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ABSTRACT	

In	recent	years,	a	number	of	companies	in	the	fast-moving	consumer	goods	industry	have	started	

to	bring	more	focus	to	their	corporate	brands.	In	line	with	this	trend,	the	multinational	companies	

P&G	and	Unilever	have	both	decided	to	make	their	corporate	logo	more	visible	by	adding	it	on	the	

product	 packaging	 of	 all	 their	 products.	 Building	 on	 this	 development,	 this	 thesis	 aims	 to	

investigate	how	the	use	of	a	corporate	logo	on	product	packaging	affects	the	consumer	perception	

of	products	when	buying	groceries.	

	

This	thesis	takes	its	starting	point	in	brands	and	branding.	Through	a	review	of	the	literature	it	is	

initially	explored	what	a	brand	 is,	 and	 it	 is	examined	how	brand	components	 such	as	 corporate	

logos	can	work	as	cues	with	an	 impact	on	consumer	perceptions	of	a	product.	Furthermore,	the	

term	brand	equity	is	reviewed	and	it	is	assessed	how	a	strong	brand	is	established.	Moreover,	the	

development	 within	 branding	 is	 examined	 and	 the	 interaction	 between	 product	 branding	 and	

corporate	branding	is	explored.	Additionally,	a	number	of	brand	architectures	are	reviewed	and	it	

is	 explored	 how	 a	 company	 strategically	 can	 structure	 their	 brand	 portfolio.	 Finally,	 the	 term	

spillover	effect	is	reviewed	and	it	is	assessed	how	corporate	brands	and	product	brands	mutually	

affects	each	other	within	a	brand	portfolio.		

	

Based	 on	 the	 literature	 review,	 a	 number	 of	 hypotheses	 are	 formulated	 and	 two	 structural	

equation	models	are	compiled.		

	

The	 thesis	 presents	 an	 experimental	 research	 design	 including	 an	 eye-tracking	 study	 and	 a	

questionnaire.	The	experiment	 is	conducted	with	a	total	of	60	participants	divided	 into	two	test	

groups.	In	the	eye-tracking	study,	the	participants	are	exposed	to	a	number	of	stimuli	illustrating	

P&G	and	Unilever	products	after	which	they	are	asked	to	evaluate	the	quality	and	sustainability	of	

the	products	 shown.	 In	 the	 following	questionnaire,	 the	participants	 are	 asked	 to	disclose	 their	

knowledge	and	perception	related	to	the	brands	shown	in	the	eye-tracking	study.		

	

The	 experiment	 was	 planned	 to	 be	 conducted	 at	 CBS	 using	 the	 facilities	 of	 CBS’	 SenseLab.	

However,	as	a	 consequence	of	 the	COVID-19	pandemic	and	 the	 related	closure	of	CBS	Campus,	



	 2	

unfortunately	it	has	not	been	possible	to	conduct	the	planned	experiment,	which	obviously	affects	

the	study	in	general.	Thus,	in	terms	of	results,	this	thesis	works	with	four	scenarios.		

	

Based	on	scenario	1,	the	results	 indicate	that	a	corporate	 logo	on	product	packaging	will	have	a	

positive	effect	on	the	consumer	perception	of	products	when	buying	groceries.	Additionally,	 the	

results	 indicate	that	this	effect	 is	moderated	by	the	fixation	duration	on	the	corporate	 logo,	 the	

level	of	knowledge	about	the	product	brand,	and	the	perception	of	the	product	brand	in	terms	of	

quality	and	sustainability.	

	

Based	on	scenario	2,	the	results	indicate	that	for	some	consumers	in	certain	respects,	a	corporate	

logo	 on	 product	 packaging	will	 have	 a	 positive	 effect	 on	 the	 consumer	 perception	 of	 products	

when	buying	groceries.	To	elaborate,	the	results	indicate	that	the	effect	seems	to	be	mediated	by	

gender,	age,	knowledge	about	the	corporate	brand,	and	the	perception	of	the	corporate	brand	in	

terms	of	quality	and	sustainability.		

	

Based	on	scenario	3,	the	results	indicate	that	a	corporate	logo	on	product	packaging	does	not	have	

an	effect	on	the	consumer	perception	of	products	when	buying	groceries.	

	

Based	on	scenario	4,	the	results	indicate	that	a	small	logo	on	the	back	of	product	packaging	is	not	

visible	 enough	 to	 be	 noticed	 by	 consumers.	 Thus,	 it	 will	 not	 have	 an	 effect	 on	 the	 consumer	

perception	of	products	when	buying	groceries.	
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KAPITEL	1:	INDLEDNING	

	

1.1	Introduktion	

Den	 danske	 fast-moving	 consumer	 goods1	industri	 er	 præget	 af	 store	 virksomheder,	 heriblandt	

flere	 store	 internationale	 mærkevareproducenter,	 som	 hver	 især	 råder	 over	 en	 række	 af	 de	

produkter,	man	 finder	 på	 hylderne	 i	 de	 danske	 supermarkeder	 (Andersen,	 2016).	 Industrien	 er	

karakteriseret	af	en	markant	konsolidering,	hvor	årtiers	fusioner	har	skabt	enorme	virksomheder	

såsom	Procter	&	Gamble	 (herefter	benævnt	P&G),	Unilever,	Mars,	 Colgate-Palmolive,	Nestlé	og	

Mondelēz	(Andersen,	2016).	

	

Før	 i	tiden	har	producenterne	af	dagligvarer	primært	fokuseret	på	at	promovere	og	styrke	deres	

product	brands2	frem	for	deres	corporate	brand3	(Kunde,	2002).	Dette	 indikerer	brugen	af	en	et-

produkt-et-brand	 strategi,	 hvor	 corporate	 brandet	 er	 gemt,	 hvilket	 ligeledes	 betegnes	 som	 en	

House	 of	 Brands	 strategi,	 hvor	 en	 række	 product	 brands	 håndteres	 under	 samme	 tag	 (Kunde,	

2002).	Denne	tilgang	har	gennem	lang	tid	fundet	bred	anvendelse	blandt	de	fleste	producenter	i	

fast-moving	consumer	goods	industrien,	hvilket	betyder,	at	forbrugerne	kun	har	kunnet	få	indsigt	

i,	hvem	producenten	bag	en	dagligvare	er	ved	at	læse	det	med	småt	på	emballagen	(Kunde,	2002).	

Dog	 har	 flere	 af	 de	 store	 mærkevareproducenter	 de	 seneste	 år	 bevæget	 sig	 væk	 fra	 den	

traditionelle	House	of	Brands	strategi	(Brexendorf	&	Keller,	2017).	

	

P&G	og	Unilever	udgør	begge	nogle	af	de	største	producenter	af	de	dagligvarer,	som	findes	på	de	

danske	 supermarkedshylder	 (MarketLine,	 2013;	 MarketLine,	 2014).	 P&G	 står	 blandt	 andet	 bag	

kendte	 brands	 som	 Head	 &	 Shoulders,	 Oral	 B,	 Always	 og	 Gillette	 (P&G,	 2020a),	 hvor	 Unilever	

blandt	 andet	 råder	 over	 brandsene	 Dove,	 Knorr,	 Lipton	 og	 Zendium	 (Unilever,	 2020a).	 P&G	 og	

Unilever	 er	 begge	 virksomheder,	 som	over	 de	 seneste	 år	 har	 bevæget	 sig	 væk	 fra	 en	House	 of	

Brands	 strategi	 til	 en	 strategi,	 hvor	 corporate	 brandet	 bruges	 som	 understøttende	 for	 product	

brandsene,	hvilket	betegnes	som	en	Token	Endorser	strategi	(Gabrielli	&	Baghi,	2015).	

																																																								
1	Fast-moving	consumer	goods	er	en	betegnelse	for	hurtigt	omsættelige	forbrugsgoder,	som	oftest	bruges	om				
		dagligvarer	(Kenton,	2020).	
2	Se	definition	af	product	brand	i	afsnit	1.6	Begrebsafklaring.		
3	Se	definition	af	corporate	brand	i	afsnit	1.6	Begrebsafklaring.	 



	 8	

Siden	2009	har	Unilever	konsistent	synliggjort	 sit	corporate	brand	ved	at	 inkludere	sit	corporate	

logo	 i	 slutningen	 af	 samtlige	 reklamer	 for	 sine	mange	 individuelle	 produkter	 (Eleftheriou-Smith,	

2011).	 Dette	 er	 gjort	 med	 formålet	 om	 at	 styrke	 den	 generelle	 bevidsthed	 om	 Unilever	 som	

corporate	 brand,	 hvilket	 ifølge	 Marketing	 Vice	 President,	 Matt	 Close,	 skulle	 have	 positiv	

indflydelse	 på	 forbrugernes	 opfattelse	 af	 Unilevers	 produkter	 på	 tværs	 af	 product	 brands	

(Eleftheriou-Smith,	 2011).	 Ligeledes	 lancerede	 P&G	 i	 2011	 sin	 første	 reklame	 med	 corporate	

brandet	i	centrum	(Eleftheriou-Smith,	2011).	Reklamen	“Proud	sponsor	of	Mums”	relaterede	sig	til	

De	Olympiske	Lege	i	London	i	2012	og	satte	fokus	på	mødre,	som	aldrig	er	i	fokus,	men	altid	er	der	

(Eleftheriou-Smith,	 2011).	 Dette	 indkapslede	 budskabet	 om	 P&G	 som	 værende	 drivkraften	 og	

støtten	bag	de	enkelte	product	brands	 i	virksomhedens	portefølje	(Eleftheriou-Smith,	2011).	I	stil	

med	Unilevers	formål	skulle	dette	styrke	forbrugernes	kendskab	til	P&G	som	corporate	brand	og	

derigennem	 smitte	 positivt	 af	 på	 forbrugernes	 opfattelse	 af	 P&G’s	product	 brands	 (Eleftheriou-

Smith,	 2011).	 Relateret	 til	 dette	 forklarede	 P&G’s	 direktør	 for	 Corporate	 Marketing,	 Roisin	

Donnelly,	at	 reklamerne	med	 fokus	på	corporate	brandet	også	havde	til	 formål	at	 imødekomme	

forbrugernes	 stigende	 behov	 for	 at	 kende	 til	 producenterne	 bag	 de	 produkter,	 som	 de	 køber	

(Eleftheriou-Smith,	2011).	

	

Det	øgede	fokus	på	corporate	branding	aktiviteter	hos	P&G	og	Unilever	startede	altså	for	alvor	for	

omkring	10	år	siden,	og	efterfølgende	er	aktiviteterne	tiltaget	(Eleftheriou-Smith,	2011;	Gabrielli	&	

Baghi,	 2015).	 P&G	og	Unilever	 har	 konsekvent	 valgt	 at	 synliggøre	deres	 corporate	 brand	ved	 at	

tilføje	 deres	 corporate	 logo	 på	 produktemballagen	 på	 samtlige	 af	 deres	 produkter	 (Gabrielli	 &	

Baghi,	2015).	Ergo	er	Unilevers	corporate	logo	nu	at	finde	på	bagsiden	af	blandt	andet	Dove,	Knorr	

og	 Zendium,	 og	 P&G’s	 corporate	 logo	 på	 bagsiden	 af	 Always,	 Ambi	 Pur	 og	 Oral-B	 (bilag	 1).	

Formålet	er	fortsat	at	sætte	fokus	på	virksomheden	bag	de	enkelte	produkter	og	dermed	opnå	en	

positiv	afsmitning	 fra	corporate	brandet	 til	product	brandsene.	For	at	 imødekomme	de	 stigende	

krav	fra	forbrugerne	om	bæredygtighed	og	kvalitet	har	P&G	og	Unilever	ligeledes	en	intention	om,	

at	deres	corporate	brand	skal	fungere	som	et	cue4	for	bæredygtighed	og	kvalitet	(Gabrielli	&	Baghi,	

2015).	

	

																																																								
4	Se	definition	af	cue	i	afsnit	1.6	Begrebsafklaring.	
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1.2	Problemfelt	

Som	det	fremgår	af	ovenstående,	har	P&G	og	Unilever	øget	deres	fokus	på	synliggørelsen	af	deres	

corporate	 brands	 betydeligt,	 og	 det	 må	 antages,	 at	 virksomhederne	 afsætter	 væsentlige	

ressourcer	til	diverse	corporate	branding	aktiviteter,	herunder	tilføjelsen	af	deres	corporate	 logo	

på	deres	produktemballage.	Vi	er	dog	skeptiske,	hvad	angår	effekten	af	et	sådan	tiltag	og	sætter	

spørgsmålstegn	ved,	hvordan	tilføjelsen	af	et	corporate	logo	vil	påvirke	forbrugeres	opfattelse	af	

dagligvarer.	Denne	skepsis	baseres	blandt	andet	på	en	tvivl	om,	hvorvidt	forbrugerne	overhovedet	

bemærker	det	tilføjede	corporate	logo,	da	det	må	antages,	at	tilføjelsen	af	logoet	udelukkende	vil	

have	 en	 effekt,	 hvis	 forbrugerne	 rent	 faktisk	 ser	 det.	 Endvidere	 sætter	 vi	 spørgsmålstegn	 ved	

effektens	omfang.		

	

En	række	tidligere	studier	beskæftiger	sig	med	corporate	og	product	brands’	 indbyrdes	effekt	på	

hinanden.	Disse	effekter	indkapsles	i	litteraturen	af	termen	spillover	effects.	Tidligere	studier,	der	

beskæftiger	 sig	 med	 spillover	 effects,	 fremsætter	 blandt	 andet,	 at	 opfattelsen	 af	 et	 corporate	

brand	har	potentiale	til	at	smitte	af	på	relaterede	product	brands	lige	såvel	som,	at	opfattelsen	af	

et	product	brand	potentielt	set	kan	påvirke	opfattelsen	af	et	relateret	corporate	brand	(Saunders	

&	Guoqun,	1996;	Balachander	&	Ghose,	2003;	Berens,	 van	Riel	&	van	Buggen,	2005;	Boisvert	&	

Burton,	2011,	Gabrielli	&	Barghi,	2015).	Disse	studier	er	dog	alle	på	sin	vis	begrænset,	og	der	kan	

argumenteres	 for,	 at	 der	 fortsat	mangler	 viden	 på	 området.	 Det	 fremhæves	 blandt	 andet	 i	 en	

artikel	 af	 Brexendorf	 og	 Keller	 (2017),	 at	 det	 grundet	 det	 øgede	 fokus	 på	 corporate	 branding	

blandt	multi-brand	 virksomheder	 er	 nødvendigt,	 at	 der	 tilegnes	 en	 bedre	 viden	 og	 en	 bredere	

forståelse	 af,	 hvordan	 forbrugeres	 associationer	 til	 et	 corporate	 brand	 kan	 overføres	 til	

underliggende	product	brands.	

	

I	 forbindelse	med	 at	 afklare	 effekten	 af	 P&G	 og	 Unilevers	 tilføjelse	 af	 deres	 corporate	 logo	 på	

produktemballage	 kan	 tidligere	 studier	 give	 en	 generel	 indikation	 af	 potentialet	 for,	 at	 et	

corporate	 brand	 kan	 påvirke	 opfattelsen	 af	 et	 produkt.	 Dog	 giver	 de	 ikke	 indblik	 i,	 hvorvidt	

synliggørelsen	af	et	corporate	brand	ved	tilføjelsen	af	et	corporate	 logo	på	produktemballage	vil	

have	en	effekt	på	 forbrugeres	produktopfattelse.	Tidligere	studier	omhandlende	spillover	effects	
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tager	 dermed	 ikke	 højde	 for,	 hvilken	 rolle	 det	 spiller,	 om	 forbrugere	 rent	 faktisk	 ser	 corporate	

logoet	på	produktemballagen.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	finder	vi	det	relevant	at	se	nærmere	på	effekten	af	tilstedeværelsen	

af	et	corporate	 logo	på	produktemballage	 i	 dagligvarehandlen	og	dertil	 undersøge,	hvorvidt	det	

spiller	en	rolle,	om	logoet	rent	faktisk	ses	af	forbrugerne.	

	

1.3	Problemformulering	

Denne	 afhandling	 har	 med	 afsæt	 i	 problemfeltet	 til	 formål	 at	 besvare	 følgende	

problemformulering:		

	

Hvilken	effekt	har	tilstedeværelsen	af	et	corporate	logo	på	produktemballage	

på	forbrugeres	opfattelse	af	produkter	ved	dagligvareindkøb?	

	

	

1.4	Afgrænsning	

Denne	afhandling	har	afsæt	i	den	danske	fast-moving	consumer	goods	 industri	og	mere	specifikt	

undersøges	 den	 pågældende	 problemformulering	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 to	

mærkevareproducenter	 P&G	 og	 Unilever.	 Dette	 betyder,	 at	 vi	 afgrænser	 os	 fra	 fast-moving	

consumer	goods	 industrien	 i	andre	 lande	og	 ikke	kommer	til	at	undersøge	effekten	af	corporate	

logoer	 på	 produktemballage	 for	 andre	mærkevareproducenter	 end	 P&G	og	Unilever.	 Endvidere	

tager	denne	afhandling	afsæt	i	det	danske	business-to-consumer	marked,	hvorfor	vi	kun	vil	teste	

effekten	blandt	danske	forbrugere	og	ikke	blandt	indkøbere	for	de	danske	supermarkedskæder.	I	

forlængelse	heraf	er	vi	i	denne	afhandling	udelukkende	interesserede	i	de	forbrugere,	som	går	på	

dagligvareindkøb	 i	 supermarkedet,	 hvorfor	 vi	 ikke	 undersøger	 effekten	 blandt	 dem,	 som	 ikke	

køber	ind	i	supermarkedet,	eller	blandt	dem,	som	handler	online.	En	af	årsagerne	hertil	er,	at	man	

i	online	dagligvarehandlen	typisk	 ikke	har	mulighed	for	at	se	både	for-	og	bagside	af	et	produkt.	

