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Abstract 

 

The development and growing reach of Web 2.0 have changed to way companies interact with 

consumers from being transactional to relational. Web 2.0 is all about interactive dialogues and 

engagement with the consumers, but new opportunities can also mean new challenges: What can 

the companies do when the digital consumer engagement is missing? The purpose of this thesis is 

to investigate how companies can use principles from behavioural economics to affect the 

consumers’ behaviour on digital medias with digital content marketing. Empirical data from 98 

consumers have been gathered through a quantitative Internet-interview, where different 

questions have been asked regarding digital content, communication platforms and content tools. 

The analysis shows that it is possible to influence the consumers’ behaviour in different situations 

with digital content marketing. The consumers are mostly influenced by interaction-oriented 

content, but also task-oriented and self-oriented. Consumers are very willing to engage with 

companies, when the communication is influenced by horizontal opinion leaders. They consider 

others attitude towards a product before deciding and they consider the product/company to be 

more trustworthy, when recommended by others. Consumers are also influenced by vertical 

opinions leader when engaging with a company, but there seems to be a general lack of trust from 

the consumers, which the companies need to address. The companies can also influence the 

consumers with task-oriented content, such as offers, subscriptions and memberships. Through this 

analysis of consumer behaviour, it has been observed, that consumers sometimes make decisions 

which deviates from the principle of rationality. Especially heuristics and bias are present in all types 

of content, but the consumers also show behaviour, which is affected by principles from the 

prospect theory and intertemporal choices. It is possible for the companies to use a more strategic 

approach, when they wish to influence the consumers’ behaviour on digital medias.  
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Indledning 

Indledning 

 

I takt med internettets udbredelse, de digitale mediers popularitet og dermed også digital 

marketings, har virksomheder fået helt andre muligheder for at udbrede sit budskab omkring sit 

brand.  

   Virksomheders interaktion med forbrugere har i mange år været transaktionsbaseret, men 

tendensen er nu, at interaktionen er relationsbaseret (Egan et al., 2011). Web 2.0’s udbredelse har 

givet virksomhederne en mulighed for at interagere med sine forbrugere på anden vis end de 

traditionelle medier. En nyere betegnelse for marketingaktiviteter, som ikke har til sinde at 

“forstyrre” forbrugeren, men derimod interagere med sine forbrugere og skabe værdi, kaldes digital 

content marketing (Pulizzi et al., 2009). Med content marketing anskues de digitale medier som 

platforme med forskellige kommunikationsteknologier, der giver mulighed for at skabe interaktive 

dialoger mellem deltagerne. Modsat marketing på de traditionelle medier og Web 1.0 handler 

content marketing og Web 2.0 om den dialog og samspil der figurerer mellem dets brugere, snarere 

end udelukkende at kommunikere udviklernes budskab (Montalvo, 2011).  

 

7 ud af 10 danskere er aktive på de sociale medier, hvor Facebook, Instagram, Snapchat og LinkedIn 

er de mest populære (Danmarks Statistik, 2016b). Især unge under 18 år er storforbrugere af de 

sociale medier. Blot 3 % bruger ikke de sociale medier. Denne tendens afspejles også hos de endnu 

yngre børn, hvor man oplever at tidsforbruget på traditionelt TV falder, mens tiden foran tabletten 

stiger (DRs Medieudvikling, 2016). Denne generation af børn og unge mennesker forventes ikke at 

ændre adfærd i takt med de bliver ældre, tværtimod vil deres forventninger til sociale medier, dets 

indhold og deres egen online tilstedeværelse formentlig stige i takt med de bliver ældre, og børns 

medieadfærd har derfor en vis forudsigelseskraft, som ikke kan ignoreres - virksomhederne må 

justere sig til fremtidens forbrugere, hvis de ønsker at være en del af deres liv. 

   De danske virksomheder er ved at få øjnene op for hvilke muligheder de digitale medier giver, og 

de øger gradvist deres tilstedeværelse på medierne. En opgørelse fra 2016 over IT-anvendelse i 

danske virksomheder viser, at 64 % af alle virksomheder i Danmark er “aktive brugere” på de sociale 
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medier, hvor annoncering ikke medregnes som aktiv brug - det er altså virksomhedens aktiviteter 

udover deres betalte tilstedeværelse (Danmarks Statistik, 2016a). Der ligger forskellige årsager bag, 

når virksomheder beslutter sig for at være tilstede på de sociale medier, hvor markedsføring og PR 

er de mest hyppige (Danmarks Statistik, 2016a). Virksomhedernes øgede tilstedeværelse på de 

digitale medier er dog ikke ensbetydende med, at de har de rette metoder til at engagere brugerne 

og der findes et utal af virksomheder, hvis formål er at hjælpe virksomhederne med at forøge 

engagementet på deres digitale medier. 

  

Siden virksomhederne begyndte at være opmærksomme på potentialet i branding har der hersket 

to forskellige antagelser om hvordan virksomheden kan planlægge og eksekvere deres brand- og 

marketingaktiviteter. Disse antagelser er overordnet delt op i to forskellige paradigmer. Det 

paradigme, som først opstod, har et positivistisk udgangspunkt, hvor det er en antagelse, at 

virksomheden ejer og kontrollerer brandet fuldt ud. Virksomheden kommunikerer sit budskab til 

passive forbrugere, hvor hovedfokus er brandets egen DNA (Heding et al., 2016). I det andet 

paradigme reflekteres der over brandet, dets grundlag og værdier i en interaktion mellem 

virksomheden og forbrugeren. Dette paradigme antager et konstruktivistisk perspektiv, hvor 

brandet skabes i samarbejde mellem virksomheden og den aktive forbruger (Heding et al., 2016). 

Her ses marketing på en måde, hvor virksomhederne kan:  

 

“identify and establish, maintain and enhance and, when necessary, terminate relationships 

with customers and other stakeholders, at a profit so that the objectives of all parties 

involved are met; and this is done by mutual exchange and fulfilment of promises” 

(Grönroos, 1994, s. 9).  

 

Begge brandparadigmer fokuserer på hvordan der kan skabes værdi for brandet, enten med fokus 

på produktværdi eller kundeværdi. Med virksomhedernes tilstedeværelse på Web 2.0 og især de 

yngre generationers forbrug af digitale medier ser vi et marked, som udvikler sig i en helt ny retning.  

 



 

8 af 132 

 

 

Indledning 

De traditionelle brandparadigmer beskæftiger sig med perceptionen af brands og bidrager ikke med 

noget svar på hvordan man kan påvirke forbrugernes adfærd på de digitale medier i form af 

engagement. Når virksomhederne arbejder ud fra de traditionelle brandparadigmer, er der nogle 

bestemte antagelser om forbrugerne, som er med til at påvirke virksomhedernes eksekvering af 

strategierne. Disse antagelser afstedkommer fra den klassiske økonomi, som udspringer af Adam 

Smiths metafor om “den usynlige hånd”. Adam Smith anskueliggører forholdet mellem den frie 

markedsøkonomi og udbud/efterspørgsel med forklaringen om, at så længe hvert individ forfølger 

sine egne interesser og optimerer sin egen velfærd, så justerer markedet sig selv (Heding et al., 

2016). Når virksomhederne i deres daglige tilstedeværelse på de digitale medier oplever, at der ikke 

er tilstrækkeligt engagement på deres digitale medier, er det derfor med en antagelse om, at 

forbrugerne allerede har taget en rationel beslutning om, at det ikke er nyttemaksimerende.  

Problemstilling 

Som beskrevet i introduktionen står det klart, at virksomheder og forbrugere er kommet på de 

digitale medier for at blive. Det er dog ikke altid, at virksomhederne oplever den engagement som 

de ønsker, men hvad kan de gøre for at påvirke engagementet hos sine forbrugere, når nu der 

hersker en antagelse om, at forbrugerne allerede handler rationelt og nyttemaksimerende? 

 

“As markets change, marketing theories must also change to accommodate them  

                  (Kozinets et al., 2010, s. 71) 

 

Når de traditionelle brandparadigmer kommer til kort, grundet deres manglende indsigt i hvordan 

man kan påvirke folks adfærd, kunne det i stedet være en idé at kigge mod en af de andre skoler, 

der er udsprunget af den klassiske økonomi, nemlig adfærdsøkonomien.  

 

De to overordnede temaer, som både den klassiske økonomi og adfærdsøkonomien beskæftiger sig 

med er beslutningstagning og rationalitet, hvor adfærdsøkonomien beskæftiger sig med hvornår, 

hvorfor og hvordan individer afviger fra de klassiske rationalitetsprincipper. Denne afhandling 

antager ikke fra start af, at adfærdsøkonomien kan besvare alle spørgsmål og løse alle problemer, 
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men undersøger derimod om adfærdsøkonomien kan være den rette vej at gå, når den klassiske 

økonomi kommer til kort. 

 

Denne afhandling vil kigge nærmere på, hvordan virksomhederne kan påvirke forbrugernes 

engagement på digitale medier, ved at se ud over de traditionelle teorier og antagelser om 

købsadfærd og i stedet kigge hen mod adfærdsøkonomien. Denne analyse bunder ikke i, at en 

konkret virksomhed har udfordringer med forbrugeres digitale engagement, men afstedkommer 

derimod af en nysgerrig tilgang til, hvorvidt det er muligt at bruge principper fra adfærdsøkonomien 

til at påvirke forbrugernes adfærd på de digitale medier.  

 

Problemformulering: Hvordan kan virksomheder bruge principper fra adfærdsøkonomien til at 

påvirke forbrugernes adfærd på de digitale medier med digital content marketing? 

 

Analysespørgsmål: 

- Hvordan påvirkes forbrugerne af forskellige digitale elementer? 

- Hvilke digitale elementer drives af principper fra adfærdsøkonomien? 

 

Denne problemformulering vil blive forsøgt besvaret gennem en analyse af forbrugeradfærd. Den 

vil ikke beskæftige sig på organisationsniveau, hvorfor problemstillingen er overordnet, ligesom der 

heller ikke vil fokuseres på virksomheders konkurrencesituation, omgivelser, strategiske situation 

og lignende. Analysen vil udfordre den tankegang, der har eksisteret i mange år om, at forbrugerne 

allerede nyttemaksimerer.  

 

I det næste afsnit vil jeg kort redegøre for afhandlingens afgrænsninger og definere centrale 

begreber, hvorefter afhandlingens videnskabsteoretiske overvejelser vil blive præsenteret. 
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Afgrænsning og begrebsafklaring 

For at holde en rød tråd i afhandlingen, opstilles og udelukkes der en række forhold, som er med til 

at besvare afhandlingen. Samtidig vil de mest centrale begreber uddybes. 

 

Demografisk afgrænsning 

Analysen vil kun omfatte dansktalende forbrugere, da indsamlingen af data vil foregå på dansk. 

Derfor vil afhandlingen udelukkende give et billede af de danske forbrugere. 

Begrebsafklaring 

Afhandlingen benytter overordnet disse begreber om forskellige aktører: 

 

- Virksomhed: Enhver organisation, der har til formål at akkumulere overskud eller på anden 

vis have en agenda, hvor det er nyttigt at være i interaktion med forbrugere. Uanset om 

navneordet er beskrevet som bestemt/ubestemt eller i ental/flertal henvises der ikke til en 

bestemt virksomhed. 

- Forbruger: En køber, som handler eller indgår en aftale med en virksomhed. Betegnelsen 

kunde kan også være benyttet som synonym. Da det ikke altid er muligt at vide om aktørerne 

på de digitale medier endnu har indgået en aftale med en virksomhed, bliver begrebet også 

brugt om potentielle forbrugere. Uanset om navneordet er beskrevet som 

bestemt/ubestemt eller i ental/flertal henvises der ikke til en bestemt forbruger. 

- Individ: Betegnelse for en person. Uanset om navneordet er beskrevet som 

bestemt/ubestemt eller i ental/flertal henvises der ikke til en bestemt person. 

 

Afhandlingen beskæftiger sig med forbrugernes adfærd, i form af engagement, på de digitale 

medier, hvilket defineres således:  

 

- Adfærd: Et individs aktion eller reaktion, i dette tilfælde efter at være blevet påvirket af 

stimulus/stimuli 
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- Engagement: Da afhandlingen beskæftiger sig med online engagement, skal engagement 

forstås som den reaktion eller aktion individer udviser online: Kommentarer, likes, delinger, 

se videoer, følge links, downloade/læse kataloger, køb og lignende  

- Digitale medier: De digitale medier ses som en betegnelse for tre forskellige slags medier: 

paid media, owned media og earned media. Disse tre slags medier eksisterer også offline 

(Mogensen, 2015), men denne afhandling beskæftiger sig udelukkende med den digitale del. 

En uddybelse af disse begreber vil ske i teoriafsnittet. 

 

Sociale og digitale medier 

Begreberne digitale medier og sociale medier er blevet brugt i flæng i indledningen, grundet 

opgaven overordnet beskæftiger sig med de digitale medier, men mange undersøgelser om 

forbrugeres og virksomheders online tilstedeværelse beskæftiger sig udelukkende med de sociale 

medier. 

 

Content marketing 

Som nævnt i indledningen eksisterer der en ny form for marketing, som ikke beskæftiger sig med at 

forstyrre forbrugerne, men derimod at levere værdifuld, digital content til dem. Afhandlingen vil 

tage udgangspunkt i, at det er denne form for digital marketing virksomheden benytter sig af, når 

de ønsker at påvirke forbrugernes adfærd. Dette skyldes at et af content marketings formål er at 

engagere forbrugerne, så derfor virker denne form for marketing særlig interessant. Dette 

ekskluderer andre mindre relevante former for online marketing, for eksempelvis SEO1, der 

beskæftiger sig med hjemmesiders hitrate, eller display advertising, hvor en virksomhed annoncerer 

via bannere.  

 

Content marketing dækker over den overordnede form for marketing, hvor virksomheder skaber 

værdifuldt indhold til deres forbrugere, mens de digitale medier er en platform, virksomhederne 

                                                      
1 SEO = Search engine optimization 
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kan benytte sig af, for at dele det indhold de skaber. Content marketing begrænser sig ikke kun til 

online marketing; andre platforme, hvor content marketing anvendes, er print eller in-person 

(Pulizzi, 2014). Det indhold som skabes kan sagtens deles af virksomheden på eksempelvis både 

print og digitale medier, som det oftest ses for eksempel med brandkataloger - hvis indholdet 

nævnes i opgaven er det med en antagelse om, at indholdet er tilgængeligt på de digitale medier. 

 

Næste afsnit vil beskæftige sig med afhandlingens videnskabsteori, som også er en særlig form for 

afgrænsning. 

 

Videnskabsteori 

Dette afsnit vil beskæftige sig med afhandlingens videnskabsteoretiske paradigme, hvilket er en 

anerkendelse af, at måden hvorpå forskningsspørgsmål stilles og hvordan forskningsdesign 

anvendes, er med til at afgøre, hvilke resultater man finder (Egholm, 2014).  

   De forskellige videnskabsteoretiske paradigmer er metateorier, som er baseret på bestemte idéer 

om, hvordan verden hænger sammen (ontologi) og hvordan vi kan erkende verden (epistemologi). 

Den videnskabsteoretiske retning man vælger, er med til at påvirke hvilke grundopfattelser, der 

ligger bag de spørgsmål der bliver stillet og dermed hvad afhandlingen vælger at fokusere på 

(Egholm, 2014).  

 

Ontologi er et centralt begreb i videnskabsteorien og betyder “læren om væren” (Egholm, 2014). 

Hvilken ontologisk retning paradigmet har, er med til at afgøre de grundlæggende antagelser om 

verdens natur; de to retninger inden for ontologien er den ontologiske realisme og den ontologiske 

konstruktivisme. Som beskrevet i Egholm (2014), så søger den ontologiske realisme at undersøge og 

forstå verden uafhængigt af, hvordan man som individ selv forstår den, mens den ontologiske 

konstruktivisme fokuserer på hvordan verden opfattes fra et individs perspektiv. I denne afhandling 

søges problemstillingen at besvares ud fra et realistisk udgangspunkt, hvor det er en antagelse, at 

de fænomener og forbindelser som studeres findes ude i virkeligheden også eksisterer uden min 

tilstedeværelse og interesse i problemstillingen. 
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   Et andet centralt begreb i videnskabsteorien er epistemologien og handler om hvordan vi erkender 

viden, herunder dens egenskaber, ophav og grænser (Egholm, 2014). Et paradigmes erkendelse af 

viden, er med til at definere hvordan man kan vurdere viden, herunder hvad der opfattes som gyldig 

og troværdig viden (Egholm, 2014). I denne afhandling anses viden som værende værdifri og 

vurderes ud fra, om det kan observeres empirisk, hvorfor observerbarheden også er med til at 

fastslå gyldigheden af de videnskabelige udsagn. 

Positivismen 

Inden for de paradigmer, hvor der arbejdes med realisme og værdifrihed, findes positivismen og 

den kritiske rationalisme. Den centrale forskel på disse er, at man i positivismen tager et induktivt 

udgangspunkt, mens man i den kritisike rationalisme går den anden vej og tager et deduktivt 

udgangspunkt (Egholm, 2014). I denne afhandling bliver viden erkendt positivistisk og dermed 

induktivt: Afhandlingen vil tage udgangspunkt i empiriske tilfælde og generalisere disse til 

overordnede strukturer, almene love og relationer (Laursen, 2017). Induktion forudsætter 

kvantificering med henblik på at verificere hypoteser. 

   Positivismen er interesseret i at undersøge kausale forbindelser, hvilket betyder, at det er muligt 

at fastlægge hvilke faktorer, der fører til hvilke fænomener. Hensigten er at fastlægge almene regler 

vedrørende fænomenet: hvis A så B (Egholm, 2014).  
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Afhandlingens opbygning 

I næste afsnit vil teorien introduceres. Teoriafsnittet vil blive delt op i to hovedafsnit, hvor første del 

beskæftiger sig med digital content marketing og relationen til forbrugern og anden del beskæftiger 

sig med adfærdsøkonomien. Herefter vil afhandlingen bevæge sig over i metodeafsnittet, hvor den 

vil redegøre for dataindsamlingen og hvilke overvejelser der ligger bag. Analysen vil herefter tage 

udgangspunkt i den indsamlede empiri og vil bruge de to analysespørgsmål som følgesnor. Herefter 

vil resultaterne diskuteres og konkluderes. 
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Teori 

 

I teoriafsnittet vil jeg indledningsvist redegøre for hvilke forskellige tilgange virksomhederne kan 

have til forbrugerne og hvordan udviklingen mellem virksomhederne og forbrugerne er gået fra at 

være transaktionel til relationel. I takt med denne udvikling er content marketing etableret, som en 

relativ ny marketingpraksis. Jeg vil redegøre for hvad digital content marketing er, hvordan det 

udføres i praksis og hvilken rolle de digitale medier har. Dette er med til at etablere hvilke omgivelser 

og muligheder virksomhederne har, når formålet er at engagere forbrugerne. Herefter vil jeg gå 

videre til del 2 og adfærdsøkonomien. Adfærdsøkonomien er opstået som reaktion på den 

neoklassiske økonomi, hvilket kommer til udtryk gennem forskellige teorier og artikler omkring 

anomalier i den neoklassiske økonomi. Jeg vil klarlægge de grundlæggende antagelser, der 

eksisterer i den neoklassiske økonomi og herefter redegøre for nogle af de mest anerkendte og 

grundlæggende teorier i adfærdsøkonomien. 

   Formålet med at inddrage den neoklassiske økonomi i afhandlingen er at etablere et 

grundlæggende syn på de to økonomiske retninger, så det er muligt at forstå hvilke forskelle der er 

og hvilke antagelser adfærdsøkonomien udfordrer. 

 

 

Figur 1 – Teoriafsnittets opdeling 

 

  

Del 1: 

Content marketing 
og relationen med 

forbrugeren

Del 2: 
Adfærdsøkonomien
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Del 1: Content marketing og relationen med forbrugeren 

Relationen til forbrugeren i marketing 

Der har hersket to måder hvorpå virksomheden kan skal planlægge og eksekvere deres brand- og 

marketingaktiviteter. Det første paradigme er positivistisk, transaktionsbaseret og virksomheden 

kommunikerer sin identitet ud til den passive forbruger (Egan, 2011). Det andet paradigme tager 

udgangspunkt i relationen mellem virksomheden og forbrugeren, hvor marketing bruges til at 

identificere og vedligeholde disse relationer. Relationerne gør det muligt, at sammen definere 

brandet (Egan et al., 2011). De to brandparadigmer beskæftiger sig begge med forbrugernes 

opfattelse af brandværdi (dog med forskellige teknikker til at ændre opfattelsen) og ikke med 

hvordan man kan påvirke forbrugernes adfærd på de sociale medier. Dette undlader paradigmerne, 

da det er en antagelse, at forbrugerne allerede nyttemaksimerer og ville engagere sig, hvis de 

vurderede det gav nytte (Heding et al., 2016). 

Forskellige tilgange til brands og forbrugeren 

De to paradigmer består i alt af syv forskellige brand-tilgange, som har forskellige fokus: I den første 

periode fokuseres der på virksomheden bag brandet og hvilke marketingtiltag denne kunne udføre 

for at influere forbrugeren. I den anden periode fokuseres der på modtageren af brand-

kommunikationens viden, forbrugeren, hvorfor brand retningen anses som at have adopteret et 

mere humant perspektiv. I den sidste periode fokuseres der på de kontekstuelle og kulturelle 

kræfter bag købsadfærd og brand loyalitet (Heding et al., 2016). 
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Figur 2 – Forskellige tilgange til forbrugeren (Egen tilvirkning) 

  

 

Denne afhandling vil indledningsvist gå i dybden med det andet brandparadigme, hvor der fokuseres 

på forbrugeren. En gennemgåelse af dette brandparadigme, vil gøre det nemmere at forstå hvilke 

vilkår der gælder, når virksomhederne skal tage beslutninger vedrørende marketing, deres relation 

til forbrugerne og hvorvidt det ville være interessant for virksomhederne at udfordre antagelsen om 

at forbrugerne allerede nyttemaksimerer, i henhold til at få dem til at engagere sig mere. 

 

Forbrugeren som en relation 

1998 var vendepunktet for brand management og marketing, da en ny brand-tilgang blev 

introduceret, hvor brandværdi skabes i relationen mellem virksomheden og forbrugeren (Heding et 

al., 2016).  Fournier (1998) introducerede et nyt koncept inden for brand management, som skabte 

omgående interesse inden for marketing feltet - relationen mellem forbrugeren og virksomheden, 

kaldet “den relationelle tilgang”. Tilgangen fokuserer på den individuelle forbruger og dennes 

Efterkrigstiden 1990'erne 2000'erne                nu

Virksomheds-fokus (positivistisk)

Den økonomiske 
tilgang

Identitets-tilgangen

Forbruger-fokus (positivistisk)

Den 
forbrugerbaserede 
tilgang

Personligheds-
tilgangen

Kulturel/Kontekst-
fokus 
(konstruktivistisk)

Den relationelle 
tilgang

Community-
tilgangen

Den kulturelle 
tilgang



 

18 af 132 

 

 

Teori 

holistiske interesser, hvilket var helt uhørt inden da: “It [the approach] also turned to whole idea of 

the brand upside down, which is why brand engagement was never the same after the introduction 

of this approach” (citat af Fournier (2008), gengivet i Heding et al., 2016, s. 160). 

  

Den relationelle tilgang var med til at starte en helt ny æra inden for branding, hvor den traditionelle 

marketing bliver tilsidesat og i stedet er der fokus på nye, eksplorative, nysgerrige forståelser af 

brands i forbrugernes liv (Heding et al., 2016). I kølvandet af den relationelle tilgang opstod også 

andre tilgange, hvor forbrugeren er i fokus. Herunder hvordan brand-fans interagerer med hinanden 

og hvordan virksomhederne kan kommunikere med sine fans (Heding et al., 2016). Taget i 

betragtning af, at tilgangen havde sin oprindelse i 2001 (Muniz & O’Guinn), har det på daværende 

tidspunkt ikke været muligt at spå om, hvor stor en indflydelse denne tilgang senere hen ville få - 

med Web 2.0 og de digitale mediers udbredelse blev brand communities og den triangulære 

kommunikation (uddybelse af begreb i bilag 1) revolutionerende for brand management (Heding et 

al., 2016).  

 

Web 2.0 og de sociale medier har en stor indflydelse på udbredelsen af brand communities og 

virksomhedernes generelle relation til forbrugerne. De digitale medier besidder de perfekte rammer 

til at samle medlemmer omkring brands og giver virksomhederne mulighed for at navigere fra paid 

og owned media over til earned media, hvilket uddybes i content marketing afsnittet. Hver gang 

forbrugerne liker eller deler noget, som virksomhederne publicerer, er virksomhedernes budskab 

flyttet til earned media.  

Transaktioner og relationer 

Den overordnede forskel mellem de to paradigmer er deres anskuelse af transaktionen mellem 

virksomheden og forbrugeren: Det første paradigme anskuer transaktionen for at være en 

engangsforestilling, uden hensigt til yderligere handel, hvor det andet paradigme anskuer 

forbrugeren som en relation, hvor der kommer til at være fremtidig interaktion. Figur 3 giver et 

indblik i de mest centrale forskelle: 
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Transaktionsmarketing Relationsmarketing 

• Fokus på engangskøb 

• Diskontinuerlig kundekontakt 

• Fokus på produktværdi 

• Kort tidsramme 

• Lav fokus på kundeservice 

• Begrænset forpligtelse til at 
imødekomme kundernes forventninger 

• Fokus på at få tilbagevendende kunder 

• Kontinuerlig kundekontakt 

• Fokus på kundeværdi 

• Lang tidsramme 

• Høj fokus på kundeservice 

• Stor forpligtelse til at imødekomme 
kundernes forventninger 

Figur 3 – To forskellige marketing-tilgange (Egan, 2011) 

 

I praksis er der sjældent kun fokus på transaktionerne eller relationerne, da forskellige vilkår gælder 

i forskellige situationer og virksomheder begrænser sig sjældent til kun at gøre brug af én brand-

tilgang. Det er selvfølgelig vigtigt at virksomhederne tænker langsigtet, når de planlægger deres 

strategi, hvorfor relationsmarketing og pull-marketing anvendes; Men der er elementer fra 

transaktionsmarketing og push-marketing, som stadig har relevans, såsom ved lancering af nye, 

ukendte produkter. Der lægges op til, at det er muligt at transaktions- og relationsmarketing kan 

fungere i sameksistens og at det ene ikke ekskluderer det andet, men at der derimod ligger 

forskellige rationaler bag brugen (Brodie et al., 1997).  

