forbrug på 

internettet er større end de andre aldersgrupper. En undersøgelse fra 2012 viste at unge 

mellem 12-24 år, dagligt bruger omkring 2,5 time på internettet og næsten 2 timer på deres 

mobiltelefon. Sammenligner man de 25-39 årige med de 12-24 årige, ser man hvordan at 

de bruger internettet væsentligt mindre. Sammenligner man medieforbruget hos de 40-59 

årige med de 12-24 årige, er deres forbrug kun halvt så stort. 

 
(Figur 41 - Danske Medier, 2012) 
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Forbrugerne i aldersgruppen 12-24 og 25-39, kan derfor siges, at være udsat for annoncer 

på hjemmesider langt oftere, hvorfor deres behov og trang til indgå med en Ad blocker 

antagelsesvis også vil være større. Undersøgelsens resultater er desuden udarbejdet i 

2012, og det forventes, at unges forbrug af internet og mobiltelefon er vokset siden. De unge 

forbrugere danner således rammen for størstedelen af forbruget på hjemmesider i dag, 

hvilket kun gør mediebranchens behov for en løsning større. I forbindelse med adoptionen 

af Ad blocking, vil det derfor betyde, at den procentvise andel af brugere med en Ad blocker 

vil stige, hvis der ikke gøres noget ved problemet. 

7.2 Resultater af krydstabeller 

Vi har i analysen testet seks hypoteser, hvoraf fem gik på, om der kunne identificeres en 

sammenhæng med adoptionen af Ad blocking. Den sidste hypotese omhandlede 

aggressive annoncer og accepten af dem. Der var forsøgt at opdele hypoteserne således, 

at de dækkede en række af de påstande, som er præsenteret i diverse artikler og af 

interessenter på området. 

Som analyserne i forrige afsnit viser, så er der kun to ud af de seks hypoteser som kan 

bekræftes at vise stærke sammenhænge med brugen af Ad blocking. Resultaterne fra alle 

seks hypoteser gennemløbes og diskuteres forneden. 

7.2.1 H1 

I undersøgelsen af H1, viste det sig, at brugere som i højere grad mente, at reklamer 

agerede som støj på hjemmesider, også havde adopteret Ad blocking software. Det gjaldt 

især spørgsmålet om, hvorvidt reklamer på hjemmesider påvirkede brugernes oplevelse af 

hjemmesider positivt, som var udslagsgivende, hvor sammenhængen mellem at bruge Ad 

blocking kunne defineres som middel til stærk sammenhæng. 

Man kan derfor antage, at jo mere forbrugeren oplever at reklamer på hjemmesider ikke 

bidrager positivt til oplevelsen på hjemmesider, jo større sandsynlighed er der for, at de vil 

søge at adoptere Ad blocking værktøjer. Denne observation i data beskrives også på 

humoristisk vis af op til flere brugere på internet-forummet Reddit. Blandt mange skriver en 

bruger: 

”I remember the web before ads. It was primitive, but beautiful. Then came banners 

which weren't too bad, then they started animating, and suddenly it was an 



INTRO ⎪ VIDENSKABSTEORI ⎪ TEORI ⎪ HYPOTESER ⎪ METODE ⎪ ANALYSE ⎪ DISKUSSION ⎪ OUTRO 

Side 73 af 150 
 

onslaught of singing dancing flashing moving pop up-in-through-and-under win-an-

ipad punch-the-monkey, congratulations-you're-the-millionth-visitor insanity. 

Nowadays we're on to full blown malware delivery, and yet in all that time I have 

still to see a single web ad which interests me enough to actually click on it. I would 

actually be ok with ads if they were static, unobtrusive, and lightweight, but they 

aren't and never will be again, because ads, by definition, have to be bloody 

obnoxious to get anybody's attention.” (Reddit user, 2016) 

På mange måder opsummerer beskrivelsen, hvordan brugerne oplever annoncer på 

hjemmesider i dag, hvilket igen kan anspores i vores undersøgelse. Som beskrivelsen 

antyder, så er tilstedeværelse af annoncer ikke en positiv oplevelse, men snarere en 

oplevelse præget af frustration og irritation over at bannere faktisk kunne være ”ok”. 

Spørgsmålene der handler om, at reklamer på hjemmesider typisk er relevante for 

brugernes interesseområder, og hvorvidt de informerer dem om gode tilbud, viste ikke 

stærke sammenhænge med adoptionen af Ad blocking. De viste i stedet kun svag til medium 

sammenhænge. Hvis forbrugeren altså oplever, at reklamer ikke bidrager positivt til deres 

oplevelse af hjemmesider, så er der sammenhæng mellem adoptionen af Ad blocking. 

Resultatet hænger i høj grad sammen med, hvad forbrugeradfærdsekspert, Richard Jones 

fra CBS mener, der skal til for at en forbruger har en positiv oplevelse med reklamer: 

”Først og fremmest i forhold til det I har sendt, så er det relevant. Altså om reklamen 

er relevant. Fordi det er, hvad forbrugeren efterspørger i forhold til de her reklamer. 

Det er selvfølgelig afhængig af type af reklame, hvor intrusive det er, påtrængende, 

det er i forhold til forbrugeren. Men hvis man kigger overordnet det er muligt at ikke 

er påtrængende ellers vil man gerne vil have selvfølge klikker videre, så er det 

relevans der overordnet begreb” (Richard Jones, bilag 3) 

Analysen af H1 viste også en interessant observation omkring den oplevede relevans af 

reklamer på hjemmesider. Respondenterne mener faktisk, at reklamer på hjemmesider i 

nogen grad er relevante for deres interesser. Ud af 453 besvarelser, er 42% meget uenig 

eller uenig i, at reklamer er relevante for deres interesseområder. Omvendt er 35% af 

respondenterne lidt enige eller meget enige i, at reklamer på hjemmesider er relevante for 

dem, hvilket overrasker, da vores første antagelse var, at det er meget få reklamer på 

hjemmesider, som forbrugeren anser som relevante. Som analysen viste, så mener 

respondenterne overraskende nok, at annoncer på hjemmesider er mere relevante end 
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både annoncer i TV og magasiner. Vores antagelse var, at respondenterne mente at 

annoncer i magasiner var mest relevante, men undersøgelsen viser det stik modsatte. 

Der kan derfor skelnes mellem to former for reklamer. De relevante reklamer, som bidrager 

til forbrugeroplevelsen, og de irrelevante reklamer, der skaber et element af støj i 

forbrugeroplevelsen og derved bidrager til adoptionen af Ad blocking. Det teoretiske 

grundlag til H1 havde sit udgangspunkt i afsnittet om behov og motivation, hvor teorierne 

Uses and Gratification og Maslows behovspyramide blev beskrevet. Vores resultater kan 

forklares i forhold til gældende teori, da forbrugeren altså bruger internettet og hjemmesider, 

til at tilfredsstille et behov. Det er sandsynligvis de færreste forbrugere, der som 

udgangspunkt bevæger sig rundt på hjemmesider, for at blive eksponeret for annoncer. 

Forbrugeren bruger ikke hjemmesider for finde reklamer, men benytter sig af hjemmesider, 

hvor annoncer er et biprodukt. 

Maslow diskuterede i forlængelse af sin velkendte behovspyramide, hvordan frustration hos 

forbrugeren skabte behov om forandring. I behovspyramiden findes der flere udtrykte behov 

der kan blive gratified via hjemmesider. Hvis denne proces bliver generet og udfordret kan 

det skabe frustration hos forbrugeren, der ikke længere får opfyldt sine behov ufortrødent. 

Reklamer er altså i udgangspunktet kun støj for forbrugeren, hvorfor sammenhængen med 

installation af en Ad blocker er forståelig. Det kan samtidig forklare, hvorfor reklamen ikke 

ses som et positivt element, da reklamen ikke dækker et forbrugsbehov.  Reklamerne er 

ikke et element, der tilfredsstiller et behov, tværtimod viser vores og andre undersøgelser, 

at de er forstyrrende og generende, hvorfor de afføder negative reaktioner. Hypotesen om 

reklamer på hjemmesider, som værende støj, bliver bekræftet gennem deres lave relevans, 

der dermed ikke løser et behov, men i stedet skaber et behov for at undgå dem. 

En af hovedteserne bag teorien Uses and Gratification er, at forbrugeren er i kontrol. Det er 

forbrugeren der vælger, hvilke medier der efter forbrugerens opfattelse bedst vil opfylde et 

givent behov. Bliver frustrationen tilpas stor, vil et behov om at undgå reklamer opstå. 

Forbrugeren kan her vælge en Ad blocker som værktøj, og derved afvikle sin frustration, og 

kan igen tilgå internettet uden støj. 
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7.2.2 H2 

Analysen af H2 viste, at der ikke kunne findes sammenhænge mellem den mængde af 

reklamer på hjemmesider og brugen af Ad blocking. Både brugere med en Ad blocker og 

uden en Ad blocker synes, at der er alt for mange reklamer, og begge undgår i lige så høj 

grad hjemmesider med for mange reklamer. Det er altså ikke muligt at tegne en tendens der 

påviser, at hvis brugeren oplever mængden af reklamer som overdreven, dermed også vil 

adoptere Ad blocking. En del af forklaringen kan meget vel være i forlængelse af, hvad 

Richard Jones påpeger omkring hele det online univers, forbrugeren befinder sig i. Han 

beskriver, hvordan online netop er karakteriseret ved, at man multitasker og har mange ting 

kørende på samme tid, hvorfor online faktisk principielt støtter den slags forstyrrelse, fordi 

det er det mediet er lavet til. En pointe han fremhæver er, at forbrugeren med stor 

sandsynlighed har vænnet sig til antallet, hvorfor det ikke giver den store forstyrrelses-effekt, 

når det drejer sig om mængden. 

Mængden af reklamer er altså ikke udslagsgivende for, om forbrugeren adopterer en Ad 

blocker. Samtidig er mængden af reklamer ikke nødvendigvis lig med, at de også er 

påtrængende. Mange hjemmesider, som i dag har fokus på at give brugerne bedre 

brugeroplevelser, har stadig mange bannere, men kan betegnes som i lavere grad 

påtrængende, idet det er typen af reklamen som i høj grad medfører niveauet af forstyrrelse. 

Det giver en indikation af, at det, der afgør niveauet af påtrængenhed, hænger sammen 

med niveauet af afbrydelse. 

H2 var baseret på det teoretiske afsnit om positive og negative oplevelser, og her i 

særdeleshed de negative. Vores tese byggede på, at antallet af reklamer kunne forklare 

mængden af information en forbruger skal håndtere. På trods af, at vores undersøgelse 

påviste at forbrugeren oplever antallet af reklamer på hjemmesider for højt, kunne der ikke 

findes en sammenhæng mellem information overload og installationen af en Ad blocker. Det 

kan hænge sammen med forbrugerne, som evner at multitaske de informationer de finder 

vigtige, og at de derved formår at undgå at føle Ad clutter. Derfor mangler der et grundlag 

for information overload. Som påpeget, så er antallet af annoncer derfor ikke nødvendigvis 

det samme som påtrængenhed, og forbrugeren kan have vænnet sig til det, så de evner 

kognitivt at navigere rundt omkring reklamemængden. 
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7.2.3 H3 

I analysen af H3 havde vi en formodning om, at der kunne findes en stærk sammenhæng 

med opfattelsen af at blive afbrudt i ens flow på hjemmesider og adoptionen af Ad blocking. 

Det byggede vi på basis af teorien om flow, og hvordan brugere generelt bruger 

hjemmesider. Resultaterne viste, at brugerne generelt føler, at annoncer afbryder, forstyrrer 

og besværliggør navigeringen på hjemmesider. Særligt bemærkelsesværdigt er 

observationen, at langt størstedelen af respondenterne svarer, at de ofte klikker på reklamer 

ved en fejl. Vi mener at dette er et tydeligt tegn på, at reklamer på hjemmesider ikke gavner 

brugernes oplevelse, og blot agerer som en form for forhindring. Hvis brugerne ser reklamer 

som en forhindring, er det uundgåeligt, at de over tid, vil danne øget negative attituder mod 

disses tilstedeværelse. Resultaterne viste yderligere, at der ikke var forskel i besvarelserne 

for brugere af Ad blocking og brugere uden. At der ikke kunne findes en forskel, antager vi 

kan forklares ved, at der i spørgsmålene ikke bliver differentieret i graden af forstyrrelse. 

Nogle forbrugere vil sandsynligvis mene, at annoncer midt i hjemmesider kan virke 

forstyrrende, men vil ikke kategorisere denne forstyrrelse som en afbrydelse. Vores tese er, 

at reklamer skal have en bestemt grad af afbrydelse for, at der kan findes en sammenhæng 

med adoptionen af Ad blocking, hvorfor denne sammenhæng ikke kan findes her. 

H3 har ligesom H2 sit teoretiske grundlag i teoriafsnittet om positive og negative oplevelser, 

og her specifikt de positive. Hypotesens formål var at undersøge, om afbrudte 

forbrugsoplevelser og derved afbrudt flow, kunne forklare installation af en Ad blocker. Flow 

teorien handler om at ende i en tilstand, hvor følelsen af tid og sted forsvinder, hvilket giver 

en optimale forudsætninger for positive oplevelser. Når der ikke kunne findes en 

sammenhæng mellem afbrudt flow, kan det antages, at når forbrugeren bliver forstyrret ved 

eksempelvis at klikke fejlagtigt på reklamer, er dette inden for brugerens egen kontrol, og 

en del af oplevelsen ved hjemmesiden. At være i flow er en tilstand, hvor forbrugeren kun 

er til stede i sin oplevelse, og kan på internettet ses når forbrugeren læser nyheder eller ser 

videoer i timevis uden deciderede afbrydelser. Forbrugeren bliver i disse sekvenser 

eksponeret for annoncer, og selv om forbrugeren ved fejl klikker på reklamerne er det enten 

ikke generende nok til at afbryde forbrugerens flow, eller også har forbrugeren i al 

almindelighed i større grad vænnet sig til, at reklamerne er en del af det digitale univers, 

hvor flow opnås på trods af annoncer. Vi antager dog, at forbrugerens flow vil blive afbrydt, 
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hvis annoncernes karakter er så aggressive, at det umuliggør forbrugerens adfærd, og 

derved fjerne kontrollen over indholdet. 

7.2.4 H4 

Eftersom vi gentagne gange i sekundær empiri var stødt på ordet ”relevans” som hovedaktør 

i adoptionen af Ad blocking, søgte vi at spørge forbrugeren direkte, om de reklamer de ser 

på hjemmesider er relevante for dem. I analysen af H4 fandt vi sammenhæng af moderat 

styrke, mellem reklamers manglende relevans og adoptionen af Ad blocking. Resultatet 

virker overraskende, da 24,5% af alle besvarelser enten var lidt eller meget enige i at 

reklamer på hjemmesider ofte er relevante. Først og fremmest forventede vi en stærk 

sammenhæng mellem manglende relevans, og adoptionen af Ad blocking, og dernæst 

forventede vi ikke et så højt antal, som rent faktisk synes at reklamer på hjemmesiderne ofte 

var relevante for dem. Det kan være, at I takt med bedre udnyttelse af data, bedre indsigter 

og øget målrettethed via programmatic indkøb, at reklamer på hjemmesider derfor i højere 

grad er blevet bedre til at servere relevante budskaber, end vi først havde antaget (Cardell, 

2015). På mange måder minder denne hypotese om hypotese 1 omhandlende støj. Samme 

tendens tegnes her, og Richard Jones uddyber også hvordan relevans spiller ind på 

irritation: 

” (…) man får tit de ting man har set fordi, man har registreret, at man har set det, 

og så må man være interesseret i det, men ikke i går og så får jeg alle de her 

reklamer og bliver så irriteret. Så man forsøger et meget dårligt forsøg på at gøre 

reklamer relevante. Så der er masser vi kan gøre meget længere og skræddersy 

tingene” (Richard Jones, bilag 3) 

Vi antager her, at manglen på relevans i reklamer kan sidestilles med, at reklamer så agerer 

som støj – en unødvendighed. Derfor giver det mening, at jo mindre relevante reklamer er, 

i jo højere grad grad vil forbrugere forsøge og undgå dem, da de ikke finder dem 

nødvendige. Dette må især gælde, hvis reklamerne så oven i købet kan agerer som 

påtrængende. Richard Jones nævner, at brands spiller en meget stor rolle i forbrugerens liv 

og i deres identitets opbygningsproces, men at det for brands også gælder om at forstå, 

hvilken rolle de spiller i selve opbyggelsesprocessen. Han påpeger, at annoncer skal være 

relevante, fordi så vil forbrugeren også efterspørge reklamer, hvilket jo i sidste ende kan 

medvirke til at fjerne Ad blocker’s eksistensberettigelse. 
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Teorien bag H4 vedrører beslutningsproces og involvering. Vores tese bestod i, at annoncer 

skal bevise deres relevans og dermed værdiskabelse, for at forbrugeren ikke vælger at 

installere en Ad blocker. Grundlæggende beslutningsteori fortæller, at en beslutning kan 

være valget om at handle eller ikke at handle, når en situation byder sig. Når forbrugeren 

bliver bekendt med en Ad blocker, er det derfor en beslutning, om den skal installeres, 

baseret på det trade-off der ligger i at skulle miste annoncernes bidrag. Vores resultater 

viste en moderat styrke i sammenhængen mellem relevans og installationen af en Ad 

blocker. Det er altså ikke relevansen alene, der er afgørende i forbrugs trade-off, hvorfor det 

kan antages, at andre parametre spiller en rolle i forbrugsbeslutningen om at fravælge 

annoncer. 