Denne	afhandling	afgrænser	sig	ligeledes	til	kun	at	undersøge	forbrugeres	produktopfattelse,	hvad	

angår	kvalitet	og	bæredygtighed,	selvom	vi	godt	er	klar	over,	at	der	kan	være	andre	parametre,	

der	spiller	ind	i	forbrugernes	opfattelse	af	et	produkt.	
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1.5	COVID-19	

Vi	 vil	 gerne	 gøre	 opmærksom	 på,	 at	 afhandlingen	 er	 præget	 af	 den	 nuværende	 COVID-19	

pandemi.	 Efter	 regeringens	 udmelding	 på	 pressemødet	 onsdag	 aften	 den	 11.	 marts	

lukkede		 Copenhagen	 Business	 School	 (herefter	 benævnt	 CBS)	 omgående	 campus	 til	 og	 med	

fredag	 den	 27.	marts	 (CBS,	 2020).	 Nedlukningen	 forhindrede	 os	 i	 at	 indsamle	 data,	 idet	 vi	 ikke	

kunne	få	adgang	til	CBS’	SenseLab,	hvor	vi	skulle	have	udført	et	eksperiment	mellem	den	16.	og	

27.	marts.	CBS	har	efterfølgende	været	nødsaget	til	at	forlænge	nedlukningen	af	campus	af	flere	

omgange	efter	instrukser	fra	regeringen	(CBS,	2020).	Vi	har	af	denne	årsag	desværre	ikke	kunnet	

udføre	eksperimentet	på	et	senere	tidspunkt.	Dette	præger	naturligvis	afhandlingens	dataanalyse,	

da	vi	 ikke	har	haft	data	at	arbejde	med,	hvorfor	kapitel	fire	blot	vil	forklare,	hvordan	vi	statistisk	

ville	have	grebet	dataanalysen	an,	hvis	vi	havde	haft	data.	Samtidig	præger	dette	afhandlingens	

analyse	og	diskussion,	hvorfor	kapitel	fem	vil	tage	udgangspunkt	i	fire	tænkelige	scenarier,	som,	vi	

vurderer,	 er	 mulige	 udfald	 for	 dataanalysen.	 I	 forlængelse	 heraf	 præger	 det	 ligeledes	

afhandlingens	konklusion	og	perspektivering,	som	også	vil	tage	udgangspunkt	i	de	fire	scenarier.		

	

1.6	Begrebsafklaring	

Begrebsafklaringen	præsenterer	essentielle	ord	og	begreber	 for	denne	afhandling	 samt	giver	en	

forståelse	heraf.	

	

Brand	forstår	vi	som	et	navn,	label,	symbol	og/eller	design,	som	bærer	en	særlig	mening,	hvilket	er	

i	tråd	med	Browns	(2016)	definition.	I	litteraturen	skelnes	der	mellem	product	brand,	som	knytter	

sig	 til	 et	 specifikt	 produkt	 og	 benyttes	 til	 af	 fremme	 salget	 af	 dette,	 og	 corporate	 brand,	 som	

knytter	 sig	 direkte	 til	 virksomheden	 og	 anvendes	 til	 at	 fremme	 opfattelsen	 af	 denne	 (Hatch	 &	

Schultz,	2008).	

	

Branding	 forstår	vi	som	en	måde	at	markedsføre	brands	på	(Kunde,	2002).	 I	 litteraturen	skelnes	

der	 mellem		 product	 branding,	 som	 er	 markedsføring	 af	 en	 virksomheds	 product	 brands,	 og	

corporate	branding,	som	er	markedsføring	af	en	virksomheds	corporate	brand	 (Hatch	&	Schultz,	

2008).	
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Brandarkitektur	 forstår	 vi	 som	 struktureringen	 af	 en	 virksomheds	 brandportefølje,	 som	

specificerer	 brandets	 rolle	 og	 forholdet	 brandsene	 imellem,	 hvilket	 er	 i	 tråd	 med	 Aaker	 og	

Joachimsthalers	(2000)	definition.	

	

Brand	 equity	 forstår	 vi	 som	den	merværdi,	 et	 brand	 tilfører	 et	 produkt	 eller	 en	 service	 (Kotler,	

Keller,	Brady,	Goodman,	&	Hansen,	2016).	I	litteraturen	skelnes	der	mellem	financial-based	brand	

equity,	customer-based	brand	equity	og	employee-based	brand	equity.	

	

Brandidentitet	 forstår	 vi	 som	måden,	 hvorpå	 en	 virksomhed	 forsøger	 at	 positionere	 sig	 selv	 og	

sine	produkter	eller	services	i	forbrugernes	bevidsthed,	hvilket	er	i	tråd	med	Kotler	et	al.’s	(2016)	

definition.	

	

Brandopfattelse	 forstår	 vi	 som	 en	 forbrugers	 mening	 om	 og	 vurdering	 af	 et	 brand.	

Brandopfattelse	indkapsler	altså	en	forbrugers	samlede	billede	af	brandet,	hvilket	er	baseret	på	de	

tanker,	 følelser	og	oplevelser,	 som	forbrugeren	har	med	brandet.	Vores	 forståelse	 tager	 således	

udgangspunkt	i	Kotler	et	al.’s	(2016)	definitioner	af	brand	image	og	brand	associations.		

	

Brandkendskab	 forstår	 vi	 som	 en	 forbrugers	 kendskab	 til	 et	 brand.	 Brandkendskab	 indkapsler	

altså	en	forbrugers	evne	til	at	identificere	et	brand	og	baseres	på	de	tanker,	følelser	og	oplevelser,	

som	forbrugeren	har	med	brandet.	Vores	forståelse	af	brandkendskab	tager	således	udgangspunkt	

i	Kotler	et	al.’s	(2016)	definitioner	af	brand	awareness	og	brand	knowledge.	

	

Bæredygtighed	forstår	vi	som	et	samlet	udtryk	for	socialt,	økonomisk	og	miljømæssigt	hensyn.	En	

virksomhed	 kan	 udvise	 bæredygtig	 adfærd	 ved	 at	 tage	 hensyn	 til	mennesker	 og	 samfund,	 tage	

vare	på	økonomien	og	have	omtanke	for	miljøet	i	deres	måde	at	drive	virksomhed	på.	

	

Cue	 forstår	 vi	 som	 et	 element,	 der	 fungerer	 som	 en	 indikator	 for	 noget,	 for	 eksempel	 kvalitet	

(Hansen,	2005).	
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Kvalitet	 forstår	vi	som	et	udtryk	for,	hvor	godt	noget	er.	En	virksomhed	kan	sikre	kvalitet	af	sine	

produkter	gennem	valget	af	materialer	brugt	i	produktionen	og	måden,	hvorpå	de	producerer.		

	

Produktemballage	forstår	vi	som	selve	indpakningen	af	et	produkt,	hvilket	både	indkapsler	design	

og	materiale.	

	

Spillover	effect	 forstår	vi	som	et	udtryk	for	den	indvirkning,	opfattelsen	af	et	brand	kan	have	på	

opfattelsen	 af	 et	 andet	 brand,	 hvilket	 er	 i	 tråd	med	Balachander	 og	Ghoses	 (2003)	 definition.	 I	

litteraturen	 skelnes	 der	 mellem	 forward	 spillover	 effect,	 hvilket	 refererer	 til	 den	 effekt	 et	

corporate	brand	kan	have	på	et	product	brand,	og	reciprocal	 spillover	effect,	hvilket	refererer	til	

den	effekt	et	product	brand	kan	have	på	et	corporate	brand	(Balachander	&	Ghose,	2003).	
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1.7	Struktur	

Dette	afsnit	har	til	formål	at	give	et	overblik	over	afhandlingens	kapitler	og	hovedafsnit,	hvilke	er	

sammenfattet	i	følgende	model:	

	
Figur	1:	Afhandlingens	struktur	(Egen	tilvirkning)



	

KAPITEL	2	
	 Teori	



	 15	

KAPITEL	2:	TEORI	

Det	følgende	kapitel	har	til	 formål	at	afdække	afhandlingens	teoretiske	fundament.	Vi	vil	 i	dette	

kapitel	 introducere	 relevante	 teorier,	 begreber	 og	 modeller,	 som	 vil	 udgøre	 grundlaget	 for	

opstillingen	af	vores	hypoteser,	hvilke	bidrager	til	besvarelsen	af	vores	problemformulering.	

	

Vores	 afhandling	 har	 sit	 primære	 afsæt	 i	 brands	 og	 branding,	 da	 vi	 ønsker	 at	 analysere	 og	

diskutere,	 hvad	 tilstedeværelsen	 af	 brands	 gør	 ved	 forbrugeres	 opfattelser	 af	 produkter	 i	

dagligvarehandlen.	Afsnit	2.1	vil	af	denne	årsag	forsøge	at	finde	frem	til,	hvad	der	forstås	ved	et	

brand.	 Konkret	 vil	 vi	 se	 nærmere	 på,	 hvilke	 komponenter	 brands	 konstitueres	 af.	 Afsnit	 2.2	 vil	

introducere	Cue	Utilization	 Theory	med	 henblik	 på	 at	 belyse,	 hvordan	 en	 brandkomponent	 kan	

fungere	 som	 et	 cue	 med	 indflydelse	 på	 forbrugeres	 opfattelse	 af	 et	 produkt.	 I	 afsnit	 2.3	 vil	

begrebet	 brand	 equity	 blive	 berørt	 for	 at	 få	 en	 forståelse	 for,	 hvordan	 man	 skaber	 et	 stærkt	

værdiskabende	 brand.	 Afsnit	 2.4	 vil	 gå	 i	 dybden	med	 branding	 som	disciplin	 for	 at	 få	 en	 bedre	

indsigt	i	det	arbejde,	som	ligger	i	at	opbygge,	håndtere	og	vedligeholde	brands.	I	forlængelse	heraf	

skildrer	vi	de	to	selvstændige	branding	discipliner:	product	branding	og	corporate	branding.	I	afsnit	

2.5	 præsenteres	 en	 række	 brandarkitekturer	 for	 at	 give	 indblik	 i,	 hvordan	 man	 strategisk	 kan	

strukturere	sin	brandportefølje.	Afsnit	2.6	berører	begrebet	spillover	effects	for	at	få	en	forståelse	

af,	 hvordan	 corporate	og	product	 brands	 i	 en	 brandportefølje	 kan	 have	 en	 indbyrdes	 effekt	 på	

hinanden.		

	

2.1	Konceptualisering	af	brands	

I	 litteraturen	findes	der	et	utal	af	definitioner	af,	hvad	et	brand	er,	men	det,	der	går	 igen	blandt	

teoretikerne,	er,	at	et	brand	er	et	navn,	label,	symbol	og/eller	design,	som	bærer	en	særlig	mening	

(Brown,	2016).	Hanby	(1999)	sondrer	mellem	to	måder	at	anskue	brands	på,	som	er	baseret	på	de	

forskellige	definitioner	i	litteraturen.	På	den	ene	side	kan	brands	betragtes	som	døde	aktiver,	der	

eksisterer	i	kraft	af	det	navn,	logo	og	emballage,	som	udvikles	af	virksomheden	(Hanby,	1999).	På	

den	 anden	 side	 kan	 brands	 betragtes	 som	 levende	 aktiver,	 der	 eksisterer	 i	 kraft	 af	 den	

personlighed,	som	tilføres	af	kunderne	(Hanby,	1999).	Et	brand	konceptualiseres	altså	med	andre	

ord	 både	 af	 det	 mere	 håndgribelige,	 såsom	 brandets	 navn	 og	 dets	 logo,	 og	 det	 mere	

uhåndgribelige	i	form	af	den	tillagte	mening.		
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2.1.1	Brandkomponenter	

Brands	 konstitueres	 af	 en	 række	 komponenter	 såsom	navn,	 logo,	 slogans,	 jingles,	maskotter	 og	

emballage	(Brown,	2016;	Keller,	2013).	

	

Navnet	og	logoet	er	grundstenene	i	konstruktionen	af	et	brand,	hvorfor	de	anses	som	værende	de	

vigtigste	 komponenter	 (Brown,	 2016;	 Keller,	 2013).	 Navnet	 i	 sig	 selv	 er	 fundamentalt,	 hvilket	

skyldes,	at	det	ikke	vil	være	muligt	at	sætte	ord	på	brands,	hvis	vi	 ikke	kan	hænge	dem	op	på	et	

navn	(Brown,	2016).	Navnet	konstitueres	dog	i	selve	logoet,	hvilket	gør	disse	komponenter	ret	så	

uadskillelige	(Brown,	2016;	Keller,	2013).	Et	brands	navn	og	logo	gør	det	muligt	at	adskille	brands	

fra	 hinanden	 både	 verbalt	 og	 visuelt	 (Brown,	 2016).	 Navnet	 og	 logoet	 er	 endvidere	 de	

komponenter,	som	er	sværest	for	brand	managers	at	ændre	på,	idet	de	er	så	tæt	forbundet	med	

virksomheden	samt	dens	produkter	og	services	(Keller,	2013).	

	

Emballagen	er	ligeledes	en	særdeles	vigtig	komponent	i	forhold	til	at	identificere	brandet	(Keller,	

2013).	 Formen,	 materialet,	 farverne,	 teksten	 og	 grafikken	 er	 alle	 elementer,	 som	 hjælper	

forbrugere	med	at	adskille	brands	 fra	hinanden		 (Keller,	2013).		Det	har	vist	 sig,	at	de	stærkeste	

associationer	forbrugere	har	med	et	brand	ofte	er	baseret	på	emballagen,	hvilket	eksempelvis	er	

tilfældet	 med	 Toblerone,	 der	 især	 er	 husket	 for	 deres	 trekantede	 indpakning	 (Keller,	 2013).	

Emballagen	ændres	ofte	 i	 takt	med,	 at	 der	udvikles	nye	designs	og	materialer,	men	det	 kræver	

yderst	forsigtighed	at	ændre	på	den,	da	ændringer	helst	ikke	må	bemærkes	af	forbrugerne	(Keller,	

2013).	 Dette	 skyldes,	 at	 emballagen	 spiller	 en	 afgørende	 rolle	 hos	 forbrugerne	 i	 forhold	 til	 at	

genkende	et	brand	(Keller,	2013).		

	

Slogans,	 jingles	 og	 maskotter	 er	 alle	 sammen	 komponenter,	 som	 kan	 være	 med	 til	 at	 tilføre	

brandet	ekstra	værdi	(Keller,	2013).	Disse	komponenter	er	blandt	andet	værdifulde	i	forhold	til	at	

skabe	brand	awareness	 (Keller,	2013).	Maskotter	er	endvidere	effektive	 i	 forhold	 til	at	knytte	et	

bånd	til	forbrugere,	hvilket	skyldes,	at	maskotter	er	med	til	at	gøre	brandet	mere	levende	(Keller,	

2013).	 McDonald’s	 er	 et	 godt	 eksempel	 på	 et	 brand,	 som	 er	 utrolig	 kendt	 for	 deres	 jingle	

“Dududududuuu”	 og	 deres	 slogan	 “I’m	 lovin’	 it”	 samt	maskotten	 Ronald	McDonald.	 Slogans	 og	

jingles	tilpasses	ofte	tidens	trends,	hvorimod	det	er	sværere	at	erstatte	maskotten	(Keller,	2013).	
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Overordnet	 set	 er	 navn,	 logo	 og	 emballage	 samt	 slogans,	 jingles	 og	 maskotter	 alle	 væsentlige	

komponenter	 i	konstruktionen	af	et	brand.	Dog	antages	navn,	 logo	og	emballage	for	at	være	de	

mest	 fremtrædende	 komponenter	 i	 dagligvarehandlen,	 mens	 slogans,	 jingles	 og	 maskotter	

antages	 at	 spille	 en	 mindre	 rolle.	 Dette	 skyldes,	 at	 det	 som	 regel	 er	 navnet	 og	 logoet	 samt	

emballagen,	 der	 hjælper	 os	med	 at	 identificere	 de	mange	 varer,	 der	 findes	 på	 hylderne,	 når	 vi	

handler	i	supermarkedet.	Særligt	logoet,	som	også	indkapsler	navnet,	fungerer	som	et	symbol	for	

alt	dét,	et	brand	står	for.	

	

Et	 brands	 komponenter	 er	 tilsammen	med	 til	 at	 skabe	brandets	 identitet.	Desuden	 fungerer	de	

enkelte	 komponenter	 hver	 for	 sig	 som	 cues	 for	 brandets	 identitet.	 P&G	 og	 Unilever	 ønsker,	 at	

deres	corporate	logo	skal	signalere	kvalitet	og	bæredygtighed,	hvilket	betyder,	at	corporate	logoet	

skal	 fungere	 som	et	 cue	 for	 netop	 dette	 (jf.	 1.1	 Introduktion).	 Dét,	 at	 en	 brandkomponent	 skal	

fungere	som	et	cue,	kan	forklares	med	udgangspunkt	i	Cue	Utilization	Theory.	