 

Marketings relation med forbrugerne ses som et udtryk for, at både virksomhederne og forbrugerne 

er interesserede i at indtræde i en gensidig relation. Denne relation giver virksomhederne mulighed 

for at interagere med deres forbrugere på anden vis end før, men betyder også, at forbrugernes 

engagement pludselig er noget, som virksomhederne skal forholde sig til. I det første paradigme, 

hvor virksomhederne anså forbrugerne som passive, er det meget passende at opfatte forbrugeren 

ud fra et neoklassisk økonomisk synspunkt: Forbrugerne er rationelle, nyttemaksimerende og 

kender deres præferencer fuldt ud, hvilket gør at virksomhederne kan kommunikere forskellige 

stimuli, som hjælper forbrugeren med at optimere deres beslutninger. I det andet paradigme, hvor 

virksomheden indgår i en relation med forbrugeren, virker det oplagt at kigge hen mod 

adfærdsøkonomien: Forbrugeren vil indgå i en relation med virksomheden, de vil være med til at 

skabe brandet og de vil ikke længere opfattes som passive modtagere af information. Med en 

antagelse om at forbrugerne ikke altid er rationelle, kender deres præferencer fuldt ud og er 
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nyttemaksimerende kan virksomhederne tilgå forbrugerne med en nysgerrighed og undersøge 

hvornår forbrugerne “afviger” - og dermed skabe en stærk relation til forbrugerne. 

 

Næste afsnit vil handle om content marketing, som er en særlig form for marketing, hvor fokus 

netop er på at engagere forbrugeren gennem værdifuld content. Derfor er content marketing 

særligt passende, når det er en virksomheds formål at indgå i en relation med forbrugeren og 

engagere sig med dem digitalt. 

Digital content marketing  

Digital content marketing adskiller sig fra vanlige marketing-aktiviteter grundet to årsager: Det er 

100 % et digitalt produkt og et informationsprodukt (Rowley, 2008). Det der gør digitale produkter 

særlige er, at både distributionen og anskaffelsens af “råvaren” foregår digitalt. Da det udelukkende 

foregår digitalt, er den primære værdiudveksling mellem forbrugeren og virksomheden information 

(Rowley, 2008). Dette giver en definition af digital content marketing, som lyder på følgende vis: 

 

“Digital content marketing is the management process responsible for identifying, 

anticipating, and satisfying customer requirements profitably in the context of digital 

content, or bit-based objects distributed through electronic channels.” (Rowley, 2008, s. 

522). 

 

Grundet content marketings digitale afsæt omhandler meget af kommunikationen med forbrugerne 

på de digitale medier om at skabe tilstedeværelse, relationer og værdi (Rowley, 2008). Det er op til 

forbrugerne at fastsætte hvad der giver værdi og ikke virksomhederne, hvilket er nyt inden for brand 

management og dermed sværere for virksomhederne at omsætte (Rowley, 2008).  

 

Digital content marketing adskiller sig fra traditionel marketing ved, at forbrugerne styrer 

interaktionen; de styrer hvornår og om de gerne vil modtage informationer fra virksomheden. Dette 

er i stor kontrast til den transaktionsbaserede marketing, hvor antagelsen er, at hvis virksomheden 

reklamerer længe nok, er højlydte nok og i generel retning mod sin målgruppe, vil man til sidst nå 
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nogle fra sin målgruppe (Pulizzi, 2014). Derfor er dialogen med virksomheden er altafgørende for 

den næste generation af forbrugere: 

  

“It is clear that growth will be centered around conversation-based tactics. The next 

generation of customers will want to interact with businesses in very different ways. The 

new influencers are here to stay” (citat af Gillin (2009), gengivet i Pulizzi, 2009, s. 15). 

 

Forbrugerne bliver til daglig eksponeret for flere tusinde reklamer (Marshall, 2014) og er i høj grad 

selektive, inden de engagerer sig med en virksomhed (Pulizzi, 2014). Derfor er det også de 

virksomheder, som formår at distribuere værdifuldt content til forbrugerne, der ender med at 

opbygge vigtige relationer og loyalitet (Pulizzi, 2009). På digitale medier ses brands som værende 

det centrale i relationen til forbrugeren, og brandet er forbundet med loyalitet, budskaber, værdier 

og endda personlighed, hvilket alt sammen skal kommunikeres (Rowley, 2008). Der findes 

forskellige kommunikationsstrategier, virksomhederne kan bruge, når de skal kommunikere med 

forbrugerne 

Kommunikationsstrategier  

Der findes forskellige branding-strategier på de digitale medier, hvor digital content marketing er 

én af mange. Uanset hvilket mål virksomheden har med kommunikationen, er det essentielle i 

content marketing, at informationen om brandet er relevant for forbrugeren, hvis man ønsker 

forbrugerens engagement (Ashley & Tuten, 2015). De digitaler medier viser sin styrke her, idet det 

er muligt at udnytte interaktivitetsmulighederne i marketing øjemed (Tafessee & Wien, 2017) og i 

modsætning til traditionelle reklamer, er de digitale medier i højere grad gearet til at opbygge 

brand/forbruger-forhold (Kim, Spiller & Hettche, 2015).  

   En kommunikationsstrategi defineres som: ”a guiding principle that determines the content 

domain of a branded content, such as a piece of advertising or a brand post” (Tafessee & Wien, 

2017, s. 3) og justeres i forhold til forbrugernes behov, hvilket er med til at formindske distancen 

virksomheden og forbrugeren.  
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Der er givet forskellige bud på hvilke overordnede kommunikationsstrategier, en virksomhed kan 

anvende, når de engagerer sine forbrugere med digital content marketing. Et af disse bud kommer 

fra Kim, Spiller & Hettches (2015), hvor kommunikationsstrategierne tager udgangspunkt i 

salgslitteratur fra 1970’erne, hvor det første gang blev foreslået, at ”orientation of communication 

could significantly affect sales performance” (citat af Bass, 1967).  Kim et al. (2015) foreslår, at 

kommunikationsstrategier kan orienteres i tre forskellige retninger: 

 

1. Task-orienteret content: Denne form for content er meget målorienteret og bevidst i sine 

handlinger, hvorfor salgspersoner oftest når sine mål. 

2. Interaction-orienteret content: Denne form for content har fokus på socialisering og at 

opbygge sociale relationer som en essentiel del af sælger-køber forholdet. 

3. Self-orienteret content: Denne form for content beskæftiger sig med personlige egenskaber 

eller oplevelser, når der kommunikeres med andre. Der er fokus på afsenderens interesser, 

snarere end at imødekomme modtagerens behov.  

 

Gennem en analyse af virksomheders budskaber til forbrugere på de sociale medier, har Kim et al. 

(2015) fastlagt tre kommunikationsstrategier med tre forskellige typer af content. 
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Kommunikationsstrategi Type af content 

Task-orienteret content • Reklame for brand/produkt med lokkende 

budskab 

• Information om lancering af produkt/service 

• Abonnement, besparelser, konkurrencer 

• Content som ultimativt fører til 

købssituationer 

Interaction-orienteret content • Content, som ikke er direkte relateret til 

virksomheden, men er relevante taleemner 

for forbrugerne: e.g. snakke om vejret, sport, 

politiske forhold, opfordre til at like/dele 

indhold 

Self-orienteret content • Nyheder, information, historier om 

virksomheder eller dets produkter 

• Kampagner 

• Billeder eller videoer af medarbejdere  

Figur 4 – Kommunikationsstrategier (egen tilvirkning) 

 

Kim, Spiller & Hettches (2015) kategorisering af kommunikationsstrategier kan perspektiveres til 

Ashley & Tutens (2015) creative strategies, som beskæftiger sig med hvilken slags kreative 

kommunikationsformer, virksomheder bruger på de digitale medier.  

   Ashley & Tuten deler ligeledes strategierne op i tre: Message strategies, sales promotions og user-

generated content. Message strategies dækker over kommunikation, som beskriver produktets 

funktion og kampagner og kan relateres til Kim et al.’s (2015) self-orienterede content. Der kan 

anvendes forskellige måder at kommunikere produktet på, såsom ved at fremhæve dets 
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funktionelle funktioner, hvordan produktet emotionelt vil påvirke forbrugeren, hvilke oplevelser 

forbrugerne vil få ud af produktet, en rationalisering og beskrivelse af brugssituationer og hvor 

eksklusivt produktet er (Ashley & Tuten 2015). Sales promotion dækker udsalg, besparelser og 

konkurrencer og kan relateres til task-orienteret content. User-generated content dækker over den 

kommunikation, hvor virksomhederne opfordrer og opmuntrere forbrugerne til at uploade deres 

eget content og ligeledes bedømmer virksomheden og/eller andres content og interagerer med 

andre forbrugere og/eller deres content (Ashley & Tuten, 2015). User-generated content slår mig 

som værende, at have mere fokus på forbrugeren og dennes content bidrag, end interaction-

orienteret content (Kim et al., 2015), hvor der i høj grad er fokus på virksomhedens socialisering 

med forbrugerne, men fælles for begge er, at det handler om en relationsopbyggende interaktion. 

 

Opinionsledere som del af kommunikationsstrategien 

Når virksomhederne kommunikerer på de digitale medier, ses kommunikationen i langt højere grad 

som triangulær, hvor en tredjepart kan have indflydelse på forholdet mellem forbrugeren og 

virksomhed. Dette kan både være almindelige forbrugere, som deler begejstringen for ens 

virksomhed, men også kendte eller sociale influenter, som er betalt for at dele budskabet om en 

virksomhed. Disse går henholdsvis under betegnelsen horisontale opinionsledere (almindelige 

forbrugere) og vertikale opinionsledere (kendte og sociale influenter) Almindelige forbrugere 

figurerer under interaction-orienteret content, men deres positive anbefalinger af virksomheden 

kan gengives som self-orienteret content. Kendte og sociale influenter kan betales for at anbefale 

virksomhedens produkter, hvilket kan kommunikeres som self-orienteret content. Hvis de kendte 

og sociale influenter ikke modtager betaling, betegnes det som interaction-orienteret content, da 

anbefalingen ikke ses som en del af en kampagne, men derimod som en forbrugers interaktion med 

virksomheden. I nedenstående afsnit vil jeg uddybe processen hvori nye trends opstår, herunder 

hvilken rolle opinionsledere har. 

 

Når nye trends opstår, er der forskellige betegnelser, som individer kan kategoriseres i afhængig af 

hvor hurtigt de tager en trend til sig (Rogers, 2003). Individer som opsøger nye trends først kaldes 

innovatorer og har ofte adgang til medierne og et bredt interpersonelt netværk, som gør det muligt 
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at influere andre individer (Rogers, 2003). Herefter følger tidlige adopterer: De har en høj social 

status og ved, at deres adoption af trends skal være velovervejet for at vedholde deres centrale rolle 

som opinionsledere (Diffusion of Innovation Theory, 2016). Der findes yderligere tre kategorier, som 

hver især har forskellige kendetegn for hvornår og hvordan de tager nye trends til sig, men er 

kendetegnet ved at være senere ude end innovatorer og tidlige adoptere. Både innovatorer og 

tidlige adopterer ses som opinionsledere og de kan være med til at påvirke individers valg. 

Opinionsledere kan både være mennesker der tilhører samme gruppe som individet (horisontale) 

og mennesker der ikke tilhører samme gruppe som individet (vertikale)(Andersen, 2009). En 

horisontal opinionsleder kan eksempelvis være en del af vennekredsen eller et familiemedlem, hvor 

vedkommende har opnået sin opinionslederrolle gennem uddannelse eller specielle interesser 

(Andersen, 2009). En vertikal opinionsleder tilhører ikke samme gruppe som en selv, men kan 

derimod være kendte personer, fagautoriteter og lignende. En undersøgelse viser, at personer over 

45 år foretrækker kendte mennesker (skuespillere, musikere etc.) som opinionsledere, mens 

millennials2 foretrækker opinionsledere, som skaber digital content på eksempelvis YouTube. Disse 

opinionsledere går oftest under betegnelsen sociale influenter (Newberry, 2017). Førhen var en 

vertikal opinionsleder altid kendt for noget bestemt, hvor det nu har taget en retning mod også at 

være almindelige (oftest unge) mennesker, som skaber indhold på digitale medier og har skabt et 

fællesskab med sine følgere. I Danmark er 9/10 top-kanaler på YouTube influenters kanaler 

(Osbæck, 2016), så det danske marked har i dén grad influenter som de nye opinionsledere. 

Opinionsledere, om det er kendte eller sociale influenter, kan alle være med til at skabe 

opmærksomhed omkring nye produkter eller virksomheder, både af egen velvilje eller grundet 

sponsorater fra virksomhederne. Grundet opinionslederes store indflydelse, er det muligt for 

virksomhederne at gøre brug af denne blandt individer, som endnu ikke har fået øjnene op for 

virksomheden.  

 

Det er op til virksomheden at definere deres egen adfærd og kommunikationsstrategi på de digitale 

medier. Når virksomhederne er tilstede på de digitale medier og forbrugernes viden om brandet 

                                                      
2 En overordnet betegnelse for individer født mellem år 1980 og 2000, som besidder et verdenssyn 
der adskiller sig fra individer født før år 1980 og individer født efter år 2000 (Millennials, n.d.).  
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forøges, bliver forbrugerne mere emotionelt tilknyttet til brandet, uanset hvilken 

kommunikationsstrategi virksomhederne anvender, til at engagere sine forbrugere (Ashley & Tuten, 

2015).  

 

Afhængig af hvilken kommunikationsstrategi virksomhederne anvender, kan bruges der forskellige 

digitale medier. Virksomhedernes budskaber kan oftest deles samtidig på owned og paid media, 

hvor andre omstændigheder gør sig gældende for earned media.  

Kommunikationsmediummer 

Paid Media  

Den kommunikation, som virksomheden betaler for. Det kan være sponsorater, bannere, betalte 

opslag på sociale medier og lignende. Paid Media kan også være ikke-digitale medier, såsom TV og 

Radio (Mogensen, 2015). 

 

Owned Media  

Er kanaler, hvor virksomheder selv har det fulde ejerskab, for eksempel deres egen hjemmeside, 

blog, nyhedsbreve, men også virksomhedens egen profil, på eksempelvis Facebook eller YouTube. 

Owned media behøves heller ikke at være digitalt, og kan være events, butikker eller egne fysiske 

udgivelser (Mogensen, 2015). Virksomhedernes content kan bruges som traditionel markedsføring 

på både paid og owned media – til at skabe positive associationer om brandet og forsyne 

forbrugerne med content. Dette kan betyde, at forbrugerne deler det med venner/familie, hvilket 

leder til, at ”good content may trigger the audience to engage” (Ashley & Tuten, 2015, s. 17). De 

digitale medier giver forbrugerne mulighed for, at forbrugerne kan identificere sig på ny, hvor 

virksomhederne og dets brands er en del af det. 
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Earned Media  

Er medier, hvor andre kontrollerer hvilket budskab, der skal komme ud. Når forbrugere deler deres 

mening om virksomheden på medier (som virksomheden ikke kontrollerer) og til deres 

venner/familiemedlemmer foregår det på earned media. Det er anset som en af de mest værdifulde 

og ønskelige situationer, når forbrugere anbefaler en virksomhed til dets netværk, idet 

kommunikation er earned og altså ikke betalt og leveret af virksomheden selv (Ashley & Tuten, 

2015). Earned media kan også være offline, hvor virksomhedens eksempelvis omtales i TV, aviser, 

magasiner og lignende (Mogensen, 2015). 

 

Figur 5 - Forskellige medietyper (egen tilvirkning) 
 

 

I næste afsnit vil jeg uddybe hvad content er og hvilken værktøjer virksomhederne kan bruge, for at 

engagere sine forbrugere. 

Hvad er content marketing? 

Content kan både bruges som en attraktor i kommunikationen med forbrugeren og som selve 

produktet i udvekslingen. Dette giver content marketing nogle særlige karakterer (Rowley, 2008), 

hvoraf nogle af dem er fremhævet nedenfor: 

 

Owned Media

•Egen hjemmeside

•Email marketing

•Intranet

•Brandede digitale profiler

Paid Media

•Betalte sponsorater

•Video-reklamer

•Bannere

•Cookie-reklamer

Earned Media

•Likes

•Delinger

•Anbefalinger

•Word-of-mouth
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1. Værdi er kontekstuelt: Digital content har ikke nogen iboende værdier - dets værdier 

afhænger udelukkende af konteksten og forbrugerne.  

2. Reproducérbar, deleligt og udødeligt: Digital content går ikke tabt, når det overleveres til 

andre og det forsvinder ikke efter, det er blevet ‘brugt’. Digital content fordærver ikke som 

årene går, omend platformen eller selve indholdet kan være blevet uaktuel. 

3. Interaktivitet: Information anses som en dynamisk kraft, idet det bruges under interaktive 

forudsætninger. Det bliver ikke altid anset som værende et produkt man tilegner sig på 

samme måde, som man ville tilegne andre produkter. Derimod bruges det som en aktiv del 

af beslutningsprocessen.  

4. Genanvendelse: Det digitale content kan deles på mange forskellige platforme og kan 

distribueres via mange forskellige værktøjer3. 

5. Immaterielt: Digital content er immaterielt, da digital content er information. Informationen 

kan godt deles via fysisk værktøjer, såsom en CD-rom eller DVD, men kerneproduktet er 

immaterialt. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående karakterer, er rammerne for content marketing fastlagt. Gennem 

aktivering af forskelllige typer af værktøjer, er det muligt for virksomhederne, at ”increase brand 

awareness and brand liking, promote customer engagement and loyalty, inspire customer word-of-

mouth communication about the brand, and potentially drive traffic to brand location on and 

offline” (Asley & Tuten, 2015, s. 17). 

 

Typer af digital content marketing 

Forskellige slags værktøjer kan skabe forskellige resultater, hvor de mest populære gennemgås 

nedenfor. 

 

                                                      
3 Begreberne værktøjer og redskaber går igen i opgaven og skal forstås på samme made, som ordet 
tools bliver brugt på engelsk: “The techniques and materials used by those who are involved in the 
promotion of goods and services” (Business Dictionary, 2017) 
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Nyhedsbreve  

Nyhedsbreve sendt via e-mails giver mulighed for jævnlig kommunikation med kunder og 

potentielle forbrugere (Pulizzi, 2009). Når forbrugerne abonnerer på en virksomheds nyhedsbrev, 

er det muligt for virksomheden at levere konsistent og målrettet indhold, både inde i selve 

nyhedsbrevet, men også i form af henvisninger til e-bøger, white papers, blogs, podcasts, 

virksomhedens hjemmeside og lignende (Pulizzi, 2009, 2014).  

  

E-bøger og e-kataloger 

Når en virksomhed har en bred portefølje af viden, som de gerne vil dele med forbrugerne, giver e-

bøger mulighed for at nå ud til kunder og potentielle forbrugere (Pulizzi, 2009). E-bøger er som regel 

20-50 sider, letlæselige og med en del grafik og punktforme. E-bøger kan både udgives som færdige 

bøger eller være abonnementsbaserede, hvor nye kapitler udgives i bestemte tidsintervaller; hvis 

en virksomhed beslutter sig for at udgive e-bøger, er det vigtigt, at de er konsistente i deres 

udgivelser. E-bøger er et godt værktøj til at skabe lead-generering4, ligesom de giver mulighed for 

viral eksponering og deling blandt forbrugerne. 

   Virksomheden kan også dele deres indhold via e-kataloger, som oftest er en onlineudgave af et 

printet katalog. Ved at udgive kataloget online, giver det virksomheden muligheder for at udnytte 

internettets funktioner, for eksempel ved at klikke på varerne i kataloget og “læse mere” om varen, 

lægge varerne i den digitale shopping-kurv, på “huskelisten” - eller på anden vis lede forbrugerne i 

retning mod køb (Pulizzi, 2009). Hvor e-bøger som regel downloades fra virksomhedens hjemmeside 

eller fra et link på de sociale medier, så adskiller e-kataloget sig ved at være en integreret del af 

virksomhedens hjemmeside. 

 

                                                      
4 Definition: “Lead generation describes the marketing process of stimulating and capturing interest 
in a product or service for the purpose of developing sales pipeline” (What is Lead Generation, n.d.) 
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Web-seminarer og podcasts 

Web-seminarer giver mulighed for at virtuelt samle forbrugere omkring et online foredrag, hvor der 

oftest er mulighed for at stille spørgsmål i realtid og få dem besvaret. Foredraget er centreret 

omkring et budskab, som virksomheden gerne vil dele og giver virksomhederne god mulighed for at 

følge op på andre udgivelser, såsom e-bøger, nyhedsbreve og lignende (Pulizzi, 2009, 2014). Denne 

form for indhold giver mulighed for at udbrede sit budskab to gange: først i form af et live foredrag 

og derefter til forbrugere, som downloader foredraget efterfølgende (Pulizzi, 2014). 

  Podcasts er ligesom webcasts centreret omkring virksomhedens udbredelse af et bestemt budskab 

- forskellen er at podcasts er audiobaseret og sjældent foregår live (Pulizzi, 2009). Begge værktøjer 

er med til at skabe opmærksomhed omkring virksomheden og fastlægge virksomheden i en position 

som frontfigur. 

 

Blogs og video-blogs 

Blogs opstod oprindelig som et individs mulighed for at udtrykke sig, en slags online dagbog, men 

er nu et nøgleværktøj i mange virksomheders content marketing strategi (Pulizzi, 2009). Grundet 

bloggens oprindelse ses bloggen som et afslappet medie, hvilket kan give virksomheden mulighed 

for at udtrykke sine budskaber og samtidig indgå i en ærlig dialog med forbrugeren, ligesom det 

også kan være givende for virksomheden at engagere sig på andre blogs. Det er vigtigt, at 

virksomheden er konsistent i sine publiceringer og at blogindlæggene bruges som en integreret del 

af virksomhedens marketingstrategi (Pulizzi, 2014). 

  

Videooptagelser af virksomheden, medarbejderne eller tilfredse forbrugere er også en måde at 

skabe relevant indhold på, som er muligt at dele via mange forskellige værktøjer, såsom blogs eller 

e-kataloger (Pulizzi, 2009). Video er med til at humanisere virksomheden og virksomheden har 

mulighed for at kommunikere specifik og kompliceret viden på en visuel måde, hvilket kan være 

nemmere at forstå for forbrugeren, og samtidig er det muligt at ramme en bredere målgruppe 

(Pulizzi, 2009). Videoplatforme som YouTube giver virksomhederne mulighed for at gøre deres 

budskab mere lettilgængeligt, da de samme videoer både kan være tilgængelige på virksomhedens 
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egne platforme og YouTube, som er et socialt medie med mere end én milliard brugere (YouTube 

Statistics, 2017). 

  

Der findes et utal af værktøjer, som kan bruges til dele indhold med forbrugerne, hvor ovenstående 

er nogle af de mest populære på de digitale medier - dette er ikke ensbetydende med, at 

virksomheder ikke kan opnå succes med andre værktøjer, blot at de ikke er lige så udbredte. 

Fordelen ved de digitale medier er, at virksomheden har data på al online adfærd (Rowley, 2008), 

som de selv er involveret i. Det kan bruges til at optimere deres relation til forbrugerne, idet de får 

konstant feedback på hvad der er interessant og hvad der ikke er interessant. 

 

Udfordringer ved content marketing 

Der findes forskellige udfordringer ved digital content marketing. En af udfordringerne er 

værdiskabelsen, da det er forbrugerne selv, som skal etablere hvad værdi er og det er udfordrende 

at definere værdibegrebet:  

 

“The essential nature of information means that the value of digital content is contextual, 

and there is and will be no consensus of the intrinsic value of specific digital products; value 

is determined by how the digital content is used or experienced by the customer” (Rowley, 

2008, s. 532) 

 

Da det er forbrugerne, som skal finde ud af hvad der skaber værdi, betyder det at virksomhederne 

udelukkende skal agere som forsynere af digital content, samt assistere forbrugerne, når 

forbrugerne formulerer forventninger og associationer til brandet (Rowley, 2008). Når 

værdiskabelse er gået fra noget som virksomheden leverer og over til noget som forbrugeren selv 

udleder kaldes det value-in-use og strider mod det tidligere value-in-exchange, hvor opfattelsen er, 

at værdien er forankret i en bestemt produkt/ydelse, som bliver overleveret til forbrugeren (Rowley, 

2008).  
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En anden udfordring virksomhedernes står overfor, er at fremstå troværdige (Feng & Ots, 2015). 