7.2.5 H5 

Analysen af H5 var opstillet baseret på en formodning om, at brugere der havde adopteret 

Ad blocking, ikke kendte til hvordan hjemmesider finansierer deres indhold, hvorfor de 

dermed ikke overvejede de langsigtede konsekvenser. Tesen var, at hvis brugerne kendte 

til konsekvenserne for medierne, ville de i mindre grad adoptere en Ad blocker. Mange 

nationale og internationale hjemmesider prøver med en model, hvor de appellerer til 

forbrugeren, at redaktionelt indhold gratis. Blandt andet har Wired.com senest prøvet med 

en pop-up besked der lyder således: 

 
(Figur 42 - kilde: Reddit, 2016) 

Som vores analyse viser, så er respondenterne godt bevidste om, hvordan hjemmesider er 

finansieret, hvorfor denne form for information (budskabet i billedet) ikke kommer som noget 

nyt for forbrugeren. Tanken bag tiltaget på billedet er at uddanne brugerne i, at det ikke er 
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gratis at benytte deres sider, hvorfor de må acceptere annoncer. Men som flere brugere via 

Reddit også udtrykker sig, så giver de sig ikke lige så let på Wired’s tiltag: ”Literally just had 

this happen earlier; went to a link on the Wired site, was starting to read, they pop up a thing 

saying 'Here's the thing...' and I close the tab and don't go back to Wired anymore. Simple” 
(Reddit user, 2016). 

Det interessante ved kendskabet til finansieringen er, at en stor andel (20%) af 

respondenterne ikke vidste, hvad en Ad blocker er, men godt vidste hvordan hjemmesider 

er finansieret. Ifølge diffusion of innovations er forudsætningen for at adoptere en ny 

innovation, nemlig at have kendskabet til det. De andre faser i adoptionen, kan simpelthen 

ikke gennemgås, hvis man ikke kender til innovationen. 

7.2.6 H6 

I den sidste hypotese, H6, ønskede vi at undersøge en påstand om, at påtrængende og 

aggressive annoncetyper, er dem som brugere føler forstyrrer mest. Analysen viste en klar 

sammenhæng mellem aggressive reklametyper og rangeringen af reklametyper som 

forstyrrer mest. Vores formodning om at videoreklamer, som ikke kan afbrydes, tydeligt ville 

være rangeret som den mest forstyrrende holdt stik. Vi tror på, at sådanne typr formater, 

som blokerer forbrugeren i deres aktivitet, og dermed fratager dem kontrollen over 

hjemmesider, er en stor medfaktor for udbredelsen af Ad blocking og helt generelt 

modstanden over for annoncer på hjemmesider. Og når først brugerne har en Ad blocker, 

tror vi på, at det bliver svært at omvende dem. Endnu en erkendelse fra en burger på Reddit 

lyder således: ”I'm not going back to that. My adblocked web is a glorious place and I'm not 

turning it off just for a few Wired articles.” (Reddit user, 2016) 

Udover at undersøge hvilke reklametyper der forstyrrer mest, ønskede vi også at undersøge 

om holdningen til disse reklametyper ville ændre sig, hvis brugerne blev informeret om at de 

nu var påkrævet for at få adgang til indholdet. Resultatet viser slående, at holdningen stort 

set er uændret. Som Richard Jones også beskriver, så tænker forbrugerne kortsigtet, og på 

sig selv. Forbrugerne tænker ikke i det større billede, hvorfor man kan forvente et uændret 

resultat, hvilket også kan bevidnes i citaterne fra Reddit. Vi forestillede os, at forbrugeren 

ville lempe deres accept-niveau af reklametyperne, hvis de blev informeret om, at det var et 

krav de eksisterede, hvis de ville se indholdet. Vores interview med Richard Jones giver dog 

en indikation af hvorfor resultatet ser sådan ud. Ifølge Richard Jones, så vil forbrugerne bare 
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konsumere deres indhold og tager ikke stilling til, hvordan deres adfærd påvirker det 

økonomiske online økosystem (bilag 3). 

I den sidste del af analysen, ønskede vi at se nærmere på opdelingen af de, som ikke har 

en Ad blocker, og se om de udviser samme svarmønstre, som de, der har en Ad blocker. 

Her fandt vi frem til, at de, som ikke har en Ad blocker, men som overvejer at bruge den, i 

højere grad end de som allerede brugte Ad blocker, mener, at der er for mange reklamer på 

hjemmesider. Ydermere er de lige så uenige i, at reklamer påvirker hjemmesider positivt. 

Derudover er de endnu mere enige i, at reklamer afbryder dem ofte. For dem som ikke 

kender til Ad blocker, er forskellen på deres besvarelser og de, som bruger en Ad blocker 

større, men alligevel oppe og vise tegn på utilfredshed. 

Derfor vurderer vi, baseret på disse resultater, at det blot er et spørgsmål om tid før at endnu 

flere brugere adopterer Ad blocking software, hvis oplevelsen med annoncer på 

hjemmesider ikke forbedres. 

Netop som dette speciale står foran aflevering, lancerede Danske Medier, 

brancheorganisationen for danske medier, retningslinjer for displayannoncering dateret april 

2016. I retningslinjerne beskriver de, hvordan det anbefales, at alle aktører i markedet søger 

at efterleve L.E.A.N principper, (Interactive Advertising Bureau) (Danske Medier, 2016). 

Bemærk især punkterne i nedenstående billede, som stammer fra retningslinjerne: ”Afstår 

fra formater som overlays og pop-up, der dækker for indhold” og ”Afstår fra formater der 

afbryder brugeroplevelsen”. Disse punkter og guidelines vidner om en erkendelse af, at 

ansvaret og forandringen i stor stil ligger hos medierne. 

 
(Figur 43 - Danske Medier, 2016) 
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Samme melding om brugernes manglende positive opfattelser af displayannoncering 

udtrykkes af Henrik Børjesson, tidligere annoncedirektør på Politiken, som beskriver 

hvordan at reklamer er og har været for generede: ” (…) Om annoncerne simpelthen er for 

lange eller for forstyrrende. Det er da klart, at de der pop-up reklamer, det ved, vi de er 

forstyrrende, og en anden ting vi også har hørt, er det her retargeting er meget irriterende. 

Man bliver simpelthen forfulgt at bannere hele tiden, uanset hvor længe, lige indtil du sletter 

cookies. Retargeting skal man passe på med som medie. Det er noget som kan koste 

brugere”. (Henrik Børjesson, bilag 4) 

Henrik Børjesson uddyber yderligere, hvad han anser som aggressive formater: ”Det var 

dem som jeg nævnte: Pop-ups bannerformater og video, som er de slemme, og så den der 

retargeting tankegang, hvor forbrugeren føler sig kigget over skulderen. Det baserer sig på 

en adfærd, hvor de bliver kortlagt, der basere sig på, at forbrugeren lægger spor, hvor de 

har været og så bliver forfulgt bagefter” (Henrik Børjesson, bilag 4). 

7.3 Valg af metode – kritik 

Vi har bevidst valgt at arbejde med en kvantitativ tilgang i specialet, da vi ønskede at skabe 

faste rammer, som kunne besvare problemstillingen. Ved at arbejde med hypoteser, kunne 

vi konkret opstille en række emner, som vi mente var i høj kurs i branchen, og derfor 

relevante at få undersøgt. I specialeforløbet har vi stødt på metodevanskeligheder, der har 

gjort, at vi har set os nødsaget til udelukkende at arbejde med kryds- og frekvenstabeller. 

Den oprindelige plan var et ønske om at benytte multivariate analyseteknikker, såsom 

regression- og klyngeanalyser. Dette kræver, at man opstiller spørgsmål som er metriske, 

hvorfra man derefter kan måle hældningen af korrelationen imellem variable. I vores 

spørgeskema endte vi med at spørge respondenterne, om de brugte en Ad blocker eller ej. 

Derefter spurgte vi dem der ikke brugte en Ad blocker, om de ville overveje det. Det 

interessante for os havde været at kunne spørge til grader af villighed til at adoptere Ad 

blocking. Dette ville have medvirket til en dybere analyse af, hvilke variabler, som øger 

adoptionen af Ad blocking. 

Dernæst er det tydeligt at besvarelserne ikke kan bruges til at generalisere på andre 

aldersgrupper end de 20-29 årige, da der simpelthen ikke er en stærk repræsentation af 

andre aldersgrupper. Dog holder vi fast i, at de 20-29 årige er dem, som kommer til at præge 

fremtidens brug af hjemmesider, hvorfor at de giver et godt udgangspunkt for, hvilken 
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tendens man kan forvente af tendens i fremtiden. De 14-24-årige er nemlig også de, som 

har det største medieforbrug, og er derfor også de, som i højere grad bruger flere aspekter 

at internettets muligheder (Danske Medier, 2012). Havde vi haft et scenarie med en 

overvægt af aldersgruppen 40-49-årige, vurderer vi, at det havde været problematisk at 

forsøge at tegne nogen som helst brugbare tendenser, da de ikke kommer til at tegne 

fremtidens brug af hjemmesider. 

Set i bakspejlet var det ønskværdigt, at have ressourcer og tid til at kunne afdække en 

kvalitativ side af adoptionen af Ad blocking. Det kunne være udformet enten som et forstudie 

til en større spørgeskemaundersøgelse, hvilket ville have nuanceret svarmulighederne i 

højere grad. Samtidig ville vi have skabt os en dybere indsigt i drivkræfterne bag Ad blocking 

adfærden beror på. Under forløbet har vi fået input fra mange relationer, hvor enkelte har 

påpeget at vi har overset en række faktorer, såsom bekymringen om dataopsamling og it-

overvågning. 

Ud over muligheden for at gennemføre et forstudie, for at kunne forbedre den kvantitative 

del, ville det også have været gunstigt at gennemføre dybdegående interviews med nogle 

af respondenterne, der både har en Ad blocker og ikke har en Ad blocker. Vi vurderer at det 

kunne medvirke til at besvare og uddybe vores analyseresultater og nuancere de 

kvantitative besvarelser. I og med at vi indsamlede mailadresser på respondenterne ville det 

være lige til, men grundet tidsmangel, valgte vi ikke at gennemføre det. 

7.4 Forslag til fremtidige undersøgelser 

Vi mener, at dette studie bør agere som et forstudie til et større studie af Ad blocking. 

Derudover bør der i fremtidige studier undersøges, hvad der rent faktisk giver positive 

oplevelser med reklamer på hjemmesider, og hvornår forbrugeren føler sig irriteret og 

forstyrret. Vi mener at flow teorien er et godt udgangspunkt at starte med. 

Det er næsten umuligt i alle tilfælde at undgå at forstyrre forbrugere, når man vil annoncere 

på hjemmesider, men et relevant spørgsmål brancheaktører kan stille sig selv er, om der 

findes mere hensigtsmæssige tidspunkter at levere sine budskaber på? Det kan være, at 

forbrugerne i forskellige scenarier er mere eller mindre modtagelige for annoncer, hvilket i 

høj grad er relevant, når man taler om at forbrugerne skal danne positive opfattelser af 

annoncer. 
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Som forlængelse af teorien om flow der blev præsenteret i 1994, introducerede Novak og 

Hoffman i 2003, to typer af motivationer der driver brugerne på internettet (Novak & 

Hoffman, 2003). Den ene motivation kaldes goal-directed, og er kendetegnet ved at være 

baseret på en målorienteret adfærd, såsom at købe et bestemt produkt online, slå noget 

detaljeret information op eller at oversætte et ord. Succeskriteriet er udelukkende bestemt 

af, hvorvidt opgaven lykkedes og på mængden af forhindringer som skal håndteres. Den 

anden motivation kaldes experiential, og beskrives bedst som at succeskriteriet findes i 

selve processen og ikke på et bestemt udfald eller mål. Det kan for eksempel være at surfe 

på hjemmesider, læse blogs og se Youtube videoer for at underholdes. Disse to typer 

forskellige aktiviteter, når man engagerer sig med hjemmesider, adskiller sig betydeligt, 

hvorfor vi mener det er interessant at undersøge, hvordan annoncer passer ind i disse to 

typer af måder at bruge internettet. Det gælder især for leveringen af annoncer på bestemte 

tidspunkter, da det er interessant for branchen at kende til forbrugernes villighed til at indtage 

budskaber og de mest hensigtsmæssige tidspunkter at levere annoncer. Det vil være 

gunstigt at gennemføre undersøgelser, der undersøger om visse reklametyper passer bedre 

til visse situationer alt efter hvilken motivation, der ligger bag sessionen på hjemmesider. 

Man kan forestille sig, at en bruger der surfer på Youtube, for at slå tiden ihjel, vil være 

mindre irriteret af en video-reklame, som ikke kan afbrydes, end hvis samme bruger næste 

dag skal ind og se et bestemt nyhedsindslag på TV2, som hans ven har linket ham. Vi mener 

der ligger et stort uberørt potentiale i at undersøge, hvordan situationer og de underliggende 

motivationer for den pågældende session, påvirker brugernes modtageligheden for 

annoncer og oplevet niveau af afbrydelse. 
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8. Konklusion 
Forbrugernes adoption af Ad blocking er fanget i et krydsfelt af meninger fra mange 

interessenter. På den ene side skaber Ad blocking store udfordringer for medier og 

annoncører i den digitale mediebranche. På den anden side har Ad blocking mange 

åbenlyse fordele for forbrugerne, som i stigende grad er blevet frustreret over annoncernes 

indtog i den digitale sfære. Med dens hastigt voksende brugerbase, har den potentiale til at 

true eksistensen af titusinder af hjemmesider og arbejdspladser. 

Dette speciales formål var at undersøge, hvorfor forbrugere vælger at installere og bruge 

Ad blocking software, og hvilke tiltag branchens aktører kan foretage for at undgå, at 

forbrugerne aktivt fravælger digitale annoncer. 

Med en deduktiv tilgang til undersøgelsen, blev der fremhævet udvalgte teorier inden for 

forbrugeradfærd, som kan give forklaringer på den adfærd som forbrugerne udøver. 

Teorierne som danner rammen for specialet blev opdelt i fire emner: 1) Positive og negative 

oplevelser 2) behov og motivation 3) beslutningsproces og involvering 4) adoption af ny 

innovation. 

På baggrund af den udvalgte teori, blev der opstillet seks hypoteser som forklaringsårsager 

til adoptionen af Ad blocking. Formålet var at teste, om en række påstande og forklaringer 

på årsagerne til adoptionen af Ad blocking i virkeligheden var gældende. Fem af 

hypoteserne bygger på, om der kan findes stærke sammenhænge mellem udvalgte 

variabler og adoptionen af Ad blocking. Den sidste hypotese omhandler undersøgelsen af 

hvilke formater der forstyrrer mest, og samtidig hvorvidt niveauet af accept til de samme 

annonceformater, hænger sammen med det opfattede niveau af forstyrrelse. 