	

2.2	Cue	Utilization	Theory	

Cue	Utilization	 Theory	 forklarer,	 hvordan	 forbrugere	 i	 vurderingen	 af	 et	 produkt	 benytter	 sig	 af	

såkaldte	 cues	 som	 indikatorer	 for	 et	 produkts	 kvalitet,	 hvilket	 gør	 det	muligt	 for	 forbrugere	 at	

overkomme	usikkerhed	og	 informationsmangel	 (Hansen,	2005).	 Teorien	har	 således	 sit	primære	

afsæt	 i,	 hvordan	 cues	 kan	 påvirke	 forbrugeres	 kvalitetsopfattelse,	 men	 finder	 også	 bredere	

anvendelse,	 idet	 hvert	 cue	 ligeledes	 kan	 siges	 at	 påvirke	 forbrugeres	 generelle	 opfattelse	 af	 et	

produkt	(Olson	&	Jacoby,	1972).		

	

Tidligere	studier,	der	tager	udgangspunkt	i	Cue	Utilization	Theory,	har	identificeret	en	række	cues,	

der	 for	 forbrugere	 kan	 fungere	 som	 indikatorer	 for	 kvalitet,	 herunder	 oprindelsesland,	

produktsammensætning,	brandnavn,	butiksnavn,	pris,	emballage	og	farve	(Olson	&	Jacoby,	1972;	

Richardson,	Dick,	&	Jain,	1994;	Hansen,	2005).	Især	brandnavn	fremhæves	som	et	hyppigt	anvendt	

cue,	som	forbrugere	navigerer	efter	i	deres	vurdering	af	produkter	(Richardson	et	al.,	1994).	Dette	

forklares	ved,	at	brandnavn	som	cue	oftest	indkapsler	flere	produktinformationer	samtidig	såsom	

pris,	 producent	 og	 funktionalitet	 (Richardson	et	 al.,	 1994).	Herudover	 pointerer	Olson	&	 Jacoby	

(1972),	at	nogle	cues	kan	være	mere	indflydelsesrige	for	nogle	produktkategorier	end	for	andre.	
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I	 litteraturen	skelnes	der	mellem	to	typer	af	cues:	extrinsic	og	 intrinsic	 (Richardson	et	al.,	1994).	

Extrinsic	 cues	 refererer	 til	 produktrelaterede	 attributter,	 der	 ikke	 udgør	 en	 del	 af	 det	 egentlige	

produkt,	 hvilket	 vil	 sige,	 at	 ændring	 af	 disse	 ikke	 kræver,	 at	 man	 ændrer	 selve	 produktet	

(Richardson	 et	 al.,	 1994).	 Intrinsic	 cues	 refererer	 derimod	 til	 produktrelaterede	 attributter,	 der	

udgør	en	del	af	det	egentlige	produkt,	hvilket	betyder,	at	disse	ikke	kan	manipuleres	uden,	at	man	

ændrer	på	selve	produktet	(Richardson	et	al.,	1994).	Ifølge	Olson	og	Jacoby	(1972)	bliver	intrinsic	

cues,	såsom	materialer	og	ingredienser,	opfattet	som	de	mest	nøjagtige	indikatorer	for	et	brands	

kvalitet,	mens	extrinsic	cues,	såsom	pris	og	brandnavn,	spiller	en	større	rolle,	når	det	kommer	til	

selve	 købsbeslutningen.	 Desuden	 fremsætter	 Richardson	 et	 al.	 (1994)	 på	 baggrund	 af	 tidligere	

studier,	 at	 forbrugere	 i	 højere	 grad	 benytter	 sig	 af	 extrinsic	 cues.	 Ergo	 kan	 både	 extrinsic	 og	

intrinsic	cues	siges	at	være	af	væsentlig	indflydelse,	hvad	angår	forbrugeres	vurdering	af	produkter	

generelt.		

	

I	 forbindelse	 med	 Cue	 Utilization	 Theory	 kan	 der	 ligeledes	 skelnes	 mellem	 cues’	 predictive	 og	

confidence	value	 (Richardson	et	al.,	 1994).	Predictive	 value	 indikerer,	 i	 hvor	høj	 grad	 forbrugere	

associerer	et	cue	med	produktkvalitet,	mens	confidence	value	indikerer,	i	hvor	høj	grad	forbrugere	

har	tillid	til,	at	de	er	i	stand	til	at	vurdere	et	cue	nøjagtigt	(Richardson	et	al.,	1994).	Disse	værdier	

kan	 give	 indblik	 i,	 hvor	 stor	 en	 rolle	 et	 cue	 spiller	 i	 en	 forbrugers	 opfattelse	 af	 et	 produkt	

(Richardson	et	al.,	1994).	Eksempelvis	antages	det,	at	cues	som	karakteriseres	af	en	høj	predictive	

og	 confidence	 value	 vil	 være	 yderst	 indflydelsesrige,	 hvad	 angår	 en	 forbrugers	 opfattelse	 af	 et	

produkt	(Richardson	et	al.,	1994).	

	

Der	findes	altså	en	række	extrinsic	og	intrinsic	cues,	hvis	indflydelse	på	forbrugeres	opfattelse	af	et	

produkt	 afhænger	 af	 deres	 predictive	 og	 confidence	 value.	 For	 P&G	 og	 Unilever	 kan	 corporate	

logoet,	som	de	hver	 især	har	tilføjet	på	deres	produktemballage,	anses	som	et	extrinsic	cue,	der	

skal	signalere	kvalitet	og	bæredygtighed	(jf.	1.1	Introduktion).	Et	brands	logo	kan	således	anvendes	

som	cue,	hvormed	det	 sammen	med	andre	brandkomponenter	er	med	 til	 at	opbygge	et	brands	

værdi	(Keller,	2013).	Brandværdi	indkapsles	i	litteraturen	af	det	faglige	udtryk	brand	equity,	hvilket	

udgør	grundlaget	for	en	række	studier	om,	hvordan	man	vurderer	værdien	af	brands.	
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2.3	Brand	Equity	

Brand	 equity	 er	 gennem	 tiden	 blevet	 undersøgt	 af	 et	 utal	 af	 teoretikere,	 som	 har	 defineret	

fagudtrykket	på	forskellig	vis.	Farquhars	(1989)	definition	af	brand	equity	er	den	mest	accepterede	

og	udbredte	definition.	Ifølge	Farquhar	(1989)	defineres	brand	equity,	som	den	merværdi	et	brand	

tilfører	et	produkt	eller	en	service	(s.	24).		

	

I	 litteraturen	 skelnes	 der	mellem	 financial-based	 brand	 equity,	 customer-based	 brand	 equity	 og	

employee-based	brand	equity.	

	

2.3.1	Financial-Based	Brand	Equity	

Brand	equity	set	i	et	økonomisk	perspektiv	handler	om	at	opgøre	den	monetære	værdi	af	et	brand	

(Baalbaki,	2012).	Brandet	forstås	i	dette	perspektiv	som	et	aktiv,	der	kan	købes	og	sælges	(Wood,	

2000).	

	

Simon	og	 Sullivan	 (1993)	 er	 tilhængere	af	det	økonomiske	perspektiv	og	definerer	brand	equity	

som	“the	incremental	cash	flows	which	accrue	to	branded	products	over	and	above	the	cash	flows	

which	result	from	the	sale	of	unbranded	products”	(s.	29).	Det	vil	sige,	at	brand	equity	forstås	som	

de	pengestrømme,	der	alene	kan	tilskrives	brandet.		

	

Den	 monetære	 værdi	 af	 et	 brand	 estimeres	 altså	 med	 udgangspunkt	 i	 den	 finansielle	

markedsvurdering	 af	 virksomhedens	 fremtidige	pengestrømme	 (Simon	&	Sullivan,	 1993).	Denne	

estimering	kan	foretages	ud	fra	en	makro-tilgang	eller	en	mikro-tilgang	(Simon	&	Sullivan,	1993).	

Makro-tilgangen	 estimerer	 brandværdi	 på	 baggrund	 af	 hele	 brandporteføljen,	 hvilket	 gør	 det	

muligt	 at	måle	 effektiviteten	 af	 de	 samlede	markedsføringstiltag	 for	 hele	 porteføljen	 (Simon	&	

Sullivan,	1993).	Mikro-tilgangen	estimerer	derimod	brandværdi	på	baggrund	af	de	enkelte	brands,	

hvilket	gør	det	muligt	at	måle	effektiviteten	af	specifikke	markedsføringstiltag	for	brandsene	hver	

især	(Simon	&	Sullivan,	1993).	
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2.3.2	Customer-Based	Brand	Equity	

Brand	 equity	 set	 fra	 et	 kundeperspektiv	 handler	 om,	 hvilken	 værdi	 kunder	 tillægger	 et	 brand	

(Baalbaki,	2012).	Denne	måde	at	anskue	brand	equity	på	er	den	mest	dominerende	i	litteraturen	

(Baalbaki,	2012).	

	

Aaker	(1992)	og	Keller	(2013)	repræsenterer	de	to	mest	anerkendte	måder	at	anskue	brand	equity	

på	inden	for	kundeperspektivet.	

	

Brand	Equity	af	David	Allen	Aaker	

Aaker	(1991)	definerer	brand	equity	som	“a	set	of	brand	assets	and	liabilities	linked	to	a	brand,	its	

name	and	symbol	that	add	to	or	subtract	from	the	value	provided	by	a	product	or	service	to	a	firm	

and/or	 that	 firms	 customers”	 (s.	 15).	 Aakers	 (1992)	 måde	 at	 anskue	 brand	 equity	 på	 er	 altså	

baseret	på	en	række	aktiver,	som	er	kilden	til	værdiskabelse.	Disse	aktiver	er	brand	loyalty,	brand	

awareness,	perceived	quality,	brand	associations	og	proprietary	assets	(Aaker,	1992).	

	

	
Figur	2:	Aaker’s	Customer-Based	Brand	Equity	Framework	(Modificeret,	Aaker,	1992)	
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Aaker	 (1992)	 hævder,	 at	brand	 loyalty	 er	 et	 vigtigt	 aktiv	 i	 værdiskabelsen	 af	 et	 brand.	 Tilfredse	

kunder	 kan	 føre	 til	 loyale	 kunder,	 hvilket	 kan	 være	 med	 til	 at	 forbedre	 en	 virksomheds	

profitabilitet	(Aaker,	1992).	Desuden	kan	en	loyal	kundebase	være	med	til	at	tiltrække	nye	kunder,	

idet	loyale	kunder	ofte	vil	være	mere	tilbøjelige	til	at	anbefale	brandet	til	andre	(Aaker,	1992).	

	

Brand	 awareness	 er	 ifølge	 Aaker	 (1992)	 ligeledes	 et	 vigtigt	 aktiv	 for	 at	 fremme	 værdien	 af	 et	

brand.	 Forbrugeres	evne	 til	 at	 genkende	eller	 fremkalde	et	brand	 fra	hukommelsen	 i	 forskellige	

situationer	har	stor	indflydelse	på,	hvilke	brands	der	bliver	overvejet	og	i	sidste	ende	valgt	(Aaker,	

1992).	 Endvidere	er	dét,	 at	et	brand	er	 “top-of-mind”	hos	 forbrugerne,	 yderst	 værdifuldt	 for	en	

virksomhed,	da	det	signalerer	en	form	for	substans	af	og	commitment	til	brandet	(Aaker,	1992).	

	

Aaker	(1992)	hævder,	at	perceived	quality	også	er	et	vigtigt	aktiv	i	værdiskabelsen	af	et	brand.	Den	

opfattede	 kvalitet	 af	 et	 brand	 er	 noget	 af	 det,	 som	 er	 med	 til	 at	 adskille	 brands	 fra	 hinanden	

(Aaker,	1992).	Kvalitetsopfattelsen	skulle	samtidig	gerne	være	med	til	at	danne	et	grundlag	for	køb	

af	 de	 brandede	 produkter	 eller	 services	 (Aaker,	 1992).	 Desuden	 kan	 den	 opfattede	 kvalitet	 af	

brandet	føre	til	en	højere	prissætning,	som	endvidere	kan	skabe	øget	profit	(Aaker,	1992).	

	

Brand	 associations	er	 ifølge	 Aaker	 (1992)	 ligeledes	 et	 vigtigt	 aktiv	 for	 at	 fremme	 værdien	 af	 et	

brand.	De	associationer,	som	er	forbundet	med	et	brand,	er	med	til	at	adskille	brands	fra	hinanden	

(Aaker,	1992).	Associationerne	skulle	samtidig	gerne	være	med	til	at	danne	et	grundlag	for	køb	af	

de	brandede	produkter	eller	services	(Aaker,	1992).	De	associationer,	der	knytter	sig	til	et	brand,	

kan	desuden	være	med	til,	at	 forbrugere	udvikler	stærke	følelser	 for	brandet,	hvilket	er	gavnligt	

for	virksomheden	(Aaker,	1992).	

	

Endvidere	 spiller	 proprietary	 assets,	 såsom	 patenter	 og	 registrerede	 varemærker,	 også	 en	 stor	

rolle	 i	 værdiskabelsen	 (Aaker,	 1992).	 Sådanne	 aktiver	 kan	 for	 eksempel	 være	 af	 stor	

konkurrencemæssig	betydning,	da	det	beskytter	en	virksomheds	rettigheder	(Aaker,	1992).	

	

Ifølge	Aaker	(1992)	er	de	fem	aktiver,	beskrevet	ovenfor,	således	med	til	at	skabe	et	unikt	brand,	

der	er	værdiskabende	for	kunderne	såvel	som	for	virksomheden.	
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Brand	Equity	af	Kevin	Lane	Keller	

Keller	(1993)	definerer	brand	equity	som	“the	differential	effect	of	brand	knowledge	on	consumer	

response	to	the	marketing	of	the	brand”	(s.	8).	Kellers	(2013)	måde	at	anskue	brand	equity	på	har	

altså	afsæt	i	det	faglige	udtryk	brand	knowledge,	som	er	nøglen	til	værdiskabelse.	Med	andre	ord	

handler	brand	equity	om	at	have	den	stærkeste	position	 i	 forbrugeres	bevidsthed.	 I	 forlængelse	

heraf	 har	 Keller	 (2013)	 introduceret	 The	 Customer-Based	 Brand	 Equity	 Pyramid,	 som	 illustrerer	

opbyggelsen	af	et	stærkt	brand.	

	

	
Figur	3:	Keller’s	Customer-Based	Brand	Equity	Pyramid	(Modificeret,	Keller,	2013)	

	

Det	første	stadie	i	Kellers	(2013)	pyramide	er	brand	identity,	som	udgøres	af	brand	salience	(Keller,	

2013).	Dette	stadie	handler	om	at	få	etableret	et	brands	identitet	ved	at	gøre	brandet	fremtræden	

i	 en	 sådan	grad,	 at	 forbrugerne	er	 klar	over,	hvilken	produktkategori	brandet	 tilhører,	og	hvilke	

behov	det	dækker	 (Keller,	 2013).	 Forbrugeres	 evne	 til	 at	 genkende	eller	 fremkalde	et	 brand	 fra	

hukommelsen	 i	 forskellige	 situationer	 har	 betydning	 for,	 hvilke	 brands	 der	 bliver	 overvejet	 og	 i	

sidste	ende	valgt	(Keller,	2013).	

	

Brand	meaning	er	det	andet	stadie	 i	pyramiden,	hvilket	udgøres	af	brand	performance	og	brand	

imagery	(Keller,	2013).	Dette	stadie	går	ud	på	at	tillægge	brandet	betydning,	altså	få	etableret	et	
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brand	image	(Keller,	2013).	Brand	image	dannes	blandt	andet	på	baggrund	af	pris,	reklame,	købs-	

og	 brugeroplevelser,	 samt	 et	 brands	 egenskaber,	 historie	 og	 personlighed	 (Keller,	 2013).	Det	 er	

vigtigt,	at	skabe	stærke,	favorable	og	unikke	karakteristika	ved	brandet,	så	det	adskiller	sig	fra	de	

øvrige	brands	i	markedet	(Keller,	2013).	

	

Det	tredje	stadie	i	Kellers	(2013)	pyramide	er	brand	response,	som	udgøres	af	brand	judgements	

og	brand	feelings.	Dette	stadie	handler	om,	hvordan	forbrugerne	responderer	på	brandet	(Keller,	

2013).	På	den	ene	side	indbefatter	dette,	hvad	forbrugerne	tænker	om	brandet,	eksempelvis	hvad	

angår	opfattelsen	af	kvalitet	og	troværdighed,	mens	det	på	den	anden	side	 indbefatter,	hvad	de	

føler	for	brandet,	eksempelvis	om	brandet	fremkalder	en	følelse	af	spænding	eller	tryghed	(Keller,	

2013).	