Virksomhederne prøver at maskere deres budskaber gennem content, som bliver distribueret 

gennem forskellige værktøjer. Selve kernen ved dette indhold er, at det skal skabe værdi for 

forbrugeren og være mindre transaktionel, og derfor sker der et skift i hvordan virksomhederne 

kommunikerer deres budskaber. Dette fører til en mere diffus opfattelse af hvad et reklamebudskab 

er (Feng & Ots, 2015). Selvom det er virksomhedernes hensigt at maskere deres reklamebudskaber, 

er det stadig deres hensigt, at kommunikere deres budskab og blive opfattet som troværdige. Hvis 

troværdigheden ikke er til stede, kan virksomhedernes budskaber ikke nå frem eller have indflydelse 

(Wathen & Burkell, 2002). Hvis virksomhederne bruger mellemmænd, som eksempelvis 

opinionsledere, afhænger virksomhedens troværdighed af mellemmændenes troværdighed (og vice 

versa). Når forbrugerne dømmer hvor troværdigt noget er, vurderer de på selve budskabet, deres 

egen holdning til budskabet, afsenderen af budskabet og hvordan budskabet er præsenteret 

(Wathen & Burkell, 2002).   

 

En tredje central udfordring er, hvordan virksomhederne kan engagere forbrugerne: 

 

“Digital content businesses need to seek strategies for empowering and engaging content 

users as stakeholders and community members. They need to embrace the “value-in-use” 

perspective on customer value and to work towards co-creation of customer experiences, 

and explore and implement strategies that support customers’ value creation.” (Rowley, 

2008, s. 534) 

 

Der er altså flere udfordringer ved content marketing, og taget forbrugernes forventninger til 

virksomhederne i betragtning, virker content marketing som en marketing-form, der bliver 

uundgåelig i fremtiden, hvis ikke den allerede er det: Ifølge Pulizzi (2012) udfører næsten 90 % af 

alle virksomheder en form for content marketing, men majoriteten er stadig udfordret på at skabe 

content som engagerer deres kunder og skaber resultater for deres virksomhed. Ved at kigge 

nærmere på hvorvidt den adfærdsøkonomiske tilgang påvirker forbrugernes engagement, vil 

content marketing som disciplin også komme nærmere på en strategi til at engagere forbrugerne. 
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I næste afsnit vil vi kigge nærmere på adfærdsøkonomien som økonomisk disciplin, herunder hvilke 

antagelser den udfordrer og ved at kigge på de mest almene teorier. 
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Del 2: Adfærdsøkonomien 

 

Adfærdsøkonomien blev gjort mainstream af to psykologer, Kahneman og Tversky, som formåede 

at få mainstreamøkonomerne til at acceptere tankegangen om begrænset rationalitet (Knudsen, 

2011). Kahneman og Tversky gjorde meget ud af, at få deres teori accepteret af eliten og brugte fem 

år på at få deres centrale prospektteori optaget i et anerkendt, økonomisk tidsskrift, hvilket lykkedes 

grundet et stærkt, matematiske argument bag deres teori. Derudover anså Kahneman og Tversky 

nyttemaksimeringsprincippet som normativt, hvilket gjorde det muligt for mainstreamøkonomerne 

at bibeholde deres nyttemaksimeringsprincip (Knudsen, 2011).  

 

Adfærdsøkonomien er en betegnelse for et økonomisk felt, som beskæftiger sig med hvordan 

mennesket tager beslutninger, der afviger fra princippet om rationalitet: 

 

 “The field that studies how people make decisions. Because all types of people are making 

all sorts of decisions all the time, the field is potentially very broad. What has characterized 

the field both historically and theoretically is the comparison of actual decision making with 

certain principles of rationality in decision making” (citat af Dawes (1998) i Angner & 

Loewenstein, 2006, s. 28-29).  

 

Princippet om rationalitet stammer fra den neoklassiske økonomi5, som fokuserer på marginalnytte 

(Lewin, 1996). Selve marginalnytten bygger på, at desto mindre knap en ressource er, desto mindre 

nytte bringer den, når én ekstra enhed tildeles individet. Marginalnytten er med til at forklare 

forbrugernes adfærd og dermed efterspørgsel efter varer, som afhænger af hvor høj nytte de 

forventer at kunne opnå, hvor det er en antagelse at forbrugerne forsøger at nyttemaksimere. Med 

                                                      
5 Den neoklassiske økonomi er en del af den neoklassiske syntese, bestående af den neoklassiske 
økonomi, som beskæftiger sig med mikroøkonomi, og den Keynesianske økonomi, som beskæftiger 
sig med makroøkonomi. Det er en økonomisk syntese, hvor man både tænker individ- og 
samfundsniveau ind under én økonomi. I praksis blandes disse to økonomiske skoler oftest sammen, 
enten under betegnelsen “den neoklassiske økonomi”, “den neoklassiske syntese”, “den klassiske 
økonomi” eller “mainstreamøkonomi”. 
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denne tilgang blev det muligt at kvantificere nytte og nytte blev matematiseret. Marginalnytten 

“transformed economics into a science by making it possible to derive economics laws from a single 

fundamental law of human nature - the law of maximum utility” (Lewin, 1996, s. 1297). Ved en 

matematisering af nytte, blev det samtidig fastlagt, at at økonomien var frigjort af psykologiske 

antagelser, at økonomien kun var interesseret i fakta omkring beslutninger og at økonomien ikke 

drog nogle antagelser omkring motivationen bag disse beslutninger (Lewin, 1996).  

 

Inden for den neoklassiske økonomi (herefter kaldt mainstreamøkonomien) er udtrykkene 

nyttemaksimering og beslutning synonymer: “A utility function is always an ordinal index that 

describes how the individual ranks various outcomes and how he behaves (chooses) given his 

constraints (available options)” (Gul & Pesendorfer, 2008, s. 6). Mainstreamøkonomien beskæftiger 

sig med individets valgte præferencer, fordi det er denne form for data mainstreamøkonomien 

beskæftiger sig med - og denne økonomi kan kun afsløre hvad individet har valgt i en bestemt 

situation. De data som mainstreamøkonomien beskæftiger sig med er positivistiske og har ikke 

mulighed for at skelne mellem individets valg, hvad individet oprindeligt havde i sinde at vælge og 

hvad individet burde havde valgt (Gul & Pesendorfer, 2008). 

 

Adfærdsøkonomien har løbende udfordret mainstreamøkonomien omkring individers opnåelse af 

lykke. Nogle af de antagelser, der er udarbejdet om individet i det økonomiske perspektiv er 

(Knudsen, 2011): 

 

● Fuldkommen information: Alle individer har det fulde overblik over alle 

handlingsalternativer og hvilke konsekvenser de hver især har. 

● Ubegrænset selvinteresse: Individer stræber altid på at maksimere deres nytte. 

● Konsekvensorienteret: Mainstreamøkonomien beskæftiger sig med konsekvenserne af de 

forskellige handlingsalternativer og ikke om hvorvidt bestemte handlinger betragtes som 

rigtige eller forkerte. 
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● Instrumentel rationalitet: Det diskuteres ikke hvorvidt de mål, som individer følger er 

rationelle eller ej, blot om man har valgt de bedste midler til at realisere målene - med mål 

menes der individernes præferencer, som er udledt af en økonomisk analyse. 

● Perfekt logiker: Individer har ikke nogen knaphed på beslutningsressourcer og har kapacitet 

til at udregne alle alternativer og konsekvenser. 

● Viljestyrke: Individer opfører sig konsistent over tid og udviser ikke viljesvaghed, da de har 

kapacitet til at kontrollere sig selv. 

 

Den neoklassiske økonomi og adfærdsøkonomien er ikke enige i brugen af rationalitet: Hvorvidt 

rationalitet er en metode eller en antagelse i teorien. Hvis ikke andet er nævnt, så antager de 

adfærdsøkonomiske teorier, at mainstreamøkonomien ser på rationalitet som en antagelse bag 

teorien og ikke, som forelagt af Gul og Pesendorfer (2008), et metodevalg.  

   Adfærdsøkonomien er valgt til at belyse problemstillingen, da det nogle gange opleves at individer 

udviser begrænset rationalitet, begrænset viljestyrke og begrænset selvinteresse. Ifølge 

adfærdsøkonomien skyldes disse begræsninger individets begrænsede kognitive evner i forhold til 

eksempelvis at beregne handlingsalternativer, manglende evner til at forfølge langsigtede 

interesser, samt at individer sjældent kun er optaget af at egennyttemaksimere, men derimod også 

bekymrer sig om andre personers velfærd (Knudsen, 2011).  

 

Den underliggende teori, som er med til at forklare, hvorfor vores individer træffer de beslutninger 

de gør, selvom de ikke altid er de mest optimale, kaldes dual proces-teorien. 

Dual proces-teorien  

Ifølge dual proces-teorien findes der to forskellige måder at tænke på, når vi træffer beslutter: en 

der er hurtig og intuitiv og en der er langsom og bevidst (Evans, 2011). Disse to måder at tænke på, 

er siden modellens oprindelige blevet refereret til som system 1 og system 2, men ifølge Evans 

(2011) er betegnelsen system langt fra ideel, da der inden for begge disse måder at tænke på, 

eksisterer adskilligelige systemer og subsystemer. I stedet henvises til betegnelserne Type 1 og Type 

2. 
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Type 1 er intuitivt, har høj kapacitet og er uafhængig af individets arbejdshukommelse og kognitive 

evner, mens type 2 er analytisk, har lav kapacitet, er meget afhængig af arbejdshukommelsen og 

hænger sammen med individets kognitive evner (Evans, 2011; Knudsen, 2011). Type 1 bruges, når 

vi træffer beslutninger, som er baseret på intuition og mavefornemmelser, mens type 2 bruges, når 

vi bruger intellektuelle kræfter på at træffe en velovervejet beslutning. De mest centrale egenskaber 

kan ses i nedenstående Figur 6. 

 

Type 1: Intuitivt Type 2: Refleksivt 

• Evolutionært system, der er fælles med 
dyr 

• Ubevidst 

• Automatisk/Hurtigt 

• Kræver ingen indsats fra vor side 

• Simultant/Parallelt kørende 

• Pragmatisk 

• Evolutionært nyere system unik for 
mennesker 

• Bevidst 

• Kontrolleret/Langsomt 

• Kræver stor indsats fra vor side 

• Sekventielt 

• Abstrakt 

• Logisk 
Figur 6 – Forskel på type 1 og type (Knudsen, 2011; Evans, 2011) 

 

En af fordelene ved type 1 er, at vi ikke skal bruge energi på at nå frem til et resultat, og derfor kan 

vi foreslå løsningsforslag uden at gøre de store anstrengelser - dette er ikke gældende for type 2, 

hvor der bruges meget energi på både at fokusere på problemet, men også at analytisk nå frem til 

en løsning (Knudsen, 2011). Ligeså er det også muligt at arbejde med flere problemer på én gang i 

type 1, mens type 2 kun kan løse problemer sekventielt. Årsagen til at det går så hurtigt for type 1 

er, at mange af de beslutningsregler vi bruger enten er medførte eller tillærte og opbevaret i vores 

langtidshukommelse, hvor type 2 i stedet tilgår hvert problem forskelligt, med forskellige analyser, 

hvor tidligere anvendte kontekster kan ikke anvendes (Knudsen, 2011). 

 

Dual proces-teorien er en fælles, underliggende model for flere adfærdsøkonomiske teorier, 

herunder Kahneman og Tverskys arbejde med heuristikker og bias, som var en af de allerførste 

artikler inden for adfærdsøkonomien (Knudsen, 2011). Mange af de heuristikker vi anvender til at 

træffe dagligdagsbeslutninger, kan være behæftet med fejl (herefter kaldet bias), hvor én af 

forklaringerne på disse fejl er type 1’s evolutionære baggrund. Der eksisterer en kløft mellem de 
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beslutningsregler, som type 1 evolutionært har udviklet, og den nutidige, komplekse sociale verden 

individer befinder sig i. Med hjælp fra type 2 er det muligt at korrigere de fejlbeslutninger, som type 

1 foretager (Knudsen, 2011). Næste afsnit vil beskæftige sig med heuristikker og bias, først 

præsenteret af Kahneman og Tversky i 1974, som har haft stor indflydelse økonomisk forskning og 

hvordan individer tager beslutninger under usikkerhed (Knudsen, 2011).  

Heuristikker og bias 

Tversky og Kahneman foreslog første gang i 1974, at individer er afhængige af et begrænset antal 

metodiske principper, som er med til at reducere komplekse beslutninger om sandsynlighed og 

værdi. Heuristikker er kognitivt økonomiske og som regel også effektive, men de er med til at skabe 

systematiske og forudsigelige fejl (Tversky & Kahneman, 1974). Der blev oprindeligt foreslået tre 

heuristikker, men siden da er en del andre kommet til. Denne afhandling vil inddrage availability 

heuristikken, anchoring and adjustment heuristikken og bandwagon-effekten. 

 

Availability  

En årsag til at individer begår fejl, når de tager beslutninger, skyldes availability heuristikken, som 

opstår, når individer skal vurdere hvor sandsynlig en hændelse er: “There are situations in which 

people assess the frequency of a class or the probability of an event by the ease with which instances 

or occurrences can be brought to mind” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1127). Individer har tendens 

til at vurdere hændelser som mere sandsynlige, hvis de er “tilgængelige” for en. Hvis eksempelvis 

en midaldrende slægtning har haft hjertestop, så vil dette individ vurdere sandsynligheden for at 

midaldrende mennesker får hjertestop højere end andre individer. Dette kan skyldes flere faktorer, 

hvor en af dem er fejlskøn, som skyldes genfremkaldelse: Hvis noget er nemt at genfremkalde, 

tillægger individet det mere værdi. Dette sker også, hvis noget opfattes særligt fremtrædende, 

såsom hvis et individ har set en brand i virkeligheden kontra læst om den i avisen. Et andet fejlskøn 

skyldes fantasi, som forklares ved, at når individer forsøger at dømme hyppigheden af en 

begivenhed, hvor det er nødvendigt at forestille sig dele af begivenheden, vil hyppigheden af 
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begivenheden være baseret på hvor nemt det er, at forestille sig dele af begivenheden. (Tversky & 

Kahneman, 1974).  

 

Anchoring og Adjustment 

Når individer skal tage beslutninger, har de oftest et start-udgangspunkt, et estimat, som justeres 

til den endelige beslutning tages. Udgangspunktet kan være foreslået, da problemet blev 

præsenteret, eller det kan være et resultat af delvise beregninger (Tversky & Kahneman, 1974). 

Uanset hvad er denne måde at tage beslutninger på ofte upræcis, da udgangspunktet har stor 

indflydelse på beslutningen: “Different starting points yield different estimates, which are biased 

toward the initial value” (Tversky & Kahneman, 1974, s. 1128). Den heuristik som anvendes, når 

beslutninger tages på denne måde, kaldes anchoring og adjustment heuristikken. Hvorfor der sker 

fejl, skyldes også forskellige faktorer, hvoraf den mest almindelige er utilstrækkelig justering: Hvis 

individer får tildelt et tilfældigt tal inden de skal tage en beslutning, kommer tallet til at påvirke 

beslutningen. Desto højere tallet er, desto højere et slutresultat og vice versa (Tversky & Kahneman, 

1974). 

 

Bandwagon-effekten 

Et andet bias er bandwagon-effekten, som er “tendensen til at tro/gøre visse ting, fordi mange andre 

tror/gør de samme ting” (Knudsen, 2011, s. 52). Et eksempel, fremført af Simon (1954) beskrives 

således: Det er antaget, at et individs stemmeadfærd (i forbindelse med et valg) er påvirket af 

individets egne forventninger til valget; Det er også antaget at individet er påvirket af 

meningsmålinger, som dermed påvirker individets endelige stemme. Hvis individet har en højere 

tendens til at stemme på en kandidat, når det forventes at denne vinder kontra hvis det forventes 

at denne taber, har vi en bandwagon-effekt (Simons, 1954). Når individer tager beslutninger, som 

er baseret på bandwagon-effekten, er der tale om et socialt motiv, dermed ikke sagt at beslutningen 

ikke også har et funktionelt motiv, blot at det funktionelle ikke er det afgørende for beslutningen 

(Andersen, 2009). 
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Prospektteorien og tabsaversion 

Prospektteorien forsøger at forklare individers adfærd, når de står overfor situationer, der 

indebærer risiko. Teorien blev præsenteret af Kahneman og Tversky i 1979 og dens måde at 

præsentere og argumentere for adfærdsøkonomien matematisk, gjorde det muligt at få artiklen 

publiceret i et økonomisk tidsskrift, hvilket hidtil var uhørt for adfærdsøkonomer (Knudsen, 2011).  

 

Inden Kahneman og Tverskys arbejde med beslutninger under risiko, var Expected Utility Theory 

(herefter kaldet forventet nytteteori) den dominerende teori inden for analysen af beslutninger 

under risiko (Kahneman & Tversky, 1979). I forventet nytteteorien tager individer beslutninger på 

baggrund af alternativernes forventede værdi, som udregnes ved at tage alternativernes værdi 

multipliceret med sandsynligheden. Kahneman og Tversky anser ikke forventet nytteteori for at 

være realistisk, da denne ikke tager højde for, at individer har en tendens til at ændre adfærd 

afhængig af om de står overfor en gevinst eller et tab (Kahneman & Tversky, 1979). 

   Første gang forventet nytteteorien blev udfordret var i 1953, da den franske økonom Allais udførte 

nogle forsøg, hvor det blev påvist, at ikke alle individer agerer som foreslået af forventet 

nytteteorien. Allais påviste paradokset med meget høje gevinster (millionbeløb), hvilket Kahneman 

og Tversky modererede, for at gøre gevinsterne mere moderate og antageligvis nemmere at 

forholde sig til for respondenterne (Kahneman & Tversky, 1979)6. Ifølge forventet nytteteorien bør 

individer vælge 50 % chance for at vinde 1000 ILS over 100 % chance for at vinde 450 ILS. Dette blev 

senere kendt som Allais’ paradoks, da det viste sig, at individer ikke er indifferente, men derimod 

søger mod det sikre. Med udgangspunkt i dette udførte Kahneman & Tversky deres egne forsøg, 

som påviste, at individer er risikoaverse, når de er sikre på en gevinst, men risikosøgende, når de 

tror, at de er sikre på et tab (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

Kahneman og Tversky opstillede et forsøg, hvor individer (n= 72) skulle vælge mellem A eller B 

følgende udfald, som ses i Figur 7.  

                                                      
6 I Kahneman og Tverskys modererede forsøg anvendes valutaen ILS (israelske shekel). 
Medianindkomsten i 1979 var 3000 shekel (Kahneman & Tversky, 1979) 
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Mulighed Matematisk udfald 

A 2.500 ILS med 33 % 

sandsynlighed, eller 2.400 ILS 

med 66 % sandsynlighed, eller 0 

DKK med 1 % sandsynlighed 

2.409 ILS 

B 2.400 ILS med 100 % 

sandsynlighed  

2.400 ILS 

Figur 7 – Kahneman og Tverskys forsøg med risiko (egen tilvirkning) 

 

82 % valgte mulighed B og var dermed sikret 2.400 ILS, til trods for at A’s forventede udfald 

(0,33*2.500 + 0,66*2.400 + 0,01*0) ville være 2.409 ILS. Dette skyldes, at ved mulighed B er 

individerne sikre på en gevinst og agerer dermed risikoaverse (Kahneman & Tversky, 1974).  

 

I situationer, hvor udfaldet er tab, er individer i stedet risikosøgende, som illustreret i nedenstående 

Figur 8. 

 

 

Figur 8 – Præferencer mellem positive og negative prospekter (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

En af årsagerne til at individer ikke tager beslutninger, som foreslået af forventet nytteteorien 

skyldes the certainty effect, hvor individer “overweight outcomes that are considered certain, 

relative to outcomes which are merely probable” (Kahneman & Tversky, 1979, s. 265). Ligeså er the 
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reflection effect afspejlet i ovenstående Figur 8: “The preference between negative prospects is the 

mirror image of the preference between positive prospects” (Kahneman & Tversky, 1979, s. 268), 

hvilket er ensbetydende med at risikoaversion i det positive domæne er efterfulgt af risikosøgende 

adfærd i det negative domæne.  

 

Ovenstående (og andre ikke medtagne) iagttagelser har ifølge Kahneman og Tversky (1979) gjort 

den forventede nytteteori ugyldig som deskriptiv model og i stedet præsenteres prospektteorien, 

som en alternativ måde at undersøge individers beslutninger under risiko: “The theory is developed 

for simple prospects with monetary outcomes and states probabilities, but it can be extended to 

more involved choices” (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274).  

   Prospektteorien består af to funktioner, hvoraf den ene er værdifunktionen. I prospektteorien er 

det ikke muligt at snakke om objektiv slutværdi, i stedet måles værdi som ændringer i velfærd ud 

fra et givent referencepunkt (Kahneman & Tversky, 1979). Årsagen til at referencepunkter bruges 

skyldes, at værdien ved at gå fra en formue fra 100 til 200 DKK opleves som værende større, end 

værdien ved at gå fra en formue fra 1100 DKK til 1200 DKK. Den samme værdi kan for det ene individ 

betyde fattigdom, mens det for det andet individ betyder rigdom, afhængig af hvilke rigdomme 

(eller mangel på samme) de i forvejen besidder. Derfor består værdifunktionen både af et individs 

referencepunkt og værdiens oplevede forandring ud fra referencepunktet. En hypotetisk 

værdifunktion ses nedenfor i Figur 9. 
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Figur 9 – En hypotetisk værdifunktion (Kahneman & Tversky, 1979) 

 

En hypotetisk værdifunktion er karakteriseret ved at være konkav for gevinster og konveks for tab. 

Funktionen er stejlest ved referencepunktet (nulpunktet) - der hvor akserne skærer hinanden. Da 

værdien stagnerer desto mere værdi som opnås (eller mistes), stagnerer funktionen også desto 

længere ud på aksen den kommer (Kahneman & Tversky, 1979). Som det kan ses i Figur 9 er 

funktionen stejlere for tab end for gevinster, hvilket skyldes at individer foretrækker at undgå tab, 

da smerten ved at miste noget, vægter betydelig højere end glæden ved en gevinst. Denne adfærd 

skyldes individers loss aversion (herefter kaldet tabsaversion) 

 

Individer er averse overfor tab, hvilket skyldes, at “changes that make things worse (losses) loom 

larger than improvements or gains” (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991, s. 199) og det anslås at 

ratioen mellem henholdsvis tab og gevinst er 2:1, hvilket betyder at tab gør dobbelt så ondt kontra 

glæden ved en gevinst. En af årsagerne til dette kan blandt andet findes i hjernen, hvor det er påvist, 

at ved tabet af en aktie eller andet aktiv aktiveres samme del af hjernen, som hvis individet blev 

udsat for fysisk smerte (Knudsen, 2011). 

   Grundet individers aversion mod tab, er der stor forskel på om beslutninger/situationer udtrykkes 

som potentielle gevinster eller potentielle tab (Knudsen, 2011). Dette kaldes framing og bygger på, 

at forskellige associationer kommer frem, hvis samme scenarie udtrykkes på forskellig vis. Når 
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beskrivelsen af en situation går fra at udtrykkes som et gevinst-scenario til et tabs-scenario, ændrer 

individer adfærd fra at være risikoaverse til risikosøgende (Knudsen, 2011). 

 

Tabsaversion hænger tæt sammen med the endowment effect, som er betegnelsen for en bestemt 

adfærd, hvor individer har en tendens til at tillægge objekter de ejer mere værdi, fordi de ejer dem. 

Loewenstein og Kahneman har undersøgt hvorvidt en bestemt gave bliver mere attraktiv end andre, 

hvis individerne får udleveret gaven, inden de skal beslutte sig for hvilken gave de vil modtage 

(Kahneman et al., 1991). I undersøgelsen fik halvdelen af respondenterne udleveret en kuglepind, 

mens resten fik en kupon til en valgfri gave. Til sidst i eksperimentet fik respondenterne valget 

mellem (at beholde) en kuglepind eller at få udleveret to chokoladebarer. Af de som allerede havde 

fået udleveret kuglepinden beholdte 56 % af respondenterne kuglepinden, mens kun 24 % af de 

respondenter som ikke havde haft en kuglepind i hånden, valgte kuglepinden. Inden da var 

respondenterne blev bedt om at rangere attraktiviteten af seks forskellige gaver (herunder 

kuglepinden) for at se hvorvidt de respondenter, som havde fået udleveret en kuglepind synes den 

var mere attraktiv end de andre gaver. Kuglepinden blev ikke vurderet som værende mere attraktiv, 

hvorfor der må siges at være opstået en endowment effekt: Produktet blev ikke valgt grundet dets 

attraktivitet sammenlignet med de andre gaver, men fordi det gjorde ondt at skille sig af med det 

(Kahneman et al., 1991). 

 

Når individer tager beslutninger, som foreslået af prospektteorien, gør de brug af en weighting 

funktion, hvor værdien af et muligt udfald er multipliceret med en beslutningsvægt. En 

beslutningsvægt skal ikke forveksles med sandsynlighed, da det er en antagelse i prospektteorien, 

at individer har begrænsede evner til at vurdere og bearbejde sandsynligheder. Individer har en 

tendens til at vurdere høje sandsynligheder som værende sikre og ignorere lave sandsynligheder 

(Kahneman & Tversky, 1979). Value og weighting funktionen arbejder henholdsvist med hvordan 

gevinst og tab opfattes og hvordan gevinst og tab evalueres og gælder i enhver situation, hvor 

individer skal tage beslutninger under risiko. Prospektteorien er med til at forklare anomalier, som 

forventet nytteteori ikke kan forklare. 
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Intertemporale valg 

Intertemporale valg er valg, hvor konsekvenserne udspiller sig over tid. I den neoklassiske økonomi 

har man analyseret intertemporale valg ved brug af discounted-utility modellen, som antager at 

individer evaluerer glæde og smerte afstedkommet af beslutninger, på samme måde som finansielle 

markeder nedskriver tab og gevinster (Berns, Laibson & Loewenstein, 2007). Disse valg kan 

eksempelvis omhandle hvorvidt man skal spise sundt, spare op til pension, tegne forsikringer og 

lignende - det er beslutninger, hvor der er en forsinket gevinst. 