Ved gennemførelsen af datanalyse via SPSS, med besvarelser fra en 

spørgeskemaundersøgelse bestående af 453 respondenter, viste resultaterne, at to ud af 

seks hypoteser kunne bekræftes. 

H1 bekræfter, at der findes en stærk sammenhæng mellem forbrugernes opfattelse af 

støjniveauet på hjemmesider, som følge af reklamer, og adoptionen af Ad blocking. 

Sammenhængen karakteriseres som moderat til stærk. Det er især spørgsmålet om hvorvidt 

reklamer på hjemmesider påvirker brugernes oplevelse af hjemmesider positivt, som er 

udslagsgivende. Krydstabellen har en Cramer’s V styrke på 0,214. 59,5% af dem som 
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bruger en Ad blocker er meget enige i, at reklamer slet ikke bidrager positivt til deres 

oplevelse på hjemmesider. For respondenterne der ikke brugte en Ad blocker, var tallet 

40,5%. På spørgsmålet om reklamer typisk er relevante for respondenternes interesser, 

observeres der en mindre klar forskel blandt brugere af en Ad blocker og brugere som ikke 

bruger en Ad blocker. 20,3% af brugere med en Ad blocker er meget uenige i, at reklamer 

typisk er relevante for dem. For brugere uden en Ad blocker er tallet 10%. Det sidste 

spørgsmål om hvorvidt hjemmesider ofte informer brugerne om gode tilbud, var ikke 

signifikant, hvorfor det ikke medtages i betragtningen. Vi fandt altså moderat til stærke 

antydninger på, at brugerne som mener, at reklamer agerer som støj på hjemmesider, også 

i betydelig højere grad har adopteret Ad blocking. Vi kan derfor konkludere, at støj på 

hjemmesider, som følge af reklamer på hjemmesider, medvirker til at brugerne installerer 

og bruger en Ad blocking software. 

H6 bekræfter, at aggressive annoncetyper som afbryder forbrugeren, er dem som forstyrrer 

mest. På en skala fra 1 til 5, hvor respondenterne blev bedt om at rangere reklametyperne 

fra mest forstyrrende til mindst forstyrrende, får videoreklamer, som ikke kan afbrydes, et 

gennemsnit på 1,79, og er tydeligt den mest forstyrrende. Til sammenligning ligger bannere 

med et gennemsnit på 4,32, og er dermed rangeret som mindst forstyrrende. Rækkefølgen 

er således videoreklamer som ikke kan afbrydes (1,79), pop-up vinduer (2,62), Reklamer 

som kan klikkes væk, som lægger sig ind over indhold (2,76), videoreklamer som kan 

afbrydes (3,30) og til sidst, som den mindst forstyrrende, bannere med (4,32). Derudover 

viste resultaterne fra spørgsmålet ”hvis hjemmesider kræver, at der er reklamer for at kunne 

se indhold, er følgende reklametype på internettet i orden” samme rangering, som på 

spørgsmålet om forstyrrelse. Endvidere var gennemsnittet på accepten af reklametyperne 

næsten identisk som på spørgsmålet om forstyrrelse. Derfor konkluderes det, at 

forbrugernes accept af annoncetyper hænger tydeligt sammen med forbrugernes opfattelse 

af hvilke annoncetyper, som forstyrrer mest. 

De sidste fire hypoteser, H2, H3, H4, og H5, kunne ikke bekræftes. H2 viste, at 91,11% af 

respondenterne, uanset om de bruger Ad blocker eller ej, synes at der enten er lidt for, eller 

alt for mange reklamer. Testen var dog ikke signifikant grundet lave frekvenser i for mange 

celler, hvorfor vi ikke kan konkludere noget uden for stor usikkerhed. 
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H3 viste af respondenterne i høj grad føler sig forstyrret af annoncer, føler at annoncer 

besværliggør navigeringen på hjemmesider, og at det meget ofte er ved en fejl, at de klikker 

på annoncer. Dette gælder dog for både brugere med en Ad blocker og brugere, der ikke 

bruger en Ad blocker, hvorfor vi ikke definitivt kan konkludere stærke sammenhænge. Det 

viste sig, at både brugere, der bruger en Ad blocker, og de, som ikke bruger det, på mange 

variabler har de samme holdninger og opfattelser. Derfor er det ikke givet, at hvis brugerne 

eksempelvis føler at reklamer på hjemmesider ofte afbryder dem, dermed vælger at få 

installeret en Ad blocker. Der er simpelthen flere eller andre faktorer som er medvirkende til 

at forbrugeren adoptere sådan en adfærd, hvilket ikke undersøges i dette speciale. 

H4 viste, at forbrugeren i nogen grad mener at annoncer på hjemmesider er relevante. 

Derudover viste analysen, at der kun eksisterer en moderat sammenhæng mellem 

respondenterne, som ikke mener, at reklamer på hjemmesider er relevante, og adoptionen 

af Ad blocking. Det er ikke nok til at bekræfte H4. 

H5 viste, at der ikke findes nogen sammenhæng mellem kendskabet til finansieringen af 

hjemmesiders drift, og adoptionen af Ad blocking. Størstedelen af både de, der bruger en 

Ad blocker og ikke bruger en Ad blocker, siger ja til, at størstedelen af hjemmesider er 

finansieret af annoncerne på deres hjemmesider. Derfor kan vi ikke konkludere, at hvis man 

ikke kender til, hvordan hjemmesider finansieres, dermed også i højere grad vil være 

tilbøjelig til at adoptere en Ad blocker. 

Med resultaterne fra analysen, blev der dykket yderligere ned i datasættet for at 

sammenligne dem, som ikke brugte en Ad blocker, med dem som brugte en Ad blocker. Det 

viste sig, at dem som ikke brugte en Ad blocker, men overvejede at anvende det, faktisk i 

højere grad følte sig afbrudt af reklamer, ikke følte at reklamer bidrog positivt til oplevelser 

på hjemmesider, og synes at mængden af reklamer på hjemmesider er overdreven. Det 

samme gjaldt for de, som kender til Ad blockere, men bruger det ikke. De udviste også 

holdninger, der læner sig tæt op af de, som allerede bruger en Ad blocker. Derfor vurderes 

det, at adoptionen af Ad blocking kun forventes at fortsætte den stigende udvikling, hvis ikke 

oplevelsen med reklamer på hjemmesider forbedres. En komplet adoption af Ad blocking 

software blandt størstedelen af internetbrugerne er bare et spørgsmål om tid og kendskab, 

hvis ikke aktører i mediebranchen formår at reagere. 
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På baggrund af vores resultater i analysen, konkluderer vi yderligere, at hvis branchen skal 

undgå, at forbrugerne aktivt fravælger digitale annoncer, skal de stoppe med at levere 

aggressive, afbrydende og forstyrrende annonceformater. Vi forudser, at i takt med at 

hjemmesider får øget støjniveau, vil flere og flere forbrugere adoptere Ad blocking værktøjer. 

Derudover vurderer vi, at sådan en indsats kræver samarbejde blandt alle branchens 

aktører, da det kræver fælles retningslinjer for branchen. Alle aktører, både annoncører, 

mediebureauer og medier, bør bevæge sig væk fra annonceformater der i sin natur er 

forstyrrende, og adoptere mindre påtrængende annonceformater. Det handler således ikke 

om at uddanne forbrugeren i, at hjemmesider kræver annoncer for at levere indhold, eller at 

tvinge forbrugeren til at acceptere de annoncer, som medierne leverer.  Det handler i høj 

grad om at forstå forbrugeren og afvikle annoncer, de vil acceptere, og som kan tilbringe 

værdi til deres forbrugsoplevelse. Ultimativt må målet for annoncører være at skabe 

annoncer, som forbrugerne rent faktisk ønsker. 
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9. Perspektivering og løsningsforslag 
De resultater som er fremstillet i vores analyse, vækker mange interessante vinkler på 

adoptionen af Ad blocking. Det særligt interessante er, hvordan der ikke kan siges at 

eksistere en automatisk adoption af Ad blocking software på trods af, at brugerne i høj grad 

har negative oplevelser med reklamer på hjemmesider. Hvorfor er der ikke en større 

procentdel af forbrugerne, der har adopteret Ad blocking, nu hvor de åbenlyst udtrykker stor 

utilfredshed med reklamer på hjemmesider? Meget peger på, at det simpelthen blot er et 

spørgsmål om tid. Knap 20% af respondenterne i undersøgelsen kendte ikke til Ad blockere, 

men udviste ligheder i deres holdninger sammenlignet med de, som brugte en Ad blocker. 

Mon de ville adoptere Ad blocking, hvis de blev introduceret til muligheden? Kun 7,9% af 

de, som kender til Ad blocker, har rent faktisk valgt ikke at bruge det, hvilket må siges at 

være en meget lille andel. Derudover har 15,7% kendskab til Ad blocking, men bruger det 

ikke. Det tyder på, at de, som får kendskab til softwaren, i høj grad vælger Ad blocking til. 

Et videre studie, som kan være interessant at gennemføre, vil være, hvad der har fået de 

7,9% brugere til bevidst ikke at adoptere Ad blocking og samtidig, hvad der skal til for, at de 

8,2%, som overvejer at bruge Ad blocking, rent faktisk ender med at bruge det. Det havde 

været givende for opgaven at have mulighed for at gennemføre interviews med disse 

grupper som tilsammen indeholder 73 respondenter, hvilket havde givet mulighed for rige 

forklaringer, som havde gjort os klogere på deres valg, eller mangel på samme. 

Vi tror, at hvis udviklingen i aggressive og påtrængende reklametyper fortsætter, eller ikke 

forbedres fra nuværende niveau, så er det blot et spørgsmål om tid før, at størstedelen af 

internetbrugere adopterer Ad blocking software eller anden adfærd som umuliggør 

leveringen af annoncer på hjemmesider. Det er enten kendskabet til produktet, eller den 

sidste video med reklamer, uden mulighed for afbrydelse, der får softwaren downloadet. Vi 

tror på, at hjemmesiderne (medierne) i høj grad selv er medskyldige i denne udvikling, da 

det er de aggressive og påtrængende reklametyper, som er udslagsgivende for 

eksistensberettigelsen af Ad blocking. Vi forestiller os, at sandsynligheden for, at en bruger 

adopterer en Ad blocker, fremskrives eksponentielt i takt med niveauet af forstyrrelse. Dette 

illustreres med nedenstående figur. Figuren illustrerer, at et øget niveau af oplevet 

forstyrrelse, forårsaget af mere aggressive annonceformater, vil øge chancen for adoption 

af en Ad blocker. Den røde cirkel repræsenterer et knæk, hvor niveauet af forstyrrelse stiger 
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kraftigt i forbindelse brugen af annonceformater som afbryder og fjerner forbrugerens kontrol 

over hjemmesider. 

 

(Figur 44 - Egen tilvirkning, 2016) 

På mange måder ser man først nu konsekvenserne af, at hjemmesider har kæmpet om at 

få den digitale omsætning til at være tilstrækkelig, kombineret med fejlslagne KPI’er om at 

måle kliks og den konstante kamp om forbrugerens opmærksomhed. Denne konsekvens 

pointeres også af Henrik Børjesson, forhenværende annoncedirektør på Politiken.dk: 

”(…) Ja, det kunne man godt sige, men man står lidt der igen, hvis en siger ja og 

en anden siger nej, så står man der med sin stolthed og tjener ingen penge. Så 

der kræver det at alle siger nej, før det har en effekt. Der har altid været medier 

som har været meget aggressive, og som har sagt ja til det meste, men har måske 

også haft et behov for at tjene de penge. Det har været hårde tider for 

mediebranchen, mange af de store digital sites, har også haft en stor print 

forretning ved siden af med store abonnements markeder og store 

annoncemarkeder som også lider under, at læsertallene er faldet.  Det vil sige at 

annoncekronerne rykker over i mod det digitale, og det vil sige, at tjener man ikke 

pengene på print, må man samle dem op andre steder og få de penge, man kan.  
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Derfor har mange medier sagt ’ja’ til de ting, og kørt den spiral godt og grundigt 

op.” (Henrik Børjesson, bilag 4) 

Internettet er historisk set et medie, hvor forbrugeren har kontrol og kan ikke sammenlignes 

med flow-mediums, hvor brugerne er passive. Derfor mener vi, at Ad blocking udtrykkeligt 

viser den unaturlige side i at levere reklamer, som decideret afbryder forbrugerne i deres 

gøren. Det vil være gunstigt at lave undersøgelser på, hvornår der faktisk er 

hensigtsmæssige tidspunkter og servere reklamer til forbrugerne i et miljø, hvor de har 

kontrollen. Man bør ikke blindt adoptere samme markedsføringsmetoder på internettet som 

på TV. 

Som beskrevet er Ad blocking ikke en døgnflue og er et klart udtryk fra brugerne om, at de 

ønsker magten på internettet tilbage. Ad blocking løser ikke sig selv, tværtimod. Medier og 

annoncør må gå sammen i stedet for konstant at tænke i blindgyder. Indtil videre har nogle 

medier i Danmark enkeltvis forsøgt at komme Ad blocking til livs, herunder Eurowoman 

(Egmont) og Tipsbladet. Der er endnu ikke koordineret nogen fællesfront mod truslen 

udefra, hvilket kan virke overraskende, når Ad blocking truer samtlige mediers eksistens. I 

Sverige har man planlagt en koordineret front mod Ad blockere, hvor 80-90% af alle svenske 

digitale medier vil blokere for brugere med Ad blockere i august 2016. De kalder initiativet 

”Get our shit together” og refererer til, at medier må hæve kvaliteten af deres annonceniveau 

og vise brugerne, at de respekterer dem, men samtidig også står sammen. Ligeledes 

pointerer Chris Duncan, chief customer officer for News UK, hvordan at medier skal se indad 

og erkende: ”You can’t take your business model problems out on your customers. You 

have to find a way to make the ad experience better. You’re going to have to find a way as 

an industry” (Southern, 2016). 

Det virker på den danske mediebranche, som om der er en berøringsangst om at være at 

den første til at sige fra på annonceformater og lytte til forbrugerne. Vi tror på, at branchen 

med fordel kan bevæge sig væk fra formater som afbryder og forstyrrer, og i højere grad 

adoptere formater, som forbrugerne vælger til og føler kan bidrage med værdi til deres gøren 

på hjemmesider. På den korte bane vil det formodentligt give en nedgang i omsætningen, 

men hvis branchen reagerer med fælles indsats, tror vi på, at det vil vende udviklingen og 

bremse udbredelsen af Ad blocking. Således vil Ad blockings eksistensberettigelse 

forsvinde. 
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9.1.1 Anbefalingsmatrix 

Som en afsluttende del af specialet har vi skabt en handlingsorienteret matrix, som opstiller 

vores findings i opgaven. Den viser hvilke områder vi har undersøgt, hvilket niveau af fokus 

medier, der ønsker at stoppe udbredelsen af Ad blocking bør have. Nederst i matrixen 

angiver vi vores anbefaling til medier, som vi vurderer vil sikre en forbedring i oplevelsen for 

forbrugeren og uundgåeligt en bremsning af udviklingen i brugen af Ad blocking. 

 
(Figur 45 - Egen tilvirkning, 2016) 
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- H1 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad Blocking og graden af 
oplevet støj på hjemmesider som følge af annoncemateriale 

- Reklamer på hjemmesider påvirker min oplevelse af hjemmesider positivt x 
- Reklamer på hjemmesider er typisk relevante for mine interesseområder 
- Reklamer på hjemmesider informerer mig ofte om gode tilbud 
- Reklamer på hjemmesider er ofte underholdende 

 

- H2 Der er en stærk sammenhæng mellem Ad Blocking og forbrugerens 
opfattelse af overdreven mængde af annoncemateriale på hjemmesider 

- Hvad synes du om mængden af reklamer på hjemmesider? x 
- Jo færre antal reklamer på hjemmesider, jo mere opmærksom er jeg på reklamerne 
- Jeg undgår bevidst hjemmesider med for mange reklamer 

 

- H3 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad blocking og oplevelsen 
af afbrudt flow på hjemmesider som følge af annoncemateriale 

- Når der er reklamer på hjemmesider forstyrrer de mig ofte 
- Reklamer på hjemmesider gør ofte navigering på hjemmesider mere besværligt 
- Reklamer på hjemmesider afbryder mig ofte x 
- Når jeg klikker på reklamer på hjemmesider, er det ofte ved en fejl 

 

- H4 Der er en stærk sammenhæng mellem brugen af Ad Blocking og 
forbrugerens opfattelse af manglende relevans og værdiskabelse i 
annoncematerialerne på hjemmesider 

- Reklamer på hjemmesider er ofte relevante for mig 
- Reklamer i TV er ofte relevante for mig 
- Reklamer i trykte magasiner er ofte relevante for mig 
- Reklamer i trykte magasiner påvirker min oplevelse af magasiner stærkt 
- Reklamer i trykte aviser påvirker min oplevelse af aviser stærkt 

 
- H5 Der er en stærk sammenhæng mellem forbrugerens manglende kendskab 

til finansieringen af hjemmesiders drift og adoptionen af Ad Blocking 
- Er størstedelen af hjemmesider økonomisk finansieret af indtægter fra reklamer fra 

hjemmesiden? 
 