	

Brand	relationships	er	det	fjerde	og	sidste	stadie	i	pyramiden,	hvilket	udgøres	af	brand	resonance	

(Keller,	 2013).	 Dette	 stadie	 går	 ud	 på	 at	 skabe	 en	 stærk	 relation	 til	 kunderne,	 som	 beror	 på	

loyalitet	 (Keller,	 2013).	 Kunder,	 der	 er	 villige	 til	 at	 investere	 tid,	 energi	 og	 penge	 i	 et	 brand,	 er	

vigtige	for	en	virksomhed	(Keller,	2013).	Det	er	vigtigt,	at	virksomheden	har	fokus	på	at	skabe	et	

stærkt	bånd	 til	 kunderne,	 således	at	de	 føler	en	 særlig	 tilknytning	 til	 brandet,	 idet	de	på	denne	

måde	kan	komme	til	at	fungere	som	brandambassadører	(Keller,	2013).	

	

Ifølge	 Keller	 (2013)	 er	 de	 fire	 stadier,	 beskrevet	 ovenfor,	 således	med	 til	 at	 opbygge	 et	 stærkt	

brand,	som	er	værdiskabende	for	kunderne	såvel	som	for	virksomheden.	

	

David	Allen	Aaker	vs.	Kevin	Lane	Keller	

Aaker	(1992)	og	Kellers	(2013)	måder	at	anskue	brand	equity	på	har	sine	ligheder,	men	også	sine	

forskelligheder.	

	

Aaker	 (1992)	 og	 Kellers	 (2013)	 tilgange	 stemmer	 nogenlunde	 overens,	 hvad	 angår	modellernes	

elementer.	 Aaker	 (1992)	 og	 Keller	 (2013)	 forklarer	 begge,	 hvor	 vigtigt	 det	 er	 at	 få	 skabt	

opmærksomhed	 om	 et	 brand	 i	 en	 sådan	 grad,	 at	 forbrugerne	 let	 kan	 genkende	 og	 fremkalde	

brandet	 fra	 hukommelsen.	 Det	 er	 dét,	 Aaker	 (1992)	 kalder	 brand	 awareness,	 og	 Keller	 (2013)	
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kalder	brand	salience.	Desuden	kan	dét,	som	i	Aakers	(1992)	model	hedder	brand	associations	og	

perceived	 quality,	 til	 dels	 sammenlignes	med	 dét,	 som	 i	 Kellers	 (2013)	 pyramide	 hedder	 brand	

performance/brand	 imagery	 og	 brand	 judgments/brand	 feelings.	 Aaker	 (1992)	 og	 Keller	 (2013)	

pointerer	nemlig	begge	vigtigheden	af	at	skabe	et	stærkt	image,	som	skiller	sig	ud	og	appellerer	til	

forbrugernes	følelser.	Aaker	(1992)	og	Keller	(2013)	forklarer	ligeledes,	hvor	vigtigt	det	er	at	skabe	

et	 stærkt	 bånd	 til	 sine	 kunder,	 som	 beror	 på	 tilfredshed	 og	 loyalitet.	 Det	 er	 dét,	 Aaker	 (1992)	

kalder	brand	loyalty,	og	Keller	(2013)	kalder	brand	relationships.	

	

Til	 gengæld	 adskiller	 Aaker	 (1992)	 og	 Kellers	 (2013)	 tilgange	 sig	 fra	 hinanden,	 hvad	 angår	 selve	

opbyggelsen	af	et	 stærkt	 værdiskabende	brand.	Aaker	 (1992)	påpeger,	 at	de	 fem	aktiver	er	 lige	

vigtige	 i	 skabelsen	 af	 værdi.	 Det	 vil	 blandt	 andet	 sige,	 at	 dét	 at	 have	 tilfredse	 og	 loyale	 kunder	

(brand	 loyalty)	er	 lige	så	vigtigt	som	at	skabe	bevidsthed	om	sit	brand	(brand	awareness).	Keller	

(2013)	hævder	derimod,	at	det	er	vigtigt,	at	første	stadie	i	pyramiden	er	opfyldt,	førend	man	går	

videre	til	det	næste.	Det	vil	sige,	at	man	skal	have	etableret	en	identitet	i	forbrugernes	bevidsthed	

(brand	 identity),	 før	 man	 kan	 tillægge	 brandet	 mening	 (brand	 meaning),	 før	 forbrugerne	 kan	

danne	 sig	 en	 holdning	 til	 brandet	 (brand	 response),	 og	 før	 der	 slutteligt	 kan	 skabes	 en	 relation	

mellem	brandet	og	kunderne	(brand	relationships).	

	

2.3.3	Employee-Based	Brand	Equity	

Brand	equity	set	fra	et	medarbejderperspektiv	handler	om,	hvilken	værdi	medarbejdere	tillægger	

et	brand	(Baalbaki,	2012).	Denne	måde	at	anskue	brand	equity	på	har	afsæt	i	kundeperspektivet	

(Baalbaki,	2012).	

	

King	 og	 Grace	 (2009)	 er	 tilhængere	 af	medarbejderperspektivet	 og	 definerer	brand	 equity	 som	

“the	 differential	 effect	 that	 brand	 knowledge	 has	 on	 an	 employee’s	 response	 to	 their	 work	

environment”	(s.	130).	King	og	Graces	(2009)	måde	at	anskue	brand	equity	på	har	altså	afsæt	i	det	

faglige	 udtryk	 brand	 knowledge,	 som	 er	 kernen	 i	 al	 værdiskabelse,	 hvilket	 er	 i	 stil	 med	 Kellers	

(2013)	 måde	 at	 anskue	 brand	 equity	 på.	 King	 og	 Grace	 (2009)	 pointerer	 nemlig,	 at	 uden	 det	

fornødne	 kendskab	 til	 brandet	 vil	 medarbejderne	 ikke	 være	 i	 stand	 til	 at	 agere	 efter	

virksomhedens	hensigt.	
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Figur	4:	King	&	Grace's	Employee-Based	Brand	Equity	Framework	(Modificeret,	King	&	Grace,	2009)	

	

Ifølge	King	og	Grace	 (2009)	kan	brand	knowledge	 være	med	 til	 at	give	medarbejderne	klarhed	 i	

forhold	til	deres	rolle	på	arbejdspladsen.	Medarbejdernes	kendskab	til	brandet	er	med	andre	ord	

med	til	at	give	dem	retning	og	guide	dem	i	deres	daglige	arbejde	(King	&	Grace,	2009).	Endvidere	

kan	brand	knowledge	være	med	til	at	skabe	et	særligt	tilknytningsforhold	mellem	medarbejderne	

og	virksomheden,	som	kan	løfte	medarbejdernes	engagement	(King	&	Grace,	2009).	

	

King	og	Grace	 (2009)	hævder	 endvidere,	 at	 internal	 brand	management	 er	 en	 forudsætning	 for	

opbygning	af	brand	knowledge.	Virksomheden	bør	hele	tiden	følge	op	på	sine	medarbejdere	med	

henblik	 på	 at	 imødekomme	 deres	 behov	 og	 ønsker	 (King	 &	 Grace,	 2009).	 Samtidig	 skal	

virksomheden	være	 i	 stand	 til	 at	 videreformidle	dens	brandløfte,	 så	det	bliver	gjort	 relevant	 for	

den	enkelte	medarbejder	(King	&	Grace,	2009).	Endvidere	bør	virksomheden	forsøge	at	skabe	et	

åbent	miljø,	hvor	lederne	er	i	øjenhøjde	med	deres	medarbejdere,	da	det	skaber	lydhørhed	(King	
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&	Grace,	2009).	Hertil	er	det	vigtigt,	at	virksomheden	har	fokus	på	at	skabe	en	god	relation	ledere	

og	medarbejdere	imellem,	som	beror	på	fælles	mål,	samarbejde,	gensidig	respekt	og	tillid	(King	&	

Grace,	2009).	

	

Ifølge	King	&	Grace	(2009)	er	det	således	afgørende	for	en	virksomheds	succes,	at	den	formår	at	

opbygge	brand	knowledge	gennem	et	fokus	på	 internal	brand	management,	da	det	skaber	værdi	

for	medarbejderne	såvel	som	for	virksomheden.	

	

2.3.4	Opsummering	af	Brand	Equity	

De	 præsenterede	 perspektiver	 ovenfor	 udgør	 alle	 hver	 deres	måde	 at	 anskue	brand	 equity	på.	

Denne	 afhandling	 tager	 afsæt	 i	 customer-based	 brand	 equity,	 herunder	 Aaker	 (1992)	 og	 Kellers	

(2013)	 tilgange.	 Dette	 er	 valgt,	 idet	 denne	 afhandling	 udelukkende	 har	 fokus	 på	 den	 værdi,	

forbrugere	 tillægger	 brands.	 Mere	 specifikt	 er	 formålet	 at	 få	 bedre	 indblik	 i	 forbrugernes	

opfattelse	 af	de	brands,	man	 finder	på	hylderne	 i	 supermarkederne,	og	den	 værdi	disse	brands	

skaber.	

	

Customer-based	brand	equity	handler	i	sin	enkelthed	om,	at	forbrugere	skal	tillægge	brands	størst	

mulig	 værdi.	 P&G	 og	 Unilever	 har	 forsøgt	 at	 opbygge	 stærke	 værdiskabende	 brands	 gennem	

forskellige	 tiltag.	 Eksempelvis	 har	 P&G	 og	 Unilever	 begge	 forsøgt	 at	 skabe	 opmærksomhed	 om	

deres	brands	gennem	tilføjelsen	af	deres	corporate	 logo	 i	deres	reklamer	og	på	deres	produkter	

for	 derigennem	 at	 styrke	 brandkendskabet	 (jf.	 1.1	 Introduktion).	 Samtidig	 har	 P&G	 og	Unilever	

hver	 især	 forsøgt	 at	 adskille	 sig	 fra	 konkurrenterne	 på	 markedet	 ved	 et	 fokus	 på	 kvalitet	 og	

bæredygtighed	 for	 derved	 at	 fremstå	 troværdigt	 og	 ansvarligt	 over	 for	 forbrugerne	 (jf.	 1.1	

Introduktion).	 Dette	 kommer	 blandt	 andet	 til	 udtryk	 gennem	 kommunikation	 og	

markedsføringsaktiviteter	 relateret	 til	 virksomhedernes	 brands.	 Sådanne	 aktiviteter	 indkapsles	 i	

litteraturen	af	det	faglige	udtryk	branding,	som	gennem	tiden	har	udviklet	sig	som	disciplin.	

	

2.4	Branding	som	disciplin	

Branding	 har	 gennem	 flere	 årrækker	 været	 en	 anerkendt	 og	 vigtig	 disciplin,	 når	 det	 gælder	

afsætning	af	produkter	og	services	(Kunde,	2002).	Branding	har	især	fundet	anvendelse	efter	den	
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industrielle	 revolution	 i	 1760’erne,	 hvor	 man	 for	 første	 gang	 oplevede,	 at	 udbud	 oversteg	

efterspørgsel	(Rosenbaum-Elliot,	Percy,	&	Pervan,	2015).	Den	industrielle	revolution	satte	for	alvor	

skub	 i	 udviklingen	 inden	 for	 emballage	 og	 print,	 hvorfor	 det	 i	 højere	 grad	 blev	 muligt	 for	

producenter	 at	 sætte	deres	eget	 aftryk	på	deres	produkter	 (Rosenbaum-Elliot,	 Percy,	&	Pervan,	

2015).	Gennem	tilføjelsen	af	et	varemærke	direkte	på	produkterne	blev	det	hermed	muligt	for	en	

producent	 at	 differentiere	 sine	 produkter	 fra	 andre	 producenters	 (Rosenbaum-Elliot,	 Percy	 &	

Pervan,	 2015).	 Brugen	 af	 disse	 varemærker	 som	 kendetegn	 gjorde	 det	 ligeledes	 muligt	 for	

producenter	at	tydeliggøre	sammenhængen	mellem	salgsfremmende	materiale	og	de	relaterede	

produkter	(Rosenbaum-Elliot,	Percy,	&	Pervan,	2015).		

	

Branding	som	en	måde	at	markedsføre	produkter	på	 trækker	således	 tråde	mange	år	 tilbage	og	

har	 gennem	 årene	 udviklet	 sig	 massivt.	 Heding,	 Knudtzen	 og	 Bjerre	 (2016)	 skildrer,	 hvordan	

branding	 har	 udviklet	 sig	 fra	 1985	 til	 2015.	 De	 opdeler	 tidsperioden	 i	 tre	 sektioner,	 hvoraf	 den	

første	strækker	sig	fra	1985	til	1992,	den	anden	fra	1993	til	1999	og	den	sidste	fra	2000	og	frem	

(Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	

	

I	 den	 første	 periode,	 fra	 1985	 til	 1992,	 anses	 virksomhederne	 som	 “ejere”	 af	 brands	 (Heding,	

Knudtzen	&	Bjerre,	2016).	 I	denne	periode	antages	det,	at	virksomhederne	selv	er	 i	 fuld	kontrol	

over	 skabelsen	 af	 brandværdi	 (Heding,	 Knudtzen	 &	 Bjerre,	 2016).	 Desuden	 antages	 det,	 at	

kommunikation	 til	 forbrugerne	modtages	 præcis,	 som	 det	 er	 tilsigtet	 fra	 virksomhedernes	 side	

(Heding,	Knudtzen	&	Bjerre,	2016).	Brands	styres	med	udgangspunkt	i	marketing	mixets	fire	P’er5,	

hvilke	 justeres	med	henblik	på	at	påvirke	forbrugernes	produktvalg	(Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	

2016).	Ergo	anses	branding	snarere	som	en	underdisciplin	 inden	for	markedsføringsfeltet	end	en	

selvstændig	disciplin.		

	

I	den	anden	periode,	fra	1993	til	1999,	begynder	forbrugerne	at	blive	anset	som	“ejere”	af	brands	

(Heding,	Knudtzen	&	Bjerre,	2016).	 I	denne	periode	sættes	der	fokus	på	den	indflydelse,	som	en	

virksomheds	 interessenter	 antages	 at	 have	 på	 skabelsen	 af	 brandværdi,	 og	 virksomhederne	

antages	derfor	ikke	længere	at	være	i	fuld	kontrol	(Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	Det	er	også	i	

																																																								
5	Marketing	mixets	fire	P’er	er	product,	price,	place	og	promotion	(Kotler	et	al.,	2016).		
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denne	periode,	at	Keller	(1993)	præsenterer	et	nyt	perspektiv	på	branding,	hvor	der	lægges	vægt	

på,	 at	 brands	 konstrueres	 i	 forbrugernes	 bevidsthed.	 Ligeledes	 accepteres	 idéen	 om	 et	 dyadisk	

forhold	 mellem	 brands	 og	 forbrugere	 (Heding,	 Knudtzen,	 &	 Bjerre,	 2016).	 Desuden	 opstår	

begrebet	 brand	 personality,	 som	 indkapsler	 den	 personlighed,	 forbrugere	 tillægger	 et	 brand	

(Heding,	 Knudtzen,	 &	 Bjerre,	 2016).	 I	 denne	 periode	 antages	 det	 dog,	 at	 virksomhedernes	

kommunikation	 stadig	 kan	 være	 med	 til	 at	 kontrollere	 forbrugernes	 brandopfattelse	 (Heding,	

Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	

	

I	 den	 sidste	 periode,	 fra	 2000	 til	 2015,	 sættes	 der	 fokus	 på	 den	 indflydelse,	 kulturelle	 og	

kontekstuelle	 faktorer	 antages	 at	 have	 på	 forbrugeres	 brandopfattelser	 (Heding,	 Knudtzen,	 &	

Bjerre,	 2016).	 I	 denne	 periode	 er	 der	 ikke	 blot	 fokus	 på,	 at	 brandværdi	 skabes	 i	 interaktionen	

mellem	 virksomheden	 og	 forbrugeren,	 men	 snarere	 på	 de	 faktorer,	 som	 påvirker	 denne	

værdiskabelse	 (Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	Desuden	opstår	begreber	såsom	brand	 icons,	

brand	communities	og	brand	consumption,	hvilket	 indikerer,	at	der	opstår	 tættere	bånd	mellem	

brands	og	forbrugere	(Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	Ergo	anses	branding	i	langt	højere	grad	

end	tidligere	som	en	omfattende	og	selvstændig	disciplin	(Heding,	Knudtzen,	&	Bjerre,	2016).	

	

Heding,	 Knudtzen	 og	 Bjerres	 (2016)	 fremstilling	 af	 brandingens	 historie	 reflekterer	 således	 en	

udvikling	 i	 tilgangen	 til	 branding	 -	 fra	 et	 fokus	 på	 virksomhederne	 som	 “ejere”	 af	 brands,	 til	

forbrugerne	 som	 “ejere”	 af	 brands,	 og	 dernæst	 til	 indflydelsen	 af	 kulturelle	 og	 kontekstuelle	

faktorer.	 Branding	 disciplinen	 er	 på	 denne	 vis	 vokset	 og	 blevet	 mere	 kompleks	 i	 takt	 med,	 at	

virksomheder	i	stigende	grad	er	begyndt	at	anvende	forskellige	brands	til	de	forskellige	produkter	i	

deres	portefølje	 (Brexendorf	&	Keller,	2017).	 Før	 i	 tiden	arbejdede	brand	managers	med	 simple	

brandstrukturer,	hvor	der	blot	var	tale	om	håndtering	af	enkelte	brands	og	eventuelle	subbrands	

(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	I	dag	kan	brand	management	dog	indbefatte	håndtering	af	meget	

mere	komplekse	brandstrukturer,	som	omfatter	strategisk	håndtering	af	en	lang	række	forskellige	

brands	 (Brexendorf	 &	 Keller,	 2017).	 Ergo	 råder	 virksomheder	 i	 højere	 grad	 over	 mange	 flere	

brands	i	dag	end	tidligere.		
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I	 en	 virksomheds	 brandstruktur	 skelnes	 der	 typisk	 mellem	 corporate	 brandet,	 som	 knytter	 sig	

direkte	til	virksomheden	og	anvendes	til	at	fremme	opfattelsen	af	denne,	og	product	brandet,	som	

knytter	 sig	 direkte	 til	 et	 specifikt	 produkt	 og	 anvendes	 til	 at	 fremme	 salget	 af	 dette	 (Edge	 &	

Milligan,	2009).	Skellet	mellem	disse	typer	af	brands	danner	rammerne	for	disciplinerne	corporate	

branding	og	product	branding.		