 

Nogle af de antagelser, som ligger bag discounted-utility modellen er, at både nuværende og 

fremtidige udfald indtræffer med sikkerhed, at nyttefunktionen er lineær og at nytte er 

tidsuafhængig (Soman et al., 2005). Der findes dog nogle problematikker ved disse antagelser, som 

adfærdsøkonomien udfordrer. Hvor det er sandsynligt at nuværende og omgående udfald er sikre, 

så er der usikkerhed ved de fremtidige - hvilken garanti er der for, at individet modtager sin 

belønning om et år? (Soman et al., 2005). Den neoklassiske økonomi antager en konstant 

nedskrivning, og antager dermed også, at individer udviser en konsistent adfærd over tid, hvilket 

meget forskning indenfor adfærdsøkonomien modbeviser (Berns et al., 2007; Soman et al., 2005). 

Antagelsen om, at nytte er tidsuafhængig skaber også kritik, eksemplificeret på følgende vis: “Ice is 

more valuable in the summer than winter, and a blanket is more valuable in the winter than in 

summer” (Citat af Read (2004), gengivet i Soman et al., 2005).  

 

Forskning gjort af både psykologien, neurovidenskaben og økonomien har fundet diverse anomalier, 

hvor George Ainslies forskning af tidsstrukturen, præsenteret som hyperbolic time discounting, 

udgjorde den første seriøse modspiller til discounted-utility modellen (Berns et al., 2007). 
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Figur 10 – Time Discounting (Berns et al., 2007) 

 

I ovenstående Figur 10 ses en eksponentiel funktion, som er en simplificering af discounted-utility 

modellen: Nedskrivningen sker eksponentielt og med en konstant nedskrivningsfaktor, hvilket 

betyder at “the value of the reward decays by the same proportions for each minute that its 

occurrence is delayed.” (Berns et al., 2007, s. 483). Undersøgelser viser, at individer diskonterer 

tiden hyperbolsk, hvilket betyder at funktionen nedskrives hurtigere i det korte løb, end i det lange 

løb - dermed er individet mere utålmodig når der tages kortsigtede beslutninger kontra langsigtede 

(Berns et al., 2007). Hyperbolsk diskontering sker, hvis individet ændrer adfærd, når tidshorisonten 

ændrer sig:  

 

“Kirby and Herrnstein (1995) offer subjects a choice between a small-but-earlier reward and 

a larger-but-later reward. After showing a preference for the small-earlier reward when 

offered immediately, they then added a delay to both outcomes such that the temporal 

interval between them was maintained. Subjects typically switched to the larger-later 

outcomes, even for very small amounts of added delay” (Soman et al., 2005, s. 349).  

 

Dette er en inkonsistent adfærd, som opstår grundet vores dual-proces system. Vores dual-proces 

system har forskellige perspektiver på hvordan fremtiden skal se ud (Berns et al., 2007). 
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Tidsdiskontering er den årsag, som der er forsket mest i indenfor intertemporale valg, men tre 

yderligere dimensioner er med til at forklare, hvorfor individer ikke er tidskonsistente: Forventning, 

selvkontrol og framing.  

 

Forventning 

Den neoklassiske økonomi antager, at der ikke findes anden nytte end den nytte, som 

afstedkommer ved en beslutning. Det er dog påvist at individers adfærd ændres, når de forventer 

noget, hvilket kan være med til at påvirke deres beslutninger (Berns et al., 2007). Forestillingen 

omkring noget ubehageligt, såsom at få elektrisk stød, er med til at påvirke et individ beslutning - 

de fleste ville vælge at få elektrisk stød med det samme, da det dermed er overstået, hvilket strider 

imod discounted-utility modellens antagelse om, at fremtiden nedskrives eksponentielt (Berns et 

al., 2007). Dette går også den anden vej, hvor en positiv forventning om noget ude i fremtiden, 

såsom at få et kys af en filmstjerne, kan give glæde lige når beskeden bliver overleveret til individet. 

Samtidig kan glæden opbygges yderligere over den periode, som hænder inden kysset indtræffer 

(Berns et al., 2007). Derfor udskyder individer nogle gange positive ting, såsom hvornår et 

restaurantbesøg skal indtræffe, hvilket uddybes under ’framing’. 

 

Selvkontrol 

Det kan være svært at vente på en forsinket belønning, når et omgående og glædeligt alternativ er 

tilgængeligt. En succesfuld gennemførelse af en langsigtet plan kræver, at individet skal tage en 

langsigtet beslutning, som eksempelvis at stoppe med at ryge eller at melde sig ind i fitness. Samtidig 

skal individet modstå kortfristede fristelser, som kan underminere den langsigtede plan. Individer 

kan have gode intentioner og tage langsigtede beslutninger, men stadig falde for de kortsigtede 

fristelser, hvilket kaldes preference reversals (Berns et al., 2007). Ændrede præferencer er også med 

til at underminere discounted-utility modellen, da modellen antager, at individers beslutninger er 

konsistente over tid. Ifølge Berns (2007) oplever de fleste individer at ændre præferencer, da “Real 

people don’t have such exquisite self-command” (s. 485). 
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Framing 

Som nævnt under prospektteorien, har præsentationen af individets valgmuligheder indflydelse på 

dennes beslutninger (Berns et al., 2007). Den neoklassiske økonomi antager, at valgmuligheder 

præsenteres objektivt, men individer kan forestille sig den samme situation på mange forskellige 

måder, som tidligere eksemplificeret med henholdsvis tab eller gevinst. 

   Et eksperiment af Prelec og Loewenstein påviste, at afhængig af hvordan man stiller spørgsmål om 

en situation og i hvilken relation situationen præsenteres, vil individerne ændre deres adfærd. 

Individer blev spurgt hvorvidt de ville på en fin restaurant næste weekend eller i en weekend 

måneden efter, og de fleste svarede, at de ville på en fin restaurant på den tidligst mulige dato. Da 

situationen blev beskrevet relationelt og individerne fik muligheden for at vælge enten at spise 

hjemme den ene weekend og spise på en fin restaurant den efterfølgende weekend (eller omvendt), 

valgte individerne at forsinke det restaurantbesøget (Berns et al., 2007).  

Adfærdsøkonomien som deskriptiv disciplin 

De beslutninger vi står overfor, er sjældent monetære og derfor er det svært at udlede en normativ 

guideline for hvilke beslutninger, der er de bedste (Soman et al., 2005). Dette er ifølge Thaler (2016) 

heller ikke formålet: 

 

“Behavioral economic theories (or any descriptive theories) must abandon the inductive 

reasoning that is the core of neoclassical theories and instead adopt a deductive approach 

in which hypotheses and assumptions are based on observations about human behavior” 

(Thaler, 2016, s. 1591) 

 

Ifølge Thaler (2016) er det på tide, at økonomien bliver gjort evidensbaseret, og at vi stopper med 

at bede vores teorier om at både være normative og deskriptive. Hvis psykologiske faktorer kan 

hjælpe os til, at bedre forstå hvordan verden hænger sammen og forbedre vores antagelser om 

individers adfærd, hvorfor skulle man så ikke gøre det? (Thaler, 2016). Dette er samtidig en kritik af 

den neoklassiske økonomi, som Thaler ikke mener afspejler virkeligheden: “Of course in a world 

consisting only of Econs there would be no need for two different kinds of models. Economic agents 
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would have the courtesy to make the optimal choice that the model determines are best. But we 

are far from that world” (Thaler, 2016, s. 1591). 

 

Denne kritik afspejler ikke Gul og Pesendorfers udsagn om, at mainstreamøkonomien ikke er 

interesseret i forskellen på hvordan individer optimalt bør opføre sig og hvordan de rent faktisk 

opfører sig, da “Standard economics offers no substantive criterion for rationality because it has no 

therapeutic ambition; it does not attempt to cure decision-makers who makes choices that do not 

generate the most pleasure.” (Gul & Pesendorfer, 2008, s. 30). Så længe adfærdsøkonomien og 

mainstreamøkonomien ikke er enige om hvorvidt rationalitetsbegrebet skal ses som et metodisk 

standpunkt eller en antagelse, er det svært at se dem komme til enighed, og dermed lade al økonomi 

være adfærdsøkonomi, som overlegent foreslået af Thaler: “If economic does develop along these 

lines the term “behavioral economics” will eventually disappear from our lexicon. All economics will 

be as behavioral as the topic requires” (Thaler, 2016, s. 1597). 
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Teoriafsnittet – opsummering og afrunding 

  

Teoriafsnittet blev opdelt i to hoveddele: Et afsnit om content marketing og relationen med 

forbrugeren og et afsnit om adfærdsøkonomien. Disse teorier er udvalgt til afhandlingen, for at 

skabe indblik i hvilke antagelser, omgivelser og udfordringer der gør sig gældende, når det skal 

undersøges hvorvidt virksomhederne kan bruge principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke 

forbrugernes adfærd på de digitale medier 

  

I del 1 beskæftigede vi os med marketings vej til en relation med forbrugeren, hvor især Web 2.0 og 

de sociale medier har været med til at fastlægge virksomhedens relation til forbrugeren og vice 

versa som en uundgåelig marketing-praksis i fremtiden. Digital content marketing er en 

marketingpraksis, hvor virksomhederne skal forsyne forbrugerne med værdifuld content, hvor 

værdien udelukkende afhænger af konteksten og forbrugerne. Virksomhederne kan bruge 

forskellige kommunikationsstrategier til at dele deres content, ved brug af forskellige slags 

værktøjer: nyhedsbreve, e-mails, e-bøger, podcasts, blog og lignende. Der findes forskellige 

udfordringer ved content marketing, hvor denne afhandling beskæftiger sig med at engagere 

forbrugerne: Når virksomheden indgår i en relation til forbrugerne er kommunikationen pludselig 

tovejs, hvilket betyder at virksomhederne skal forholde sig til at engagere forbrugerne (gennem 

værdifuld content), men majoriteten er udfordret på netop dette punkt.  

 

Del 2 beskæftigede sig med adfærdsøkonomien. Op gennem 1970’erne voksede adfærdsøkonomien 

som et økonomisk felt, der beskæftiger sig med hvordan mennesket tager beslutninger, der afviger 

fra princippet om rationalitet. Rationalitetsbegrebet afstedkommer af den neoklassiske økonomis 

marginalnytte, som er kvantificerbart. Dual proces-teorien anses som den underliggende teori, der 

er med til at forklare, hvorfor vi træffer beslutninger, selvom de måske ikke er optimale for os. 

Kahneman og Tverskys arbejde med heuristikker og bias fastlagde forskellige årsager til at 

mennesker begår systematiske og forudsigelige fejl. Kahneman og Tversky forsøgte også at forklare 

individers adfærd, når de står overfor risikofyldte situationer, og udledte deraf prospektteorien. De 

påviste at individer har en aversion mod tab og derfor ændrer individer deres adfærd afhængig af, 
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om en beskrivelse af en situation går fra at udtrykkes som et gevinst- eller tabs-scenario. Teorien 

om intertemporale valg blev præsenteret, hvor konsekvenserne udspiller sig over tid. Slutteligt i del 

2 blev adfærdsøkonomiens forventninger til den neoklassiske økonomis udvikling fremlagt, hvilket 

ikke peger mod en forsoning foreløbig. 

  

Hypoteser 

Med udgangspunkt i ovenstående teorigennemgang er følgende hypoteser etableret: 

 

- Digital content marketing kan bruges til at påvirke og engagere forbrugerne 

- Forbrugerne kan påvirkes til at tage beslutninger, som afviger fra principper om rationalitet 

 

Med udgangspunkt i dette vil jeg indsamle data, hvis formål er at verificere hypoteserne. I næste 

afsnit vil jeg gennemgå, hvilke metodiske overvejelser jeg har gjort mig om dataindsamlingen. 

  



 

52 af 132 

 

 

Metode 

Metode  

 

Denne afhandling har sat sig for at besvare en problemstilling gennem en analyse af 

forbrugeradfærd. En analyse af forbrugeradfærd kan ses som en “systematisk planlægning, 

indsamling, analyse og formidling af data, som er relevante for virksomheders 

markedsføringsbeslutninger” (Andersen, 2009, s. 251).  

Analysens formål 

Analysens formål blev fastlagt, da problemstillingen blev præsenteret og lyder således: 

 

Hvordan kan virksomheder bruge principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke 

forbrugernes adfærd på de digitale medier med digital content marketing? 

Undersøgelsesdesign 

Analysetyper 

Der skelnes mellem tre forskellige analysetyper, som hver især har forskellige formål, karakteristika 

og metoder: Den eksplorative analyse, den deskriptive analyse og den kausale analyse (Andersen, 

2009).  

   Denne afhandling foretager en deskriptiv analyse, som observerer og analyserer forbrugernes 

adfærd og ud fra dette bestemmer omfanget af en mulighed. Dette omfang bestemmes gennem en 

induktiv analyse, hvor der tages udgangspunkt i indsamlet empiri. Ud fra empirien kan vi tilslutte os 

et princip eller generelle lovmæssigheder (Andersen, 2003). Der er tale om en analyse, som er 

baseret på positivismen. Dette betyder, at de fænomener og forbindelser som studeres findes ude 

i virkeligheden og eksisterer uden min tilstedeværelse og interesse i problemstillingen (Egholm, 

2014). Noget andet centralt for det positivistiske udgangspunkt er, at viden er værdifri, det vil sige 

der ikke analyseres på hvorfor individer siger som de gør, i stedet godtager man deres udsagn som 
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en sandhed.  

 

Datakilder 

I afhandlingen er der brugt forskellige datakilder til at klarlægge og udforske analysespørgsmålet. 

Der skelnes mellem to datakilder: De sekundære og de primære (Andersen, 2009). 

 

Sekundære datakilder 

Afhandlingens sekundære datakilder, er de data som vi har beskæftiget os med i 

litteraturgennemgangen. Sekundære data er data, “som i forvejen er indsamlet til at belyse en 

anden problemstilling. Disse data er derfor indsamlet af andre og til et andet formål.” (Andersen, 

2009, s. 267).  

   I denne afhandling er der især brugt databaser og internet, til at fremskaffe den litteratur og de 

kilder, som er anvendt i teoriafsnittet. Størstedelen af de akademiske artikler har været en del af 

pensum gennem 5 år på CBS, men nogle er fundet via CBS biblioteks database eller via Google 

Scholar. De sekundære data bruges oftest som udgangspunkt for en ny analyse og i dette tilfælde 

en primær dataindsamling (Andersen, 2009). De sekundære data har i denne afhandling været brugt 

til at redegøre for litteraturen, undersøgelser og udviklingen inden for henholdsvis den neoklassiske 

økonomi, adfærdsøkonomien, marketings vej til relationen med forbrugeren og content marketing.  

 

Primære datakilder 

Primære data er data som bruges, hvis der ikke findes sekundære data, som kan svare på ens 

problemstilling (Andersen, 2009, s. 267). Fordelene ved primære kilder er, at data bliver indsamlet 

til ens konkrete formål og er dermed mere præcise. Ligeledes er der mulighed for selv at vælge 

analysedesign, hvilket kan øge kvaliteten af dataene (Andersen, 2009). Der skelnes mellem 

kvalitative og kvantitative datakilder, som er to forskellige metoder at analysere data på. 
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Måleinstrument 

I denne opgave bruges der både kvantitative og kvalitative metoder, da de hver især har sine styrker 

og svagheder. Der er anvendt et kvantitativt online-interview, hvori kvalitative udsagn indgår. 

 

Kvantitativt online-interview 

Størstedelen af den indsamlede data er kvantitative, og dermed “kendetegnet ved, at de 

frembringer bredere, og mere repræsentative data, som kan gøres til genstand for kvantificering og 

kvantitativ analyse. Dvs. resultaterne udtrykkes normalt i talstørrelser.” (Andersen, 2009, s. 278). Et 

online-interview er en interviewmetode, som er en struktureret udspørgning af en respondent om 

et givent emne (Andersen, 2009).  

   Online-interviewet er et internetbaseret spørgeskema, hvor spørgsmålene dukker op på skærmen 

i takt med at de forrige besvares. Det digitale format gør det muligt at justere hvilke spørgsmål, som 

skal dukke op hvornår. Det er ligeledes muligt at gøre brug af “logikker”, hvilket betyder, at der vises 

forskellige spørgsmål afhængig af hvilke svar respondenterne giver. Fordelene ved et online-

interview er, at det er en billig og hurtig måde at indsamle store mængder data, ligesom det også er 

muligt at nå ud til en del respondenter. En anden fordel er, at grundet dets digitale format, er det 

muligt at efterbehandle straks efter modtagelse (Andersen, 2009). Ligeså er besvarelserne 

anonyme, hvilket kan betyde at respondenterne er åbne overfor personfølsomme spørgsmål. I 

spørgeskemaet spørges der ind til forskellige købssituationer og vaner, som muligvis ikke ville blive 

besvaret ærligt, hvis respondenterne ikke var anonyme. Ligeså spørges der ind til respondenternes 

årlige indkomst, hvilket oftest betegnes som personfølsomt. Ulemperne ved online-interview er, at 

den kvantitative metode ikke lægger op til uddybning af svar (Andersen, 2009) – for at imødekomme 

dette, har jeg har to steder integreret bokse i spørgeskemaet, hvor respondenterne bedes begrunde 

deres svar: “Hvorfor/Hvorfor ikke?”. Ulempen gælder også den anden vej: Det er ikke muligt for 

respondenterne at få uddybet spørgsmål, hvis der er noget de er i tvivl om eller ikke forstår. Denne 

ulempe har jeg forsøgt at formindske ved at præ-teste spørgeskemaet. 
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Udarbejdelse af spørgeskema 

Spørgeskemaet består af i alt 23 spørgsmål og kan ses i Bilag 2. 

Spørgsmålene er udarbejdet med udgangspunkt i at finde ud af hvilken adfærd forbrugerne viser, 

når de stilles overfor forskellige digitale elementer. 

 

Jeg har taget udgangspunkt i følgende struktur i spørgeskemaet (Figur 11): 

 

 

Figur 11 – Spørgeskemastruktur (Andersen, 2009) 

 

Inden spørgsmålene stilles, er der en indledning, som klarificerer hvad spørgeskemaet undersøger 

og at respondenten kan forvente at være anonym. Herefter begynder spørgsmålene, som 

indledningsvist starter med nogle lette, upersonlige og interessevækkende spørgsmål (Andersen, 

2009). Det er en god idé at starte med nemme spørgsmål, som ikke kræver så meget tænkearbejde 

for at mindske frafaldet (Andersen, 2009). Spørgsmål 5 til 18 er spørgeskemaets ”kerne” – de 

spørgsmål, som skal hjælpe med at udlede generelle lovmæssigheder. Her skal respondenten tænke 

mere over sine svar, da de skal udtrykke sin holdning til specifikke emner, angive årsager til deres 

beslutninger, erindre episoder, forklare deres valg og lignende. De demografiske spørgsmål kan 

nogle gange kan fremkalde en “stop-effekt”, hvis spørgsmålene opfattes som for private, for 

Indledningsvist

•Spørgsmål 1 til 4

•Lette, upersonlige og interessevækkende spørgsmål

•Spørgsmål som er nemme at svare på

•Spørgsmål som omhandler content-redskaber

I midten

•Spørgsmål 5 til 18

•Spørgsmål som omhandler typer af content og kommunikationsmediummer

•Spørgsmålene er samlet i grupper med samme emneområde

Afslutningsvist

•Spørgsmål 19 til 23

•Demografiske spørgsmål
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eksempelvis ved spørgsmålet om årsindkomst. For at undgå frafald placeres de altid som det sidste 

i spørgeskemaet (Andersen, 2009).  

   I spørgeskemaet er der både anvendt åbne-, lukkede- og skalaspørgsmål. De har hver sine fordele 

og ulemper: Åbne spørgsmål giver dybere og bredere indsigt i respondentens beslutninger, men 

dataene er sværere at behandle. Lukkede spørgsmål er nemmere at behandle, men respondenten 

har ikke mulighed for at uddybe. Denne type spørgsmål er brugt til at undersøge deres kendskab og 

erfaring i forskellige situationer. Skalaspørgsmål giver mulighed for mere nuancering i svarene og er 

anvendt til langt størstedelen af spørgsmålene. Alle spørgsmål hvor holdninger eller kendskab skal 

tilkendegives har respondenten mulighed for at svare “Ved ikke”, hvilket er med til at sikre, at 

respondenterne ikke tvinges til at give et svar. Dette er blevet glemt i spørgsmål 3, men efter 

nærmere kig på dataene ser det ikke ud til at nogle respondenter er blevet “tvunget” til at svare, 

idet alle har tilkendegivet at kende minimum to redskaber. 

Dataindsamling 

I henhold til den problemstilling, som afhandlingen ønsker at afklare, er populationen relativ stor. 

Hvis der ingen sprogbarrierer havde været, ville populationen være defineret som alle personer, 

som er til stede på digitale medier, hvor det er muligt for virksomhederne at kommunikere med dem. 

Grundet de sprogbarrierer der nu eksisterer, har denne afhandling begrænset sin population til at 

være respondenter, som forstår dansk. En opgørelse viser at kun én ud af 20 danskere (mellem 16 

og 89 år) ikke har adgang til internettet (Danmark Statistik, 2016b), hvorfor populationen anslås at 

være omkring 4,6 millioner personer (alle mellem 16 og 89). Grundet den store population, er der 

anvendt en stikprøve. Totaltællinger anvendes som oftest kun, når populationen består af et 

beskedent antal respondenter (Andersen, 2009).  

   Respondenterne er udvalgt efter bekvemmelighedsmetoden (Andersen, 2009). Som navnet 

indikerer udvælges stikprøvens medlemmer på den mest enkle og nemme måde, hvilket betyder at 

de første personer man møder, får lov at være med. Dette er den mest almindelige metode, når der 

anvendes spørgeskemaer (Andersen, 2009). Denne udvælgelsesmetode har dog sine 

begrænsninger, idet der oftest opstår en overrepræsentation af bestemte aldersgrupper og/eller 

køn i forhold til populationen.  
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Det har langt fra været muligt at nå ud til hele populationen. Spørgeskemaet blev delt på det sociale 

medie Facebook, hvilket fra start af var med til at sortere ikke-internetbrugere fra. Spørgeskemaet 

var online i omkring to uger, hvilket i alt gav 110 svar. 

Udover at bruge bekvemmelighedsmetoden, er der efterfølgende også brugt screened internet 

sample, hvor man fjerner respondenter, som ikke passer på de ønskede karakteristika (Andersen, 

2009). Jeg har valgt at fjerne de respondenter, som ikke fuldførte spørgeskemaet, hvilket i alt giver 

98 gyldige respondenter. Dette er gjort for at udelade respondenter, som muligvis kun besvarede 

de første spørgsmål af nysgerrighed og for at der er en vis konsistens i besvarelserne. Derfor er 

denne udeladelse af ikke-fuldførte besvarelser også med til at højne reliabiliteten af 

dataindsamlingen. Den endelige stikprøvestørrelse har stor betydning for analysens resultater. 

Desto større den er, desto mere definitiv er resultaterne. I denne opgave skal resultaterne af ses 

som indikative og ikke definitive. 

 

Reliabilitet og validitet 

I alle former for analyser, er det vigtigt, at der tilstræbes en høj grad af reliabilitet og validitet 

(Andersen, 2009). 

 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menes der “the consistency of a measure of a concept” (Bryman & Bell, 2007, s. 

163) og er lig en analyses pålidelighed. Der er flere faktorer som inddrages, når det skal vurderes 

hvor pålidelig en måling er. En måling skal være stabil over tid, det vil sige det skal være muligt at 

gentage analysen over tid og få de samme resultater (Andersen, 2009). De anvendte 

måleinstrumenter er med til at sikre en stabil måling over tid. I afhandlingen er der anvendt 

spørgeskema, som grundet dets format, kan indsamle data fra mange forskellige mennesker. 
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En metode til at måle usikkerheden på en stikprøvestørrelse, er ved brug af følgende formel, hvor n 

er stikprøvestørrelsen (Ditlevsen & Sørensen, 2015): 

1

√𝑛
 

 

Formlen udtrykker den usikkerhed, der er forbundet med estimatet, det vil sige hvor sikre vi er på 

de resultater vi får. Der er eksempelvis 69 (n= 69) respondenter, som har tilkendegivet, at de har 

kendskab til e-bøger, hvilket giver en usikkerhed på 12 %. Dette betyder, at hvis spørgeskemaet blev 

gentaget, ville det være alt mellem 61 og 77 respondenter, som ville tilkendegive det samme. 

Grundet spørgeskemaets andel af totale respondenter (n= 98) vil der ved nogle af tilkendegivelserne 

være en høj usikkerhed, hvorfor resultaterne bruges som indikationer og ikke definitiver. En oversigt 

over de mest anvendte respondentgruppers usikkerhed, kan ses i Bilag 4. 

 

Det er også vigtigt, at indsamleren er konsistent i sin behandling af data. Desto flere der er om at 

interviewe, analysere data og udlede noget, desto større sandsynlighed er der for, at det bliver gjort 

på forskellige måder, hvilket er med til at forværre reliabiliteten. Da jeg skriver afhandlingen alene 

vil databehandlingen være konsistent. I afhandlingen anvendes et spørgeskema som 

måleinstrument, hvilket er blevet præ-testet inden offentliggørelsen. En test af spørgeskemaet er 

med til at sikre en højere reliabilitet (Andersen, 2009) og enkelte ændringer fandt sted. 

 

Validitet 

Validitet “has to do with whether or not a measure of a concept really measures that concept” 

(Bryman & Bell, 2007, s. 164). Der inddrages som regel fire forskellige validitetstyper, når validiteten 

skal vurderes.  