- Analyse af H6 - Aggressive annoncetyper som afbryder forbrugerens gøren på 
hjemmesider er dem som forstyrrer mest og niveauet af accept hænger 
sammen med niveauet af forstyrrelse 

- Ranger følgende reklametyper på hjemmesider, du føler, forstyrrer mest? (Hvor 1 
forstyrrer mest og 5 forstyrrer mindst) 
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- Hvis hjemmesider kræver, at der er reklamer for at kunne se indhold, er følgende 
reklametype på internettet i orden: 

 

11.3 Bilag 3 Transkribering af interview Richard Jones 

Jonas: Nå, men ad blocking er kort fortalt en software du kan installere på din computer der betyder at uanset 
hvilke hjemmesider du besøger, så er der bare ikke nogen reklamer og det kan være video, reklamer der kører 
før videoer, før youtube, bannere i siden, pop-ups. Det kan være hvis der ligger nogle reklamer ind over dem 
man skal læse, alle de former for reklamer bliver fjernet og man bliver ikke længere eksponeret for reklamer. 
Det betyder hjemmesider loader hurtigere og man bliver ikke forstyrret. Problemet er bare at hjemmesiderne 
tjener ikke nogle penge og i og med at nogle af hjemmesiderne bliver drevet af de reklameindtægter de får, 
jamen så pludseligt stopper deres indtægter og deres mulighed for at producere content. 
 
Daniel: Det vi gerne vil undersøge set fra et forbrugerperspektiv er, hvorfor er det egentligt de vælger at 
installere en ad blocker, hvad ligger der til grund for det, og hvorfor gør man det først nu hvor man, hvorfor 
bruger man det her værktøj til at komme af med annoncerne, hvor det konsekvent kan ende med at 
virksomhederne går neden om og hjem eller de må finde andre måder at få indtægter på. 
 
Richard: Hvad er specifikt fokus, har i jeres forskningsspørgsmål? 
 
Daniel: Vores forskningsspørgsmål er hvorfor forbrugeren vælger at adoptere ad blocking og hvad kan 
virksomheder gøre proaktivt for at bremse den her udvikling, hvilke tiltag kan der være? Vi tror på det handler 
om at forstå forbrugeren og hvad der ligger til grund for brugen af internettet og hvad skal vi ligesom tilbyde 
content på forbrugeren så de ikke føler sig intrusive. 
 
Richard: Ja 
 
Jonas: helt specifikt, så er vores egen mavefornemmelse at der er nogle reklametyper som er værre end andre 
og er reklametyper tilpas aggressive så vil forbrugeren tænke, det her kan jeg ikke længere leve med og så 
forsøger man at finde veje til at undgå det enten ved at finde andre medier der kan give det samme indhold 
eller ved simpelthen, at nu er der kommet anden mulighed som ad blocking så man kan undgå det hele. 
Problemet med ad blocker og medierne er, at når den først er installeret så gælder den hele internettet, så 
man installerer den ikke bare på youtube, men alle der bliver ramt af det. Og derfor er det jo svært som det 
enkelte medie at tage kampen op fordi du er skide god, men hvis youtube stadigvæk er stadig aggressiv, så 
vil medier som Ekstrabladet eller tv2 stadig blive ramt af deres reklamer også bliver blokeret. Så det er sådan 
den overordnede ide og tese ved det. 
 
Richard: Det er interessant fordi google har sådan mulighed for at du kan anmelde reklame ik, du kan blokere 
enkelte reklamer og giver feedback og googles, altså deres indtjening, er jeg tror det er 90% er deres indtægt 
kommer fra reklamer. Så det må nok siges at være den største spiller på markedet. De har så en stille og rolig 
tiltag, ikke sådan åbenlyst tænkt så måske er med til at, som en reaktion på det her ik. Det er dem som kommer 
til at miste flere penge. 
 
Daniel: De kommer til at miste mange penge det helt sikkert 
 
Jonas: Så overordnet set, så har vi simpelthen bare lavet en række spørgsmål omkring reklamer og sådan 
indledende - med hvad skal der til for at en forbruger har en positiv oplevelse med en reklame? 
 
Richard: Først og fremmest i forhold til det i har sendt, så er det relevant. Altså om reklamen er relevant. Fordi 
det er hvad forbrugeren efterspørger i forhold til at de her reklamer. Det er selvfølgelig afhængig af type af 
reklame, hvor intrusive det er, påtrængende, det er i forhold til forbrugeren. Men hvis man kigger overordnet 
det er muligt at ikke er påtrængende ellers vil man gerne vil have selvfølge klikker videre, så er det relevans 
der overordnet begreb. Under det så ligger der engagement.  Hvis du tænker på det enkelte brand, så afsender 
så er det engagement altså hvor ligger deres engagement i forhold til den brand i forhold til reklame og 
relevans. Og det har vi sådan nogle overordnede sådan nogle teorier omkring engagement niveauer fordi det 
har vi forskellige niveauer engagement, så det er fx hvis du surfer på nettet og så støder på rejser reklame ik. 
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Det var det hvis man nu var på udgik efter rejser, så kan det være meget relevant og så kan det være rart at 
have det teori fra reklame, det kunne være rart at vide mere om den pågældende rejse. Så kan det være den 
brugssituation det gør at det bliver relevant, så det siger vi at man skal være bedre til at forudse folks behov 
og så servere nogle relevante reklamer. Så man formentligt forsøger at gøre med ikke så stor held fordi det tit 
med reklamer man får tit de ting man har set fordi man har registreret man har set det og så man være 
interesseret i det men ikke i går og så får jeg alle de her reklamer og bliver så irriteret så man forsøger et 
meget dårligt forsøg på at gøre reklamer mere relevante. Så der er masser af vi kan gøre meget længere og 
skræddersy tingene. 
 
Jonas: Men du siger der er forskellige engagement hos de enkelte forbrugere, er det fordi de tillægger 
forskellige reklametyper forskellige værdi eller er det forbrugere. 
 
Richard: Når jeg tænker på relevans i forhold til indholdet emnet og indholdet om det er relevant for forbrugeren 
ikke bestemt typer reklamer. 
 
Jonas: Jeg tænker i forlængelse af teoretisk beslutningsteori hvor man snakker om at beslutninger beror i 
konsekvenser og attributter, at man siger at et eller andet, hvis jeg skal vælge en pære i supermarkedet jeg 
forbinder med nogle attributter vil jeg hellere vælge den i steder for en appelsin fordi pæren smager bedre en 
appelsin, fordi når du siger engagement altså efter type, tænker du så reklamer som generelt reklamer der har 
en appellerer eller det relevansen i enkelte reklame. Er reklamer på nettet sværere at klikke på? 
 
Richard: Jamen godt spørgsmål fordi det er ting når man som reklameperson så fokuserer man på reklamer 
og hvordan de gøres relevant ik, for den enkelte reklametype, men det spørgsmål der rejser er det overhovedet 
relevant med det her reklame? Altså fordi hvis jeg skal lave den her rejse, så går jeg ud aktivt og søger, jeg 
laver en søgning, jeg kigger ikke på reklamer fordi de er sådan nærmest per definition utroværdige, så man vil 
gerne finde nogle troværdige kilder og det er derfor vi ser reklame altså traditionelt reklame skrumper. Altså 
det er der hvor reklamebranchen er i store problemer lige nu, trykte og tv film reklame er virkelig skrumpet ind. 
Ikke at det er irrelevant, men det er bare meget mindre relevant for forbrugeren. Og der hvor vi ser større 
investering i sponserede indhold, og vi fx bloggers og online medie, så vi ser at den traditionelt definition af 
reklamer må ændre sig. Og så kan man sige indholdet af reklamer også er ændret sig, man ser fx, jeg blev 
ringet op af en journalist en dag jeg blev spurgt om Ford som havde lavet nogle små film som jeg faktisk bruger 
i min undervisning. Det er en lille 10 minutters film omkring en virksomhed i København der hedder New Dawn. 
Lille surfbræt i København meget sjovt ik? Det siger noget om samfundet i dag, men det handler om den 
virksomhed, den lille opstartsvirksomhed og så føleger man de her gutter og hvordan de er engageret i at surfe 
og så tager over til Jylland og mest og så bruger de selvfølge en Ford transit. Sådan en gammel gode gamle 
transit. Så reklamen kommer bag en anden historie, så hvor det er sådan en inspirerende for forbrugeren at 
kigge på det der. Det er sådan indhold i sig selv det der content i sig selv. Så det oplever vi at reklamer bliver 
mindre relevante, traditionel reklamer. Vi bruger derfor andre kilder og vi altså relevansen begrebet, er ikke 
okay en transit den koster så mange penge og den har de her funktionaliseret altså attributter altså sådan 
noget, man går væk fra det og går hen til hvordan er det relevant i dit liv og den fortælling i det brug. Tit en 
fortælling til at få serveret det der budskab. Og den fortælling er relevant for dit livsituation eller din inspiration 
og din identitet så den anden fokus og der hvor det måske reklamebranchen halter lidt bagud. 
 
Daniel: er der nogle udfordringer i forhold til i forholdt til reklamer på nettet, altså i deres form i forhold til hvad 
kan de levere af budskab, altså de bliver mere content marketing lyder det som om, at fortælle en historie, og 
det kan måske godt være, tænker jeg, reklamer på internettet har stadig det der levn af at være attributter 
sådan du ved her er prisen, klik på den, køb det, ser du nogle udfordringer i den måde man former reklamer 
på i forhold til hvad du siger forbrugeren i højere grad gerne vil have? 
 
Richard: jamen det altså det først og fremmest en udfordring er for reklamebranchen er dens forståelse og når 
du bevæger dig ud i et socialt medie handler det om det sociale, så det er en anden platform og der hvor 
platform påvirker forventninger til reklametype så du har forskellige former for reklamer altså afhængig af 
platform, så sociale medier handler om at du har folk der kommunikere socialt til hinanden og hvordan 
reklamerer man via det uden at være for påtrængende og der hvor bruger blogger, osv du ved til at reklamere 
for ens vare, altså det her bloggerunivers det handler om hvad folk omtaler de her produkter de bruger de 
produkter, det kan være fashion bloggers, vise det der nyeste modetøj det kan være en rejseblog også betaler 
albatros dem det nu er så foretage en rejse så snakke om det, det kan være en computer altså en 
gamerblogger. Det fortæller brugere hvordan man spiller det her spil. Meget subtil form for reklame, men det 
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kører på en hel anden engagement niveau. Det er tilbage til det der engagement bare din engagement i dit 
pågældende brand eller produkt det påvirker også den måde man skriver kommunikation på og engagement 
så skal man helt inde i de premisser forbrugeren vil have. Lavere engagement så vi tilbage til priser og 
tilgængelighed, altså det kan du få her og til den pris, værsgo. 
 
Jonas: Hvis forbrugeren bliver eksponeret for for mange reklamer, altså det som man både kalder cognitive 
overload eller ad clutter, altså der simpelthen er for mange reklamer i siderne, så man har svært ved at 
fokusere på dem, hvilke konsekvenser det har for forbrugeren, altså er det noget som der vil være intrusive 
der kræver reaktioner eller betyder det bare man ikke ser dem? Altså forstår du mig? Altså er det generede 
eller er det bare støj? 
 
Richard: Ja, ehm. Ja nu må i så lige kigge på forskningen inden for det område fordi der er lavet forskning igen 
for det hvordan man opfatter de her reklamer, det kan du bare få svar få dem. 
 
Jonas: Jamen jeg tænker ikke så meget i fordi jeg ved fra forsknings side af fra, så siger man så kan man bare 
ikke se dem, de forsvinder jeg registrer det ikke, det bliver blurred, men tænker du at ved at når man oplever 
støj er det noget forbrugeren vil kræve handling på at der ligesom skal ske en forandring i, eller er det bare 
noget man accepterer. 
 
Richard: Nah, vi ser som fx ved pop-up helskærm, pop-up det, er det værste for forbrugeren ik er det der video 
der larmer, altså nu har Apple med deres seneste browser den der funktionalitet at du kan slukke lyden på alle 
sider, altså på den pågældende side bare ved at klikke deroppe. Fordi det er tit man ikke aner hvor den der 
lyd kommer fra altså hvilken fane man har åben. Så vi kan se hver gang reklamebranchen ser en barriere, så 
finder de en vej udenom, men det skaber endnu mere modvilje, og så der kommer der nye teknologiske tiltag. 
Så det kan man sige jamen det er lidt en krig der, og hvad nytter det? Altså der hvor man skal have en helt 
anden tankegang hos reklamebranchen om at man skal ikke nå så langt at folk er nødt til at finde en block, 
blokere det indhold. Altså vi ved fra forskningen hvordan folk kan ignorere til en hvis grad de her reklamer, vi 
er vandt til det vi vænner os til det, man når de der reklamer er så påtrængende du ved pop-ups eller de bruger 
så meget plads, så bliver man irriteret og overvejet at vælge en eller anden løsning. For eksempel ad blocking, 
altså det er klart udgangspunktet er ad blocking er virkelig ikke ønskværdigt for reklamebranchens side. Det 
har nogle interessante, fx i jeres speciale er meget interessant diskussion omkring etikken omkring hvad er 
etikken i at de her bloggers er afhængige af reklamepenge, altså youtubers. Når man får så mange seere, i 
kender godt, så får man automatisk penge fra youtube. Men det er reklameverdens logik, altså det bare 
eksponering, og det ser så hvad er etikken i det ik? At min personlige interesse i, nu min søn spiller med 
videospil, altså WOW og så videre, og så har bloggers snakker uafbrudt omkring det her spil. At de gør det 
fordi de godt kan lide det eller er det fordi de gør det professionelt? Og hvad er etikken i det, hvorfor skal folks 
hobbies lave professionelt og hvorfor kan man ikke have en hobby uden at den kommercialiseres. Er det ikke 
etisk dilemma der? Hvor enhver fritidsaktivitet gøres til kommerciel aktivitet. Det synes jeg er interessant at 
kigge på. Men vi ved altså den logik den herskende logik vi har at man skal eksponere og det er også den 
anden ting jeg synes er interessant. Er det det? Er det alt som reklamebranchen kan komme med? Er det ikke 
mere end det? Altså det er lidt smalt. Det er ikke det det handler om, du kan skabe opmærksomhed selvfølgelig 
er der en forudsætning i forhold til de traditionelle modeller om forbrugeradfærd altså 
købsbeslutningesprocesser man er opmærksom men altså det er egentligt ikke det der skaber engagement 
og loyalitet der skal vi meget længere ned i en beslutningsproces. At det måske der vi skal agere ik og 
reklamebranchen skulle være meget mere selektiv i forhold til hvordan de eksponerer dem selv i forhold til 
målgrupper. Og der hvor man kan se online medier har de fremgangen muligheder via det data man samler, 
altså at skræddersy reklamer til bestemt målgrupper hvis man kan få fat i cookies og det kan man. Så vi ved 
at der er masser af altså hver gang man siger ja til google, google chrome så har man sagt ja til at dele alt 
information, så man har viden det jo sådan google lever fedt af, men der må, altså jeg kan ikke se særligt en 
tendens i de reklamer jeg eksponeres for. De må have mange flere information der kunne faktisk gøre at de 
reklamer kunne komme med forslag om noget nyt de ikke havde tænkte på, istedet for noget jeg lige havde 
kigget på i går. Og det er jo det hvor det bliver nyttige, reklamer bliver nyttige i forhold til de kender dine 
interesser og kommer med forslag. Så meget mere proaktivt. 
 