	

Product	branding	og	corporate	branding	deler	det	samme	generelle	formål,	idet	begge	discipliner	

har	til	sigte	at	fremme	differentiering	og	derigennem	skabe	præferencer	hos	forbrugere	(Muzellec	

&	Lambkin,	2009).	Dog	adskiller	product	branding	og	corporate	branding	sig	fra	hinanden	på	flere	

punkter,	hvorfor	disciplinerne	nu	vil	blive	forklaret	nærmere.		

	

2.4.1	Product	Branding	

Product	branding	indebærer	markedsføringen	af	en	virksomheds	product	brands	(Hatch	&	Schultz,	

2008).	Et	product	brand	er	et	brand,	der	er	definerende	for	et	specifikt	produkt	eller	en	bestemt	

produktlinje	i	en	virksomheds	portefølje	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

	

Product	 branding	 omfatter	 således	 markedsføring	 af	 enkelte	 produkter	 og	 indbefatter	 dermed	

ikke	 markedsføring	 af	 selve	 virksomheden	 bag	 produkterne	 (Hatch	 &	 Schultz,	 2008).	 Mere	

specifikt	 indkapsler	product	 branding	de	markedsføringsaktiviteter,	 hvorigennem	en	 virksomhed	

søger	 at	 gøre	 opmærksom	på	 sine	 produkter	 og	 påvirke	 forbrugernes	 produktopfattelse	 ved	 at	

fremhæve	 produktegenskaber	 (Hatch	 &	 Schultz,	 2008).	 Product	 branding	 er	 dermed	 et	 mere	

funktionelt	anliggende	for	virksomheden	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

	

Product	branding	henvender	sig	til	en	smal	målgruppe,	idet	denne	branding	disciplin	alene	har	til	

sigte	at	påvirke	forbrugeres	produktopfattelse	(Hatch	&	Schultz,	2008).	Endvidere	har	disciplinen	

fokus	på	at	fremme	salget	her	og	nu,	hvorfor	product	branding	initiativer	oftest	vil	have	en	mere	

kortsigtet	tidshorisont	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

	

For	 virksomheder	 er	 et	 fokus	 på	 product	 branding	 fordelagtigt	 i	 forhold	 til	 at	 styrke	

differentieringen	af	deres	produkter	fra	konkurrerende	produkter	på	markedet	(Hatch	&	Schultz,	
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2008).	Ved	en	veludført	product	branding	indsats	bliver	en	virksomheds	product	brands	et	stærkt	

udtryk	for	dét,	virksomhedens	produkter	står	for,	og	de	behov,	de	dækker	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

Netop	 dette	 indkapsles	 i	 begrebet	 product	 image,	 hvilket	 kan	 beskrives	 som	 den	 generelle	

opfattelse	af	og	holdning	til	et	produkt,	der	er	fremtrædende	i	forbrugernes	hukommelse	(Kotler	

et	 al.,	 2016).	Product	 image	 dannes	 blandt	 andet	 på	 baggrund	 af	 de	 oplevelser,	 forbrugere	 har	

med	et	produkt,	herunder	den	product	branding,	de	er	blevet	eksponeret	for	(Kotler	et	al.,	2016).	

	

I	 P&G	 og	 Unilevers	 tilfælde	 indebærer	 product	 branding	markedsføring	 af	 de	 enkelte	 product	

brands	 i	 deres	 brandporteføljer.	 For	 P&G	 gælder	 dette	 eksempelvis	markedsføring	 af	Oral-B	 og	

Pampers,	 mens	 det	 for	 Unilever	 eksempelvis	 gælder	 markedsføring	 af	 Axe	 og	 Dove.	

Markedsføringen	af	både	P&G	og	Unilevers	product	brands	henvender	sig	til	en	smal	målgruppe	

og	 sætter	 fokus	 på	 specifikke	 produktegenskaber.	 Et	 eksempel	 på	 dette	 er	markedsføringen	 af	

Pampers,	 som	er	målrettet	 forældre	 til	 blebørn	og	 lægger	 vægt	på	brugervenlighed	og	 komfort	

(Pampers,	 2020).	 Et	 andet	 eksempel	 er	 markedsføringen	 af	 Axe,	 som	 henvender	 sig	 til	 den	

moderne	mand	og	sætter	fokus	på	effektiv	og	langvarig	sved-	og	lugtbeskyttelse	(Axe,	2019).		

	

2.4.2	Corporate	Branding	

Corporate	 branding	 indebærer	 markedsføring	 af	 en	 virksomheds	 corporate	 brand	 (Hatch	 &	

Schultz,	 2008).	 Et	 corporate	 brand	 er	 et	 brand,	 som	 er	 definerende	 for	 den	 overordnede	

virksomhed	 bag	 en	 produktportefølje	 (Hatch	 &	 Schultz,	 2008).	 Corporate	 brandet	 indkapsler	 i	

særdeleshed	selve	virksomheden,	men	også	dens	produkter,	hvorfor	det	 ifølge	Aaker	(2004)	kan	

være	en	del	nemmere	for	en	virksomhed	at	differentiere	sig	på	baggrund	af	sit	corporate	brand	

end	på	baggrund	af	sine	product	brands.		

	

Corporate	 branding	 omfatter	 således	 markedsføringen	 af	 virksomheden	 bag	 hele	

produktporteføljen	 og	 fokuserer	 dermed	 ikke	 blot	 på	 at	 fremhæve	 produktegenskaber,	 men	

centreres	 ligeledes	 omkring	 et	 veldefineret	 værdisæt	 (Muzellec	 &	 Lambkin,	 2009).	 Corporate	

branding	kan	dermed	siges	at	udtrykke	en	virksomheds	strategiske	hensigter	(Brexendorf	&	Keller,	

2017).	 Eksempelvis	 kan	corporate	branding	bruges	 til	 at	 signalere	en	vis	 kvalitet	og	derigennem	



	 31	

søge	 at	 påvirke	 forbrugernes	 kvalitetsopfattelse	 af	 de	 produkter,	 som	 forbindes	med	 corporate	

brandet	(Sebri	&	Zaccour,	2017).	

	

Corporate	branding	henvender	sig	 i	modsætning	til	product	branding	 til	en	bred	målgruppe,	 idet	

denne	 branding	 disciplin	 har	 til	 sigte	 at	 påvirke	 adskillige	 interessenters	 opfattelse	 af	

virksomheden,	 heriblandt	 forbrugere,	 medarbejdere	 og	 investorer	 (Hatch	 &	 Schultz,	 2008).	

Endvidere	adskiller	disciplinen	 sig	 fra	product	branding,	 idet	corporate	branding	 har	 fokus	på	at	

fremme	virksomheden	som	helhed,	hvorfor	corporate	branding	initiativer	oftest	vil	have	en	mere	

langsigtet	tidshorisont	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

	

Ved	 en	 veludført	 corporate	 branding	 indsats	 bliver	 en	 virksomheds	 corporate	 brand	 et	 stærkt	

udtryk	 for	 dét,	 virksomheden	 står	 for,	 og	 dét,	 den	 gerne	 vil	 opnå	 (Aaker,	 2004).	 Netop	 dette	

indkapsles	 i	begrebet	corporate	 image,	hvilket	kan	beskrives	som	den	generelle	opfattelse	af	og	

holdning	 til	 en	 virksomhed,	 der	 er	 fremtrædende	 i	 interessenternes	 hukommelse	 (Kotler	 et	 al.,	

2016).	 Ifølge	 Keller	 (2013)	 opbygges	 corporate	 image	 på	 baggrund	 af	 en	 række	 dimensioner,	

herunder	 en	 virksomheds	 produkter,	 virksomhedens	 medarbejdere,	 samt	 måden	 hvorpå	

virksomheden	 agerer	 og	 kommunikerer.	 For	 eksempel	 har	 tiltag,	 hvorigennem	 virksomheden	

udviser	 miljømæssig	 og	 social	 ansvarlighed,	 og	 en	 ærlig	 og	 åben	 ekstern	 kommunikation	 en	

betydelig	indflydelse	på	virksomhedens	corporate	image	(Keller,	2013).		

	

I	 P&G	 og	 Unilevers	 tilfælde	 indebærer	 corporate	 branding	markedsføring	 af	 virksomhedernes	

corporate	brands.	Markedsføringen	af	både	P&G	og	Unilevers	corporate	brands	henvender	sig	til	

en	bred	målgruppe	og	har	til	formål	at	fremhæve	virksomhedernes	værdisæt	hver	især.	For	begge	

virksomheder	 indebærer	dette	markedsføring,	 som	blandt	 andet	 fremhæver	deres	 arbejde	med	

bæredygtighed	og	deres	fokus	på	at	sikre	god	kvalitet	af	samtlige	af	deres	produkter	(P&G,	2020b;	

Unilever,	2020b).		

	

Corporate	branding	disciplinen	vandt	især	frem	i	starten	af	år	2000.	I	en	artikel	af	Aaker	fra	2004	

fremsættes	 det,	 at	 en	 virksomheds	 corporate	 brand	 er	 gået	 hen	 og	 blevet	 meget	 mere	

betydningsfuldt	 end	 førhen	 (Aaker,	 2004).	 Ligeledes	 omtales	 corporate	 branding	 i	 en	 bog	 af	
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Sandstrøm	fra	2006	som	et	af	de	hotteste	management	begreber,	og	det	nævnes,	at	et	stigende	

antal	 virksomhedsledere	 på	 daværende	 tidspunkt	 begyndte	 at	 tale	 om	 behovet	 for	 at	 skabe	 et	

stærkt	corporate	brand	frem	for	mange	mindre	product	brands	(Sandstrøm,	2006).		

	

Den	dag	i	dag	er	der	et	stadigt	stigende	fokus	på	corporate	branding	(Brexendorf	&	Keller,	2017).	I	

takt	med,	 at	 virksomhederne	håndterer	 flere	og	 flere	brands	under	 samme	 tag,	 er	der	 kommet	

yderligere	 fokus	 på	 corporate	 branding,	 hvilket	 til	 dels	 kan	 forklares	 af	 et	 ønske	 fra	

virksomhedernes	 side	 om	 at	 effektivisere	 deres	 branding-	 og	 markedsføringsaktiviteter	

(Brexendorf	 &	 Keller,	 2017).	 Corporate	 branding	 gør	 det	 nemlig	 muligt	 for	 virksomhederne	 at	

samle	 deres	 brandingindsats,	 således	 at	 de	 kun	 skal	 investere	 i	 initiativer	 relateret	 til	 ét	

overordnet	brand	og	derved	undgår	større	omkostninger	relateret	til	markedsføringen	af	en	række	

mindre	 brands	 (Brexendorf	 &	 Keller,	 2017).	 Endvidere	 må	 det	 antages,	 at	 det	 øgede	 fokus	

ligeledes	kan	skyldes	det	stigende	krav	fra	forbrugere	om	gennemsigtighed,	hvilket	blandt	andet	

indbefatter,	at	forbrugerne	nu	kræver	at	kende	oprindelsen	af	og	producenten	bag	de	produkter,	

de	køber	(Landbrug	&	Fødevarer,	2017).	

	

Unilever	og	P&G	er	begge	eksempler	på	 virksomheder,	 som	gennem	de	 seneste	10	 år	 har	øget	

deres	 fokus	 på	 corporate	 branding	 (Eleftheriou-Smith,	 2011).	 Før	 i	 tiden	 havde	 de	 hver	 især	

udelukkende	 fokus	på	branding	af	de	enkelte	produkter	 i	deres	portefølje,	hvor	de	nu	om	dage	

også	har	fokus	på	branding	af	virksomheden	bag	(Eleftheriou-Smith,	2011).	Dette	skift	skyldes	P&G	

og	Unilevers	intention	om,	at	deres	corporate	brand	skal	være	understøttende	for	deres	product	

brands,	 hvilket	 imødekommer	 forbrugernes	 stigende	 behov	 for	 at	 kende	 producenten	 bag	 de	

enkelte	produkter	(jf.	1.1	Introduktion).	

	

2.4.3	Samspillet	mellem	Product	Branding	og	Corporate	Branding	

Udviklingen	 inden	 for	 branding	 disciplinen	 og	 virksomhedernes	 stigende	 fokus	 på	 corporate	

branding	danner	rammerne	for,	at	brand	managers	nu	bør	tænke	strategisk,	hvad	angår	product	

og	corporate	branding	 for	at	opnå	de	bedste	synergier	brandsene	 imellem	(Brexendorf	&	Keller,	

2017).	
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For	 virksomheder	 med	 komplekse	 produktporteføljer,	 såsom	 P&G	 og	 Unilever,	 kan	 et	 stærkt	

corporate	 brand	 fungere	 som	 en	 effektiv	 retningslinje	 for	 hele	 virksomheden.	 Ligeledes	 kan	 et	

positivt	corporate	image	potentielt	set	smitte	af	på	samtlige	af	virksomhedens	product	brands,	lige	

såvel	som	et	positivt	product	 image	kan	være	med	til	at	styrke	corporate	brandet	(Brexendorf	&	

Keller,	 2017).	 Dette	 indikerer,	 at	 der	 er	 et	 betydeligt	 samspil	 mellem	 product	 branding	 og	

corporate	branding,	hvilket	danner	rammerne	for	den	selvstændige	disciplin	brandarkitektur.	

	

2.5	Brandarkitektur	

Brandarkitektur	beskriver	den	hierarkiske	struktur	i	måden,	hvorpå	en	virksomhed	brander	sig	selv	

og	sine	produkter	(Brexendorf	&	Keller,	2017).	Brandarkitektur	udgør	et	redskab	til	strukturering	

og	 overblik	 over	 brands	 og	 er	 i	 takt	 med	 virksomhedernes	 stadigt	 mere	 komplekse	

brandporteføljer	blevet	en	afgørende	del	af	en	virksomheds	markedsføringsstrategi	(Brexendorf	&	

Keller,	2017).	Brandarkitektur	er	 således	med	 tiden	blevet	en	mere	og	mere	anerkendt	disciplin	

inden	for	brand	management.	Sideløbende	med	denne	udvikling	har	litteraturen	søgt	at	belyse	en	

række	mulige	brandarkitekturer.	

	

Aaker	og	 Joachimsthaler	 (2000)	 introducerer	den	 første	 strukturerede	 tilgang	 til	brandarkitektur	

under	navnet	The	Brand	Relationship	Spectrum.	The	Brand	Relationship	Spectrum	præsenterer	en	

række	 brandarkitekturer	 og	 giver	 dermed	 et	 overblik	 over	 overordnede	 og	 underordnede	

strategier	 til	 strukturering	 af	 en	 brandportefølje	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	 2000).	 Spektrummets	

yderpunkter	 udgøres	 i	 den	 ene	 ende	 af	House	 of	 Brands,	 hvor	 der	 arbejdes	med	 selvstændige	

product	brands	uafhængigt	af	corporate	brandet,	og	i	den	anden	ende	af	Branded	House,	hvor	der	

primært	 arbejdes	 med	 corporate	 brandet	 og	 markedsværdien	 samles	 herom	 (Aaker	 &	

Joachimsthaler,	2000).	Desuden	introducerer	Aaker	og	Joachimsthaler	(2000)	begrebet	driver	role,	

som	 anvendes	 til	 at	 beskrive,	 i	 hvilket	 omfang	 et	 brand	 er	 med	 til	 at	 drive	 forbrugeres	

købsbeslutninger.	Når	man	spørger	en	person,	hvilket	brand	de	har	købt,	vil	deres	svar	afspejle	det	

brand,	som	har	den	primære	driver	role	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).		

	

Aaker	og	Joachimsthalers	(2000)	Brand	Relationship	Spectrum	udgør	grundlaget	for	mange	senere	

artikler	omhandlende	brandarkitektur,	hvorfor	denne	afhandling	også	vil	bygge	på	deres	tilgang.	



	 34	

Aaker	og	Joachimsthalers	(2000)	brandarkitekturer	House	of	Brands,	Subbrands,	Endorsed	Brands	

og	Branded	House	vil	derfor	blive	forklaret	nærmere.	