   Den første er statistisk validitet og handler om hvorvidt afhandlingens indsamlede data reflekterer 

virkeligheden og om der dermed er belæg for at træffe en beslutning på baggrund af de indsamlede 

data. Den statistiske validitet kan forbedres ved at sikre, at data er indsamlet med den korrekte 

metode, samt at stikprøven er repræsentativ for populationen (Andersen, 2009). Det er især vigtigt, 



 

59 af 132 

 

 

Metode 

når man arbejder med positivismen og objektiv viden, da empirien skal være så korrekt som muligt, 

for at kunne lave en vurdering af den kausale sammenhæng (Egholm, 2015). Stikprøven er forsøgt 

at gøre mere repræsentativ ved aktivt at opsøge “manglende” respondenter: Mænd er eksempelvis 

underrepræsenteret i stikprøven og derfor opfordrede jeg nogle til at deltage for at optimere 

stikprøven. 

   Derudover er der begrebsvaliditet, som dækker over om man måler det, som man ønsker at måle 

(Andersen, 2009). I denne afhandling er spørgeskemaerne testet igennem inden udsendelse, for at 

vurdere om nogle af spørgsmålene var uklare eller kunne misforstås. Ligeledes blev forskellige 

begreber uddybet flere steder i spørgeskemaet for at undgå misforståelser (Bilag 2). Jeg lavede en 

uopdaget begrebs-fejl i dataindsamlingen i spørgsmål 1, hvor jeg spørger “hvor mange fritids-timer 

bruger du dagligt foran computeren?”. Formålet med spørgsmålet var at undersøge, hvor mange 

fritids-timer respondenterne havde til rådighed på internettet og dermed til at engagere sig med en 

virksomhed. Ved at spørge “foran computeren” er det sandsynligt at respondenterne ikke har 

vurderet deres mobil- og tabletforbrug, hvilket er mindst ligeså relevant og ville have været mere 

retvisende for hensigten med spørgsmålet. 

   Det er også vigtigt at sikre den interne og eksterne validitet. Den interne validitet handler om, 

hvorvidt vi kan antage en konklusion, som indeholder to variable, er kausale, eller om andre faktorer 

har påvirket undersøgelsen: “If we suggest that x causes y, can we be sure it is x that is responsible 

for variation in y and not something else that is producing and apparent causal relationship?” 

(Bryman & Bell, 2007, s. 41). Den interne validitet kan forbedres ved isolere eksterne faktorer, som 

kan have en indvirkning på respondenterne. I afhandlingen er der ikke fokuseret på nogle brands, 

hvor en forudindtaget holdning kan påvirke svarene, men det kan omvendt betyde, at 

respondenternes svar er mere vage, da de ikke har et konkret scenarie at forholde sig til. Den 

eksterne validitet beskæftiger sig med hvorvidt afhandlingen resultater kan generaliseres til andre 

situationer - denne gyldighed er svær at påvirke i praksis, da den blandt andet kræver, at analysen 

er meget repræsentativ for populariteten (Andersen, 2009; Bryman & Bell, 2007). På grund af denne 

afhandlings stikprøvestørrelse, ville det ikke give mening at generalisere den til andre kontekster, 

men resultaterne kan foreslå generelle lovmæssigheder, som kan give inspiration til andre 

forbrugeranalyser. 
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Noget andet som kan påvirke afhandlingens validitet er antagelsen om, at individerne handler 

rationelt og nyttemaksimerende og alt andet adfærd er en afvigelse, som udtrykt af 

adfærdsøkonomerne: “deviations from the ideal implicit in rational choice theory are not only 

interesting in their own right, but can potentially shed light on the basic mechanisms underlying 

human judgment and decision making” (Angner & Loewenstein, 2006, s. 29). Hele 

adfærdsøkonomien og de tilknyttede teorier bygger på disse antagelser, så hvis de ikke er korrekte, 

kan det være svært at forsvare validiteten af teorierne.  

 

Det er i praksis vanskeligt at måle både reliabilitet og validitet, men som nævnt ovenfor er der taget 

nogle forholdsregler in mente, inden dataindsamlingen er udført. 

 

Test af udledte hypoteser 

Et spørgeskema fortæller ikke om respondenternes egentlige adfærd, men i stedet om hvordan 

respondenterne erindrer sin egen adfærd eller selv vurderer deres adfærd. Denne form for 

dataindsamling anvendes ofte, men der er en sandsynlighed for, at respondenterne ville ændre 

adfærd “ude i den virkelige verden”. Grundet opgavens omfang er det desværre ikke muligt at teste 

de udledte hypoteser i et eksperiment. I stedet bruges antagelsen om proksimitet - hvis 

respondenterne selv mener at blive påvirket og det er påvist i andre scenarier med andet anerkendt 

teori, så bør det også være gældende for digital content marketing og digitalt engagement. 

  

Eksperiment 

Hvis der var ressourcer ville et klassisk eksperiment-design bruges, som er karakteriseret ved, at to 

grupper er etableret og danner basis for en eksperimental manipulation af en uafhængig variabel 

(Field & Hole, 2012). Dette kunne gøres i både laborative- og naturlige omgivelser (Bryman & Bell, 

2007). Da denne afhandling allerede har beskæftiget sig med data, som ikke afspejler 

respondentens egentlige adfærd, vil det anbefales at anvende et naturligt eksperiment, selvom 

eksterne faktorer kan påvirke respondenterne (Andersen, 2009). 



 

61 af 132 

 

 

Metode 

For at teste en hypotese i et eksperiment anvendes der én afhængig variabel (digitalt engagement) 

og to uafhængige variable (neoklassisk økonomi, adfærdsøkonomi). Vores afhængige variabel anses 

for at være udfaldet af eksperiment (skal måles/observeres før og efter eksperiment) og de to 

uafhængige variable bruges som manipulatorer (Field & Hole, 2012). For at teste de uafhængige 

variables indflydelse skal der både eksistere en kontrolgruppe (neoklassisk økonomi) og en 

eksperimentel gruppe (adfærdsøkonomi). Kontrolgruppen er “status quo”, hvor der ikke er nogle 

manipulation, og neoklassisk økonomi er valgt grundet afhandlingens antagelse om individers 

rationalitet og nyttemaksimering. 

 

Eksperimenter anses generelt for at være dyre og tidskrævende at gennemføre (Andersen, 2009), 

hvorfor det giver god mening at basere eksperimenter på forudgående research. I eksperimentet 

skulle en virksomheds medier overtages, hvor den eksperimentelle gruppe (50 % af de 

besøgende/interagerende) skulle manipuleres med en uafhængig variabel, for at se om det ville 

påvirke deres engagement. Den anden halvdel, kontrolgruppen, skulle forblive status quo. Da 

analysen endnu ikke er gennemført er det svært at spå præcis om resultatet, men med 

udgangspunkt i spørgeskemaet, kunne følgende scenarier testes (bemærk, ikke alle scenarier er 

medtaget): 

● Engagerer respondenter sig mere, hvis der på en virksomheds hjemmeside er fremhævede, 

positive anmeldelser versus status quo? 

● Engagerer respondenter sig mere med bestemte produkter på en virksomheds nethandel, 

hvis der er toplister (mest købte, mest populære, trender lige nu osv.) versus status quo 

● Engagerer respondenter sig mere med en virksomhed på de forskellige medier, hvis det er 

sociale influenter/kendte, som reklamerer for virksomheden eller dennes produkter versus 

status quo?  

 

Ovenstående metode ville søge at etablere individers faktiske adfærd, hvilket er en mere optimal, 

men også mere omstændig, økonomisk og tidskrævende metode til at udlede generelle sandheder. 

I næste afsnit vil den indsamlede data analyseres. 
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I det kommende afsnit vil jeg analysere den indsamlede data fra spørgeskemaet. Der blev i alt 

indsamlet 110 spørgeskemabesvarelser, hvoraf 98 var gyldige. Det er disse 98 besvarelser, som 

analysen tager udgangspunkt i.  

 

Analysen vil tage udgangspunkt i analysespørgsmålene: 

- Hvordan påvirkes forbrugerne af forskellige digitale elementer? 

- Hvilke digitale elementer drives af principper fra adfærdsøkonomien? 

 

Respondenternes overordnede demografiske karakteristika kan ses i Bilag 3. Grundet stikprøvens 

størrelse (n= 98) er der en overvægt af nogle demografiske karakteristika, hvilket betyder at 

analysens resultater kan være påvirket af overvægten og muligvis ikke er repræsentativ for den 

danske befolkning. Denne analyses resultat giver os indikationer på forbrugeradfærd, men kan ikke 

nødvendigvis skaleres op og gøre sig gældende for hele populationen. Generelt gør det sig gældende 

for hele analyseafsnittet, at de demografiske data kun er fremhævet, hvis de er relevante. Hvis de 

demografiske data ikke er inddraget, skyldes det, at der ikke har været nogle markante forskelle i 

respondenternes svar. 

 

Al empiri er baseret på data fra spørgeskemaet. Det samlede datasæt kan ses i Bilag 5, som er 

vedhæftet digitalt. 

  



 

64 af 132 

 

 

Analyse 

Hvordan påvirkes forbrugerne af forskellige digitale elementer? 

Da selve problemstillingen i opgaven er at undersøge, hvordan virksomhederne kan påvirke 

forbrugernes adfærd med digital marketing, er det relevant at vide hvordan forbrugerne påvirkes af 

forskellige digitale elementer. Da content marketing foregår 100 % digitalt, er det op til 

virksomhederne at identificere og tilfredstille kundernes forventninger i forhold til hvilket content 

der deles og gennem hvilke kanaler (Rowley, 2008). For at undersøge hvordan forbrugerne påvirkes 

af forskellige digitale elementer, vil opgavens analyse baseres på  

• Kommunikationsstrategier (hvilken påvirkning forskellig content har) 

• Kommunikationsmediummer (hvor skal virksomhederne møde forbrugerne) og  

• Typer af digital content (med hvilke redskaber skal de påvirke forbrugerne) 

Kommunikationsstrategier 

Kim, Spiller & Hettches (2015) har udviklet en tre-delt kommunikationsstrategi, som 

virksomhederne kan tage udgangspunkt i, når de kommunikerer med deres forbrugere. Dermed kan 

de justere deres digitale content, i forhold til hvilket engagement de ønsker fra forbrugeren.  

   De tre typer af kommunikation er delt op i henholdsvis task-orienteret content, interaction-

orienteret content og self-orienteret content. Med udgangspunkt i disse klassificeringer er en del af 

spørgeskemaet udarbejdet og der er stillet spørgsmål til forbrugeren vedrørende almindelige og 

ofte, kommunikerede digitale elementer. 

Kommunikationsstrategi Task-orienteret 

content 

Interaction-

orienteret content 

Self-orienteret 

content 

Digital element • Købssituationer med 

besparelser 

• Prøveperioder 

• Abonnementer 

• Kundeklubber 

• Anmeldelser fra andre 

forbrugere og 

kammerater 

/familiemedlemmer 

• Toplister genereret af 

andre forbrugere 

• Fremhævelse af 

udført arbejde 

• Fremhævelser af 

vundne priser/awards 

• Brug af 

kendte/influenter 

Figur 12 - Kommunikationsstrategier med oversigt over content marketing 
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Task-orienteret content 

Denne form for content er meget målorienteret og bevidst i sine handlinger (Kim et al., 2015). Der 

er eksempelvis tale om reklame for et produkt med lokkende budskab, rabatter, konkurrencer, 

abonnementer og opfordring til tilmeldelse af services. 

   Der er spurgt ind til forbrugernes oplevelser med forskellige købssituationer, hvilket er med til at 

afklare hvordan forbrugernes påvirkes. 

Købssituationer 

Nedenstående købssituation er udarbejdet med en start-pris, som er betydeligt højere end 

slutprisen. 

 

 

Figur 13 - Købssituation med udsalgsbesparelse 

 

Størstedelen af respondenterne tilkendegiver at de nu og da, ofte eller altid har været fristet til at 

købe produkter/services, de ikke manglede grundet den store udsalgsbesparelse. 30 % gør det 

sjældent og 8 % gør det aldrig. 

 

 Der ses nogle tendenser hos aldersgrupperne og årsindkomsterne: 
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Figur 14 - Købssituation med udsalgsbesparelse (alder) 

 

Figur 15 - Købssituation med udsalgsbesparelse (årsindkomst) 

 

Der ses en tendens til, at desto ældre respondenterne bliver, desto sjældnere er de i en 

købssituation, hvor de køber noget de ikke manglede, grundet den store udsalgsbesparelse. 

Ligeledes ses der en tendens til at desto højere indkomsten er, desto oftere køber respondenterne 

noget de ikke mangler. Dette gør sig dog ikke gældende for respondenter med en indkomst under 

200.000 DKK.  
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Størstedelen (86 %) tilkendegiver at have købt flerstyks-tilbud nu og da, ofte eller altid, hvor det ikke 

var deres hensigt at købe den mængde, før de så tilbuddet. Begrebet ”tilbud” er brugt, men det er 

ikke klarificeret hvor stor en besparelse respondenten ville opnå, ved at gøre brug af tilbuddet. 

 

 

 

Figur 16 - Købssituation med flerstykstilbud 
 

 

Respondententerne med en indkomst under 200.000 DKK har mindst være i denne situation, mens 

de med en indkomst over 600.000 DKK har været det oftest. 

 

I det sidste købssituation-scenarie er der indsamlet data om, respondenterne har reageret på 

udsagn såsom ”sidste chance for 25 %” og ”kun 1 dag tilbage med 20 %”, hvor det ikke var den 

oprindelige plan at købe noget. 
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Figur 17 – Købssituation med sidste chance 

 

Her angiver 53 % at de aldrig eller sjældent gør det, mens 45 % gør det nu og da eller ofte. Der er en 

tendens til at kvinder oftere end mænd har reageret på sidste chance-scenarier. 

   Der ses i nedenstående Figur 18 og Figur 19, at der er forskel på respondenternes svar afhængig 

af deres alder og indkomst. Respondenter under 20 år og over 51 år har mindre tendens til at 

reagere på sidste chance-sætninger end de to andre aldersgrupper. Databehandlingen viser også, 

at desto højere indkomsten er, desto oftere reagerer respondenterne på sidste chance-sætninger.  

 

Figur 18 - Købssituation med sidste chance (alder) 
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Figur 19 - Købssituation med sidste chance (årsindkomst) 
 

 

Ovenstående viser, at forbrugerne påvirkes i købssituationer med besparelser. Købssituationer er 

som udgangspunkt ikke digitale elementer, men principperne kan overføres til virksomhedernes e-

commerce strategi. Dette kan både gøres ved almene handelsvarer, men også ved udbredelsen af 

virksomhedens immaterielle content, såsom e-bøger, podcasts eller webseminarer. Forbrugerne 

påvirkes ikke lige meget af alle købssituationer – de påvirkes mest af flerstyks-tilbud og mindst af 

sidste chance tilbud. Generelt for alle købssituationer ses det, at desto højere end indkomst 

forbrugerne har, desto oftere påvirkes de i købssituationer.  

 

Prøveperioder og abonnement 

Dataindsamlingen har undersøgt forbrugernes adfærd i forhold til tilmelding til prøveperioder og 

abonnement-forbrug. Der er spurgt ind til hvor ofte respondenternes har oplevet at melde sig til en 

gratis prøveperiode på noget, eksempelvis Netflix eller Spotify, hvor det fra starten af var hensigten 

at melde det fra, men hvor de endte med at beholde det. 

 

40 % oplever det aldrig eller sjældent, mens 59 % oplever det nu og da, ofte eller altid. Desto yngre 

forbrugerne er, desto oftere har de oplevet at beholde en prøveperiode, hvor det ikke var hensigten. 
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Figur 20 – Prøveperiode 

 

Der er en sammenhæng mellem respondenternes indkomst foruden de helt unge respondenter: 

Desto højere indkomst respondenterne har, desto oftere har de oplevet at beholde en gratis 

prøveperiode, hvor det oprindeligt var planen at framelde det (illustreret i Figur 21). Årsagen til at 

indkomstsgruppen under 200.000 DKK afviger skyldes, at det primært er de helt yngre forbrugere, 

som er i denne indkomstgruppe og det er disse forbrugere, som har oplevet det oftest. 

 

 

Figur 21 - Prøveperiode (årsindkomst) 
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Der er også spurgt ind til forbrugernes adfærd i forbindelse med et abonnementservice: Er de 

medlem af en abonnementservice og bruger de servicen i samme grad, som de havde forventet af 

sig selv? Det opfølgende spørgsmål er kun besvaret af de respondenter, som var medlem af en 

abonnementservice. 

 

64 % af respondenterne angav de at var medlem og blev bedt om at angive hvilket udsagn der passer 

bedst på dem: 

• Jeg bruger servicen mere på grund af mit abonnement 

• Jeg bruger ikke servicen så meget, som jeg troede jeg ville, da jeg startede mit abonnement 

• Jeg er tilfreds med brugen af mit abonnement 

 

 

Figur 22 - Abonnement 

 

64 % af respondenterne har tilmeldt sig en abonnementsservice og af disse er 57 % tilfredse med 

deres forbrug af servicen. 29 % af individerne bruger ikke servicen så meget som de troede de ville. 

14 % af respondenterne bruger servicen mere grundet deres abonnement. Desto ældre 

respondenterne bliver, desto mere sandsynligt er det, at de er medlem af et abonnementservice. I 

modsætning til de andre digitale task-orienterede kommunikationsstrategier, så er 

abonnementservice ikke kendetegnet ved at have flere medlemmer, i takt med at indkomsten 
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stiger. Tværtimod er det den højeste indkomstgruppe, som sjældnest er medlem. I stedet er det 

midter-indkomstgrupperne (fra 200.000 DKK til 600.000), som oftest er medlem af en 

abonnementservic, hvilket giver gode muligheder for virksomhederne. 

 

Virksomhederne er som udgangspunkt interesserede i at forbrugerne er tilmeldt og betaler for 

deres services gennem et abonnement, men om de bruger servicen kan til en vis grad være 

underordnet for virksomheden. 

   Da content marketing er immaterialt og reproducérbart (Rowley, 2008) er det oplagt at give 

forbrugerne en gratis prøveperiode med viden om, at størstedelen ikke melder servicen fra igen, 

når servicen overgår til betaling og fast abonnement. Jeg vil især mene, at det er oplagt at give 

prøveperioder til den samme slags demografiske forbrugere, som oplever, at de bruger deres 

abonnementordning mindre end planlagt. Dette er med en antagelse om, at hvis forbrugerne ikke 

havde abonnementet, ville de engagere sig mindre med virksomheden. De forbrugere som ikke er 

tilfredse med deres brug af abonnementsordning er generelt mere tilbøjelige til at beholde 

prøveperioder efter den gratis periode er overstået: 83 % af respondenterne oplever det ofte, nu 

og da eller altid, kontra 59 % for alle respondenter.   

 

Kundeklubber 

Der er spurgt ind til forbrugernes forhold til kundeklubber, såsom Club Matas, IKEA Family, H&M og 

lignende: Er respondenterne medlem af en kundeklub og af hvilke årsager, hvis ja? 

 

76 % af respondenterne var medlem af en kundeklub. Der er stor forskel på kønsfordelingen, hvor 

92 % af alle kvindelige respondenter er medlemmer, er kun 47 % af mændene. 

 

De som svarede ja, bliver spurgt til hvilke årsager der gør, at de er medlem af kundeklubben. Der er 

i alt givet otte valgmuligheder, som spørger ind til almene årsager: pre-sale/lanceringer, rabatter og 

tilbud og eksklusivitet. Der er spurgt ind til hvorvidt forbrugerne forventer det af kundeklubben 

og/eller ikke vil gå glip af det. Dette er gjort for at undersøge hvad der driver forbrugerne, til at være 

medlemmer. 
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Figur 23 - Kundeklubber 

 

Den hyppigste årsag til, at forbrugerne er medlem af en kundeklub, er fordi de forventer at få gode 

tilbud og rabatter. Halvdelen er medlem fordi de ikke vil gå glip af dét. Derudover er 19 % 

medlemmer, fordi de forventer at kunne se og købe produkter før andre og fordi de forventer 

adgang til eksklusivt materiale, som er relateret til kundegruppen. 11 % er medlem fordi de ikke vil 

gå glip af eksklusivt materiale. Blot 4 % er medlem fordi de ikke vil gå glip af lanceringer. Generelt 

ses det, at der er flest som er medlemmer, fordi der er ting de forventer af virksomheden og i mindre 

grad fordi, der er noget de ikke vil gå glip af. 

 

Det er muligt at påvirke forbrugerne ved brug af task-orienterede kommunikationsstrategier og dets 

digitale elementer. I købssituationer er især flerstykstilbud og udsalgsbesparelser med til at 

fremprovokere en adfærd, som forbrugerne ikke havde planlagt. I lavere grad ved sidste chance 

tilbud. Forbrugerne tilkendegiver også, at de ikke altid får frameldt sig de prøveperioder de tilmelder 

sig, selvom dette var den oprindelige plan. Dette er værdifuld viden for virksomhederne, når de skal 
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rekruttere nye abonnenter, som også er populært blandt forbrugerne. Langt størstedelen af 

forbrugerne er tilfredse med deres abonnementforbrug, men der findes forbrugere, som bruger 

servicen mindre end planlagt og det er vigtigt for virksomhederne at vedholde deres relation til disse 

forbrugere. Slutteligt er en ret stor del af forbrugerne medlem af kundeklubber, det ses dog, at 

næsten alle kvinderne er medlem, men kun halvdelen af mændene er. Det er klarlagt at forbrugerne 

er medlem af kundeklubberne, fordi de forventer forskellige ting af kundeklubben. Generelt gør det 

sig gældende, at forbrugerne er nemmere at påvirke i alle købssituationer og oftere beholder 

prøveperioderne når de overgår til betaling, desto højere indkomst de har. Hvis virksomhederne 

formår at engagere sine forbrugere gennem ovenstående elementer, er det alle situationer, som 

ultimativt fører til købssituationer. 

 

Interaction-orienteret content 

Denne form for content har fokus på socialisering og at opbygge sociale relationer som en essentiel 

del af sælger-køber forholdet (Kim et al., 2015). Der er tale om relation, der ikke er direkte relateret 

til virksomhedens agenda, men derimod aktulle taleemener (sport, vejret, politik og lignende). I 

relation til Ashley og Tutens (2015) creative messages, er der også tale om user-generated content, 

som er den kommunikation og det content forbrugerne deler med hinanden og med 

virksomhederne.  

   I spørgeskemaet er der samlet data ind om forbrugernes adfærd i forhold til andre forbrugere og 

familiemedlemmer/kammeraters anmeldelser og oplevelser af virksomheder og virksomhedernes 

”toplister”. Toplister er et udtryk for, hvad andre forbrugere har vurderet som værende 

gode/populære varer. 

 

Anmeldelser fra andre forbrugere og kammerater/familiemedlemmer 

Der er indsamlet data om, hvorvidt respondenterne er mere/mindre tilbøjelige til at engagere sig 

med en virksomhed i forskellige situationer. Det er undersøgt hvordan forbrugerne påvirkes af 

positive anmeldelser fra andre forbrugere og kammerater/familiemedlemmers positive oplevelser. 
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Figur 24 - Tilbøjelighed til engagement 
 

 

Respondenterne er meget tilbøjelige til at engagere sig med en virksomhed, hvis der findes positive 

anmeldelser fra andre forbrugere og hvis deres kammerater/familiemedlemmer har haft positive 

oplevelser med virksomheden. Mere end 9/10 er enten enige eller meget enige, hvilket indikerer at 

virksomhedernes interaktion med forbrugerne er meget vigtig, da forbrugerne i høj grad lader sig 

influere af horisontale opinionsledere. 

 

Desto højere indkomst respondenterne har, desto mere tilbøjelige er de til at engagere sig med en 

virksomhed, hvis der forefindes positive anmeldelser fra andre forbrugere. Dette er omvendt for 

positive anmeldelser fra kammerater/familiemedlemmer. Respondenter med den laveste indkomst 

er mindst tilbøjelige (3,8 ud af 57) til at engagere sig med en virksomhed på baggrund af dette. De 

er dog stadig tilbøjelige. 

Toplister genereret af andre forbrugere 

I dataindsamlingen er der spurgt ind til hvorvidt respondenterne opsøger hvad andre forbrugere 

efterspørger i form af toplister. Denne form for ”kommunikation” er ofte set på de digitale medier 

og det er interessant at undersøge om forbrugerne påvirkes af toplisterne. 
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Figur 25 - Andres indflydelse 

 

Figur 25 viser at størstedelen nu og da, ofte eller altid opsøger hvad andre forbrugere mener. De 

overordnede grunde hvorfor respondenterne sorterer produkterne på denne måde skyldes: 

 

Det giver et godt overblik: Respondenterne tilkendegiver, at det hjælper dem med at sorterere i 

produkterne og giver et overblik: ”Det er oftest en nem måde at få et hurtigt overblik over de "gode 

varer" - især hvis der er er stort sortiment” (Respondent 6151997613). Det er ligeledes en måde at 

sortere ting fra: ”Det er en hurtig og nem made at sortere i det ellers kæmpe udbud man finde på 

nettet” (Respondent 6157695992) og ”Det giver indikationer på hvad der er godt og er hjælper mig 

med at sortere ting fra” (Respondent 6155995534). 

 

Det gør produktet/sælger troværdig: Respondenterne sorterer produkterne fordi det enten gør 

produktet eller sælger troværdig. Størstedelen ser det som et udtryk for, at produktet er troværdigt. 