Jonas: Hvis du fik en reklame som du tænkte kunne være nyttig som ville være proaktiv vil du så give den en 
reel chance eller vil du bare tænke det er reklame, det var ikke det jeg søgte efter? Fordi du lad os sige du 
sidder og ser nyheder du klikker ind på en artikel, du sidder og læser, lad os sige om der lige blev kapret et fly 
i Egypten, du sidder og læser om det, i går kiggede du på skitøj, der så nu en reklame om skitave fordi det 
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passer i øvrigt det du kiggede på i går, forholdsvist relevant, men nu sidder du og kigger på et fly der er blevet 
kapret, men på trods af reklamen er relevante og proaktiv og den har hvad den skal have, vil du så give den 
en chance fordi nu læser du om noget andet? Jeg mener er reklame ikke så svært at ramme noget på trods 
af at du er super relevant du er på i et tidspunkt hvor du kan kigge på reklamer, du sidder og læser nyheder 
men det passer ikke til kontekst, er det så muligt at give et budskabe der passer til? 
 
Richard: Det burde nemlig være det, det burde være muligt hvor man er proaktivt. For eksempel jeg har været 
inde og se på Oslo, jeg skal på konference, så jeg får reklamer om lejlighed også, men jeg har jo booket mit 
hotel, jeg har allerede booket, jeg har ikke brug for det, men jeg har måske brug for noget at lave i Oslo, så 
hvor er alle reklamer hvor hvad man kan lave, hvad med restaurant, de må kunne se mine søgningsproces, 
jeg har været inde og kigge på madanmeldelser, det er måden jeg er interessant i mad. Det kan være jeg skal 
få nogle gode reklamer med nogle gode restauranter det kommer ikke. 
 
Daniel: Der plads til forbedring. Det vi også tænker er i forhold til hvordan er hjemmesider som medium for 
reklamer egentligt, fordi man er typisk henvender sig til det medium fordi man, vi har læst om flow teori man 
er enten goal directed eller experiential mode så okay jeg vil gerne nysgerrig, jeg vil gerne surfe for rundt for 
sjov, jeg vil gerne hygge mig, eller finde noget meget specifik. Det jo noget anderledes end hvis jeg er passiv 
og ser tv, hvor man kan forestille sig man er mere modtagelig for reklamer eller som outdoor hvor man står 
nede i metroen og står og venter og får reklamer. Hvordan ser du at hjemmesider og reklamer er et medium 
for reklamer. Er de forenelige eller er de måske ikke så forenelige? 
 
Richard: Altså hjemmesider reklame, altså online reklamer? 
 
Daniel: Altså online, internettet i forhold til den måde forbrugeren jo bruger, det som Jonas siger det, så går 
man på nettet for at læse en artikel, jeg går ikke aktivt ind for at se reklame, at jeg så får en reklame er så en 
sidegeshæft, en sideting. 
 
Richard: Ja, men jeg synes det fuldstændig foreneligt og meget lettere at skræddersy det indhold og også 
internettet er en søgningsværktøj og som du siger det er forskellige brugssituationer og vi kender meget til 
altså vi kender har den mulighed vi internettet. Faktisk for meget skræddersyet information om personen. At 
koble det sammen med vores viden omkring folks adfærd generelt inden for segmenter, så har man potentielt 
meget kraftige stærke værktøjer til at skræddersy de her reklamer. Det du nævner med flow teori er meget 
interesseret fordi der ved vi at forskellige produktkategorier er sociale med forskellige 
købsbelsutningerproceser. Altså fx lige nu er det påske, det er godt vejr, folk har været ude i haven, så man 
burde blive bombet med reklamer for have møbler og gødning og hvad ved jeg. Og der er meget er at lave 
involvering produkter, så der er meget pris og her og klikker på, og vil have tilbud og ovenikøbet har vi gratis 
trailerleje. Så det trækker mig ind og det er egentligt den viden vi har opbygget via marketing i mange mange 
år altså det skulle bruges netop her via det her media, men til gængelg hvis det fx er tur til Oslo så er det mere 
experiential så er det en hel anden type reklamer eller indhold i den reklame. Men alligevel er det noget fra dig 
der ikke pris og så videre men mere oplevelsen man fanger folk på. 
 
Daniel: Jamen det vi synes var interessant er bare at kigge på forholdet i forhold til hvilken adfærd er det jeg 
har lige nu og at blive servere en reklame, altså så kan den nok være så relevant men det bare det forkerte 
tidspunkt. 
 
Richard: Ah, det her vi er tilbage med det her med flykapring? 
 
Daniel: Ja fordi vi var også til en konference hvor vi lige netop snakkede om at ham der talte han var inde og 
se en video hvordan han lapper han cykel og inde på youtube var der en midroll altså midt i videoen, så meget 
koncentreret følger med og vil gerne følge med hvordan han lapper hans cykel, han får relevant materiale, det 
er en trimmer og han har masser af skæg, fra Braun, den er er relevant, den passer til ham, han skal fikse sit 
skæg, men det bare ligesom et meget forkert tidspunkt og det vi gerne vil høre om hvordan passer 
hjemmesider som medie med forhold til reklamer. Om det er foreneligt kan man sagtens sige jeg kan sagtens 
fint levere reklamer til folk der bruger internettet eller vil det for eksempel vil det være brugt bedre på andre 
medier som fx tv eller radio, eller hvor man føler sig mindre intrusive altså hvor man som forbruger næsten 
altid reklamer er intrusive bare fordi den i sin natur forstyrrer mig. I det jeg gør. 
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Richard: Ja, men det mener jeg ikke, jeg bliver irriteret og det kan man godt følge dig i, når man er lige ved at 
lave det her følge den der video og så kommer reklamer, og det gør de, altså youtube finansieres af , jeg kan 
se de der gule streger de kommer hyppigere og hyppigere. Men der er også en betingelse med youtube er jo 
gratis og nu jeg tænker på det ikke er sikkert det bliver gratis frem over nu har musik branchen kørt sagsanlæg 
mod youtube fordi man kan høre musik gratis uden at de får noget som helst får det. Så det kan godt være 
den businessmodel er nødt til at ændre sig, men lige nu er det sådan at det er gratis og det har forbrugeren 
faktisk formentligt en forståelse for alligevel, at vi vænner os til de her ting også. Så man må huske at det er 
lige starten hvor det kommer og de her reklamer på youtube det er noget der er relativt nyt midt i en video, så 
vi skal lige vænne os til det. Men altså karakteristika online er at man multitasker, altså det er det mode man 
er man sender emails, man kigger på noget fagligt, og samtidig læser man nyheder man har måske flere ting 
åbne, det har jeg, man har måske musik video kørende mens jeg arbejder her, altså det er ikke sådan er det. 
Og vi forventer også at det er vores vindue til verden vores informations kilde så det synes jeg ikke er noget 
principielt galt i der, jeg synes faktisk principlet det støtter den slags forstyrrelse fordi det er det medie som 
mediet er lavet til. 
 
Jonas: Sådan netop fordi vi sådan har talt om det her information overload og for mange reklamer, kunne man 
omvendt forestille sig hvis jeg kun har 1 reklame på min hjemmeside så får den særligt meget opmærksomhed 
fordi der kun er 1 eller vil den bare stadigvæk blive klassificeret som en reklame og vil kun blive vurdere i 
forhold til dens relevans? Altså kan du følge mig, om jeg har 4 reklamer eller om jeg kun har 1 reklame, er 
sådan set lige meget fordi de bliver alle sammen vurdere i forholdt til elevans og hvis jeg kun har 1 og den ikke 
er elevant så er den lige meget, betyder det noget tror du? 
 
Richard: Jeg tror vi har vænnet os til antallet jeg tror vi vender tilbage til det der hvornår er det forstyrrende vi 
har forskningen der viser vi ignorer. Vi ser kun dem vi der virker relevant eller meget irriterende, 
reklamebranchen har en tendens til at provokere irriterende ting for at skabe relevans. Men hvis det er relevant 
så ser vi dem også men de fleste dem ser vi ikke. Og det har vi vænnet os til så det er lige meget om vi kun 
har 1 reklame eller 6 på en side. Fordi vi har som forbruger opfattet det som det samme, der hvor reklamer 
begynder at komme ind i konteksten hvor reklamer har den i midten, så prøver jeg lige at skyde forbi den. Det 
accepterer man også men den er mere påtrængende forstyrrende og det er pop ups for eksempel meget 
forstyrrende.  
 
Jonas: helt grundlæggende set hvad er det så for nogle typiske behov som forbrugeren går på hjemmesider 
for? Vi ved at man går på sociale medier fordi man ønsker social kontakt og man kan få et informationskick 
eller ligesom du ved et behov for information kan man få sine nyheder og få noget stimulation igennem 
youtube. Er der nogle ting som der sådan er sådan helt overordnet ting der bare er internettet gør man på 
baggrund af det her? Eller er det bare blevet en paraply af rigtig mange ting? 
 
Richard: Ja det er det ikke? Altså man kan tilfredsstille alle mulige behov på internettet ikke, først og fremmest 
de to store ting, informationssøgning og underholdning. Så nævner du også social kontakt i stigende grad. 
Bekræftelse af ens, ja den diskussion lige nu omkring teenagere de bruger for meget tid på internettet, men 
så fortæller de at jamen jeg sidder på skærmen men jeg kommunikere med mine venner og veninder, så vi 
bruger computeren i stigende grad til at få kontakt med vores venner og nye folk ik. Så på den måde opfylder 
en mikrocosm af menneskets behov. 
 
Jonas: Fordi jeg tænkte i forlængelse af det at i hvis man går tilbage til nogle af de helt gamle teori som maslow 
behovspyramide hvor man sådan snakker om basale behov fordi jeg tænker jo større behov internettet fylder 
jo større jo mere basale bliver internettet i vores dagligdag, som I hvis jeg føler mig generet på nettet tilpas 
meget altså med preroplls og popups og alting i det så føler jeg også at mine muligheder for at fx muligheder 
for at socialisere med venner eller nyheder eller andet bliver generet, altså det bliver et basalt behov der bliver 
ødelagt eller forstyrrer. Kan man lave den parallelle at man ligesom kalder internettet et basalt behov? Kan du 
følge mig? 
 
Richard: Altså der er mange der er afhængige af det, så på den måde påvirker det en fysiologisk plan. Men 
den arbejder også på øverste plan altså realisering altså hvis du selv bliver blogger er det meget klart eksempel 
på selvrealisering og det giver folk den mulighed or at blive berømt og følge deres behov, så det kan man godt 
se det, men om man sgu kunne bruge det til noget, det ved jeg ikke om man kan, man kan bare se antal alle 
niveauer er repræsenteret på en eller anden måde. Jeg kan ikke ligefrem se det. 
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Jonas: Min overordnede tanke var bare at jo dybere ned du kommer ned i pyramiden jo mere berøringsangst 
har forbrugeren med at få det generet, jeg kan godt accepteret at min selvrealisering ikke lige sker her, men 
det sker et andet sted, men jeg accepterer ikke jeg ikke kan få kontakt med mine venner, altså så kræver jeg 
hele præmissen for vores opgave er hvad skal der til for at man installere en ad blocker, altså hvad trigger 
det? Så hvis min selvrealisering bliver forstyrret det kan jeg måske arbejde med, men jeg kan ikke acceptere 
jeg ikke kan få kontakt med mine venner eller altså jo længere ned jeg kommer jo større bliver mit behov. 
 
Richard: Jamen hvis man kan teste det, men jeg altså den med selvrealisering er utrolig vigtigt for folk i dag, 
det ved jeg ikke om er prioriteret mindre, at jeg bliver forstyrret i min selvrealisering, men hvis det er selve 
bloggerne er glade for reklamer det giver dem jo indtægt så de kan realisere sig selv. De er afhængig af det, 
så man tilbage det der etiske dilemma om det er for samfundet. Så kunne man opfatte som hypotese det kan 
man sagtens med maslows behovspyramide og teste det ik. 
 
Jonas: Okay cool 
 
Richard: Så det kan komme an på en prøve 
 
Jonas: Hvis, i og med at vi ved at alle hjemmesider kræver reklamer for at kunne eksistere, men det er ikke 
alle forbrugere der er klar over det. Hvis forbrugeren var klar over at alle reklamer, eller alle hjemmesider 
kræver reklamer for at fungere, vil det ændre i deres adfærd for ikke at blokere reklamer eller vil de bare tænke, 
jeg bliver generet af reklamer, og så er jeg sådan set ligeglad med at hjemmesider har brug for dem? 
 
Richard: Det tror jeg, den sidste. Folk tænker her og nu. De tænker ikke langsigtet. Som sagt vi vænner os til 
det, det er også den her tilvænning til at der er reklamer, det er så for mange det er umiddelbart ikke en 
generede det er noget der bliver generede og som I siger så i forhold til hvilke situationer de bliver generet. 
Der hvor det bliver problem. Der hvor det så er interessent er så, som i gør at kigge på i hvilke situationer, 
hvad er det egentligt der gør at de siger så og hvilke typer. Altså eksistens af det her perifere reklamer, det 
tror jeg ikke er særligt generede for mange men de der pop-ups og det er selvfølgelig afhængig af hvilke typer 
reklamer og hvilke situationer det er. 
 
Daniel: Ja fordi vi tror nemlig ikke på at forbrugeren pludseligt bare vågner op en dag og nu blokerer vi for 
reklamer, altså der må være et eller andet triggerpoint eller form for treshold, altså nu er det nok. Men i 
forlængelse at det der du snakker om vil vi gerne høre hvis vi så prøver at vende den om, nu har man ad 
blocker, nu har vi pushet folk over til at få ad blocker fordi det kan man rent teknologis nu, så vænner man sig 
også til det nye miljø uden reklamer. Hvordan står reklamer i så forbrugerens liv når man ligesom har 
reklamefrit miljø så hvis man skulle gå over til reklamer, hvis man så siger hey nu har jeg fixet det, de er ikke 
intrusive, nu er value-exchangen på lige fod, vil du åbne op igen? 
 
Richard: Jamen, det er interessant at kigge på den på den måde, om det savner det? Og i det hele taget at 
kigge på jeres generelt omkring reklames værdi og hvordan reklamen skal være som i starten at vi kan 
rollespille reklame i forbrugeren liv hvor relevant er det, i og når det er relevant så vil forbrugeren såfremt 
efterspørge reklamer. Og det kan være ret interessant for reklamebranchen. Ved at, ja jeg savner reklamer. 
Så kører det omvendt, hvordan kan det være at jeg efterspørger reklamer og så vi tilbage med det der med 
relevans og engagement altså afhængig af den beslutningsproces og elaboration likelyhold model så 
engagementet niveau i beslutningsprocesser flow model der har vi sådan nogle meget firkantede modeller om 
hvordan folk er engageret men det kan man også bruge og siger, jamen de her situation altså det kan godt 
være vi skal de her reklamer opfylder faktisk et behov, ikke bare at det er her er jeg og det her tilbud, men 
altså kan hjælpe folk med deres beslutningsproces og dets engegement altså målt på hvor de er på 
engagement, er det pris og tilgængelighed eller det selvrealiseringen? Så det kunne være ret interessant at 
kigge på det omvendt og se hvor er det at fra at have valgt ad blocker og så savne reklamer. 
 