	

2.5.1	House	of	Brands	

House	 of	 Brands	 indbefatter	 en	 brandarkitektur	 bestående	 af	 en	 række	 selvstændige	 product	

brands	 som	 uafhængigt	 af	 corporate	 brandet	 hver	 især	 positioneres	 på	 baggrund	 af	 specifikke	

produktegenskaber	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	De	enkelte	product	brands	 i	en	virksomheds	

produktportefølje	 adskilles	 dermed	 fuldstændigt	 ved	 denne	 type	 brandarkitektur	 (Aaker	 &	

Joachimsthaler,	2000).	En	fordel	ved	en	House	of	Brands	strategi	er,	at	de	enkelte	product	brands	

bliver	fremstillet	så	selvstændigt,	at	de	hver	især	kan	henvende	sig	til	en	mere	specifik	målgruppe	

(Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Endvidere	 giver	 den	 fuldstændige	 adskillelse	 af	 brands	 rig	

mulighed	 for	 at	 introducere	 nye	 brands	 i	 nye	 produktkategorier	 uden,	 at	 disse	 kommer	 i	

karambolage	med	allerede	etablerede	brands	 i	 porteføljen	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	 2000).	Den	

fuldstændige	 adskillelse	 mellem	 product	 brandsene	 giver	 dog	 ikke	 mulighed	 for	 overførsel	 af	

associationer	 brandsene	 imellem,	 hvilket	 både	 kan	 ses	 som	 en	 fordel	 og	 en	 ulempe	 (Aaker	 &	

Joachimsthaler,	 2000).	 På	 den	 ene	 side	 kan	man	 nyde	 godt	 af	 risikospredning,	 da	man	 undgår	

overførsel	 af	 uhensigtsmæssige	 associationer	 fra	 et	 brand	 til	 et	 andet	 (Hansen,	 2012).	 For	

eksempel	 vil	 dårlig	 omtale	 oftest	 afgrænse	 sig	 til	 at	 påvirke	 det	 aktuelle	 brand,	 omtalen	 er	

relateret	 til	 (Hansen,	 2012).	 På	 den	 anden	 side	 forhindrer	 man	 samtidig	 overførsel	 af	

hensigtsmæssige	associationer	brands	 imellem	 (Hansen,	2012).	Eksempelvis	vil	 god	omtale	af	ét	

brand	som	regel	ikke	smitte	af	på	de	resterende	brands	i	porteføljen	(Hansen,	2012).	

	

I	 en	 House	 of	 Brands	 arkitektur	 er	 det	 således	 en	 virksomheds	 product	 brands,	 som	 er	

dominerende	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	2000).	Det	vil	udelukkende	være	product	brandsene,	der	

skal	drive	 forbrugernes	købsadfærd	og	påvirke	dem	 i	deres	valg	af	produkter,	hvorfor	disse	kan	

siges	at	have	den	primære	driver	 role	ved	denne	 type	brandarkitektur	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	

2000).	

	

Et	eksempel	på	en	virksomhed,	der	opererer	med	en	House	of	Brands	arkitektur,	er	Diageo,	som	er	

virksomheden	bag	en	række	spiritus	produkter,	der	går	under	selvstændige	product	brands	som	
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Captain	 Morgan,	 Smirnoff	 og	 Tanqueray	 (Diageo,	 2020).	 Dette	 understøttes	 endvidere	 af,	 at	

Diageo	 ikke	fokuserer	på	at	markedsføre	deres	corporate	brand,	men	kun	deres	product	brands.	

Det	 må	 derfor	 antages,	 at	 de	 almindelige	 forbrugere	 ikke	 kender	 til	 Diageo,	 hvorfor	 de	 højst	

sandsynligt	ikke	vil	forbinde	virksomhedens	corporate	brand	og	product	brands	med	hinanden.	

	

	
Figur	5:	House	of	Brands	illustreret	(Modificeret,	Ellefsen,	2018)	

	

2.5.2	Endorsed	Brands	

Endorsed	 Brands	 omfatter	 en	 brandarkitektur	 bestående	 af	 en	 række	 selvstændige	 product	

brands,	 som	understøttes	 af	 et	 andet	brand,	hvilket	oftest	 vil	 være	corporate	brandet	 (Aaker	&	

Joachimsthaler,	2000).	Denne	brandarkitektur	strategi	giver	mulighed	for,	at	man	ved	brugen	af	et	

etableret	brand	som	endorser	kan	styrke	opfattelsen	af	sine	product	brands	-	særligt	hvad	angår	

troværdigheden	 af	 produkterne	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Dog	 kan	 et	 veletableret	 brand	

også	smitte	negativt	af	på	product	brandsene	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	

	

Ved	en	Endorsed	Brands	arkitektur	er	det	 således	en	virksomheds	product	brands,	 som	er	mest	

fremtrædende,	 hvorfor	 disse	 kan	 tilskrives	 den	 primære	 driver	 role	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	

2000).	Dog	vil	det	valgte	endorser	brand	også	spille	en	rolle,	hvorfor	dette	kan	tillægges	en	mindre	

driver	role	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	

	

Aaker	og	 Joachimsthaler	 (2000)	 skelner	mellem	 flere	 varianter	 af	Endorsed	Brands	arkitekturen,	

herunder	Linked	Name	og	Token	Endorsement	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).		
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Linked	 Name	 refererer	 til	 en	 variant	 af	 Endorsed	 Brands	 arkitekturen,	 hvor	 produkter	 i	 en	

portefølje	forbindes	med	corporate	brandet	gennem	brugen	af	navne	med	en	vis	form	for	relation	

til	 selve	 navnet	 på	 corporate	 brandet	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	 2000).	 Et	 eksempel	 på	 dette	 er	

McDonald’s,	 hvis	 produktsortiment	 blandt	 andet	 består	 af	 McMuffin,	 Chicken	 McNuggets	 og	

McFeast,	 som	 alle	 udgør	 produktnavne,	 hvor	 ‘Mc’	 er	 forbindelsen	 til	 corporate	 brandet	

McDonald’s	(McDonald’s,	2020).		

	

Token	 Endorsement	 refererer	 ligeledes	 til	 en	 variant	 af	 Endorsed	 Brands	 arkitekturen,	 hvor	

endorser	brandet,	i	forbindelse	med	et	product	brand,	synliggøres	gennem	et	logo,	et	symbol	eller	

et	 statement	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	2000).	Formålet	med	dette	er	at	bruge	endorser	brandet	

som	et	 understøttende	 element	 til	 at	 forsikre	 forbrugerne	 om	produktets	 egenskaber	 (Aaker	&	

Joachimsthaler,	2000).	Hvis	endorser	brandet	står	for	kvalitet,	kan	det	eksempelvis	bruges	som	et	

diskret	kvalitetsstempel	på	et	produkt.	P&G	og	Unilever	er	begge	eksempler	på	virksomheder,	der	

læner	sig	op	af	en	Token	Endorsement	brandarkitektur,	idet	de	hver	især	har	valgt	at	tilføje	deres	

corporate	 logo	 i	 deres	 reklamer	 og	 på	 bagsiden	 af	 deres	 produkter,	 hvormed	 de	 enkelte	

produkters	forbindelse	til	henholdsvis	P&G	og	Unilever	tydeliggøres.	

	

	
Figur	6:	Endorsed	Brands	illustreret	(Modificeret,	Ellefsen,	2018)	

	

2.5.3	Subbrands	

Subbrands	indbefatter	en	brandarkitektur	bestående	af	en	række	product	brands,	som	alle	er	tæt	

forbundet	 med	 et	 corporate	 brand	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Ved	 denne	 type	

brandarkitektur	 udgør	 hvert	 enkelt	product	 brand	en	 forlængelse	 af	 corporate	 brandet,	 hvorfor	
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product	brandsene	ofte	anvendes	til	at	udvide	corporate	brandets	rækkevidde,	således	at	det	kan	

ramme	flere	segmenter	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	En	subbrands	strategi	giver	mulighed	for	

at	 drage	 fordel	 af	 et	 etableret	 corporate	 brand,	 når	man	 ekspanderer	 til	 nye	 produktkategorier	

ved	 introduktion	 af	 nyetablerede	 product	 brands	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Dog	 vil	 der	

grundet	 den	 tætte	 forbindelse	mellem	 corporate	 brandet	og	 de	 relaterede	product	 brands	 ofte	

være	 en	 naturlig	 grænse	 for,	 hvor	 langt	 man	 kan	 strække	 corporate	 brandet	 (Ellefsen,	 2018).	

Desuden	 giver	 den	 tætte	 forbindelse	 mellem	 product	 brandsene	 og	 corporate	 brandet	 rig	

mulighed	for	overførsel	af	associationer	brandsene	imellem,	hvilket	både	kan	udgøre	en	fordel	og	

en	 ulempe	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	 2000).	 På	 den	 ene	 side	 kan	man	 nyde	 godt	 af,	 at	 positive	

associationer	 til	 coporate	 brandet	 med	 al	 sandsynlighed	 vil	 smitte	 af	 på	 product	 brandet	 og	

omvendt	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 På	 den	 anden	 side	 er	 der	 stor	 risiko	 for,	 at	 negative	

associationer	vil	kunne	smitte	af	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	

	

I	en	Subbrands	arkitektur	er	det	corporate	brandet,	der	har	den	primære	driver	role,	mens	product	

brandsene	 typisk	 vil	 spille	 en	 mindre	 rolle	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Det	 er	 således	

corporate	brandet,	der	driver	forbrugernes	købsadfærd	og	påvirker	dem	i	deres	valg	af	produkter	

(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	

	

LEGO	er	et	eksempel	på	en	virksomhed,	der	opererer	med	en	Subbrands	arkitektur.	Virksomheden	

står	bag	de	populære	byggeklodser	 til	børn,	 som	fås	 i	diverse	varianter,	heriblandt	LEGO	Duplo,	

LEGO	Friends	og	LEGO	Star	Wars	(LEGO,	2020).	De	mange	varianter	udgør	virksomhedens	product	

brands,	 som	 hver	 især	 henvender	 sig	 til	 forskellige	 segmenter,	 mens	 LEGO	 i	 sig	 selv	 udgør	

virksomhedens	corporate	brand,	som	er	gennemgående	og	indkapsler	samtlige	produktvarianter.	
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Figur	7:	Subbrands	illustreret	(Modificeret,	Ellefsen,	2018)	

	

2.5.4	Branded	House	

Branded	 House	 omfatter	 en	 brandarkitektur,	 hvor	 et	 corporate	 brand	 anvendes	 på	 tværs	 af	

samtlige	 produkter	 i	 en	 virksomheds	 portefølje	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Alle	 produkter	

indkapsles	 under	 samme	 brand,	 og	 de	 enkelte	 produktvarianter	 skelnes	 oftest	 fra	 hinanden	

gennem	tilføjelsen	af	 tal	og/eller	bogstaver	 i	de	enkelte	produktnavne	 (Aaker	&	 Joachimsthaler,	

2000).	Denne	brandarkitektur	er	yderst	velegnet	til	maksimering	af	synergier	mellem	produkter	i	

en	portefølje	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).	Endvidere	er	en	Branded	House	strategi	fordelagtig,	

hvad	angår	skabelsen	af	klarhed	i	kundernes	opfattelse	af,	hvad	en	virksomhed	står	for	(Aaker	&	

Joachimsthaler,	2000).	Dog	indebærer	Branded	House	strategien	også	en	risiko,	da	man	alene	vil	

være	afhængig	af,	hvordan	ét	brand	præsterer,	og	risikoen	altså	ikke	spredes	ud	over	flere	brands	

(Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 En	 ulempe	 ved	 en	 Branded	 House	 strategi	 er,	 at	 corporate	

brandet	typisk	skal	indkapsle	en	bred	vifte	af	produkter,	hvorfor	det	ikke	vil	kunne	henvende	sig	til	

en	mere	specifik	målgruppe	(Aaker	&	Joachimsthaler,	2000).			

	

I	en	Branded	House	arkitektur	har	corporate	brandet	således	en	meget	dominerende	driver	 role	

(Aaker	 &	 Joachimsthaler,	 2000).	 Det	 vil	 udelukkende	 være	 corporate	 brandet,	 der	 skal	 drive	

forbrugernes	 købsadfærd	 og	 påvirke	 dem	 i	 deres	 valg	 af	 produkter	 (Aaker	 &	 Joachimsthaler,	

2000).		

	

Et	eksempel	på	en	virksomhed,	der	opererer	med	en	Branded	House	arkitektur,	er	Samsung,	som	

er	 virksomheden	 bag	 en	 række	 produkter	 inden	 for	 elektronik	 og	 hårde	 hvidevarer	 (Samsung,	
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2020).	 Samtlige	 af	 Samsungs	 produkter	 indkapsles	 under	 Samsung	brandet,	mens	de	 forskellige	

produktvarianter	skelnes	fra	hinanden	på	baggrund	af	modelnavne	og	-numre	(Samsung,	2020).	

	

	
Figur	8:	Branded	House	illustreret	(Modificeret,	Ellefsen,	2018)	

	

2.5.5	Opsummering	af	brandarkitekturer	

De	 præsenterede	 brandarkitekturer	 ovenfor	 udgør	 de	 grundlæggende	 strukturer,	 som	

præsenteres	i	Aaker	og	Joachimsthalers	(2000)	Brand	Relationship	Spectrum.	Det	er	dog	vigtigt	at	

påpege,	at	de	fleste	virksomheder	i	praksis	tilrettelægger	deres	brandarkitektur	på	baggrund	af	et	

mix	 af	 disse,	 hvilket	 kan	 betegnes	 som	 en	 Hybrid	 brandarkitektur	 (Ellefsen,	 2018).	 Et	 tydeligt	

eksempel	 herpå	 er	 Madklubben,	 som	 både	 står	 bag	 restauranter	 af	 selv	 samme	 navn	 såsom	

Madklubben	 Vesterbro	 og	 Madklubben	 Frederiksberg,	 og	 en	 række	 andre	 restauranter	 såsom	

Tony’s,	Bistro	Royal,	Frankies,	Hanzō	og	Food	Club	(Madklubben,	2020).		

	

Ifølge	Aaker	(2004)	bidrager	en	velimplementeret	brandarkitektur	til,	at	en	virksomhed	på	bedst	

mulig	vis	kan	organisere	sine	brands	med	henblik	på	optimering	af	de	enkelte	brands	hver	især	og	

maksimering	 af	 synergier	 mellem	 dem.	 For	 eksempel	 kan	 maksimering	 af	 synergier	 mellem	

corporate	brand	og	product	brands	være	en	af	hensigterne	med	en	brandarkitektur	strategi.	Netop	

sådanne	 synergier	 mellem	 brands	 på	 forskellige	 brandniveauer	 i	 en	 portefølje	 er	

omdrejningspunktet	 for	 en	 række	 studier,	 der	 bygger	 videre	 på	 brandarkitektur	 litteraturen.	

Fælles	for	de	fleste	af	disse	studier	er,	at	de	beskæftiger	sig	med,	hvordan	brands	i	en	portefølje	

kan	 påvirke	 hinanden	 indbyrdes,	 hvilket	 i	 litteraturen	 indkapsles	 af	 det	 faglige	 udtryk	 spillover	

effects.	
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2.6	Spillover	Effects	

Allerede	i	1996	præsenterede	Saunders	og	Guoqun	et	studie,	som	på	sin	vis	beskæftiger	sig	med	

brands’	 indbyrdes	 påvirkning	 på	 hinanden	 (Saunders	 &	 Guoqun,	 1996).	 Studiet	 indikerer,	 at	

tilføjelsen	af	et	corporate	name	på	et	produkt	tilfører	værdi	til	brandede	produkter	på	fast-moving	

consumer	 goods	 markedet	 (Saunders	 &	 Guoqun,	 1996).	 Mere	 konkret	 tager	 studiet	 afsæt	 i	

chokolade	brands	og	viser,	at	man	ved	tilføjelsen	af	et	corporate	name	på	et	produkt	kan	forbedre	

forbrugernes	opfattelse	af	og	præference	for	produktet	(Saunders	&	Guoqun,	1996).	Der	er	altså	

tale	 om	 en	 positiv	 spillover	 effect	 fra	 corporate	 til	 product	 brand	 (Saunders	 &	 Guoqun,	 1996).	

Interessant	nok	udleder	studiet	en	effekt	på	tværs	af	både	etablerede	og	fiktive	corporate	names	

(Saunders	 &	 Guoqun,	 1996).	 Dog	 udledes	 den	 største	 effekt	 blandt	 de	mest	 etablerede	 navne	

(Saunders	&	Guoqun,	1996).	

	

Balachander	og	Ghose	(2003)	beskæftiger	sig	 ligeledes	med	et	studie	om	spillover	effects	brands	

imellem.	 I	deres	artikel	 fra	2003	præsenteres	et	studie,	som	undersøger	spillover	effects	mellem	

brands	vist	i	reklamer	(Balachander	&	Ghose,	2003).	Der	skelnes	mellem	forward	spillover	effect,	

hvilket	 refererer	 til	 den	 effekt,	 et	 corporate	 brand	 kan	 have	 på	 et	product	 brand,	og	 reciprocal	

spillover	effect,	hvilket	refererer	til	den	effekt,	et	product	brand	kan	have	på	et	corporate	brand	

(Balachander	&	Ghose,	2003).	Studiet	beskæftiger	sig	primært	med	brand	extensions	og	effekterne	

herved	 (Balachander	 &	 Ghose,	 2003).	 Studiet	 påviser	 en	 positiv	 reciprocal	 spillover	 effect,	men	

påviser	ikke	eksistensen	af	en	forward	spillover	effect,	hvilket	indikerer,	at	det	i	reklamer	er	mere	

fordelagtigt,	 at	 en	 virksomhed	 har	 fokus	 på	 sine	 product	 brands	 frem	 for	 sit	 corporate	 brand	

(Balachander	&	Ghose,	2003).		