To respondenter giver udtryk for, at det giver tillid til sælger og at man er mere sikker på, at det er 

en reel virksomhed med kvalitetsproduktet. De resterende respondenter anskuede toplisterne som 
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en blåstempling af produktet, hvoraf følgende er nogle af respondenternes årsager: ”Det giver et 

indtryk af produktets kvalitet, hvis mange køber det, er det oftest pga. en vis tilfredshed med 

produktet” (Respondent 6155333289), ”Det er for mig et blåstempel af de produkter jeg sidder og 

undersøger noget om. - hvis jeg skal købe en elkedel eksempelvis, så vil andre folks købsvaner 

indikere for mig om det er et godt produkt eller ej” (Respondent 6155333289) og ”Tillid til andre 

brugeres opfattelse, det giver gennemsigtighed ift. produkterne” (Respondent 6155303793). 

 

For at se andres mening: Respondenterne gør det, for at se andres mening om produkterne, hvilket 

giver en indikation på hvad der er populært og god kvalitet: ”För att få en bättre uppfattning om vad 

majoriteten tycker om produkten/tjänsten jag eftersöker och för att underlätta mitt beslut” 

(Respondent 6157646251), ”Især ifm. eksempelvis nye produkter, er andres meninger og erfaringer 

vigtige” (Respondent 6157590023), ”Det giver indikatorer på hvad der er populært” (Respondent 

6155331023), ”For at se hvad andre går efter, og om det jeg søger er noget folk køber, så man kan 

sikre sig at det er godt (God kvalitet fx)” (Respondent 6152326543).  

 

Generelt er mændene mere tilbøjelige til at opsøge hvad andre forbrugere mener og dermed hvad 

der er mest populært eller topper hitlisten. De har et gennemsnit på 3,8 ud af 58, hvor kvinderne 

har et gennemsnit på 3. Dataindsamlingen viser også, at desto højere indkomst forbrugerne har, 

desto oftere sorterer de efter toplister. 

 

Der er også en andel af respondenter som aldrig eller sjældent opsøger hvad andre forbrugere 

mener. Disse udgør i alt 22 % af respondenterne. Deres årsag til aldrig eller sjældent gøre det, 

skyldes hovedsagligt to ting: det populære interesserer dem ikke og de ved målrettet hvad de 

mangler (uddybbelse i Bilag 6) 

   Det er muligt at påvirke forbrugerne ved brug af interaction-orienterede 

kommunikationsstrategier og dets digitale elementer. Forbrugerne lader sig i den grad påvirke af 

horisontale opinionsledere og er meget tilbøjelige til at engagere sig med en virksomhed, hvis der 

forefindes anmeldelser af virksomheden af andre forbrugere, og hvis ens 

                                                      
8 Hvor aldrig = 1 og altid = 5. Ved ikke = 0 
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kammerater/familiemedlemmer har haft positive oplevelser med virksomhed. Disse anmeldelser 

kan virksomhederne med fordel dele på deres owned media, eksempelvis egen hjemmeside og 

sociale medier, når de ved at forbrugerne påvirkes af dem. Virksomhederne kan også integrere 

facebook-venner på deres hjemmeside, så forbrugerne kan se hvilke bekendte, som engagerer sig 

med virksomheden. Ligeså kan virksomhederne opfordre deres forbrugere til at dele content med 

venner/familie, da vi ved at det er et meget stærkt middel til at rekruttere nye forbrugere (Ashley & 

Tuten, 2015). 77 % af respondenterne gør brug af toplistefunktionen, når de er online, hvilket 

skyldes at det giver et godt overblik, det øger troværdigheden af produktet og forbrugerne er 

interesserede i andres holdninger om hvad er populært. Dette kan virksomhederne gøre brug og og 

selv lave ”anbefalede lister”, ”redaktionens favoritter” og lignende – det vigtigste for forbrugeren 

er, at det eksisterer og at andre har dannet sig en mening om hvad der er populært. Desto højere 

indkomst forbrugere har, desto mere tilbøjelige er de til at lade sig påvirke af andre forbrugeres 

mening og sortere efter toplister.  

 

Self-orienteret content 

I denne form for content er der fokus på afsenderens interesser, snarere end at imødekomme 

modtagerens behov. Det kan eksempelvis være fokus på nyheder, information eller historier om 

virksomheden eller kommunikation af kampagner. 

      I spørgeskemaet er der indsamlet data om forbrugernes adfærd i forhold til virksomhedens 

budskaber omkring deres tidligere udført arbejde og fremhævelser af vundne priser/awards. Ligeså 

er der undersøgt, om vertikale opinionsledere påvirker forbrugernes adfærd på de digitale medier. 

 

Fremhævelse af udført arbejde og vundne priser 

Der er indsamlet data om, hvorvidt respondenterne er mere/mindre tilbøjelige til at engagere sig 

med en virksomhed, hvis de fremviser tidligere udført arbejde og vundne priser/awards på digitale 

medier. 
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Figur 26 - Tilbøjelighed til engagement 

 

90 % af respondenterne tilkendegav, at de var meget enige eller enige i at være mere tilbøjelige til 

at engagere sig med en virksomhed, hvis de fremhæver eksempler på tidligere udført arbejde.  

Det betyder omvendt ikke nær så meget for respondenterne. hvorvidt en virksomhed har vundet 

en pris/award, idet den største andel af respondenter, som udgør 41 %, angiver svaret ”hverken 

eller” og dermed betegnes som værende indifferente. 11 % angiver sig som værende uenige eller 

meget uenige, hvilket betyder at de må være mindre tilbøjelige til at engagere sig med 

virksomheden, hvis dette scenarie er gældende. Det er ikke til at svare på hvorfor det betyder 

mindre for forbrugerne, men det kan skyldes, at disse priser/awards ikke er fremtrædende i 

forbrugerens sind, da de som regel bliver uddelt på brancheniveau og ”almindelige” forbrugere 

sjældent har kendskab til disse uddelinger. Da det kan udløse mindre engagement at fremhæve 

dette, bør virksomhederne træde varsomt. Medmindre det er en meget anerkendt pris, bør de kun 

fremhæve den på B2B-markedet, hvor det er antaget, at alle besidder kendskab om prisen. 

 

Vertikale opinionsledere 

Med de digitale rammer vi befinder os i, er det nemmere at følge med i hvad andre laver – både 

kendte, men også influenter. De kan ligesom de horisontale opinionsledere influere andre 

forbrugeres adfærd. 
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Dataindsamlingen er illustreret i Figur 27, hvor det illustreres hvor ofte respondenterne følger med 

i hvad vertikale opinionsledere bruger og anbefaler af produkter/services.  

 

 

 

Figur 27 - Opinionslederes indflydelse 

  

 

48 % af respondenterne følger nu og da, ofte eller altid med i hvilke produkter opinionsledere bruger 

og anbefaler. 20 % følger aldrig med, mens 32 % gør det sjældent. Det er især kvinderne som følger 

med: 59 % følger med nu og da, ofte eller altid, mens det kun er 30 % for mændene. Dette står i 

kontrast til toplisterne, hvor der er en overvægt af mandlige respondenter. 

 

Foruden den laveste indkomstgruppe, ses der en forøgelse af respondenter som følger med i hvad 

kendte/influenter bruger og anbefaler i takt med at indkomsten stiger. Årsagen til at den laveste 

indkomstgruppe er høj kan skyldes, at næsten 80 % af respondenterne er studerende og/eller at 93 
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% af respondenterne er under 30 år. De unge følger i høj grad influenter, som dominerer digitale 

medier såsom YouTube (Osbæck, 2016).  

 

Der er spurgt ind til hvorvidt respondenterne har engageret sig med en virksomhed, grundet en 

opinionsleder har anbefalet dennes produkter/services. Her svarer 48 % af respondenterne nej, 39 

% ja og 13 % ved det ikke (illustreret i Figur 28). Af de respondenter der svarede ja, er 68 % kvinder 

og 32 % mænd. 74 % af ja-respondenterne er mellem 20 og 35 år. 

 

 
Figur 28 - Opinionsledere og engagement med en virksomhed 

 
Der blev spurgt ind til hvorfor eller hvorfor ikke respondenterne havde engageret sig med en 

virksomhed, fordi en vertikal opinionsleder har anbefalet dennes produkter/services.  

 

Følgende årsager bliver angivet for hvorfor: 

 

Det var første sted de så produktet: Opinionslederne har skabt opmærksomhed omkring et 

produkt, som de ikke vidste eksisterede: ”Fordi de kan skabe opmærksomhed om et produkt jeg 

ikke vidste eksisterede” (Respondent 6152943890) og ”Kendte ikke produktet inden, men det 

passede til mit behov” (Respondent 6152350400). 
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De lod sig inspirere: Respondenterne har angivet, at de lod sig inspirere af den kendte: ”går meget 

op i kendte og kan godt lide at købe hvad mine idoler går med” (Respondent 6154692989) og ”Fordi 

det var inspirerende og moderne” (Respondent 6155547639). 

 

Produktet/Virksomheden bliver blåstemplet: Hvorfor-respondenter har engageret sig med en 

virksomhed, fordi opinionslederens anbefaling er en blåstempling af virksomheden: ”Da der 

udbydes så mange forskellige versioner af samme produkt på internettet, kan det ofte være svært 

at overskue hvorfor man skal vælge et over et andet. Hvis man føler at man kender lidt til kendissen, 

og dennes vaner og kan genkende det i sit eget liv- fungerer de lidt som en "test version" - De styrker 

min tillid til virksomheden” (Respondent 6157695992)”, ”Fordi det er en der står personligt inde for 

et produkt. Det antager jeg hvert fald, på trods af at de ofte er betalt” (Respondent 6155330123). 

Det opfattes som værende troværdigt, da kendissen sætter sit eget brand på spil:” Hvis en af mine 

ynglingskendisser anbefaler noget, så må det være godt - det er jo også kendissens brand der er på 

spil” (Respondent 6152255081). 

 

Kendissen/Influenten har ekspertviden: Opinionslederne har en ekspertviden inden for et bestemt 

område, hvorfor deres anbefalinger sparer respondenten for selv at researche: ”För att det har varit 

en trovärdig person som jag ser upp till och då kunnat lita på personens omdöme och själv sparat 

mig en hel del research” (Respondent 6157646251) og fordi de kendte/influenterne muligvis er 

bedre opdateret end én selv: ”De har nogle gange en ekspertviden, de har fingeren på pulsen” 

(Respondent 6151953371). 

 

Ud fra ovenstående udtalelser står det klart, at vertikale opinionsledere i høj grad kan være første 

link mellem en virksomhed og en forbruger, skabe opmærksomhed omkring produkter og inspirere 

forbrugerne. Innovatorer og tidligere adopterer er opinionsledere, som først tager nye trends til sig 

(Rogers, 2003) og gennem deres ekspertviden og sociale status kan de påvirke forbrugernes valg. 

Opinionslederen skal nøje overveje hvilke trends de er med til at udbrede, hvilket forbrugerne er 

helt opmærksomhed på, da der flere steder i ovenstående citater bruges udtryk som tillid, 

troværdighed, omdømme, og at sætte sit brand på spil. Ligesom ved toplister og sorteringer 
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eksisterer der en antagelse hos forbrugerne om, at produkterne/virksomheden er mere troværdige 

og bliver blåstemplet grundet opinionsledernes anbefaling og brug af virksomheden.  

 

Der er også en andel af respondenter, som ikke havde engageret sig med en virksomhed fordi en 

kendt/influent havde anbefalet det. Dette var 48 % af respondenterne og de angav overordnet 

følgende forklaringer på hvorfor ikke (uddybning i Bilag 7)  

 

• De følger ikke/bliver ikke påvirket af de kendtes holdning 

• Opinionslederne er sponsorerede og dermed ikke troværdige 

 

Hvis forbrugerne har en holdning om at toplister eller at kendtes meninger ikke er vigtige, er det 

ikke den rette måde for virksomhederne at møde disse forbrugere. Dét som virksomhederne kan 

gøre er at prøve og forbedre relationen til de forbrugere, som anser opinionslederne som værende 

utroværdige ved at forstærke nogle af de positive aspekter, såsom at opinionslederne kan have 

ekspertviden. Ellers kan det være, at virksomhederne skal møde disse forbrugere gennem de 

horisontale opinionsledere, såsom familiemedlemmer og venner. Ovenstående analyse bekræfter, 

at det er en generel udfordring for virksomhederne at fremstå troværdige, ved brug af content 

marketing og sponsorerede, vertikale opinionsledere. 

 

Det er muligt at påvirke forbrugerne ved brug af self-orienterede kommunikationsstrategier og dets 

digitale elementer. Forbrugerne er mere tilbøjelige til at engagere sig med en virksomhed, hvis de 

fremhæver eksempler på tidligere udført arbejde, men i mindre grad, hvis de fremhæver vundne 

priser/awards. Det er derfor oplagt for virksomhederne at fremhæve veludført arbejde på deres 

owned media. Der er forbrugere, som vil engagere sig mindre, hvis priser/awards bliver fremhævet 

og derfor anbefales det ikke at gøre brug af dem, medmindre det er en meget anerkendt pris. 

Omkring halvdelen af forbrugerne følger med i hvad de vertikale opinionsledere bruger og anbefaler 

af produkter, og 38 % af alle respondenter blevet påvirket til at engagere sig med en virksomhed. 

Selvom ikke alle forbrugerne hverken følger med eller lader sig påvirke af de vertikale 
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opinionsledere er der potentiale i at bruge dem i kampagner, da de oftest har et bredt tag på deres 

målgruppe og forbrugerne nemmere kan identificere sig med dem, end med et brand. 

 

Ud fra ovenstående analyse, kan følgende udledes om de forskellige kommunikationsstrategier 

påvirkning af forbrugerne: 

 

Task-oriented content - 

Gennemsnitlig påvirkning: 

Interaction-oriented content - 

Gennemsnitlig påvirkning: 

Self-oriented content - 

Gennemsnitlig påvirkning: 

66 % 89 % 59 % 

Figur 29 - Gennemsnitlig påvirking  

Udregninger kan findes i Bilag 8. 

 

Forbrugerne lader sig påvirke mest, når der er tale om interaction-orienteret content. I gennemsnit 

lader 88 % af respondenterne sig influere. De horisontale opinionsledere har en stor indflydelse på 

andre forbrugeres valg af produkter og virksomhed. Herefter kommer task-orienteret content, som 

er content der ultimativt fører til en købssituation. Her lader forbrugerne sig i gennemsnit påvirke 

66 %, hvilket gælder i forskellige købssituationer, hvor det ikke var planen at købe noget og ved de 

længere relationer med virksomheden, såsom prøveperioder, abonnementer og kundeklubber. 

Forbrugerne lader sig mindst influere af self-orienteret content, hvor det i gennemsnit er 59 % af 

forbrugerne, som lader sig påvirke. Virksomhedens fremhævelse af udført arbejde hæver denne 

kategori op, hvor den ellers ville have lagt på 42 %, i det under halvdelen ser det som noget positivt, 

når virksomhedens fremhæver vundne priser/awards og lidt mere end 1/3 har engageret sig med 

en virksomhed sig på grund af en vertikal opinionsleder. 

 

Selvom interaction-orienteret content skaber mest engagement, er det ikke nødvendigvis denne 

kommunikationsstrategi, som skaber mest overskud for virksomheden. Dette content beskæftiger 

sig blandt andet med horisontale opinionslederes anbefalinger gennem anmeldelser, positive 

oplevelser og toplister. Det er i høj grad noget der påvirker forbrugere til at engagere sig mere med 

virksomheden, men det er ikke sikkert at det fører til køb. I stedet kan det føre til en bedre oplevet 
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kundeværdi og en oplevelse af mere kundeservice, hvilket i sidste ende fører til en bedre relation til 

forbrugeren og forhåbentlig tilbagevendende kunder, som foreslået af Egan (2011). Dette er i høj 

grad på virksomhedernes agenda, men resultaterne skabes ikke over natten, i stedet er det en 

langsigtet kundeinvestering. Når virksomhederne ønsker at få deres egen agenda ud og lede 

forbrugerne i direkte købssituationer, skal de i stedet kigge mod de to andre 

kommunikationsstrategier, som ifølge ovenstående analyse også giver gode muligheder for at 

påvirke forbrugerne. 

Kommunikationsmediummer 

Virksomhederne kan møde forbrugerne på forskellige digitale mediummer. Der er spurgt ind til 

forbrugernes relationen til virksomhedens tilstedeværelse på owned media, da owned media er et 

medium, hvor det er muligt for virksomheden at selv have kontrol, samtidig med at opbygge en 

relation med forbrugeren. Owned media er kanaler, hvor virksomheder selv har det fulde ejerskab 

(Mogensen, 2015), og i spørgeskemaet er der spurgt ind til virksomhedens hjemmeside og sociale 

medier. Denne dataindsamling er med til at klarlægge, hvor virksomhederne skal påvirke 

forbrugerne. 

   Respondenterne skulle angive hvor ofte de bruger internettet til forskellige ting i relation til 

virksomheder: Søger information om dem på deres egen hjemmeside, engagerer sig med dem på 

deres egen hjemmeside, søger information om dem på sociale medier og engagerer sig med dem 

på sociale medier. 

 

Dataindsamlingen (illustreret i   

Figur 30) viser, at næsten samme andel respondenter søger information om en virksomhed på deres 

hjemmeside og på de sociale medier. 

   Næsten 63 % respondenterne bruger de sociale medier til at engagere sig med virksomhederne 

ofte, nu og da eller altid. Til sammenligning er det kun 38 % af respondenterne som engagerer sig 

med virksomhederne på deres egne hjemmesider ofte, nu og da eller altid. Dette til trods for, at blot 

69 % af respondenterne bruger de sociale medier til at søge information om virksomheder 

sammenlignet med 79 % som bruger virksomhedernes hjemmesider. 
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Figur 30 - Søgninger og engagement 

Dataindsamlingen viser, at de mandlige respondenter er en anelse mere tilbøjelige end kvinderne 

til at søge information om og engagere sig med virksomhederne på deres egne hjemmesider. 

Omvendt søger de kvindelige respondenter mere information om virksomhederne på de sociale 

medier og de engagerer sig en del mere med virksomhederne på de sociale medier end mændene.  

 

Det er forbrugerne som fastsætter hvad der er værdifuldt og det er dem som styrer interaktionen 

(Rowley, 2008): Respondenterne har valgt at interaktionen ikke skal foregå på virksomhedens egen 

hjemmeside – den skal foregå på de sociale medier. Forbrugerne vil gerne modtage informationer 

fra virksomhedernes hjemmeside, der er bare ikke dér der vil opbygge et forhold til virksomheden. 

Men digital content er også kontekstuelt og skabes i relation med forbrugeren (Rowley, 2008) og 

kønsmæssige forskelle betyder, at det er forskellige forbrugere virksomhederne møder, når de er 

tilgængelige på forskellige owned media.  

Typer af digital content 

For virksomheden er deres brand det centrale i relationen med forbrugeren og brandet er forbundet 

med forskellige associationer og værdier, som skal kommunikeres på forskellige digitale medier 

(Rowlet, 2008). Virksomhederne kan ikke længere bare råbe højt og satse på, at forbrugerne 
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reagerer på et eller andet tidspunkt. I analysen er det klargjort hvilken påvirkning forskellige 

kommunikationsstrategier har, samt hvor de kan påvirke forbrugerne. De bliver også nødt til at vide 

hvilke redskaber de skal bruge, hvorfor der er stillet spørgsmål til henholdsvis respondenternes 

kendskab og erfaring med forskellige digital content redskaber. Hvis respondenterne har mere 

kendskab og erfaring med nogle af redskaberne, er det også mere sandsynligt at møde forbrugerne 

gennem disse. 

 

I nedenstående Figur 31 - Digitale redskaber - kendskab og erfaring ses en oversigt over 

respondenternes kendskab og erfaring. 

 

 

 

Figur 31 - Digitale redskaber - kendskab og erfaring 
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Kendskab 

De forskellige aldersgrupper har forskelligt kendskab til de forskellige redskaber og foruden 

respondenterne yngre end 209, har alle aldersgrupper kendskab til alle redskaber. Nedenfor i Figur 

32 ses hvad aldersgrupperne har mest kendskab til10, hvilket viser, at respondenter yngre end 20 år 

adskiller sig markant fra resten af respondenterne ved at have mest kendskab til blogs og video-

blogs. De resterende aldersgrupper har alle mest kendskab til nyhedsbreve, men derudover 

forskelligt kendskab. 

 

Figur 32 – Redskaber respondenterne har mest kendskab til (aldersfordelt) 
 

Erfaring 

I forhold til forbrugernes erfaring med redskaberne ændrer billedet sig en anelse. Nyhedsbreve, e-

bøger og blogs er stadig i toppen, men med et større skel end ved kendskabsgraden. 

   

 

Figur 33 - Redskaber respondenterne har mest erfaring med (aldersfordelt) 

 

                                                      
9 De yngre end 20-årige har ikke kendskab til web-seminarer 
10 Med ”mest kendskab til” er der valgt ud fra hvilke redskaber der fremgår hyppigst. Hvis to 
redskaber er lige hyppige, så er begge medtaget. 
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Der er kun en difference på 5 procentpoint mellem respondenter som kender nyhedsbreve og som 

har erfaring med det, hvorimod den er en del større ved e-bøger (31 procentpoint) og til dels også 

blogs (17 procentpoint). Næsten alle respondenterne både kender og har erfaring med 

nyhedsbreve, hvilket gør at jeg anser nyhedsbrevet som et rigtigt stærkt redskab: Virksomhederne 

får mulighed for at jævnligt kommunikere med forbrugerne og potentielle forbrugere via e-mail, de 

får mulighed for at levere konsistent og målrettet indhold og de har mulighed til at henvise til deres 

andre redskaber. Virksomhederne kan bruge nyhedsbrevet som indgangsvinkel til at få forbrugerne 

over på blogs, e-bøger og e-kataloger (og vælge forskellige slutdestinationer afhængig af hvilke 

demografiske karakteristika forbrugeren besidder). 

 

Selvom e-kataloger ikke er det mest velkendte redskab (kendskabsgrad på 69 %), er der 57 % der 

har erfaring med redskabet, hvilket gør det til dét redskab hvor respondenterne tilkendegiver anden 

mest erfaring procentmæssig efter nyhedsbrevet. De fleste som kender til e-kataloget bruger det 

også, og især respondenterne over 51 år har erfaring med redskabet. E-kataloger er som regel en 

integreret del af hjemmesiden (Pulizzi, 2009), hvilket giver forskellige muligheder for 

virksomhederne i forhold til at henvise forbrugerne til yderligere content eller e-handel. Der er 

færrest der har erfaring med web-seminarer og video-blogs, hvilket ikke er overraskende, da færrest 

har kendskab til disse redskaber. 

    I forhold til aldersgrupperne stemmer respondenternes erfaring godt overens med deres 

kendskab: De yngre har mest erfaring med blogs, mens de resterende aldersgrupper alle har mest 

kendskab til nyhedsbreve. I henhold til respondenternes køn har de mandlige respondenter generelt 

mest kendskab til samtlige redskaber. Dette afspejles også hos deres erfaring, hvor de har mest 

erfaring med alle redskaber undtagen blogs, hvor de kvindelige respondenter har mest erfaring. 

 

Ovenstående redskaber er nogle af de mest populære, men det er ikke ensbetydende med, at de er 

det rette for enhver virksomhed med ethvert produkt. I analysen er det gjort klar, at forbrugere har 

forskellige præferencer, hvorfor det er vigtigt at virksomhederne måler hvad forbrugerne synes er 

interessant, mindre interessant og derved konstant optimerer deres relation til forbrugerne. 
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Delkonklusion 

Ovenstående analyse af forbrugeradfærd i forbindelse med digital content marketing, har søgt at 

opnå en forståelse af hvordan forbrugerne påvirkes af forskellige digitale elementer. Herigennem 

er det klarlagt at virksomhederne kan bruge tre forskellige kommunikationsstrategier, som alle 

påvirker forbrugerne gennem forskellig content. Der er forskellige formål med 

kommunikationsstrategierne, hvorfor virksomhederne ikke kan nøjes med at aktivere én af 

strategierne. Dén strategi som udleder mest engagement hos forbrugerne er, når virksomhederne 

bruger interaction-orienteret content, hvor især horisontale opinionsledere har indflydelse på 

forbrugernes engagement med en virksomhed. Det er også klarlagt, at virksomhederne kan figurere 

på tre forskellige medier, hvoraf owned media er det kommunikationsmedium, som 

virksomhederne har mest kontrol over og samtidig kan indgå i en relation med forbrugeren. 

Forbrugerne søger i lige høj grad information om virksomhederne på deres egen hjemmeside og på 

de sociale medier, men de engagerer sig i langt højere grad med virksomheden på de sociale medier. 

Slutteligt blev det klarlagt, at når virksomhederne skal påvirke forbrugerne gennem digital content 

redskaber, står nyhedsbrevet utroligt stærkt hos de fleste aldersgrupper. Derudover er der 

forskellige præferencer, hvorfor det er rigtig vigtigt for virksomheden at tilpasse deres valg af 

redskab til målgruppen. Især de yngre viser anderledes adfærd end resten af aldersgrupperne, 

hvilket ikke kan ignoreres, da børn og unges medieadfærd har en vis forudsigelseskraft. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse er hypotese 1 verificeret: digital content marketing kan 

bruges til at påvirke og engagere forbrugerne 

 

I næste afsnit vil analysespørgsmål 2 besvares. 
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Hvilke digitale elementer drives af principper fra adfærdsøkonomien? 

I forgående analyseafsnit blev det klarlagt, hvordan individer kan påvirkes med forskellige digitale 

elementer. Respondenterne blev spurgt til deres adfærd i forbindelse med forskellige 

købssituationer, prøveperioder, forbrug af abonnement, hvorvidt de lader sig påvirke af horisontale 

og vertikale opinionsledere og om virksomhederne selv kan fremhæve nogle elementer, for at stille 

sig i en bedre situation. I forrige afsnit blev det også klarlagt, at ved brug af forskellige 

kommunikationsstrategier påvirkes forbrugernes adfærd i gennemsnit mellem 59 % og 89 % af 

gangene og at forbrugerne har præferencer for hvor de ønsker at engagere sig med virksomhederne 

og gennem hvilke redskaber. Der er altså en del, som virksomhederne kan tage i betragtning, når de 

ønsker at engagere sine forbrugerne mere.  