Daniel: Vi læser jo om at branding betyder noget for forbrugeren og de identificerer sig med det og bruger det 
til netop at signalere noget til deres netværk så det er mere sådan hvordan vil en reklamefri verden være for 
en forbruger være? For dem, go det er vi også er interesserede i, jamen nu har man presset forbrugeren til 
ikke at have reklamer, fordi de simpelthen er blevet så påtrængende i mit liv, hvordan vil det så netop være 
uden reklamer for dem? 
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Richard: Det bliver så påtrængende fordi det er så irrelevant, det er relevans så vil man gerne blive mindet, 
måske ikke helt med pop-up men mindet om de reklamer ik. Det kan være, og det ser vi brands bliver meget 
mere engageret i forbrugerens liv, så vi ved altså at brands spiller meget stor rolle i vores liv, vores egen 
identitet hele kernen i vores identitets opbygningsproces vi bruger brands til at artikulere vores identitet og 
faktisk bruge den til at finde ud af hvem vi er. Vi bruger dem for i vores sociale omgangskreds og identificere 
vores identitet og selv. Og for brands at forstå hvilken verden de er i, hvilken rollespil i din identitet opbyggelse 
og der hvor det så bliver meget de prøver meget relevante i forhold til forbrugernes hverdag og det er så hvor 
reklamer kan være relevant hvis du er meget relevant så vil forbrugeren gerne få af vide hvad foregår der med 
den her brand, hvad er det det enesete tiltag, det kan selvfølgelig være det nyeste produkt osv og for andre er 
det baggrundsinformation og endnu flere alle andre det er et event som de musik eller sådan noget, eller 
sportsevent som de sponsorerer, så jeg vil også gerne være med til, så for eksempel reebook er lige med 
crossfit, så det hvis jeg er en crosffit entusiast så vil jeg gerne vide hvad det nyeste udstyr er fra reebook eller 
hvad er de nyeste crossfit event eller nogle træningsprogrammer, mad programmer og new stuff. 
 
Daniel: Der er vel også stor forskel for om det er push eller pul, fordi reklamer på nettet er ofte push, vi pusher 
reklamer ud til du skal se vores produkt og vores historie, men det du taler om er noget du snakker om er også 
meget pull hvor brands bygger en historie på så forbrugeren efterfølgende skal de selvfølgelig se reklamerne 
og brands på et tispunkt, men der er også stor forskel på at forbrugeren selv trækker i brandet, nu vil jeg gerne 
søge information. Er der også forskel på den måde som forbrugeren opfatter reklamer på når det bliver pushet 
til dem, fordi så vil de nok helst sikkert synes det er mere intrusive end det har vel mindre instuveisnes hvis de 
selv går ind og læser om reklamer? 
 
Richard: Jamen, det er da ret interessant faktisk, fordi jeg når jeg taler om det her, så er det mere pull men 
mere per definition push, fordi det er branded der presser branded ud som vi forstår det i dag, altså nu er der 
en event, nu er der en ny kollektion, bop bop bop, det skulle være meget relevant forbrugerne de her reklamer 
man ser i dag. Så det man håber på. Men det er stadig push per definition, men det kunne være interessant 
hvis man i stedet for havde reklamer hvor du abonnerede eller ikke engang du bruger jeg har givet en tale til 
egmont her om nogle par måneder omkring digitale marketing, og en af de ting da jeg kom ind til dem, hvad 
skal jeg fortælle jer? I er eksperter i digital marketing, det er hvad i lever af? Men en af de ting der slog mig 
men de har alle der her platforme, og der hvor vi befinder os som forbruger vi er ligeglade om det er film, tv 
serier, fysisk produkt, noget på det her, vi definerer ikke brand i forhold til produkt det er bare et behov vi har 
her og nu til at definere vores liv. Det er vores projekt definere vores liv. Og vi kan godt tilslutte os nogle brands 
men vi er ligeglade hvordan de når os, vi vil gerne have de når os hvor vi er her og nu, derfor det er så smart 
den her, den er i min lomme hele tiden, det gælde for at komme væk fra den her tanke om mediekanal, det 
begrænsende man kalder det omnichannel men det stadigvæk paradoksal nok channel, så man kalder det 
stadig channel, man kalder det omnichannel men mindset er stadig channels seperate channles, og det der 
med push og pull ik, altså hvad er pulll og hvad er push egentligt i det her, virkelig omnihchannel hvor du ser 
jeg har købt en bog hos egmont ik, en rigtig elektronisk bog, jamen så nu ved de at jeg ger interesseret i det, 
den grene, interesseret i bøger i det hele tiden, måske i bogmesse, det kan godt være en rejsebog, så jeg 
interesseret i rejser, så kan vi finde ud af hurtigst hvem jeg er og hvad jeg er interesseret i. Og så den der push 
blev til pull fordi det kom op på skærmen og nu har vi lanceret en ny bog som den her forfatter i branchen den 
her nye bog, det ikke en vi kalder det ikke normalt en reklame vi kalder det en notifikation. Så hvad er forskellen 
mellem en reklame og en notifikation? Reklame skulle være en notifikation i forbrugerverden hvis vi skal være 
forbrugerorienteret. I stedet for at kalde dem reklamer så kalder vi dem notifikations ik. Så det er en hel anden 
mindset hvor vi sætter kunden i fokus og hvad er kundens univers det er reklamer ikke push, det er faktisk 
noget vi sender ud, det er pull. Selvom det ligner push. 
 
Jonas: Vildt spændende 
 
Jonas: For lidt også at snakke igen med det her med man er i en ad blocker verden, fordi jeg tror på at grunden 
til at man får en ad blocker det er fordi du går på nettet med en eller anden forventning og denne her forventning 
handler om at jeg skal have en god oplevelse. Forventningen bliver ødelagt, jeg har ikke en god oplevelse 
længere, det var ligesom ikke det der passede ind i hvad jeg troede ville ske, jeg går nu på nettet med en ad 
blocker, jeg forventer at det hele kører rent, der kører ingen reklamer, det hele er faktisk nu rigtigt rar oplevelse. 
Er det så overhovedet muligt at overbevise mig om at jeg skal ferien min ad blocker fordi jeg har faktisk hver 
dag gode oplevelser på nettet jeg bliver ikke generet jeg bliver ikke forstyrret. Jeg har ikke nogen videoer foran 
mig, jeg får ikke pop ups, er det muligt at overbevise mig om at jeg skal ferie dem overhovedet? Uden at 
genere mig voldsomt? 
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Richard: Godt spørgsmål, lad os kalde det notifikation, de her nyeste film, det er en klassisk reklame, batman 
vs superman. Okay så kan man se det her og så klikker man på, så er man mindet om det, men man hvad det 
i forvejen, reklamer er redundant. For dem der vil ind og se batman og super har set det på youtube og 
faceobok og alle ved det. Og det er fyldt med i dine forskellige medier om nu kommer batman vs superman så 
den der rolle de spillede er helt redundant, men den er en del forsvundet, så hvordan skal man overhovedet 
få folk til at ønske reklamer igen når de får de nødvendige information, altså som reklamer først og fremmest 
er at informere om eksistensen af et produkt. Er det behov for det? For det gør de på alle mulige andre måder, 
og igen det der med at du reklamer via andre partner, du giver en pressemeddelelse, og du giver interview på 
vanity fair om det der film, så det kommer via andre medier og den er så sponsoreret af andre medier med 
troværdighed og fortolkning oven i købet. Det der direkte kommunikation som en information er det så 
relevant? 
 
Daniel: Kan man så sige at traditionelle reklamer har mistet sit fodfæste reklamer på nettet er jo ligesom, der 
jo ikke så meget content over det? 
 
Richard: ja det er meget traditionelt 
 
Daniel: Spørgsmål er om det overhovedet har sit fodfæste i forhold til hvordan reklamer bevæger sig hen. Jeg 
tænker også på at noget kan godt være mega relevant men hvis det er en video før et indhold du gerne vil se, 
så kan du næsten lige så meget det er relevant det er, ligesom om det er lige præcis den sko eller den du lige 
søgte, så kan du sige jeg vil ikke have den nu. Du bliver afbrudt det påtrængende som 
 
Richard: Ja det kan tjekke på click through rates, 
 
Daniel: ja der ser vi det er meget nedagående, 
 
Richard: Ja, jeg har aldrig nogensinde klikket på en reklame, bortset fra ved fejltagelse. Jeg synes personligt 
jeg kan overhovedet ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå folk tjener en øre på reklamer, men det kan de? 
 
Daniel: Men det undrer os, det giver en undre når det jo bliver brugt milliarder af dollars. 
 
Richard: Jeg mener på grund at det er en døende profession, den der del fordi vi finder information ved andre 
kilder, så det der hvor jeg skal ud og huske gøde min græsplæne, det finder jeg en anden hjemmeside om 
hvordan passer jeg på mon have så kan man have betalt indholdsreklame og det har vi ved de her blade der 
bliver sendt hjem i dag hvor det er sådan en anden content en anden kontekst den bliver server i det ikke bare 
den ren reklame. Og vi går mere og mere over til det. Så når man skal klikke igennem det her, vi sidder bare 
der i katalog så er det mere hvordan gør man det ik? Altså så man giver information, hvad kan være en 
spændende ferie, hvordan skal du passe på din have og det er hvad vi ser mere meget af i dag. Det er klart 
der er mange flere muligheder, folk lever jo af det i dag og skrive content og sælge det til de her brands. 
 
Jonas: Tror du det er nødvendigt at man skal have kliks eller klik through rates eller tror du bare det er nok 
bare at være top of mind du ved in the mind of the consumer, altså jeg tror det bare mere personligt jeg tror 
man måler kliks fordi man kan ikke fordi det er nødvendigt. 
 
Richard: bestemt jeg synes det er en god tanke, det er klart derfor vi gør det først og fremmest spørgsmål et 
er om hvor relevant det er. Vi kan at se de falder, så det giver en indikation af at det er noget galt. Men om klik 
trough altså det vi egentligt vil have er adfærd i forhold til køb ik. Og word of mouth om det sendes videre om 
vi agerer på basis af det klik. Så det er helt klart meget grov statistisk. og som du hentyder på så er der nogle 
der siger det er uden at klikke på det og så er det top of mind. 
 
Jonas: Præcis, jeg tror reklamer i bund og grund handler om top of mind og jeg synes det var rigtigt spændende 
det du sagde før med at reklamer i traditionelle forstand på nettet ikke rigtigt har en eksistens berettigelse hvis 
man alligevel får sine reklamer andre steder fra, altså hvis jeg får det i stedet mine nyheder eller tv eller andre 
steder. Så er det ikke længere nødvendigt for mig fordi at det i bund og grund meget handler bare om top of 
mind. Hvis jeg skal ind og se ind ny film så er det batman vs superman fordi jeg har fået det gennem mit tv 
mine aviser og mine nyheder på nettet også, 
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Richard: Ja nemlig, vi ved også at reklamer at det ikke bare er information men også påmindelser og 
bekræftelse. Efter man har købt, men den påmindelse det der du ser altså du bliver eksponeret med batman 
vs superman og du føler det bare lidt ikke så meget information, det gør at jeg lige nok til at minde mig om ja 
jeg har læst det, og vi skal også bestille billet. Eller vi skal aftale hvornår vi skal se det. Så på den måde virker 
det uden man har rørt den reklame men bare minder om en på det, det har bare mindet mig om jeg skal gøre 
noget ved det. 
 
Daniel: Men hvis man så skulle prøve at tænke lidt over hvordan skulle branchen stoppe ad blocking, stoppe 
at pushe forbrugeren over i at udføre en adfærd der blokerer for reklamer. Skal man ligesom øge relevansen, 
det siger du man skal, men skal man også formindske den der intrusiveness og påtrængende det ligesom om 
der er de her to parametre, påtrængende og relevante, de kan ikke fungere alene. Hvis det er relevant men 
det er påtrængende betyder det ingen ting at det er relevant. Hvad tænker du om det? 
 
Richard: Jamen jeg synes det er , jamen for opgave nu har vi diskuteret de større perspektiver, nu det måske 
noget der skal være i diskussion afsnit, som projekt handler det jo om at gøre de så simpelt som muligt og jeg 
synes det der med hvornår er det at man agerer, hvornår er det man tager beslutning om at downloade en ad 
blocker og i hvilke situationer hvis man så siger okay man kigger på det generelle, hvad er det for en situation 
og hvornår var det altså indsamler data fra forbrugeren der har valgt det, hvad var det lige præcis den 
brugssituation der gjorde at i valgte, og i behov så irriteret og så skabe nogle hypoteser omkring det og så 
teste dem via det og så kommer der nogle teorier omkring hvad reklamebranchen skal passe på. De her 
situationer der skal du ikke have de her påtrængende ads, den her situation bliver de også irriteret men der er 
ikke noget effekt. Altså det synes jeg i skal, det kan være et spændende speciale. Men det andet aspekt det 
der med det der påtrængende hvor du får fuldside pop-up det er bare irriterende for alle, det fordi de har følt 
at forbrugeren ikke kigger nok har ikke haft nok klik through hvad ved jeg på deres nuværende reklame, så de 
nødt til at være mere påtrængende, men problemet vi er vi får altid en teknologisk backlash at man har blokket 
med det der slå lyd fra eller download ad blocker, så det er virkelig ikke vejen frem. Det ikke en krig mod 
forbrugeren, den opfattelse som en krig eller når man ser den adfærd, det skal ikke være en krig det skal være 
et samarbejde hvor man gør mere over til reklame som notifikations frem for push. 
 
Jonas: Hvilken reklametype tænker du er den mest intrusive er det videoreklamer eller pop ups eller overlays 
eller bare ekstrem mange støjfulde bannere eller store formater eller? Hvad tænker du er den mest intrusive 
form for reklamer? 
 
Richard: Jeg kan kun tale personligt, men hvis jeg tænker på reaktion altså den med lyd, altså nu har vi en 
funktion slå lyd fra så det må type på at mange forbrugere klager over pop ups lyd eller indlejret lyd ik. Normalt 
så har det være at du skal musen over men nu har vi ny reklame hvor det vises alligevel. Og bare at have den 
funktionelt det må tyde på at det er en af de mest irriterende. Men det ved jeg ikke det må man samle noget 
data på. 
 
Daniel: Jamen jeg tror det var det. Vi kom godt vidt omkring. 
 
Richard: jamen det faktisk spændende det der at kigge på i hvilke situationer altså jeg er ikke helt overbevist 
om maslow, men det betyder ikke at i ikke skal vælge det fordi så kan i teste det og så kan i finde ud af det 
ikke virkede. I sådan et speciale handler det om at være rimelig smal og bare i opstiller noget som virker 
troværdig, så kan du oppebærer resultater negativt. 
 
Daniel: Vi er i gang med at teste den her kobling mellem relevans og intrusiveness fordi vi sørg forbrugeren, 
vi har allerede indsamlet data omkring 500 besvarelser hvor vi spørg dem om hvor relevant de synes reklamer 
er og så har vi også spørgsmål i hvor høj grad de føler sig afbrudt. Det kan vi så måle op i mod om de har ad 
blocker eller ej hvad de synes om reklamer generelt. Fordi vi nemlig vil se om det er relevans der vægter 
meget, eller er det det afbryder. Det kan være forbrugeren synes det pisse relevant, men de synes det for 
intrusive, så slår de ad block til? Så behøver reklamebranchen ikke at arbejde lige så meget med relevansen 
der de meget godt med, men hey vi skal til og stoppe med det her intrusive, der skal vi finde andre måder. Det 
kan også godt være de synes det andet, det er ikke intrusivess det fordi de synes det slet ikke relevant. Så det 
prøver vi at arbejde med lidt flow teori og man bliver afbrudt i sit flow og skaber stor irritation. 
 
Jonas: Vores mest spændende test er at vi har bedt forbrugeren vores testpersoner om at rangerer 
reklametyper i forhold til hinanden hvilken er mest intrusive i stedet for at sige jeg synes pop up er mega 
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irriterende, jeg synes pre roll er irriterende overlays er irriterende, men når vi så spørger dem hvilken er mest 
irriterende fordi at det blev først relevant når jeg hvilken er mere irriterende end den anden i stedet for at begge 
bare er irriterende fordi skal jeg bare stoppe med begge to, nej , nummer to er faktisk okay, men okay er 
virkelig den der trækker til 
 
Richard: jamen det altid godt at stille folk over for et fald så bliver de mere konkret og det er relativt du kan 
ikke se om den er så irriterende at man vil vælge ad blocking til, det kan du lave andre test på, men den er få 
dem til at prioritere er en rigtig god ide 
 
Daniel: ja vi var jo bange for at folk ville svare meget enig i alt sammen, så kan vi ikke måle forskellen, men 
nu kan vi se videoreklamer som folk ikke kan afbryde er virkelig det der scorer mest. 
 