	

Aaker	 (2004)	 fremsætter	 i	 modsætning	 hertil,	 at	 det	 i	 markedsføring	 er	 mere	 effektivt	 for	 en	

virksomhed	at	sætte	fokus	på	sit	corporate	brand	frem	for	sine	product	brands.	Dette	understøttes	

af,	at	markedsføring	af	et	corporate	brand	har	potentiale	til	at	påvirke	forbrugernes	opfattelse	af	

hele	 virksomheden	 og	 derigennem	 samtlige	 af	 virksomhedens	 produkter	 (Aaker,	 2004).	

Markedsføring	af	et	product	brand		vil	derimod	udelukkende	have	indflydelse	på	opfattelsen	af	det	

enkelte	produkt	 (Aaker,	2004).	Aaker	 (2004)	pointerer	dog,	at	der	er	en	 risiko	 forbundet	ved	at	

lade	corporate	brandet	være	fremtrædende,	idet	negative	associationer	relateret	hertil	kan	smitte	
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af	på	de	underliggende	product	brands.	Netop	sådanne	mulige	overførsler	af	associationer	mellem	

corporate	 brand	 og	 product	 brands	 er	 omdrejningspunktet	 for	 mange	 studier	 omhandlende	

spillover	effects.	Disse	overførsler	af	 associationer	kan	også	betegnes	 som	brand	 image	 transfer	

(Berens	 et	 al.,	 2005;	 Boisvert	 &	 Burton,	 2011)	 og	 brand	 equity	 transfer	 (Brexendorf	 og	 Keller,	

2017).	

	

Berens	 et	 al.	 (2005)	 indikerer,	 at	 corporate	 ability	og	 corporate	 social	 responsibility	 er	 faktorer,	

som	 kan	 have	 indflydelse	 på	brand	 image	 transfer.	 Det	 vil	 sige,	 at	 faktorerne	 er	 afgørende	 for,	

hvorvidt	 de	 associationer,	 der	 er	 forbundet	 med	 et	 corporate	 brand,	 vil	 have	 indflydelse	 på	

forbrugeres	evaluering	af	et	produkt	(Berens	et	al.,	2005).	

	

Ydermere	 fremgår	 det	 både	 af	 Berens	 et	 al.	 (2005)	 samt	 Brexendorf	 og	 Keller	 (2017),	 at	brand	

visibility	også	er	en	afgørende	faktor	med	indflydelse	på	brand	image	transfer.	Berens	et	al.	(2005)	

forklarer,	 at	 forbrugeres	 associationer	 med	 et	 corporate	 brand	 er	 lettere	 tilgængelige,	 når	

corporate	brandet	er	meget	synligt,	end	når	det	er	mindre	synligt.	Ergo	vil	forbrugere	være	mere	

tilbøjelige	til	at	lade	associationer	forbundet	med	et	corporate	brand	påvirke	deres	opfattelser	af	

et	produkt,	når	corporate	brandet	er	meget	synligt,	mens	de	udelukkende	vil	 lade	sig	påvirke	af	

associationer	forbundet	med	et	product	brand,	hvis	corporate	brandet	er	mindre	synligt	(Berens	et	

al.,	2005).	

	

Graden	af	brand	visibility	hænger	 i	særdeleshed	sammen	med	valget	af	brandarkitektur,	hvorfor	

brandarkitekturen	 ligeledes	 kan	 betragtes	 som	 en	 væsentlig	 faktor	 med	 indflydelse	 på	 brand	

image	 transfer.	Dette	understøttes	 af	 Boisvert	 og	Burton	 (2011),	 som	blandt	 andet	undersøger,	

hvordan	 en	 virksomheds	 brandarkitektur	 har	 indflydelse	 på	brand	 image	 transfer.	Deres	 studie	

finder	frem	til,	at	virksomheder	gennem	valget	af	brandarkitektur	kan	styre,	hvorvidt	associationer	

relateret	 til	 deres	 corporate	 brand	 overføres	 til	 de	 underliggende	 product	 brands	 (Boisvert	 &	

Burton,	2011).	Boisvert	og	Burton	(2011)	finder	eksempelvis	ud	af,	at	en	Branded	House	strategi	

typisk	vil	maksimere	graden	af	brand	 image	transfer,	mens	House	of	Brands	strategien	typisk	vil	

reducere	graden	af	brand	image	transfer.	
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Gabrielli	 og	 Baghi	 (2015)	 beskæftiger	 sig	 ligeledes	 med,	 hvordan	 en	 virksomheds	 valg	 af	

brandarkitektur	har	indflydelse	på	brand	image	transfer.	Til	forskel	fra	Boisvert	og	Burton	(2011)	

centreres	studiet	af	Gabrielli	og	Baghi	(2015)	om	den	effekt,	som	product	brands	kan	have	på	det	

overordnede	 corporate	 brand.	 Dette	 undersøges	 på	 baggrund	 af	 en	 virksomheds	 skift	 af	

brandarkitektur	 fra	House	 of	 Brands	 til	 Branded	 House	 (Gabrielli	 &	 Baghi,	 2015).	 Resultatet	 af	

dette	 studie	 indikerer,	 at	 forbrugere	 typisk	 ikke	 vil	 revurdere	 deres	 opfattelse	 af	 et	 corporate	

brand	på	baggrund	af	de	underliggende	product	brands	(Gabrielli	&	Baghi,	2015).	

	

2.7	Opstilling	af	research	question	og	hypoteser	

Ved	 ovenstående	 teorigennemgang	 har	 vi	 fundet	 ud	 af,	 at	 et	 brand	 forstås	 som	et	 navn,	 label,	

symbol	 og/eller	 design,	 som	 bærer	 en	 særlig	 mening.	 Denne	 indsigt	 er	 fordelagtig	 for	 vores	

forståelse	af	de	brands,	som	vi	arbejder	med	i	denne	afhandling,	herunder	både	P&G	og	Unilevers	

corporate	og	product	brands.	Ydermere	har	vi	ved	en	gennemgang	af	Cue	Utilization	Theory	 fået	

indsigt	 i,	 hvordan	 en	 brandkomponent	 kan	 fungere	 som	 et	 cue	med	 indflydelse	 på	 forbrugeres	

opfattelse	af	et	produkt.	Dette	kan	give	os	indblik	i,	hvordan	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	på	

produktemballage	kan	fungere	som	et	cue	for	kvalitet	og	bæredygtighed.	Vi	har	ligeledes	ved	at	se	

nærmere	på	 en	 række	 forskellige	måder	 at	 anskue	brand	 equity	på	 fået	 indsigt	 i,	 hvordan	man	

vurderer	 værdien	 af	 brands.	 Dette	 er	 fordelagtigt	 for	 forståelsen	 af,	 hvilken	 værdi	 P&G	 og	

Unilevers	brands	har	 for	virksomhederne	hver	 især.	Desuden	har	vi	opnået	en	dybere	forståelse	

af,	hvordan	branding	som	disciplin	har	udviklet	sig	gennem	årene.	For	eksempel	er	branding	gået	

fra	at	være	en	underdisciplin	 inden	for	markedsføringsfeltet	til	at	blive	en	kompleks	selvstændig	

disciplin,	hvilket	understøtter	vigtigheden	af,	 at	 vi	 tilegner	os	viden	på	branding	området.	Dette	

understøtter	 ligeledes	 relevansen	 af	 denne	 afhandling.	 I	 forlængelse	 heraf	 har	 vi	 kortlagt,	 hvad	

disciplinerne	product	og	corporate	branding	indebærer,	og	hvordan	de	kan	spille	sammen	på	flere	

forskellige	måder.	Dette	 samspil	 er	 yderst	 relevant	 i	 henhold	 til	 forståelsen	af,	hvordan	P&G	og	

Unilevers	corporate	brand	kan	have	en	effekt	på	deres	product	brands.	Vi	har	ligeledes	ved	at	gå	i	

dybden	med	 en	 række	 brandarkitekturer	 fået	 indblik	 i,	 hvilke	muligheder	 disse	 giver	 hver	 især,	

hvilket	 har	 gjort	 os	 klogere	 på	 fordele	 og	 ulemper	 ved	 den	 brandarkitektur	 strategi,	 P&G	 og	

Unilever	 anvender.	 Endvidere	 har	 vi	 præsenteret	 en	 grundig	 gennemgang	 af	 studier,	 der	

beskæftiger	 sig	med	spillover	effects,	som	netop	betegner	måden,	hvorpå	brands	 indbyrdes	kan	
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påvirke	 hinanden	 i	 en	 brandportefølje.	 Disse	 studier	 beskæftiger	 sig	 med	 spillover	 effects	 på	

forskellig	vis,	men	er	hver	 især	begrænsede,	 således	at	de	 ikke	kan	gøre	os	klogere,	hvad	angår	

effekten	 af	 corporate	 brands,	 når	 disse	 bruges	 som	endorsers	på	 produktemballage	 for	product	

brands,	hvilket	er	tilfældet	i	P&G	og	Unilevers	nuværende	branding	strategier.	

	

Studiet	af	Saunders	&	Guoquns	(1996)	viser	godt	nok	en	positiv	effekt	af	tilføjelsen	af	et	corporate	

name	på	produktemballage,	men	studiets	resultater	er	begrænsede,	da	de	udelukkende	baseres	

på	en	test	af	konkurrerende	chokoladeprodukter	på	det	engelske	marked.	Dette	studie	kan	altså	

ikke	 give	 os	 indblik	 i,	 hvorvidt	 denne	 effekt	 gør	 sig	 gældende	 på	 tværs	 af	 produktkategorier	 i	

dagligvarehandlen.	 Desuden	 finder	 Balachander	 og	 Ghose	 (2003)	 udelukkende	 bevis	 på	

eksistensen	af	spillover	effects	fra	product	brand	til	corporate	brand	(reciprocal	spillover	effect)	og	

ikke	fra	corporate	brand	til	product	brand	(forward	spillover	effect).	Dette	studie	undersøger	dog	

kun	spillover	effects	i	reklamer,	hvorfor	det	ikke	nødvendigvis	kan	udelukke	eksistensen	af	forward	

spillover	 effects	 i	 andre	 kontekster	 som	 ved	 brugen	 af	 corporate	 brands	 på	 produktemballage.	

Endvidere	 fremlægger	 Aaker	 (2004),	 at	 corporate	 brands	 har	 stort	 potentiale	 til	 at	 påvirke	

forbrugeres	 opfattelse	 af	 product	 brands,	 men	 undersøger	 ikke	 effekten	 ved	 brugen	 af	 et	

corporate	brand	som	endorser	på	produktemballage.	Ligeledes	kan	Gabrielli	og	Baghi	(2015)	heller	

ikke	 give	 indsigt	 i	 corporate	 brandets	mulige	 påvirkning	 på	 forbrugeres	 opfattelse	 af	 product	

brands,	 når	 corporate	 brandet	 synliggøres	 på	 de	 enkelte	 produkter.	 Dette	 skyldes,	 at	 studiet	

udelukkende	centreres	om	forskellen	i	den	effekt,	product	brands	kan	have	på	corporate	brandet	

ved	et	skift	i	brandarkitektur	(Gabrielli	&	Baghi,	2015).		

	

Herudover	fremsættes	det	i	studiet	af	Berens	et	al.	(2005),	at	brand	visibility	har	stor	indflydelse	

på,	hvorvidt	image	transfer	vil	foregå	mellem	brands.	Dette	indikerer,	at	tilføjelsen	af	et	corporate	

brand	på	produktemballage	vil	danne	rammerne	for	forøget	brand	image	transfer.	Dog	er	det	på	

baggrund	af	dette	studie	svært	at	udlede,	hvorvidt	der	vil	være	en	effekt	af	tilstedeværelsen	af	et	

corporate	logo	på	produktemballage	i	dagligvarehandlen.	

	

Alt	 i	 alt	 indikerer	 tidligere	 studier	 altså	 eksistensen	 af	 en	 spillover	 effect	 fra	 corporate	 brand	 til	

product	 brand.	 Hermed	 kan	 det	 også	 antages,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 et	 corporate	 brand	 på	
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produktemballage	 vil	 have	 en	 effekt	 på	 forbrugeres	 produktopfattelse.	 Dog	må	 det	 antages	 at	

være	en	forudsætning	for	denne	effekt,	at	corporate	logoet	rent	faktisk	bemærkes	af	forbrugerne.	

Dette	visuelle	aspekt	kan	vi	dog	 ikke	tilegne	os	 indsigt	 i	på	baggrund	af	tidligere	studier,	hvorfor	

det	vurderes	at	være	yderst	relevant	at	tage	højde	for	i	denne	afhandling.	Samlet	set	understøtter	

dette	relevansen	af	vores	problemformulering,	som	blev	præsenteret	 i	afhandlingens	 indledning	

og	lyder	som	følger:		

	

Hvilken	 effekt	 har	 tilstedeværelsen	 af	 et	 corporate	 logo	 på	 produktemballage	 på	 forbrugeres	

opfattelse	af	produkter	ved	dagligvareindkøb?	

	

Den	ovenstående	teorigennemgang	danner	ligeledes	rammerne	for	opstilling	af	vores	hypoteser.	I	

afhandlingens	 indledning	 fremgår	det,	at	P&G	og	Unilever	gennem	tilføjelsen	af	deres	corporate	

logo	på	produktemballage	ønsker	at	signalere	kvalitet	og	bæredygtighed.	På	baggrund	af	teorien	

om	 spillover	 effects	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 P&G	 og	 Unilever	 har	 en	 intention	 om,	 at	

tilføjelsen	af	deres	corporate	logo	på	de	enkelte	produkter	skal	facilitere	en	positiv	spillover	effect,	

hvor	 corporate	 brandet	 skal	 styrke	 forbrugernes	 produktopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	

bæredygtighed.	Dette	kombineret	med	 forudsætningen	om,	at	corporate	 logoet	skal	bemærkes,	

før	der	vil	være	en	effekt,	danner	grundlaget	for	følgende	hypoteser:	

	

H1:	Visuel	 opmærksomhed	på	 corporate	 logoet	 på	 et	 produkts	 emballage	øger	opfattelsen	af	

produktets	kvalitet.	

	

H2:	Visuel	 opmærksomhed	på	 corporate	 logoet	 på	 et	 produkts	 emballage	øger	opfattelsen	af	

produktets	bæredygtighed.	

	

Herudover	kan	det	antages,	at	 varigheden	af	den	visuelle	opmærksomhed6	på	corporate	 logoet,	

kan	have	indflydelse	på	den	effekt,	som	corporate	logoet	vil	have	på	forbrugernes	opfattelse	af	et	

produkts	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Vi	 har	 derfor	 en	 tese	 om,	 at	 varigheden	 af	 den	 visuelle	

																																																								
6	Varigheden	af	den	visuelle	opmærksomhed	måles	i	millisekunder.	
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opmærksomhed	på	corporate	 logoet	vil	 spille	en	modererende	rolle	 for	effekterne	 i	henholdsvis	

H1	og	H2.	Dette	danner	grundlaget	for	følgende	hypoteser:		

	

H1a:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	opfattelsen	af	produktets	kvalitet,	når	den	visuelle	opmærksomhed	på	corporate	logoet	er	af	

længere	varighed.			

	

H2a:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	 opfattelsen	 af	 produktets	 bæredygtighed,	 når	 den	 visuelle	 opmærksomhed	 på	 corporate	

logoet	er	af	længere	varighed.	

	

Endvidere	har	vi	en	formodning	om,	at	et	godt	kendskab	til	et	product	brand	vil	hæmme	corporate	

brandets	 indflydelse	på	forbrugernes	opfattelse	af	et	produkts	kvalitet	og	bæredygtighed.	Vi	har	

derfor	 en	 tese	 om,	 at	 brandkendskab	 ligeledes	 vil	 spille	 en	modererende	 rolle	 for	 effekterne	 i	

henholdsvis	H1	og	H2.	Dette	danner	grundlaget	for	følgende	hypoteser:	

	

H1b:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	opfattelsen	af	produktets	kvalitet,	når	product	brandet	ikke	er	kendt.	

	

H2b:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	opfattelsen	af	produktets	bæredygtighed,	når	product	brandet	ikke	er	kendt.	

	

Desuden	har	vi	en	formodning	om,	at	hvis	product	brandet	allerede	opfattes	som	værende	af	god	

kvalitet	og	bæredygtigt,	vil	det	hæmme	corporate	brandets	indflydelse	på	forbrugernes	opfattelse	

af	et	produkts	kvalitet	og	bæredygtighed.	Vi	har	derfor	en	tese	om,	at	brandopfattelse,	hvad	angår	

kvalitet	og	bæredygtighed,	også	vil	spille	en	modererende	rolle	for	effekterne	i	henholdsvis	H1	og	

H2.	Dette	danner	grundlaget	for	følgende	hypoteser:	

	

H1c:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	opfattelsen	af	produktets	kvalitet,	når	product	brandet	ikke	opfattes	som	god	kvalitet.	
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H2c:	Visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	har	en	større	effekt	

på	 opfattelsen	 af	 produktets	 bæredygtighed,	 når	 product	 brandet	 ikke	 opfattes	 som	

bæredygtigt.	