 

Med udgangspunkt i disse tilkendegivelser fra forbrugerne stilles der spørgsmål ved, om 

forbrugerne tager beslutninger ud fra det neoklassiske økonomis nyttemaksimeringsprincip, hvor 

forbrugerne handler, så de opnår højst muligt nytteniveau (Lewin, 1996). Forbrugernes adfærd 

tyder på, at de ikke altid har det fulde overblik over alle handlingsalternativer, udviser fuld 

rationalitet ved beslutninger i forhold til deres udregnede præferencer, opfører sig konsistent over 

tid og kan kontrollere sig selv (Knudsen, 2011).  

 

Jeg vil derfor analysere på hvorvidt forbrugernes adfærd på de forskellige digitale elementer er 

drevet af principper fra adfærdsøkonomien, som netop er kendetegnet ved at mennesker tager 

beslutninger, som afviger fra princippet om rationalitet (Angner & Loewenstein, 2006). Dette vil jeg 

gøre ved at tage udgangspunkt i de forskellige typer af content, og se på hvorvidt der findes nogle 

tendenser i forbrugernes adfærd, som kan forklares med adfærdsøkonomiske teorier. 

 

Der tager udgangspunkt i de forskellige kommunikationsstrategier, fordi det giver et bedre overblik 

over de forskellige content typer, som der er indsamlet data om. 
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Kommunikationsstrategi Task-orienteret 

content 

Interaction-orienteret 

content 

Self-orienteret 

content 

Digital element • Købssituationer med 

besparelser 

• Prøveperioder 

• Abonnementer 

• Kundeklubber 

• Anmeldelser fra andre 

forbrugere og 

kammerater 

/familiemedlemmer 

• Toplister genereret af 

andre forbrugere 

• Fremhævelse af udført 

arbejde 

• Fremhævelser af 

vundne priser/awards 

• Brug af 

kendte/influenter 

Figur 34 - Kommunikationsstrategier med oversigt over content marketing 

 

Task-orienteret content 

Købssituationer 

Under købssituationer er det klarlagt, at 63 % af respondenterne har været fristet til at købe 

produkter de ikke manglede, udelukkende grundet den store udsalgsbesparelse, hvor førprisen 

eksempelvis var 1000 DKK, er den nu 200 DKK. Det må antages at forbrugerne oprindeligt havde en 

anden adfærd i tankerne, da de har tilkendegivet at de ikke manglede produktet og at de 

udelukkende købte det, grundet den store udsalgsbesparelse. Hvorfor har de så købt produktet? 

Ifølge Kahneman & Tversky (1974) tager individer deres beslutninger ud fra et start-udgangspunkt, 

som justeres til den endelige beslutning tages, hvilket kaldes anchoring og adjustment. Start-

udgangspunktet har stor betydning for den endelige beslutning (i denne situation værdien af 

produktet) da høje start-udgangspunkter fastsætter høje estimater. I dette tilfælde har 

virksomheden foreslået et start-udgangspunkt som værende 1000 DKK, hvilket nu tilbydes til 200 

DKK. Startudgangspunktet forankrer købssituationen hos forbrugerne og gør det svært for dem at 

nedjustere og vurdere hvad produktets egentlige værdi er. Forbrugens evne til at nedjustere er 

utilstrækkelig og derfor opleves dette produkt som et rigtigt godt udsalgskøb, til trods for at 

forbrugeren ikke mangler produktet. Der tages udgangspunkt i samme problematik, når 86 % af 

forbrugerne køber flerstyks-tilbud, eksempelvis 4 styk for 50 DKK, hvor det ikke var hensigten at 

købe denne mængde, inden de så tilbuddet. Det er i øvrigt ikke specificeret hvor meget tilbuddet 
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lød på. Når forbrugerne ser tilbuddet ”4 styk for 50 DKK” lader de sig forankre af fire som start-

udgangspunktet og køber flere produkter end oprindelig planlagt (Wansink, Kent & Hoch, 1998).  

 

I den sidste købssituation angiver 45 % af respondenterne, at de har reageret på udsagn såsom 

”sidste chance for 25 %” og ”kun 1 dag tilbage med 20 %”, hvor det ikke var den oprindelige plan at 

købe noget. 53 % af respondenterne gør det aldrig eller sjældent. Grundet forbrugernes egen 

tilkendegivelse om, at de ikke havde planer om at købe noget, er det igen en antagelse, at 

beslutningen er en afvigelse fra forbrugernes oprindelige planer. Ifølge Kahneman & Tverskys 

prospektteori (1979) reagerer individer forskelligt alt afhængig af, om situationer er udtryk som 

gevinst eller tab. I dette tilfælde er situationen udtrykt som tab, hvilket individer er averse overfor.  

   Når individer tager beslutninger, bliver beslutningens værdi målt som ændringer i velfærd ud fra 

et givent referencepunkt (Kahneman & Tversky, 1979). Referencepunkterne er individuelle, hvilket 

også kommer til udtryk i respondenternes svar. Hvis alle individer havde samme referencepunkt, 

ville dataindsamlingen afspejle dette – det gør den ikke. I stedet viser den, at nogle af 

respondenterne reagerer på sidste-chance tilbud, mens andre ikke gør.  

 

Figur 35 - Sidste-chance – respondenters forskellige værdifunktioner med egen tilvirkning (original fra Kahneman & Tversky, 1979) 

 

Når nogle respondenter reagerer på sætninger udtrykt som tab, mens andre ikke gør, skyldes det at 

forandringen opleves forskelligt. De respondenter som ikke reagerer, har muligvis en mindre stejl 

tabsfunktion, end de andre respondenter (illustreret i ovenstående Figur 35 med en orange 
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tabsfunktion). De 45 % af respondenterne har, som foreslået af prospektteorien, end funktion der 

er stejlere for tab end for gevinster. De prøver at undgå en mulig tabssituation gennem deres 

adfærd. 

 

Prøveperioder og abonnementer 

Da forbrugernes adfærd i forhold til prøveperioder blev undersøgt, blev der spurgt ind til hvor ofte 

respondenternes har oplevet at melde sig til en gratis prøveperiode på noget, eksempelvis Netflix 

eller Spotify, hvor det fra starten af var hensigten at melde det fra, men hvor de endte med at 

beholde det. 59 % af respondenterne tilkendegav, at de oplever det nu og da, ofte eller altid. 

Respondenterne har ikke beholdt servicen grundet dets høje attraktivitet, sammenlignet med andre 

services, men fordi det gør ondt at skille sig af med. Dette antager jeg, fordi det ikke var 

respondenternes hensigt at beholde servicen efter prøveperiodens udløb, hvilket kan sidestilles 

med Loewenstein og Kahnemans måling af, om objektet (kuglepinden) er mere attraktivt end de 

andre objekter (Kahneman et al., 1991). Ud fra ovenstående observation, tyder det på, at 

respondenterne har oplevet en endowment effekt, hvor individer tillægger objekter de ejer mere 

værdi, fordi de ejer det (Kahneman et al., 1991). Endowment effekten bygger ligesom 

prospektteorien også på individers tabsaversion og årsagen til, at det gør ondt at skille sig af med 

servicen efter prøveperioden, skyldes at tab gør dobbelt så ondt som gevinst og derfor er det mere 

sandsynlig, at respondenterne beholder noget efter den gratis prøveperiode er ovre, kontra hvis de 

selv skulle tilmelde sig servicen (gevinsten) og betale fra start af. 

   I forhold til forbrugernes abonnement-forbrug, har 64 % af respondenterne tilmeldt sig en 

abonnementsservice og af disse er kun 57 % tilfredse med deres forbrug af servicen. 29 % af 

individerne bruger ikke servicen så meget som de troede de ville. Ifølge Berns et al. (2007), kan dette 

skyldes at individer udviser inkonsistent adfærd, når de tager valg, hvor konsekvenser udspiller sig 

over tid. En af årsagerne til, at forbrugerne tilmelder sig en abonnementservice, men ikke får brugt 

det så meget som planlagt, kan skyldes ændrede præferencer. Når individer tager beslutninger over 

tid kræver det ofte en langsigtet plan og selvkontrol til at overholde planen. Det kan dog være 

udfordrende, at overholde planen, når kortsigtede glæder lurer om hjørnet. Langt de fleste oplever 

at mangle selvkontrol og ændre deres præferencer, hvilket kan være årsag til, at 29 % af individerne 
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ikke bruger servicen så meget, som de troede de ville. Omvendt bruger 14 % af respondenterne 

servicen mere grundet deres abonnement, hvilket betyder at individets langsigtede plan (i form af 

et abonnementservice) har hjulpet individet med at udvise konsistent adfærd. 

 

Kundeklubber 

Der er spurgt ind til hvilke årsager der gør, at respondenterne er medlem af en kundeklub. Der er i 

alt givet otte valgmuligheder, som spørger ind til almene årsager: pre-sale/lanceringer, rabatter og 

tilbud og eksklusivitet.  

 

 

Figur 36 - Kundeklubber 

Flere af spørgsmålene går igen som henholdsvis ”jeg forventer” og ”jeg vil ikke gå glip af”, hvilket 

udtrykker to forskellige årsager til, hvorfor respondenterne er medlem. Størstedelen af 

respondenterne har tilkendegivet, at de er medlem fordi de forventer noget af kundeklubben. ”Jeg 

forventer” kan ligesom abonnement-services relateres til intertemporale valg og konsekvenser over 

tid. Her handler det dog ikke om selvkontrol, men en beslutning som er taget, fordi der ventes noget 

ude i fremtiden. Ifølge Berns et al. (2007) findes der andet nytte, end den nytte der forekommer 

øjeblikkeligt, og individer kan tage beslutninger på baggrund af deres forventninger. 
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Respondenterne har i mindre grad tilkendegivet, at de er medlem. fordi der er noget de ikke vil gå 

glip af, som kan relateres til individers tabsaversion. Den lille andel af tilkendegivelser kan skyldes 

the reflection effect, som betyder at risikoaversion i det positive domæne er efterfulgt af 

risikosøgende adfærd i det negative domæne og vice versa (Kahneman & Tversky, 1979). Når 

individer tilmelder sig en kundeklub, er de ikke stillet overfor et negativt domæne (som eksempelvis 

når man kun har én dag tilbage med 20 %) og derfor er de som udgangspunkt ikke risikosøgende – 

det er i hvertfald ikke dét som motiverer dem til at være medlem af kundeklubben 

 

Interaction-orienteret content 

Anmeldelser fra andre forbrugere og kammerater/familiemedlemmer 

Langt størstedelen af respondenterne tilkendegav, at de er mere tilbøjelige til at engagere sig med 

en virksomhed, hvis ens kammerat/familiemedlem har haft en positiv oplevelse med virksomheden. 

En af årsagerne til dette kan muligvis findes i availability heuristikken, som handler om, at individer 

har en tendens til at vurdere hændelser som mere sandsynlige, hvis de er “tilgængelige” for en. Når 

en respondent er mere tilbøjelig til at engagere sig kan det skyldes, at det er nemmere for dem at 

genfremkalde denne virksomhed som noget positivt og tillægge dem en bestemt værdi (Tversky & 

Kahneman, 1974), selvom de bygger denne antagelse på en meget lille stikprøve. Respondenterne 

er også mere tilbøjelige til at engagere sig med en virksomhed, hvis de kan fremvise positive 

anmeldelser fra andre forbrugere. Her er stikprøven af positive anmeldeser noget større, men 

årsagen kan stadig være, at det er nemmere at genfremkalde og tillægge en positiv værdi til en 

virksomhed, hvis virksomheden fremhæver positive anmeldelser. Hvis forskellige forbrugere har 

beskrevet deres oplevelse med virksomheden, gør det det også nemmere for forbrugeren at 

forestille sig hvordan virksomheden er. 

 

En anden årsag til, at forbrugerne lader sig påvirke af kammerater/familiemedlemmer kan skyldes 

bandwagon-effekten. Bandwagon-effekten er tendensen til at tro/gøre visse ting, fordi mange 

andre tror/gør de samme ting (1954). Anbefalinger fra horisontale opinionsledere (Andersen, 2009), 
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som er tidligere i adaptionsprocessen end én selv (Rogers, 2003), kan være med til at skabe en 

bandwagon-effekt, hvilket også er en af årsagerne til at toplister virker. 

Toplister genereret af andre forbrugere 

Forbrugerne blev spurgt til om de opsøgte det populære og sorterede produkter efter ”populære”, 

”mest købte” eller lignende. Størstedelen af forbrugerne gjorde dette og med følgende årsager: 

• Det giver et godt overblik 

• Det gør produktet/virksomheden troværdig 

• For at se andres mening 

 

At sorteringer giver et godt overblik er meget plausibelt, men kan ikke siges at have noget med 

adfærdsøkonomiske teorier at gøre, udover at mennesket har begrænset kognitive evner og ikke 

kan bearbejde for meget information på én gang. Til gengæld kan de to andre årsager relateres til 

bandwagon-effekten: I begge tilfælde er det en antagelse, at hvis der eksisterer en topliste, så er 

topprodukterne mere troværdige og/eller populære og grundet denne sortering må det antages, at 

der er større sandsynlighed for, at forbrugeren engagerer sig med produktet. Dette kan antages ved 

at drage paralleller til Simons (1954) arbejde med meningsmålinger: Hvis individer bliver eksponeret 

for meningsmålinger, påvirker det deres stemme. Altså, hvis individer bliver eksponeret for 

topslister, påvirker det deres valg af produkt. Individerne har en højere tendens til at sortere efter 

topprodukterne, fordi det gør produkterne troværdige og fordi andre forbrugere har en positiv 

holdning om produkterne og derfor er der tale om en bandwagon-effekt. Blot fordi der eksisterer 

toplister er det ikke ensbetydende med, at ”mange andre tror/gør de samme ting” (Knudsen, 2011), 

da toplisten sagtens kan være sammensat af virksomheden selv, men det er underordnet for selve 

effekten. 
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Self-orienteret content 

Fremhævelse af udført arbejde og vundne priser 

Ligesom ved fremhævelse af positive anmeldelser og kammerater/familiemedlemmers positive 

anmeldelser, kan årsagen til, at respondenterne lader sig påvirke positivt af virksomhedernes 

fremhævede arbejde findes i availability heuristikken. 90 % af respondenterne tilkendegav, at de 

var enige eller meget enige i at være mere tilbøjelige til at engagere sig med en virksomhed, hvis de 

fremviser eksempler på tidligere udført arbejde. Når virksomhederne fremviser tidligere arbejde 

undlader de, at forbrugerne skal til at bruge deres fantasi, hvilket er en af årsagerne til at individer 

tager fejlbeslutninger (Tversky & Kahneman, 1974): Hyppigheden af en begivenhed bliver baseret 

på, hvor nemt det er at forestille sig denne begivenhed. Hvis virksomhederne kan fremhæve deres 

veludførte arbejde, er dette hvad forbrugerne baserer deres beslutninger på, da det er nemt for 

dem at forestille sig hvad virksomheden kan. Respondenterne lod sig i mindre grad påvirke af 

tilgængelige priser/awards, hvilket kan skyldes at det er svært at forestille sig en pris betyder og 

indebærer, når de som nævnt ofte bliver uddelt på brancheniveau og almindelige forbrugere ikke 

har kendskab til disse uddelinger. 

Vertikale opinionsledere 

Der er spurgt ind til hvorvidt forbrugerne følger vertikale opinionsledere og hvorvidt de har 

engageret sig med en virksomhed grundet denne opinionsleder. Følgende årsager blev givet på 

hvorfor: 

• Det var første sted de så produktet 

• De lod sig inspirere 

• Produktet/Virksomheden bliver blåstemplet 

• Kendissen/Influenten har ekspertviden 

 

Ligesom ved toplister og sorteringer eksisterer der en antagelse om, at produkterne/virksomheden 

er mere troværdige og bliver blåstemplet grundet opinionsledernes anbefaling og brug af 

virksomheden. Dermed eksisterer også en antagelse om, at der er større sandsynlighed for, at 
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forbrugerne derfor engagerer sig med virksomheden (antagelsen er igen baseret på Simons (1954)) 

og en bandwagon-effekt er skabt.  Opinionslederne har dog også andre mere funktionelle 

funktioner, i det de kan skabe opmærksomhed omkring et produkt og besidder en form for 

ekspertviden. Dette udfordrer antagelseom om, at individer besidder fuldkommen information og 

at alle individer har det fulde overblik over alle handlingsalternativer. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse af de forskellige digitale elementer, giver det følgende 

inddeling af digital content og adfærdsøkonomien: 

 

Task-orienteret content Interaction-orienteret content Self-orienteret content 

• Heuristikker og bias 

- Anchoring & adjustment 

• Prospektteorien 

- Tabsaversion 

- Endowment effekt 

• Intertemporale valg 

- Selvkontrol 

- Forventning 

• Heuristikker og bias 

- Availability heuristikken 

- Bandwagon-effekten 

 

• Heuristikker og bias 

- Availability heuristikken 

- Bandawgon-effekten 

 

Ovenstående analyse viser at heuristikker og bias kan bruge i alle tre typer af kommunikation med 

forbrugeren. Prospektteorien og intertemporale valg er kun observeret i task-orienteret content, 

men i dataindsamlingen er der indsamlet mere data om denne form for content, hvilket kan 

forvrænge billedet. Når forbrugeren bliver påvirket af adfærdsøkonomiske teorier skyldes det i høj 

grad brugen af vores type 1 system (Berns, 2011), som er intuitivt og baseret på mavefornemmelser. 

Spørgsmålene til forbrugeren har været med udgangspunkt i eksempler, hvor der var tale om 

dagligdagsbeslutninger og hvis nævnt småbeløb. Hvis forbrugeren stod i en købssituation, som 

krævede intellektuelle kræfter, bevidste og logiske tanker, som eksempelvis ved et huskøb, er det 

ikke sikkert at forbrugeren kunne påvirkes i lige så høj grad. Det er formentlig stadig muligt at påvirke 

forbrugeren i sådan en beslutningssituation, eksempelvis ved brug af anchoring og adjustment 
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heuristikken på udbudsprisen, men forbrugeren står i en situation med meget større risici og 

påvirkningsgraden er derfor formentlig lavere. Hvis virksomhederne kontinuerligt påvirker 

forbrugeren med principper fra adfærdsøkonomien, er det dog en mulighed at forbrugeren vælger 

virksomheden over andre virksomheder, når forbrugeren står i en beslutning, som skal velovervejes. 

 

Delkonklusion 

Ud fra forbrugernes adfærd er der observeret forskellige tendenser, som også ses i 

adfærdsøkonomien. Forbrugerne tager beslutninger, som afviger fra princippet om rationalitet, i 

den forstand at de ikke altid opnår det højeste mulige nytteniveau. I analysen af de forskellige 

digitale elementer, er det klartgjort at forbrugerne forfalder til type 1-tænking og træffer intuitive, 

ubevidste og instinktive beslutninger. Med udgangspunkt i de forskellige kommunikationsstrategier 

konkluderes det, at heuristikker og bias anvendes i alle former for kommunikation, mens 

prospektteorien og intertemporale valg kun anvendes i task-orienteret content, altså content som 

ultimativt fører til en købssituation. Når virksomhederne skal overbevise forbrugeren i forskellige 

købssituationer kan de med fordel anvende anchoring og adjustment heuristikken og tildels også 

tabsaversion. Den påvirker ikke forbrugerne i lige så høj grad, men stadig knap halvdelen. Derudover 

kan virksomhederne gøre brug af prospektteorien og endowment-effekten, når de skal opbygge 

længere relationer med forbrugeren. Ved at tilbyde dem en gratis prøveperiode, er det sandsynligt, 

at forbrugeren ikke framelder sig igen, fordi det gør for ondt at skille sig af med igen, og i stedet 

overgår de til abonnementet. Når forbrugerne er medlemmer af abonnementer, er det som regel 

et led i en langsigtet plan, hvor individer skal udvise selvkontrol. Selvkontrol er en stor del af 

intertemporale valg og dét at tage beslutninger, hvor konsekvenserne udspiller sig over tid. Når 

forbrugerne er medlemmer af en kundeklub, udspiller konsekvenserne sig også over tid. 

Forbrugerne er i langt højere grad medlem af en kundeklub, fordi de forventer noget ude i 

fremtiden, kontra fordi der er noget de ikke vil gå glip af. Når virksomhederne deler interaction-

orienteret og self-orienteret content, kan de med fordel drage nytte af availability heuristikken og 

bandwagon-effekten. Ved at gøre positive anmeldelser, kammerater/familiemedlemmer og 

veludført arbejde tilgængelig for forbrugerne, er der større tilbøjelighed til, at forbrugeren 
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engagerer sig med virksomhederne. Bandwagon-effekten er tilstede ved både horisontale og 

vertikale opinionsleder – forbrugerne er i høj grad drevet af hvad andre gør, mener og anbefaler af 

produkter. Samtidig eksisterer der en antagelse om, at hvis andre mener det er godt, så er det godt 

og dette påvirker ultimativt forbrugerens engagement med et produkt og/eller en virksomhed. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse er hypotese 2 verificeret: Forbrugerne kan påvirkes til at 

tage beslutninger, som afviger fra principper om rationalitet. 
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Diskussion 

I dette afsnit vil jeg opsummere og diskutere afhandlingens resultater. Formålet med afhandlingen 

har været todelt: Det har været min akademiske ambition at undersøge om det er muligt at bruge 

principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke forbrugernes engagement på de digitale medier, 

hvilket samtidig er en udfordring af hele den neoklassiske økonomi antagelse om, at forbrugerne 

allerede nyttemaksimerer. Det har også været en ambition at bidrage med ny viden, som 

virksomhederne kan bruge i praksis, når de ønsker at engagere deres forbrugere. Denne afhandlings 

resultater skal ses som indikationer, men kan stadig bruges som et udtryk for, hvilken situation 

virksomhederne befinder sig i, hvilke udfordringer de står overfor og hvordan de kan imødekomme 

disse. Derudover kan afhandlingen forhåbentlig inspirere til fremtidige undersøgelser, da der endnu 

ikke eksisterer meget viden om hvordan man kan forøge forbrugeres digitale engagement. 

 

Tidligere antagelser om forbrugeres engagement har været baseret på den neoklassiske økonomis 

antagelser om nyttemaksimering, og på baggrund af ovenstående analyse stiller jeg spørgsmålstegn 

ved, om dette er de rigtige antagelser. Da digital content marketing er en relativ ny disciplin, 

eksisterer der ikke meget forskning om hvordan virksomheder strategisk kan engagere sine 

forbrugere. Med udgangspunkt i at mediebilledet er forandret, at virksomhedernes forhold til 

forbrugerne er gået fra at være transaktions- til relationsbaseret og at både virksomheder og 

forbrugere virker interesserede i at indgå i en gensidig relation, har det været og er det relevant at 

forholde sig til, om virksomhederne gør hvad de kan for at engagere sine forbrugere.  

 

Praktiske implikationer for virksomhederne 

Med udgangspunkt i teorier fra digital content marketing er det påvist hvordan forbrugerne påvirkes 

af forskellige digitale elementer. Med udgangspunkt i denne viden, er der to elementer, som jeg vil 

fremhæve virksomhederne skal have særlig fokus på: Troværdighed og brug af sociale medier.  
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Troværdighed 

Det er blevet klarlagt, at især interaction-orienteret content skaber højt engagement hos 

forbrugerne gennem brug af horisontale opinionsledere. Én af årsagerne til, at de horisontale 

opinionsledere er med til at skabe engagement skyldes, at andre forbrugeres anbefaling og brug af 

produkter og/eller virksomheder er med til at blåstemple dem og skabe troværdighed. Denne 

afhandling har klarlagt at forbrugerne lægger meget værdi i både andre forbrugeres og 

kammerater/familiemedlemmers holdninger til produkter og virksomheder. Det er vigtigt at 

virksomhederne imødekommer interaktionen med forbrugerne og lader forbrugernes stemme 

være en del af virksomhedens talerør, på samme måde som de lader de vertikale opinionsledere 

være et talerør for virksomhedens agenda. Forbrugerne lægger også værdi i, at kunne se en 

virksomheds tidligere udførte arbejde, idet de var også meget tilbøjelige til at engagere sig med en 

virksomhed, hvis denne havde gjort tidligere arbejde tilgængeligt. Dette leder også tilbage til 

troværdigheds-begrebet: Når virksomheden fremviser og fremhæver arbejde, som de selv er stolte 

af, er det nemmere for forbrugerne at forestille sig hvem virksomheden er, og om de skal indgå i en 

relation med virksomheden. 

   Troværdighed er også et begreb, som blev nævnt meget i forhold til de vertikale opinionsledere, 

men her er forbrugernes modtagelse noget mere lunken. De forbrugere som har engageret sig med 

en virksomhed tilkendegiver, at en vertikal opinionsleders anbefaling af et produkt skaber 

troværdighed omkring produktet og blåstempler virksomheden. Så snart der bruges vertikale 

opinionsledere antager de fleste forbrugere, at de er sponsorerede af en virksomhed (dette er ikke 

nødvendigvis ukorrekt, idet de ofte er sponsorerede), men ifølge en stor del af forbrugerne går 

sponsorerede, vertikale opinionsledere hånd i hånd med utroværdighed. Med udgangspunkt i de 

yngre forbrugeres medievaner, hvor især sociale influenter er populære, tyder det ikke på, at 

sponsorerede opinionsledere forsvinder over natten - tværtimod. Det er derfor vigtigt, at 

virksomhederne imødekommer denne troværdigheds-skepsis i deres relation til forbrugerne. En 

vertikal opinionsopleder opfattes som en virksomheds talerør og derfor er det vigtigt, at 

virksomhederne formår at identificere hvilke vertikale opinionsledere der passer bedst til deres 

budskab og idéelt opbygger et langvarigt samarbejde. Når det er sagt, så har 38 % af forbrugerne 
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engageret sig med en virksomhed grundet en vertikal opinionsleder og disse er oplagt at bruge som 

en integreret del af virksomhedens relation til forbrugerne, ovenstående skal bare tages in mente.  