Richard: Ja det også det slemt 
 
Daniel: Man skal sidde og vente 30 sekunder på at vente 
 
Richard: Ja det er det værste 
 
Jonas: Så har vi et spørgsmål på bruger du ad blocker, ja eller nej og så hvis man siger nej, hvorfor jamen ja, 
men jeg har valgt ikke at gøre det, men ja jeg har bare ikke en ad blocker, det jo en spændende distinktion, 
jeg har ikke en ad blocker og jeg valgt ikke at bruge den, eller jeg har hørt om ad blockers, men jeg bruger det 
bare ikke. Altså som jeg ikke dertil at tage beslutningen endnu, fordi jeg ikke er generet nok endnu, men jeg 
kommer til et punkt bliver jeg presset, men så ved jeg faktisk jeg har muligheden for men jeg har ikke taget e 
bevidst valgt af det om jeg vil være en del af det 
 
Daniel: Vi håber jo på at kunne se i dataen, ja jeg har det, eller jeg kender til det men jeg har ikke valgt det. 
har svaret mindre over for irritationsmomentet generelt lavere end dem der valgt det, eller større relevans eller. 
 
Richard: Men i har ikke kigget specifikt på situationen? 
 
Daniel: Nej 
 
Richard: Det kan være næste skridt, og det skal i skrive i fremtidige forsknings fordi det er utroligt relevant, 
altså det er også når med segmentering i skal prøve og få noget segmentering demografisk social demografisk 
information omkring forbrugeren og hvilke typer det er også relevant at kigge på deres personlighed, altså 
hvordan er de generet hvor let de irriteres, det har i formentlige heller ikke spurgt om, men igen hvis man skal 
lave et større projekt, jeres projekt skal ses som en fortløbende til noget større. Så det skal i huske og se det 
i det perspektiv, hvordan vil i lave den rigtige undersøgelse, i scorer gode point, karaktermæssigt hvis i gør det 
ik. Fordi det er altså ret relevant at se det der hvilke situation skal reklamebranchen skal de holde sig væk fra. 
Det skal være uforstyrret ligesom tv2, film uden afbrydelser. Det skal for pokker vi skal ikke have reklamer i 
filmen, vi skal ikke have reklame 
 
Daniel: Vi har en teori om at flow teori i forhold til goal vs experiential vi tror på at , det jo bare påstand, det 
kan man teste i næste forsøg, men at det er mere untrusive når man er goal oriterentd fordi man er meget 
fokuseret man prøver lukke alt andet ude, man skal ud go finde noget, jeg skal finde noget billet til oslo nu, jeg 
skal ikke have en pop-up, men hvis du ligesom surfer, ligesom din søn kigger på blogs og sidder og afslappet 
og sidder og bare surfer rundt fordi det de kalder, at man så er mere modtageligt, men at man er mere 
modtagelig, jeg tænker på inden for experientiel altså jeg kan ikke huske ordet. Man går rundt på nettet bare 
for at surfe og kill time. Der ved man at modtagelighedsgraden er højere i den situation som helhed, så kan 
man selvfølge dykke dybere ned når man læser nyheder og man surfer efter tøj, men vi tror på at der er 
specifikke situationer. Det kunne være sjovt at anbefale reklamebranche hvis i kan identificere hvilke 
situationer forbrugeren er i, skal man ikke serve annoncer eller skal man serve annoncer, bliver det bedre her? 
 
Jonas: Ja man kan vel også næsten helt gå ud i, hvornår er man på dagen mest modtageligt for reklamer, hvis 
jeg bare sidder og browser rundt på ekstrabladet, så sidder man bare og slår tiden ihjel, men når man kommer 
hjem og bare vil slappe af så gider man ikke. 
 
Daniel: Ja helt sikkert vi synes det rigtigt spændende med hvilket mode man er i 
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Richard: Især hvis i tænker jer at karriere i branchen. Det masser de skal laves 
 
Daniel: Jamen vi arbejder allerede i branchen. Jamen cool. Tak for det 
 
Jonas: Tusinde tak for hjælpen, det var en fornøjelse. 
 
11.4 Bilag 4 Transkribering af interview Henrik Børjessen 

Henrik: Ja, jamen jeg har fået jeres spørgsmål på forhånd, og jeg synes i har fat i nogle rigtig spændende ting. 
 
Jonas: Tænker du på noget specielt? 
 
Henrik: Ja, det her med hvordan man kommer Ad blocking til livs, er rigtig spændende. Det er noget som 
sådan truer forretningen, altså den digitale forretning og det er noget som skal løses, fordi det bliver mere og 
mere. Det startede med at være på desktop, og så videre over på mobil, hvor det ikke er så meget endnu, 
men det er på vej der over og det er der trafikken ender med at være. Det er noget man skal finde en løsning 
på, ellers så er det svært at få den digitale forretning til at holde, det underminere annonceforretningen ik? 
 
Daniel: Jo 
 
Henrik: Men lad os bare tage den fra spørgerammen 
 
Jonas: Jamen lad os bare tage den fra toppen af så, og du må sige til, hvis det bliver for følsomt, hvor meget 
fyldte ad blocking sådan i dagligdagen hos Politiken? 
 
Henrik: Jamen, det klart, at det begyndte mere og mere fra 2014 og meget sidste år. Det begyndte det af fylde 
mere og mere fordi man kunne se at udbredelse blev større og større. Så skete der også det sidste år at Apple, 
var det ikke i 9eren, at lave nogle meget nemme genveje, hvor man kunne se at det også begyndte på mobilen. 
Nu er det selvfølgelig ikke så meget her, det er mest på desktop, men det kommer selvfølgelig, det er bare et 
spørgsmål om tid. Så det begyndte at fylde mere og mere fra 14 og rigtige meget sidste år. Men det var ikke 
noget medierne reagerede på, jeg tror ikke i har kunne se medierne udtale sig om det, jeg tror heller ikke i kan 
finde noget på det. Man har ligesom prøvet imens man arbejdede med det, at lade være med at gøre det til 
en stor debat. Og det bare for ikke at puste til ilden. Lad være med at skabe en kæmpe debat i medierne, for 
så ville der bare være endnu flere der brugte Ad blocking. 
 
Jonas: Var det noget der blev diskuteret blandt ledelsen, eller var det kun noget som blev diskuteret blandt 
teknikerne 
 
Henrik: Det blev diskuteret på alle niveauer. Man er heller ikke kommet til en rigtig løsning endnu. Jeg tror 
rigtig mange medier prøver ting af. Man har prøvet flere ting fx at lukke dem ude eller ved slå en handel af 
med brugerne fx hvis du fx gerne vil se indholdet, så skal du whiteliste det pågældende medie, ellers så skal 
du betale som betalende abonnement. Det var ting som vi skulle til at prøve af. Egmont var blandt de første 
der prøvede det med deres magasiner. Hvis du skal læse nyheder gratis, så skal du whiteliste os. Det prøvede 
de at teste og de forskellige medier har også prøvet at lave noget. Jeg tror faktisk dem som jeg anbefale jer at 
snakke med er JP. De har faktisk lanceret sådan en besked til Ad blocking brugere. Jeg ved ikke om i har talt 
med dem? 
 
Daniel: Nej det har vi ikke 
 
Henrik: Det skulle i næsten gøre, for der er flere spørgsmål som de aktivt har svar på. De har været ude og 
udtale sig om det. For når de har udtalt sig, så kan de også udtale sig til jer. Og jeg har et navn i kan kontakte. 
Det er digitale direktør Jens Nicolajsen. Det er ham som har udtalt sig, og det er ham som står for det. Det er 
nok noget at det mest konkrete der foregå lige nu. Alle forsøger nok at gå lidt med det og teste det selv, men 
JP har været ude og melde det her ud. 
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Daniel: Hvorfor tror du at der ikke er nogen der har grebet bolden, er det fordi man er bange for at skubbe 
trafikken over til det andre medier? Hvad tænker du om det? 
 
Henrik: Ja det tror jeg. De kan risikere at tabe det hele, hvis de er for hårde, og de andre ikke går med. Så set 
fra et mediesynspunkt så det er bedre hvis flere medier går sammen om en løsning. Så brugerne blev tvunget 
uanset hvor de gik hen, så er annoncerne altså en del af den deal man har. Og det er en del af prisen for at 
læse gratis. For kvalitets stof det koste altså penge at lave, og hvis man ikke vil betale for det og heller ikke vil 
se reklamer, så er det ikke muligt at producere det. 
 
Daniel: Vi har netop dykket ned i det i opgaven om at skifteomkostninger netop er lave digitalt netop også 
belyse hvis nogen går solo kan man risikere at tabe det på gulvet. 
 
Henrik: Ja det er også rigtigt. Bracheforeningen for det digitale DanskeMedier har lavet et udvalg som skal 
prøve at undersøge på fællesbasis, for hvad man skal gøre. I kan også prøve at snakke med dem. De er 
brancheforeningen for danske medier. 
 
Jonas: For lige at gå et skridt tilbage. Du sagde at Egmont havde testet noget af som en af de første. Deler 
man erfaringer blandt medier, eller holder man resultaterne for sig selv? 
 
Henrik: De delte noget. Jeg kan ikke huske hvad der blev delt. De lavede ikke presse eller pr. Det var i hvert 
fald den model, hvor brugerne skulle whiteliste, hvis de ville læse indhold. Jeg mener det var Euroman. Det er 
også relevant at snakke med dem. De gjorde det fordi de blev kontaktet af et firma der havde en teknologi, der 
kunne blokere for det. Og overrule en adblocking. Altså blokkere en bruger der brugte Ad blocking. 
 
Jonas: Det jeg tænkte på det var om man fra et ledelsessynspunkt delte erfaringer med hinanden, som at 
ledelsen delte deres erfaringer og sagde fx det her er noget der er værd at fortsætte med. Eller pas på man 
taber meget trafik her. 
 
Henrik: Der blev ikke nedsat noget udvalg på tværs at medier. Det er også et spørgsmål om hvad man må. 
Jeg kender ikke juraen her. Man skal også passe på, der skal stadigvæk være fri konkurrence man har ik. Jeg 
ved at man i de enkelte bladhuse har diskutere det rigtig meget. Er der ikke også sager i udlandet, hvor man 
har tabt retssager imod Ad blocking? 
 
Daniel: Den venter faktisk med at komme til højeste ret i tyskland så man kan få en endelig afgørelse, men 
det ser ikke så godt ud for medierne 
 
Henrik: Og i ser det så ud fra brugernes synsvinkel 
 
Daniel: Ja for vi også læst en masse artikler på nettet, og vi synes der mangler at gå et skridt tilbage og se det 
fra et forbrugerperspektiv, hvad er Adblocking eksistensberretigelse. Hvorfor er det forbrugeren tyer til det her 
middel. Og hvem er det egentlig, og man kan kigge indaf på medierne og sige, måske er det vores skyld? 
Måske har vi også været skyld i det. Og der vil vi også gerne som nogle der studere forbrugeradfærd 
undersøge, hvad er det for folk til at installere Ad blocker. 
 
Henrik: Det er jo fordi man har været generet at reklamer og man vil jo gerne undgå dem hvis man og det kan 
jo have mange til at gøre? Om annoncerne simpelthen er for lange eller for forstyrrende. Det er da klart, at de 
der pop-up reklamer, det ved vi de er forstyrrende og en anden ting vi også har hørt er det her retargeting er 
meget irriterende. Man bliver simpelthen forfulgt at bannere hele tiden, uanset hvor længe, lige indtil du sletter 
cookies. Og øhm retargeting man også skal passe med som Medie. Det er noget som kan koste brugere. 
 
Daniel: Hvad er så jeres erfaring når i introducerede nye formater hos brugere. Hvad fik i af feedback, klager, 
respons fra brugerne? 
 
Henrik: Jamen der var altid reaktioner. Men i forhold til hvor mange brugere man har, så var det ikke mange. 
Jeg fik altid brugerreaktioner op til mig, fordi vi skulle følge med på dem. Og det var ofte mig der svarede på 
dem. Og der var altid nogle der brokkede sig, men i virkeligheden var det ikke mange som brokkede sig, der 
var kun en promille samlet set. I forhold til den samlede mængde brugere der brokkede sig. 
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Daniel: Ja der gav lyd fra sig. 
 
Henrik: Ja så var der mange i stilhed som valgte en løsning som en Ad blocker. Der var også nogle af de der 
videoer som startede når man skulle læse en artikel. Så kom der en af de der popup videoer som startede af 
sig selv det er også et format man skal passe på med. Man skal i hvert fald overfor betalende abonnementer, 
måske overfor gratis brugere. Hvis man ksal se videoer PL i fodbold, så skal man se 2 videoer inden da. 
 
Daniel: Kan man slå en handel af med brugerne? 
 
Henrik: Nej 
 
Daniel: Fordi det vi har undersøgt, er om brugerne har forstået den her fair handel, fordi som medier omtaler 
denne handel, men brugerne ser det måske ikke som en fair handel. 
 
Henrik: Vi har ikke gjort det. Det som JP har gjort nu. Det er at de informere. Kære brugere, der er altså ikke 
gratis at lave kvalitetsnyheder, og kvalitetsindhold, derfor er det vigtigt at du vores annoncørens budskaber til 
gengæld kan du se vores indhold gratis, altså det som bliver lagt ud gratis. Og det er der egentlig mange der 
forstå. Og man kan jo godt gøre det sådan at det ikke er gratis, men jeg synes stadig at det fair nok at alting 
har sin pris, at vil man se gratis nyheder af kvalitet, så er der altså en redaktion som på en eller anden måde 
skal betales. Og derfor har de så valgt det her, og hvor langt de er kommet. Men jeg synes helt sikkert i skal 
kontakte Jens Nicolajsen. 
 
Jonas: Hvilke formater det som var for aggressive? 
 
Henrik: Det var dem som jeg nævnte: Popups bannerformater og video som er de slemme, og så den der 
retargeting tankegang, hvor forbrugeren føler sig kigget over skulderen. Det basere sig på en adfærd hvor de 
bliver kortlagt, den basere sig på at forbrugeren efterlader sig spor rundt omkring, som man så kan bruge 
reklamemæssigt, og det er der måske nogle som synes er ubehageligt. Så derfor er der nogle af de 
databaserede produkter man skal passe på med, man kan godt gøre det, men man skal gøre det på en begavet 
måde. Jo mere relevante og målstyrerende budskaber det er, jo bedre er det måske også. Hvis en eller anden 
mand får banket en eller anden kvinde parfume ind i hovedet det bliver de rigtig irriteret over, eller hvis de ser 
det samme banner igen og igen. Lige meget hvor de er henne, fordi der er retargeting på igen. 
 
Jonas: Når du siger at popups med videoer er de mest slemme, betyder det så man skal afstå helt fra at bruge 
dem, eller er de okay at bruge dem i vis omfang? 
 
Henrik: Det er okay at bruge dem i et hvis omfang. På Politiken der talte vi meget at skelne i mellem betalende 
brugere og gratis artister. Særligt betalende brugere talte vi meget skulle skånes fordi, de betaler jo for det 
redaktionelle så dem tjener man jo noget. Så giver det ikke mening at de også skal betale med reklamer som 
dem som kommer gratis, hvor det eneste man kan tjene penge på at det gratis. Så hvis man er betalinger 
bruger i Politikens univers er det ikke særlig mange banner vinduer og der ikke nogle af de der popup vinduer, 
som der er for dem er der gratis. Det handler om at dem som kommer ind på sitet de skal betale noget ikke vil 
abonnere på indholdet. Det er fx det EB gør når de viser to videoer, så er det fordi de ved at indholdet er i høj 
kurs, så kan de vise mere, fordi brugerne siger okay det så fair nok, det vil jeg gerne betale for. Så snart 
indholdet er i høj nok, så vil man gerne give mere. 
 
Jonas: Det kan jeg godt forstå, men jeg tænker bare, at nogle formater vil være så frustrerende, at uanset 
formatet, at man ikke kan udstå dem, som fx popups og preroll som de videoer som EB kører. Selv om det så 
er noget som brugerne virkelig gerne vil have, så er formaterne bare så aggressive at brugerne siger stop. 
Kan man ikke argumentere for at hvis man på Politiken hvis brugerne de her meget voldsomme formater, så 
er man med til at skabe flere ad blocking brugere? 
 
Henrik: Helt sikkert, det er en risiko. Man er vant til på nettet, at alting er gratis, og det er også det man kan 
kæmper med i det her abonnements moddeler man kører med, og det er noget som kun er et klik væk som 
helt sikkert er gratis, og DR også fungere med nogle fine ting som er et annoncefrit miljø, så er man som 
forbruger ikke særlig tolerant over for det. Man kan altid klikke sig over på noget hvor man kan få det. Så hvis 
det er nogen som er særlig slemme, så er der risiko for at miste brugeren eller at de hamrer en ad blocker på. 
Og så kn whiteliste hvor det er roligt eller slet ikke nogen. 
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Daniel: Du nævnte noget ret interessant med at brugeren ikke ønsker reklamer, hvad er din forestilling om at 
medierne der presser brugerne til at få ad blocking, eller vil de få uanset hvad? 
 
Henrik: De ville nok få det uanset hvad. Hvis man siger til en forbruger, kunne du tænkte dig det reklame frit 
eller med reklamer, så siger 9/10 at de gerne vil slippe for reklamer. Og de har vendt sig til at de var for 
intrussive og det er noget med der hele tiden kommer nye bannerformater som er større og som kan mere. 
Og så til at starte hvor det bare var sådan nogle stille og rolige nogle meget stille bannere man bare kunne 
klikke på, og efter at bannere kan expande eller starte med høj med lyd et eller du ved, så bliver de vendt til 
at det er altså ikke særlig godt og så bliver de. Men jeg tror altså også at branchen godt ved det, og at man 
begynder at tænke i mere rolige formater igen. Øhm Blandet native formater fx som er det sidste nye hvor man 
ligger, hvor man lægger sig væk fra bannere, hvor man lægger annoncerens links ind i miljøet som beslægtet 
stof, det vil være noget som måske endda bliver kodet, så det ikke bliver ad blocking, men så det bliver roligt 
og en del af det medie man ser. Og øhm det er det nye, og det er der nogle der mener er vejen, måske ikke 
hele vejen, men en del af vejen. 
 
Daniel: Hvad er din vurdering af brugere med ad blocking, kan man omvende dem? Nu har de jo ad blocking, 
nu lever de i et reklame frit miljø. Som du siger så vil 9/10 vælge reklamer fra, hvad tænker du? 
 
Henrik: Jeg tror stadigvæk ikke at det enkelte medie kan gøre noget alene.  Jeg tror de fleste vil begynde at 
tænke at man ikke kan gøre noget alene og så vil man begynde at forsøge med det gode som kære bruger, 
vil du læse her bliver du nød til at slå den fra. Hvis de ikke gør det, så kan det risikere at man så vælger den 
hårde model i stedet for. For hvis alle gør det så har brugerne ikke noget sted at gå hen. Og så bliver man 
nødt til at betale. Det svarer lidt til hvis du vil læse premium hos JP eller Politiken eller EB så bliver du nød til 
at betale for det er spæret inde bag en hængelås. Og hvis man ligesom kan gøre det imod en ad block bruger, 
og sige hvis du ikke ivl det, så er du ikke velkommen her, så er det en løsning der har effekt, men den har kun 
effekt hvis alle medier gør det ellers kan man bare søge andre steder hen hvor der ikke er så restriktivt. 
Det var lige noget jeg hørte i sidste uge, hvor jeg var til et seminar, at hørte at nogle af ad blocking 
virksomheder, er gået i dialog, hvor de whitelister visse annonceformater, har i hørt noget om det. 
 
Daniel: Ja det var vi læst, at de gerne ivl være med på en bølge for at gøre nettet mere rent, derfor åbner de 
op. Også fordi de at så får de også et nemmere liv. 
 
Henrik: Det tror jeg også. Det er også noget som kan være en løsning, hvis man kan finde et niveaet som gør 
at man helt masse formater man trods alt kan tjene penge på, plus at den der native advertising som helt 
sikkert også vil være noget som hjælper og som ikke vil bimle og bamle som vil virke mere relevant. 
 
Daniel: Tror det er realistisk at medier vil gå sammen for eller anden form at lukke ad blockers ude? 
 
Henrik: Det er godt nok et godt spørgsmål. Der er man i øjeblikket hvor man ikke ved det, det er svært at sige, 
man er i en situation hvor medierne prøver at lave deres eget og prøver sig af det med det, men jeg tror også 
man er så langt at man godt kan se i eller anden forstand skal gå samme vej, og så kan det godt være at der 
krusninger på i hvilken grad det så er. Men om der bliver noget ud af som danske medier laver, det vil tiden 
vise, det er man ikke kommet så langt med endnu. Det er spændende hvad Danske Medier som er 
bracheforeningen finder ud af. Jeg ved i hvert fald de har nedsat et udvalg som skal prøve at finde ud af det. 
 
Jonas: Hvis nu at udvalget fandt ud af det var nødvendigt at alle medier gik sammen for at blokere ad blocking, 
er det så realistisk, at alle medierne vil gøre det? 
 
Henrik: Jamen det er jo det der er spørgsmålet, for hvis der er et medier der hopper ud, og tænker det er fint, 
så tager vi alle brugerne, så vil det være kortsigtet. Det er et godt spørgsmål, jeg ved ikke hvor vi ender med 
det. 
 
Jonas: Du sagde før at man i ad blockers kan lave sådan nogle whitelister, så man kan lave aftaler om hvilke 
formater der er ok, tænker du samtidig som medie, at man har tilladt formater som har været for aggressive? 
 
Henrik: Øh ja dem jeg nævnte her, for det er dem der forstyrre, og det er dem man skal passe på med. Jo 
mere de bimler og bamler. Så det kan godt være man er gået for langt, men det også fordi at man tillader 
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endnu mere intrussive banner formater for at trænge igennem banner junglen, hvis der på et site vil være 7-8 
eller 9 eller 10 annonce placeringer, så er det jo også et spørgsmål om at trænge igennem og få brugernes 
opmærksomhed. Og her har det været nødvendigt at være endnu mere kreativ. Men det virker også som om 
at også mediebureauer også er blevet enige om at man skal finde noget mere rolige formater og native 
formater. 
 
Daniel: Det vi også gerne vil høre noget om er at man skal være to til at danse tango, og hvad tænker du om 
medier har sagt okay så kører vi med de her formater, hvilke overvejelser gør man sig når de skal have nogle 
nye formater. Hey vi ved godt brugeren bliver irriteret, men der ligger en stor pose penge her. Hvordan er det 
egentlig det foregår? 
 
Henrik: Ved annonceformater er ikke noget medierne har fundet på, der er noget som er kommet ude fra og 
så spurgt om de vil have det. Der er sådan nogle formater som er meget gængse i branchen, og når der så er 
kommet noget nyt, altså vil i have denne her kampagne, så skal i kunne det her, og så siger medierne, nå 
okay det må vi undersøge. Så er der nogle medier der har sagt ja med det samme og andre har været en tur 
omkring deres redaktion og spurgt om man kunne gøre det, er det ok? Og nej, det skal laves om. Men det har 
ikke været sådan at man laver om på de der standard formater. Så skal det ikke være vanskeligt, så skal de 
ikke lave særskilte formater til alle medierne. Der siger de okay, de skal køre de her tre forskellige formater, 
vil i være med, så siger de okay. Kan vi blive enige om en pris. Så kan man ligesom blive tvunget, og så er 
der nogle der har sagt ja, og andre der har sagt noget andet. Så er det er den vej det er gået. Det er ikke 
medierne som har fundet formaterne, og som har udfordret skæbnen. Det er ligesom noget de hele tiden har 
måtte forholde sig til kom ude fra. 
 
Daniel: Men tænker du om medierne burde have sagt. Det kan godt være det kommer ude fra, men her burde 
man stille sig på bagbenene og sige, det her vil vi ikke være med til. 
 
Henrik: Ja, det kunne man godt sige, men man står lidt der igen, hvis en siger ja og en anden siger nej, så står 
man der med sin stolthed og tjener ingen penge. Så der kræver det at alle siger nej, før det har en effekt. Der 
har altid været medier som har været meget aggressive, og som har sagt ja til det meste, men har måske også 
haft et behov for at tjene de penge. Det har været hårde tider for mediebranchen, mange af de store digital 
sites, har også haft en stor print forretning ved siden af med store abonnements markeder og store annonce 
markeder som også lider af at læsertallene er faldet.  Det vil sige at annoncekronerne rykker over i mod det 
digitale, og det vil sige at tjener man ikke pengene på print, må man samle dem op andre steder og få de 
penge man kan.  Derfor har man mange medier sagt Ja til de ting, og kørt den spiral godt og grundigt op. 
 
Daniel: Ja, for kunne man forestille sig, at hvis medierne ikke manglede penge, og at så kunne medierne have 
sagt til de formater? 
Henrik: Ja, det kunne man godt, det kunne man sagtens. Man kunne også forestille sig at hvis forretningen 
var abonnements baseret altså hvis man lever af det, så kunne man i højere grad sige nej til de aggressive 
formater. Men netop det at man typisk alle har haft gratis sites med nyheder som var gratis i mange år, og så 
begyndte nogle med hængelås og andre med media model og sådan noget. Så fordi modellen har været gratis 
indhold, har indtjeningen kun kommet ind gennem annoncer og det først for nyligt at abonnementtjenester er 
begyndt at fylde noget. 
 
Jonas: Tænker du stadigvæk at man som medie kan vente på hvad DanskeMedier finder du af, eller hvad 
andre medier finder ud af eller problemet så stort nu at man bliver nød til at agere? 
 
Henrik: Jamen jeg vil sige, det er fint nok hvis der kommer en brancheløsning den vej, men man skal ikke 
regne med det og man skal ikke vente. Man ser heller ikke nogen som er total restriktive og der bliver af 
medierne lavet mange tests i øjeblikket, til at finde ud af hvordan det her virker indtil man ligesom er klar med 
en eller anden samlet. Fordi er man alt for optrappende, hvad sker der så i forhold til trafikken på sitet?. Taber 
man først traffikken på sitet, så vender den aldrig tilbage. Det er lidt spændende hvad i finder ud af, for så er i 
dem som er mest klar. 
 
Daniel: Jeg har faktisk et sidste spørgsmål, det lyder ikke som om man har haft forbrugeren first. Fordi man 
har været økonomisk pressede, så har man været mere tilbøjelig til at tage imod de her aggressive formater, 
og det har ligesom givet bagslag. 
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Henrik: Det har det jo. Det er det først nu ved at gøre, hvis ad blocking går ind og overtager. For det har jo 
stadigvæk været en rigtig fin forretning igennem mange år. Og det først nu for alvor i de seneste år at Ad 
blocking for alvor har udbredt sig på desktop, mens stadigvæk ikke er det store problem på mobilen. Det har 
selvfølgelig været noget der har været rigtig gode forretningsmuligheder i. Og så er denne her ting kommet, 
som er truslen og det er jo klart at hvis man så er gået for langt. Og det er svært at sige, for i mange år var det 
der jo ikke og brugerne har jo altid været vant til at få tingene gratis, og de skal til at vende sig til at ting har sin 
pris. 
 
Daniel: Også især interessant i forhold til, hvordan Ad blocking virker, som vi også skriver i vores speciale. Der 
skal kun en synder til at alle bliver ramt af det og så er sværere at få forbrugeren til at whiteliste dit site. Så det 
går udover mange, der er de få der ødelægger det for mange. 
 
Henrik: Jeg tror ikke der har været så stor forskel på hvad medierne har tilladt. På de formater her som dansk 
forbruger på alle de store sites, der ser man de her ting. Så det er ikke sådan her at et medie har ødelagt det 
eller to. Det har været sådan noget med at hvis du ikke ville acceptere de her formater, så har du ikke fået 
kampagnen. Så derfor har de fleste været på. Så kan man sige at nogle har lidt flere end andre. EB.dk har 
nok lidt flere, men det ved man også godt, fordi sådan er det der inde. Hvor imod er man på de finere sites, så 
vil der ikke være en forventning om at få ligeså store formater, så store og så levende formater. Jeg tror det 
handler om at man skal stoppe op og finde på noget nyt, noget mere roligt. Det virker også på som om at 
banner effekten ikke er der længere og bureauerne også tænker mere i lazyformaterne fordi der ved at effekten 
også er der. 
 
Jonas: Du nævte lige før at forbrugerne også skal acceptere reklamer. Tænker du at fremtidens digitale 
forretning er afhængig af at man får uddannet brugerne, at man simpelthen har været for forkælede før til at 
acceptere at der simpelthen er reklamer. At de skal acceptere at der også kommer til at være reklamer. 
 
Henrik: Ja det vil jeg sige. Ellers så skal man udgive det stof til dem. Hvis ikke man har den indtjening igennem 
abonnement ordninger, og man ikke kan tjene det igennem annoncer, så bliver man nød til at lave besparelser 
på redaktionerne, og så kan man ikke levere samme indhold. Og jeg tror inderst inde, så ved forbrugerne det 
godt. De ved det jo godt. Og tidligere har de ikke haft muligheden for at vælge reklamerne fra. Og man kan 
sige i aviserne er der også masser af annoncer. Men det kan du ikke gøre noget ved. Du betaler dit 
abonnement dyrt alligevel. Det acceptere man, fordi man godt ved ellers var det meget dyrere. Så det er lidt 
det samme man skal over i her. Alting koster penge og alting har sin pris. 
 
11.5 Bilag 5 Reliabilitets analyse 

11.5.1 Bilag 5.1 H1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,757 ,757 3 

Inter-Item Correlation Matrix 
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Reklamer på 

hjemmesider 

påvirker min 

oplevelse af 

hjemmesider 

positivt 

Reklamer på 

hjemmesider 

informerer mig 

ofte om gode 

tilbud 

Reklamer på 

hjemmesider er 

typisk relevante 

for mine 

interesser 

Reklamer på hjemmesider 

påvirker min oplevelse af 

hjemmesider positivt 

1,000 ,595 ,439 

Reklamer på hjemmesider 

informerer mig ofte om gode 

tilbud 

,595 1,000 ,492 

Reklamer på hjemmesider er 

typisk relevante for mine 

interesser 

,439 ,492 1,000 

 

11.5.2 Bilag 5.2 H2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,712 ,712 2 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Hvad synes du 

om mængden af 

reklamer på 

hjemmesider 

Jeg undgår 

bevidst 

hjemmesider 

med for mange 

reklamer 

Hvad synes du om 

mængden af reklamer på 

hjemmesider 

1,000 ,528 
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Jeg undgår bevidst 

hjemmesider med for mange 

reklamer 

,528 1,000 

11.5.3 Bilag 5.3 H3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,841 ,841 2 

Inter-Item Correlation Matrix 

 

Når der er 

reklamer på 

hjemmesider 

forstyrrer de mig 

ofte 

Reklamer på 

hjemmesider 

gør ofte 

navigering på 

hjemmesider 

mere besværligt 

Når der er reklamer på 

hjemmesider forstyrrer de 

mig ofte 

1,000 ,712 

Reklamer på hjemmesider 

gør ofte navigering på 

hjemmesider mere 

besværligt 

,712 1,000 

 

11.6 Bilag 6 Frekvensanalyser 

11.6.1 Bilag 6.1 Køn 
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11.6.2 Bilag 6.2 Alder 
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11.6.3 Bilag 6.3 Alder / Bruger du Ad blocker	
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11.6.4 Bilag 6.4 Demografi 

11.6.4.1 Beskæftigelse 
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11.6.4.2 Uddannelse 
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11.6.4.3 Landsdel bosat 
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11.6.5 Bilag 6.5 Bruger du en Ad blocker 
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11.6.6 Bilag 6.6 Kender du til Ad blocker 
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11.6.7 Bilag 6.7 Hvor længe har du brugt en Ad blocker? 
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11.6.8 Bilag 6.8 Kender du til Ad blocker / Køn 

 

 



BILAG 

Side 129 af 150 
 

 



BILAG 

Side 130 af 150 
 

11.7 Bilag 7 Krydstabeller 

11.7.1 Bilag 7.1 Analyse af H1 
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11.7.2 Bilag 7.2 Analyse af H2 
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11.7.3 Bilag 7.3 Analyse af H3 
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11.7.4 Bilag 7.4 Analyse af H2 
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11.7.5 Bilag 7.5 Analyse af H5 
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11.7.6 Bilag 7.6 Analyse af H6 
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11.8 Bilag 8 Compare Means 

11.8.1 Bilag 8.1 Compare af H6 
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