   Sidst, men ikke mindst, kan virksomheden også gøre brug af task-orienteret content, som både 

kan bruges i en her- og nu købssituation, men også til at indgå i en langvarig relation med 

forbrugerne. Det blev klarlagt, at forbrugerne er mulige at påvirke ved brug af udsalgstilbud, 

flerstykstilbud og sidste change-tilbud selvom forbrugeren ikke havde tiltænkt at købet produktet. 

Samtidig kan virksomhederne ved hjælp af gratis prøveperioder introducere forbrugerne til dets 

produkter og ultimativt få dem som faste abonnenter. Virksomhedens troværdighed står ikke på 

prøve på samme måde ved det task orienterede content, da virksomhedernes overlevelse afhænger 

af denne content og forbrugeren kender som regel afsenderens intentioner. Forbrugernes villighed 

til at engagere sig med det task-orienterede content afhænger dog i høj grad af virksomhedens evne 

til at formidle deres self- og interaction-orienterede content og derfor påvirker troværdigheden ved 

disse to typer af content også det task-orienterede content. Det er vigtigt, at virksomhederne 

aktiverer alle tre kommunikationsstrategier, men samtidig er opmærksomme på, at forskelligt 

content udleder forskellige reaktioner.  

De sociale medier som første mødested 

Når virksomhederne skal engagere sig med forbrugerne viser afhandlingen, at forbrugerne i højere 

grad ønsker at møde virksomhederne på de sociale medier, fremfor deres egen hjemmeside. Når 

kommunikationen og engagementet foregår på de sociale medier mister virksomhedens kontrol, 

men det er omvendt muligt at opnå en mere troværdig kommunikation med forbrugerne. Både de 

horisontale og vertikale opinionsledere er tilstede på de sociale medier, og oftest har de vertikale 

opinionsledere rigtig godt fat i de sociale medier, hvilket virksomhederne kan drage nytte af. 

Virksomhederne kan kommunikere både med forbrugere og opinionsledere i realtid, forbrugerne 

kan læse positive anmeldelser direkte på de sociale medier og forbrugerne kan se hvilke 

kammerater/familiemedlemmer som allerede engagerer sig med virksomheden. Virksomhederne 

kan dele deres veludførte arbejde og hvis de har vundet en meget anerkendt pris, kan dette også 

fremhæves. Alle ovenstående eksempler er mulige at igangsætte på de sociale medier og afhængig 

af hvilken målgruppe virksomhederne har, kan de tilpasse deres content-redskab derefter. Fordelen 

ved de sociale medier er, at forbrugerne allerede er tilstede og virksomhederne skal ikke bruge 
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energi på, at få dem ind på deres hjemmeside for at engagere dem. Dette kan være næste skridt i 

processen – når forbrugerne allerede engagerer sig med virksomhederne på de sociale medier, kan 

det være fordelagtigt at henvise til hjemmesiden for at downloade e-bøger, læse e-kataloger eller 

gøre brug af virksomhedens task-orienterede content gennem e-handel. 

 

Hvis virksomhederne ønsker at engagere forbrugerne er der mange ting de kan gøre, men først og 

fremmest er det vigtigt, at de opbygger en troværdig relation til forbrugeren, som de bedst møder 

på de sociale medier.  

Implikationer for marketing-feltet 

I anden del af analysen er det undersøgt hvorvidt forbrugernes engagement drives af principper fra 

adfærdsøkonomien. Det har fra start af ikke været hensigten at udnævne adfærdsøkonomien som 

løsningen på alle problemer, derimod er der undersøgt, hvorvidt det er skridtet nærmere en strategi 

til at engagere forbrugeren. Hvor man indtil nu har fokuseret på perception af brands indenfor 

marketing-feltet, er denne afhandling et bud på, hvordan virksomheder strategisk og bevidst kan 

påvirke og engagere forbrugerne på de digitale medier. Der observeres nogle tendenser i 

forbrugernes adfærd, som afviger fra princippet om rationalitet, hvilket er dét som 

adfærdsøkonomien beskæftiger sig med. Dette ses i alle former for content: hvor heuristikker og 

bias er gennemgående for alle kommunikationsstrategier, ses det hvordan intertemporale valg og 

prospektteorien kommer til udtryk i task-orienteret content. Forbrugerne forfalder til type 1-

tænkning og tager beslutninger, som ikke er optimale for deres lykke. Det kan derfor udledes at ja, 

det er muligt at bruge principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke forbrugernes adfærd. Det er 

muligt for virksomhederne at bruge digitale content elementer til at påvirke forbrugerne til at tage 

beslutninger, som afviger fra princippet om rationalitet.  

 

Begrænsninger 

Denne udledning og konklusion skal dog betragtes i lyset af, at jeg fra start af har ledt efter dette 
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svar qua min problemformulering og at jeg, som forsker, muligvis lider af confirmation bias. 

Confirmation bias er et udtrykt, som bruges når individer søger efter og fortolker empiri, som 

stemmer overens med eksisterende antagelser og forventninger (Nickerson, 1998). I det 

positivistiske paradigme erkendes viden objektivt - jeg har forsøgt gennem min analyse af data at 

vurdere den indsamlede empiri objektivt, men mit valg af teori og indsamling af data er stadig 

påvirket af en forudgående problemformulering.  

 

Samtidig kan der også opstå en begrænsning i selve diskussionen om hvorvidt forbrugerne påvirkes 

til at tage beslutninger, som afviger fra rationel adfærd. Kan vi kalde det afvigelser fra rationel 

adfærd? En adfærdsøkonom ville svare ja, en neoklassisk økonom ville svare nej.  Hvor 

adfærdsøkonomien kalder disse påvirkninger “afvigelser fra rationel adfærd” betegner den 

neoklassiske økonomi det som situationel adfærd, hvor rationalitet er: “a matter of doing the best 

one can with what one is given, which include one’s knowledge and information-processing 

abilities” (Langlois, 1990, s. 691). Den neoklassiske økonomi mener ikke, at de forskellige 

kommunikationsstrategier og digitale content elementer aktivt kan bruges til at skabe afvigelser i 

individers adfærd, derimod hjælper de individet til at tage den bedste mulige beslutning i den 

situation individet befinder sig i (Langlois, 1990). Ud fra dette synspunkt vil det ikke være muligt at 

argumentere for, at det er muligt at bruge principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke 

forbrugernes adfærd, derimod vil man blot videregive information til individerne, som kan bruges 

til at optimere deres beslutninger. Selvom individerne angiver, at de oprindeligt ikke havde tænkt 

sig at købe et produkt eller beholde en service, er individerne med udgangspunkt i en købssituation 

eller brug af et produkt i en prøveperiode blevet stillet i en situation, hvor der er opnået ny viden, 

som hjælper dem med at tage den bedste mulige beslutning. Dette er ikke en specifik kritik af min 

afhandling, men derimod af hele det adfærdsøkonomiske felt. Spændingsfeltet imellem de to 

økonomiske stoler opstår i diskussion om hvorvidt teorierne skal være normative eller deskriptive. 

Hvor adfærdsøkonomien mener, at teorierne kun skal bestræbe sig på at være deskriptive (Thaler, 

2016), skelner den neoklassiske økonomi slet ikke mellem disse to begreber, hvilket gør det muligt 

for økonomerne at anskue individernes handling, som en del af en økonomisk institution.  
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Virksomhedernes relation til forbrugerne har taget et markant skift siden Web 2.0 gik ind og 

erstattede Web 1.0. Hvor virksomhedernes forhold til forbrugerne førhen var transaktionel, ser vi 

nu at forholdet er relationelt, hvilket giver virksomhederne helt andre muligheder for at udbrede sit 

budskab omkring sit brand. I takt med denne udvikling er en ny marketing-praksis opstået kaldet 

digital content marketing, som beskæftiger sig med interaktionen med forbrugerne. Med nye 

muligheder følger nye udfordringer, i form af hvordan virksomhederne skal engagere forbrugerne 

på de digitale medier. Indtil nu har der eksisteret en antagelse, baseret på den neoklassiske 

økonomi, om at forbrugerne allerede nyttemaksimerer. Denne antagelse har afhandlingen 

udfordret ved at kigge nysgerrigt hen mod adfærdsøkonomien, som beskæftiger som med individers 

afvigelser fra rationel adfærd. Med udgangspunkt i dette, har denne opgave undersøgt hvordan 

virksomheder kan bruge principper fra adfærdsøkonomien til at påvirke forbrugernes adfærd på de 

digitale medier med digital content marketing. 

 

Gennem en analyse af forbrugeradfærd i forbindelse med digital content marketing, blev det 

klarlagt, at digital content marketing kan bruges til at påvirke og engagere forbrugerne. Når 

virksomhederne skal påvirke og engagere deres forbrugere, har forbrugerne præferencer for de 

sociale medier, i hvertfald når de selv skal opsøge engagementet. Størstedelen af forbrugerne har 

nemlig præferencer for nyhedsbrevet, som typisk distribueres via e-mail. Virksomhederne kan 

bruge tre forskellige kommunikationsstrategier, som påvirker forbrugerne på forskellig vis med 

forskellig content. Digital content karakteriseres ved at være task-orienteret, interaction-orienteret 

eller self-orienteret. De forskellige typer af content har forskellige formål, hvorfor virksomhederne 

skal aktivere alle strategierne. I gennemsnit bliver 88 % af respondenterne påvirket af interaction-

orienteret content, hvilket gør, at det er dén strategi, som udleder mest engagement hos 

forbrugerne. Det er især horisontale opinionsledere, som har indflydelse på forbrugernes 

engagement med en virksomhed – dette gælder både andre forbrugere, som påvirker forbrugerne 

gennem deres positive anmeldelser af virksomheden, men også kammerater og familiemedlemmers 

positive oplevelser. Forbrugerne anvender også toplister, eksempelvis ”mest populære produkter”, 
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hvilket skyldes at forbrugerne er interesserede i andre forbrugeres mening og fordi det giver 

virksomheden og dennes produkter troværdighed. Forbrugerne er også meget opmærksomme på 

troværdigheden, når de interagerer med virksomhedens self-orienterede content, hvor 59 % af 

respondenterne i gennemsnit lader sig påvirke. Når virksomhederne kommunikerer med 

forbrugerne gennem vertikale, oftest sponsorerede opinionsledere, stiller det store krav til både 

virksomheden og opinionslederen. Vertikale opinionsledere er et godt sted at udbrede 

kendskabsgraden til éns produkter og forbrugerne lader sig inspirere, nogle gange fordi 

opinionslederne har ekspertviden – men mange af forbrugerne mener, at den vertikale 

opinionsleder kan fremstå utroværdig, fordi de får betaling for deres anbefalinger. Det er derfor 

vigtigt, at virksomhederne gør det klart for sig selv, hvilke opinionsledere de vil indgå i et samarbejde 

med og hvordan denne skal være et talerør for virksomheden. Virksomhederne kan lede 

forbrugerne i købssituationer, ved at dele task-orienteret content, som i gennemsnit påvirker 

forbrugerne 66 %. Her kan virksomheden opmuntre forbrugeren til køb gennem forskellige tilbud 

eller de kan forsøge at indgå i en mere langsigtet relation ved at tilbyde gratis prøveperioder, som 

mange af forbrugerne har oplevet er overgået til abonnement, selvom det ikke var hensigten. 

Virksomhederne kan også rekruttere forbrugerne til deres kundeklub, hvor de især lader sig 

motivere til at være medlem grundet forventninger om klubben.  

 

I analysen af hvordan forbrugerne påvirkes af forskellige digitale elementer, blev der observeret 

forskellige tendenser, som indikerer at forbrugerne tager beslutninger som afviger fra princippet 

om rationalitet. Med udgangspunkt i den ovenstående adfærd ved de forskellige typer af content, 

blev det fastlagt at heuristikker og bias er gennemgående for alle typer af content: Anchoring og 

adjustment kan bruges til at forankre pris og kvantitet i forskellige købssituationer, mens 

tilgængelige, positive anmeldelser fra andre forbrugere, kammerater og familiemedlemmer, samt 

veludført udarbejde drives af availability heuristikken og er med til at engagere forbrugerne. Når 

forbrugerne lader sig påvirke af både horisontale og vertikale opinionslederes anbefalinger og 

anskuer disse anbefalinger som en blåstempling af virksomheden og dennes produkter, er der skabt 

en bandwagon-effekt. 
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I virksomhedens task-orienterede content, observeres elementer fra prospektteorien og 

intertemporale valg: Nogle af forbrugerne reagerer på sidste-chance tilbud, hvilket indikerer, at 

deres tabsaversion er  højere end andres. Når virksomhederne tilbyder prøveperioder til 

forbrugerne, som de alligevel ikke vil afmelde sig, kan det være drevet af endowment-effekten og 

tabsaversion. Det gør ondt at framelde sig igen og istedet overgår forbrugerne til at blive faste 

abonnementer. Abonnement-services er karakteriseret ved, at forbrugeren binder sig i længere tid, 

altså lægger en langsigtet plan. Dette kan hjælpe dem med at udvise selvkontrol, men også mangel 

på samme. Forbrugernes kundeklubmedlemsskab er drevet af forventninger til noget ude i 

fremtiden, snarere end deres tabsaversion. 

 

På baggrund af dette kan virksomheder, der ønsker en mere strategisk tilgang til at påvirke 

forbrugernes adfærd på de digitale medier, bruge principper fra adfærdsøkonomien. En strategisk 

tilgang giver virksomhederne de bedste muligheder for, at få noget ud af deres relation med 

forbrugeren.  

 

Perspektivering 

Ovenstående konklusion er skrevet med en erkendelse af, at ikke alle er enige om hvorvidt 

adfærdsøkonomien er en udfordring af den neoklassiske økonomis antagelser. Afhængig af hvilke 

briller der beskuer forbrugernes adfærd, kan man derfor komme frem til vidt forskellige 

konklusioner. Dette er også en konstatering af, at så længe de to økonomiske retninger ikke er enige 

om et fælles udgangspunkt, kan det være svært at forsvare validiteten af nogen som helst opgave, 

der beskæftiger sig med adfærdsøkonomien. 

 

Når virksomhederne strategisk går ind og analyserer i hvilke situationer forbrugerne udviser 

afvigelser i deres adfærd, er det svært at tale om en ligeværdig relation. Mine anbefalinger til 

virksomhederne om at opbygge troværdige relationer med forbrugerne, skal forstås i den forstand, 

at forbrugerne opfatter den som værende troværdig. Selvom virksomhederne har fået øjnene op 

for at indgå i en relation med forbrugeren, er der stadig tale om, at virksomhederne forsøger at lede 
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forbrugerne i en bevidst og ønskelig retning, som i sidste ende, skal hjælpe virksomheden med 

overskud på bundlinjen. Det er min holdning, at så længe virksomhederne altid er ét skridt foran i 

agendaen, så er det ikke muligt at være ligeværdige.  
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Bilag 

Bilag 1 – Den triangulære kommunikation 

 

Med triangulær kommunikation menes der kommunikation mellem mindst to forbrugere (og en 

virksomhed), hvilket er essentielt for, at noget kan betegnes som et brand community (Muniz & 

O’Guinn, 2001). Virksomhedens brand værdi skabes i denne sociale interaktion mellem 

medlemmerne (Heding et al., 2016). 

 

 

Figur 37 - Den triangulære kommunikation (Muniz & O'Quinn) 
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Bilag 2 – Spørgeskemaet 

 

På de følgende sider ses en oversigt over spørgeskemaspørgsmålene og de 98 respondenters svar. 

I opgaven er der flere steder anvendt filtreringer (eksempelvis: tjekke hvor mange mænd der mener 

noget bestemt), hvilket enten er gjort ved hjælp af SurveyMonkeys filter eller også er det udregnet 

i datsættet. 

 

Samplede antal respondenter: 98 

 

Q1: Hvor mange fritids-timer bruger du dagligt foran computeren?Arbejde/Studietid medregnes 

ikke - der menes udelukkende timer hvor man selv "bestemmer" hvad computeren bruges til. 
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Q2: Angiv hvorvidt du bruger internettet til følgende i din fritid: 
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Q3: Hvilke af følgende digitale "redskaber" har du kendskab til? 

 

 

Q4: Hvilke af følgende digitale "redskaber" har du selv erfaring med? Med erfaring menes 

der læst/downloadet/tilmeldt etc. 
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Q5: Angiv hvor enig/uenig du er i nedenstående udsagn: "Jeg er mere tilbøjelig til at engagere mig 

med en virksomhed" 

 

 

 

Q6: Når jeg kigger på produkter, læser blogindlæg og lignende undersøger jeg hvad andre brugere 

kan lide og sorterer efter "populære", "mest læste", "mest købte" eller lignende 

 

 

 

Q8: Jeg følger med i hvad kendte personer/influenter bruger og anbefaler af produkter/services 
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Q8: Jeg følger med i hvad kendte personer/influenter bruger og anbefaler af produkter/services 

 

 

 

Q9: Jeg har engageret mig med en virksomhed fordi en kendt/influent har anbefalet dennes 

produkter/services 

 

 

 

Q11: Angiv hvor ofte/sjældent du har oplevet nedenstående udsagn. Jeg er før blevet fristet til at 

købe produkter/services jeg ikke manglede, udelukkende grundet den store udsalgsbesparelse, 

f.eks. førpris 1000 DKK, nu 200 DKK. 
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Q12: Angiv hvor ofte/sjældent du har oplevet nedenstående udsagn:Jeg har før købt flerstyks-

tilbud, f.eks. 4 stk. for 50 DKK, hvor det ikke var min hensigt at købe den mængde, før jeg så 

tilbuddet 

 

 

 

Q13: Angiv hvor ofte/sjældent du har oplevet nedenstående udsagn:Jeg har før reageret på 

sætninger såsom "sidste chance for 25 %", "kun 1 dag tilbage med 20 %", hvor det ikke oprindeligt 

var min plan at købe noget 

 

 

Q14: Jeg har før tilmeldt mig en gratis prøveperiode på noget (f.eks. Netflix, Spotify eller et 

boligmagasin), hvor det fra start af var hensigten at melde det fra, men jeg endte med at beholde 

det 
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Q15: Jeg er medlem af en kundeklub, f.eks. ClubMatas, Ikea Family, H&M, dagligvarebutikker etc. 

 

 

 

Q16: Angiv hvilke årsager der gør, at du er medlem af en kundeklub: 

 

 

 

Q17: Jeg er medlem af et abonnementservice, som f.eks. fitness eller en bogklub 
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Q18: Tænk på ét af de steder du abonnerer og vælg det udsagn der passer bedst:Servicen: Læser, 

dyrker fitness etc. 

 

 

 

Q19: Angiv din alder 

 

 

 

  



 

126 af 132 

 

 

Bilag 

Q20: Angiv dit køn 

 

 

 

Q21: Angiv din bopæl 

 

 

 

Q22: Angiv din primære profession 
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Q23: Angiv din personlige årlige indkomst før skat: 
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Bilag 3 – Respondenternes demografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Køn 

Kvinder 62 % 

Mænd  38 % 

Bopæl 

Region  

- Hovedstaden 48 % 

- Sjælland 14,3 % 

- Midtjylland 16,3 % 

- Nordjylland 4 % 

- Syddanmark 14,3 % 

Udlandet  3 % 

 

 

Alder 
< 20  3   % 

20-35  68 % 

36-50  19 % 

+ 51  9   % 

 
 

30,60%

29,60%

33,70%

6,10%

< 200.000

201.000-400.000

401.000-600.000

 > 600.000

Årsindkomst 

 
 

Beskæftigelse 
Studerende    31,3 % 
Fuldtidsansat ved det offentlige 14,3 % 
Fuldtidsansat ved det private  45,9 % 
Arbejdsløs    3 % 
Andet      5 % 
 

N = 98 
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Bilag 4 – Statistisk usikkerhed 

 

Usikkerheden på en stikprøvestørrelse kan måles ved at bruge følgende formel, hvor n er 

stikprøvestørrelsen (Ditlevsen & Sørensen, 2015): 

1

√𝑛
 

Køn 

Gruppe Køn Antal Statistisk usikkerhed 

1 Kvinde 61 12,8% 

2 Mand 37 16,4% 

 

Alder 

Gruppe Aldersgruppe Antal Statistisk usikkerhed 

1 < 20 3 57,7% 

2 20-35 67 12,2% 

3 35-50 19 22,9% 

4 +51 9 33,3% 

 

Indkomst 

Gruppe Indkomst i DKK Antal Statistisk usikkerhed 

1 < 200 30 18,3% 

2 200 - 400 29 18,6% 

3 400 - 600 33 17,4% 

4 > 600 6 40,8% 
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Bilag 5 – Datasæt 

 

Grundet den store mængde data er dette datasæt vedhæftet digitalt og kan findes på ”digital 

eksamen”.  

 

I datasættet er alle faner, undtagen selve dataudtrækningen og en oversigt over de kvalitative 

kommentarer, skjult. De andre faner er forskellige krydstabuleringer og udregninger, som er brugt 

som en del af analysen. 

 

Bilag 6 – Andre forbrugeres indflydelse 

 

Det populære interesserer dem ikke: Hvorfor ikke-respondenterne gav udtryk for, at de ikke 

sorterede efter hvad andre forbrugere mener, fordi de ikke er interesseret i hvad der er populært 

eller at det populære nødvendigvis er hvad de mangler: ”Jeg sorterer stor set ikke i det, da jeg ikke 

er særlig interesseret i hvad der er det mest populære” (Respondent 6155542817), ” Hvad andre 

har haft brug for at købe, er ikke nødvendigvis hvad jeg har brug for at købe. Bruger kun andres 

mening hvis det er ift. anmeldelser på ét bestemt produkt - men ikke til at finde produkter” 

(Respondent 6152934569). Sorteringen ses som en begrænsning: ”Fordi så bliver min oplevelse 

begrænset til hvad en udefineret gruppe af mennesker bedst kan lide. Det er jo ikke nødvendigvis 

hvad der er interessant for mig” (Respondent 6152175447). 

 

De ved målrettet hvad de mangler: Hvorfor ikke-respondenter sorterer ikke deres produkter, fordi 

de har helt styr på hvad de mangler og har et konkret formål med e-handel: ” Jeg har for det meste 

et konkret formål med at kigge på fx. Zalando” (Respondent 6152163479), ”Jeg ved oftest hvad jeg 

kigger efter og føler derfor ikke behov for at se hvad andre køber eller kan lide” (Respondent 

6152309514) og ”Ved hvad jeg vil have” (Respondent 6151971953). 
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Bilag 7 – Kendte/influenters indflydelse 

 

De følger ikke/bliver ikke påvirket af de kendtes holdninger: Respondenterne mener ikke, at 

produktet bliver bedre, fordi en opinionsleder anbefaler det: ”Ehm, er ligeglad med hvad kendte 

synes om et bestemt produkt...” (Respondent 6155788856) og ”Mener ikke produktet bliver bedre 

fordi en kendt anbefaler produktet” (Respondent 6155780884). Ligeså køber respondenterne kun 

produkter, som de har brug for: ”Jeg følger ikke så meget med i sådan noget, det er egentlig kun 

derfor. Jeg køber kun ting, som jeg har brug for” (Respondent 6155311118) og ”Bare fordi de bruger 

det er det ikke ens betydning med det er noget jeg bare skal have eller har brug for” (Respondent 

6151994071). 

 

Opinionslederne er sponsorerede og dermed ikke troværdige: 38 % af hvorfor-ikke 

respondenterne anser ikke opinionslederne som værende troværdige, når de bliver betalt af en 

virksomhed for at sponsorere deres produkter. I spørgsmålet blev det ikke antydet at den 

kendte/influenten fik betaling af en virksomhed, men det blev alligevel antaget af rigtig mange 

respondenter: ” Er principielt modstander af konceptet. Hvis en kendt anbefaler noget må jeg gå ud 

fra at de har modtaget ydelser, hvilket nulstiller deres troværdighed. Hvis en kammerat gjorde det 

samme ville de også få et los i r...!” (Respondent 6155307658) og “De bliver ofte betalt for det, og 

går derfor med til aftalen, selvom de ikke kan lide produktet selv” (Respondent 6155316846). 
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Bilag 8 - Gennemsnitlig påvirkning 

 

Task-oriented communication: 

 

Har angivet svaret nu og da, ofte eller altid: 

- Udsalg:      63 % 

- Flerstyks-tilbud:     86 % 

- Sidste chance tilbud:     46 % 

- Prøveperioder:    59 % 

- Medlem af abonnement:   64 % 

- Medlem af kundeklub:   76 % 

o Samlet gns. =    66 % 

 

Interaction-oriented communication: 

 

Har angivet svaret enig eller meget enig: 

- Andre forbrugers anmeldelser:  94 % 

- Familie/kammeraters positive oplevelser: 95 % 

 

Har angivet svaret nu og da, ofte eller altid: 

- Sorterer efter toplister:   77 %  

o Samlet gns. =    89 % 

 

Self-oriented communication: 

 

Har angivet svaret enig eller meget enig: 

- Fremhæve arbejde:    90 % 

- Fremhæve vundne priser:   48 % 

 

Har angivet svaret ja: 

- Engagere sig med virk grundet kendt  39 % 

o Samlet gns. =     59 % 

 

 

 

 