	

På	 baggrund	 af	 de	 opstillede	 hypoteser	 har	 vi	 udarbejdet	 to	 strukturelle	 ligningsmodeller,	 som	

udgør	referencerammen	for	denne	afhandling.	Modellerne	er	illustreret	herunder:	

	

	
Figur	9:	Strukturel	ligningsmodel	-	kvalitet	(Egen	tilvirkning)	

	

	

	
Figur	10:	Strukturel	ligningsmodel	-	bæredygtighed	(Egen	tilvirkning)	



	

KAPITEL	3	
	 Metode	
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KAPITEL	3:	METODE	

Det	følgende	kapitel	har	til	formål	at	belyse	afhandlingens	metodiske	fundament.	I	dette	kapitel	vil	

vi	 gennemgå	 de	 metodiske	 overvejelser,	 vi	 har	 gjort	 os,	 og	 forklare,	 hvordan	 metodevalget	

bidrager	til	at	teste	vores	hypoteser	og	dermed	besvare	vores	problemformulering.	

	

Vores	 metodiske	 overvejelser	 vil	 blive	 gennemgået	 med	 udgangspunkt	 i	 Saunders,	 Lewis	 og	

Thornhills	(2016)	Research	Onion,	som	består	af	i	alt	seks	lag.	Afsnit	3.1	skildrer	løgets	yderste	lag,	

som	 er	 afhandlingens	 videnskabsteoretiske	 afsæt.	 Vi	 vil	 her	 præsentere,	 hvordan	 vi	 forstår	 og	

erkender	virkeligheden.	I	afsnit	3.2	beskæftiger	vi	os	med	det	næste	lag	i	løget,	hvor	vi	vil	redegøre	

for,	 hvorvidt	 afhandlingen	 er	 baseret	 på	 en	 induktiv,	 deduktiv	 eller	 abduktiv	 tilgang.	 Afsnit	 3.3	

skildrer	løgets	tre	midterste	lag,	som	er	afhandlingens	research	design.	Vi	vil	her	gennemgå	vores	

eksperiment,	valget	af	testpersoner	og	lokation	samt	tidshorisonten	for	undersøgelsen.	I	afsnit	3.4	

beskæftiger	 vi	 os	 med	 løgets	 inderste	 lag,	 hvor	 vi	 vil	 redegøre	 for	 afhandlingens	

dataindsamlingsmetoder	og	analyseteknikker.	

	
Figur	11:	Research	Onion	(Modificeret,	Saunders	et	al.,	2016)	
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3.1	Videnskabsteoretisk	afsæt	

Videnskabsteori	er	ikke	lig	virkeligheden,	men	kan	være	med	til	at	forklare	og	forstå	udsnit	af	den	

(Ingemann,	 2013).	 Det	 videnskabsteoretiske	 felt	 skelner	 overordnet	 set	 mellem	 to	 positioner,	

realisme	og	idealisme,	som	begge	har	forskellige	videnskabsteoretiske	grene	under	sig	(Ingemann,	

2013).	 De	 to	 positioner	 udgør	 tilsammen	 en	 dualisme,	 hvilket	 betyder,	 at	 de	 forstås	 som	

hinandens	 modsætninger	 (Ingemann,	 2013).	 Realismen	 antager,	 at	 virkeligheden	 eksisterer	

uafhængigt	 af	 observatøren,	 hvilket	 vil	 sige,	 at	 observatøren	 ikke	 betragtes	 som	 en	 del	 af	

genstandsfeltet,	 hvorfor	 observatøren	 indtager	 en	 neutral	 rolle	 (Ingemann,	 2013).	 Idealismen	

antager	 derimod,	 at	 virkeligheden	 eksisterer	 i	 kraft	 af	 observatøren,	 hvilket	 vil	 sige,	 at	

observatøren	betragtes	som	en	del	af	genstandsfeltet,	hvorfor	observatøren	ikke	kan	være	neutral	

i	absolut	forstand	(Ingemann,	2013).	

	

Vores	afhandling	tager	afsæt	i	kritisk	realisme,	som	repræsenterer	et	standpunkt	mellem	realisme	

og	idealisme	(Ingemann,	2013).	Kritisk	realisme	hævder,	at	virkeligheden	eksisterer	uafhængigt	af	

observatøren,	men	at	den	er	kompleks	og	kontekstuel	(Ingemann,	2013).	Metodisk	skabes	viden	

gennem	 observationer,	 hvorved	man	 søger	 at	 afdække	mønstre,	 og	 refleksioner,	 hvorved	man	

søger	at	afdække	forklaringer	(Ingemann,	2013).	Sandhed	er	et	ideal,	vi	kan	tilnærme	os	gennem	

korrespondens,	konsistens	og	kohærens	(Ingemann,	2013).	

	

Centralt	for	den	kritiske	realisme	er,	at	virkeligheden	er	niveaudelt,	hvilket	vil	sige,	at	det	kun	er	

den	 umiddelbare	 del	 af	 verdenen,	 der	 kan	 sanses,	 mens	 den	 dybe	 del	 må	 afdækkes	 gennem	

tænkning	(Ingemann,	2013).	

	

	
	

Figur	12:	De	tre	strata	(Jespersen,	2007)	
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Virkeligheden	 inddeles	 i	 tre	 niveauer:	 det	 empiriske	 stratum,	det	 faktuelle	 stratum	og	det	 dybe	

stratum	 (Jespersen,	 2007).	 Øverst	 er	 det	 empiriske	 stratum,	 som	 er	 der,	 hvor	 observatøren	

registrerer	mønstre	gennem	data	og	målinger	(Jespersen,	2007).	Det	faktuelle	stratum,	som	er	det	

midterste	 niveau,	 er	 der,	 hvor	 observatøren	 søger	 mønstre	 ved	 at	 afdække	 hændelser	 og	

tendenser	 (Jespersen,	 2007).	 Nederst	 er	 det	 dybe	 stratum,	 som	 er	 der,	 hvor	 observatøren	

ræsonnerer	 over	 det,	 som	 kan	 observeres,	 i	 bestræbelsen	 på	 at	 afdække	 kausale	mekanismer,	

magtstrukturer	og	institutionelle	forhold	(Jespersen,	2007).	

	

Et	 kritisk	 realistisk	 udgangspunkt	 for	 denne	 afhandling	 gør	 os	 i	 stand	 til	 at	 frembringe	 viden	

uafhængigt	af	os	som	forskere.	Vi	vil	af	denne	årsag	være	i	stand	til	at	give	en	forklaring	på,	hvilken	

effekt	 tilstedeværelsen	 af	 et	 corporate	 logo	 på	 produktemballage	 kan	 have	 på	 forbrugeres	

produktopfattelse.	For	at	opnå	viden	herom	er	det	dog	afgørende,	at	vi	afdækker	alle	tre	niveauer	

af	 virkeligheden	 i	 vores	 forskningsproces.	 Vi	 bliver	 nødt	 til	 sanse	 det	 umiddelbare	 ved	 at	 søge	

mønstre	 i	 teori	 og	 gennem	 yderligere	 indsamling	 af	 data,	 før	 vi	 kan	 afdække	 det	 dybe	 ved	 at	

forklare	sammenhængene	herimellem.	

	

3.2	Induktion,	deduktion	eller	abduktion	

I	vores	afhandling	anvendes	en	abduktiv	tilgang,	idet	vi	drager	videnskabelige	slutninger	gennem	

en	kombination	af	induktion	og	deduktion	(Ingemann,	2013).	Det	vil	sige,	at	vi	ser	på	interaktionen	

mellem	det	specifikke	og	det	generelle	(Ingemann,	2013).		

	

Ved	en	induktiv	fremgangsmåde	drages	der	slutninger	på	baggrund	af	empirisk	data,	hvorfor	man	

går	fra	det	specifikke	til	det	generelle	(Ingemann,	2013).	Ved	en	deduktiv	fremgangsmåde	drages	

der	derimod	slutninger	på	baggrund	af	logiske	sammenhænge,	hvorfor	man	går	fra	det	generelle	

til	det	specifikke	(Ingemann,	2013).	

	

Dét,	 at	 vi	 benytter	en	abduktiv	 tilgang	 i	 vores	 afhandling,	 afspejles	 ved,	 at	 vi	 først	 inducerer	og	

dernæst	deducerer.	Vi	har	bidt	mærke	 i,	at	P&G	og	Unilever	gennem	de	seneste	år	har	sat	øget	

fokus	på	 at	 synliggøre	deres	corporate	brand	 ved	 at	 tilføje	deres	corporate	 logo	på	bagsiden	af	

produktemballagen	på	samtlige	af	deres	produkter.	Dog	er	vi	skeptiske,	hvad	angår	effekten	af	et	
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sådan	 tiltag,	og	 sætter	 spørgsmålstegn	ved,	hvordan	 tilføjelsen	af	et	corporate	 logo	kan	påvirke	

forbrugeres	 opfattelse	 af	 dagligvarer.	 Vi	 prøver	 derfor	 at	 se,	 om	 vi	 kan	 finde	 en	 forklaring	 i	

litteraturen.	 En	 gennemgang	 af	 litteraturen	 gør	 os	 klogere,	 idet	 vi	 finder	 studier	 omhandlende	

spillover	 effects,	 hvilke	 kan	 forklare	 dele	 af	 vores	 undren.	 Dog	 kan	 vi	 ikke	 finde	 en	 nøjagtig	

forklaring	 i	 litteraturen,	hvilket	danner	rammerne	for	opstilling	af	en	række	hypoteser.	Vi	prøver	

dermed	 at	 gøre	 vores	 egne	 empiriske	 erfaringer	 gennem	 udførelsen	 af	 et	 eksperiment.	 De	

erfaringer,	 vi	 gør	 os,	 holder	 vi	 efterfølgende	 op	mod	 litteraturen	 for	 at	 kunne	 komme	med	 en	

forklaring	 på,	 hvilken	 effekt	 tilstedeværelsen	 af	 et	 corporate	 logo	 kan	 have	 på	 forbrugeres	

produktopfattelse.	

	

3.3	Research	design	

Med	 udgangspunkt	 i	 vores	 problemformulering	 og	 de	 opstillede	 hypoteser	 udarbejdes	 et	

eksperimentelt	research	design,	som	har	til	formål	at	undersøge,	hvilken	effekt	tilstedeværelsen	af	

et	 corporate	 logo	 på	 produktemballage	 har	 på	 forbrugeres	 opfattelse	 af	 produkter	 ved	

dagligvareindkøb.	

	

Vores	research	design	kan	betegnes	som	et	explanatory	study,	idet	vi	ønsker	at	forklare,	hvorvidt	

der	 er	 en	 sammenhæng	mellem	 tilstedeværelsen	 af	 et	 corporate	 logo	 på	 produktemballage	 og	

forbrugeres	 produktopfattelse	 (Saunders	 et	 al.,	 2015).	 Vores	 research	 design	 kan	 endvidere	

betegnes	 som	 et	 multi-method	 quantitative	 study,	 idet	 vi	 undersøger	 denne	 sammenhæng	

gennem	 et	 eksperiment,	 som	 består	 af	 henholdsvis	 et	 eye-tracking	 studie	 og	 en	

spørgeskemaundersøgelse,	hvilket	begge	er	kvantitative	dataindsamlingsmetoder	(Saunders	et	al.,	

2015).	

	

3.3.1	Eksperiment	

Eksperimentet	 har	 til	 formål	 at	 undersøge,	 om	 visuel	 opmærksomhed	 på	 henholdsvis	 P&G	 og	

Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 øger	 vores	 testpersoners	 opfattelse	 af	

virksomhedernes	 produkters	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Endvidere	 skal	 eksperimentet	 give	 os	

indsigt	 i,	 om	 varigheden	 af	 testpersonernes	 visuelle	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 kan	

influere	 denne	 effekt.	 Ydermere	 skal	 eksperimentet	 give	 os	 indblik	 i,	 om	 testpersonernes	
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brandkendskab	 og	 brandopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 også	 kan	 have	 en	

indflydelse	på	effekten.	

	

Eksperimentets	uafhængige	variabel	er	således	visuel	opmærksomhed	på	corporate	 logoet,	hvor	

den	 afhængige	 variabel	 er	 henholdsvis	 opfattelsen	 af	 et	 produkts	 kvalitet	 og	 opfattelsen	 af	 et	

produkts	bæredygtighed	(Saunders	et	al.,	2015).	Desuden	kan	der	argumenteres	for,	at	varigheden	

af	 den	 visuelle	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 samt	 forbrugernes	 brandkendskab	 og	

brandopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 kan	 influere	 forholdet	 mellem	 den	

uafhængige	 variabel	 og	 de	 afhængige	 variable,	 hvorfor	 disse	 faktorer	 anses	 for	 at	 være	

modererende	variable	(Saunders	et	al.	2015).	

	

Eye-tracking	studie	

Eye-tracking	studiet	har	til	 formål	at	undersøge,	hvorvidt	testpersonerne	rent	faktisk	ser	P&G	og	

Unilevers	 corporate	 logo	 på	 produktemballagen,	 og	 hvilken	 opfattelse	 de	 har	 af	 produktets	

kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 På	 baggrund	 af	 disse	 indsigter	 kan	 vi	 skelne	 mellem	

produktopfattelserne	hos	de	testpersoner,	som	har	set	corporate	logoet,	og	dem,	som	ikke	har	set	

det,	 hvorfor	 vores	 eksperiment	 kan	 siges	 at	 være	 baseret	 på	 et	 between-subjects	 design.	

Endvidere	har	eye-tracking	studiet	til	 formål	at	undersøge,	hvor	 længe	de	testpersoner,	som	ser	

corporate	logoet,	hver	især	kigger	på	det.		

	

Vores	 testpersoner	 vil	 blive	 eksponeret	 for	 en	 række	 teststimuli,	 som	 illustrerer	 forsiden	 og	

bagsiden	på	en	række	af	P&G	og	Unilevers	produkter	henholdsvis	med	og	uden	deres	corporate	

logo	(bilag	2).	Herudover	vil	de	blive	eksponeret	for	en	række	distractors,	som	illustrerer	forsiden	

på	en	række	tilfældige	fødevarer	helt	uden	logoer	(bilag	3).	

	

Testpersonerne	inddeles	i	to	grupper	og	stimuliene	fordeles	iblandt	dem	på	en	sådan	måde,	at	alle	

testpersoner	kommer	til	at	se	produkter	både	med	og	uden	corporate	logo,	men	så	det	undgås,	at	

den	samme	testperson	ser	nøjagtig	samme	produkt	både	med	og	uden	corporate	logo.	En	sådan	

fordeling	 gør	 det	 muligt	 at	 opnå	 et	 mere	 nuanceret	 testresultat,	 og	 samtidig	 bliver	 det	 mere	

vanskeligt	for	testpersonerne	at	gennemskue,	hvad	eksperimentet	har	til	formål	at	teste.	
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Figur	13:	Fordeling	af	stimuli	på	tværs	af	de	to	testgrupper	(Egen	tilvirkning)	

	

Testpersonerne	 i	hver	af	de	 to	grupper	eksponeres	 for	 i	alt	24	stimuli,	heraf	18	 teststimuli	og	6	

distractors.	Stimuliene	vises	i	5	sekunder	ad	gangen	i	vilkårlig	rækkefølge.	Efter	hver	endt	stimulus	

bliver	 testpersonerne	 bedt	 om	 at	markere	 på	 en	 kontinuerlig	 skala,	 hvorvidt	 de	 er	 uenige	 eller	

enige	i,	at	det	produkt,	de	lige	har	set,	er	henholdsvis	god	kvalitet	og	bæredygtigt	(bilag	4).		

	

Spørgeskemaundersøgelse	

Spørgeskemaundersøgelsen	 har	 til	 formål	 at	 undersøge	 vores	 testpersoners	 brandkendskab	 og	

brandopfattelse,	hvad	angår	kvalitet	og	bæredygtighed.	Dette	undersøges	for	de	samme	brands,	

som	testpersonerne	er	blevet	eksponeret	for	i	eye-tracking	studiet.	

	

Vores	testpersoner	bliver	bedt	om	at	markere	på	en	kontinuerlig	skala,	i	hvor	høj	grad	de	kender	

en	række	udvalgte	brands,	og	hvor	uenige	eller	enige	de	er	i,	at	brandsene	står	for	henholdsvis	god	

kvalitet	og	bæredygtighed	(bilag	5).	

	

Pilottest	

Inden	udførelsen	 af	 vores	 eksperiment	 foretages	 en	pilottest	med	henblik	 på	 at	 sikre,	 at	 alt	 er,	

som	 det	 skal	 være.	 Vi	 vil	 her	 tage	 to	 personer	 gennem	 både	 eye-tracking	 studiet	 og	

spørgeskemaundersøgelsen	og	efterfølgende	bede	om	deres	feedback.	På	den	måde	kan	vi	finde	

ud	af,	om	stimuliene	har	den	rette	størrelse,	om	5	sekunders	eksponering	af	et	stimulus	er	tidsnok,	

om	eye-tracking	studiets	varighed	er	passende,	og	om	spørgsmålene	i	både	eye-tracking	studiet	og	

spørgeskemaet	er	forståelige.	
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3.3.2	Procedure	

De	udvalgte	 testpersoner	 vil	 efter	aftale	ankomme	en	ad	gangen	 til	 CBS’	Campus.	Ved	ankomst	

bydes	hver	enkelt	 testperson	velkommen	og	 følges	op	til	CBS’	SenseLab,	hvor	de	bedes	 læse	og	

underskrive	 en	 informeret	 samtykkeerklæring	 inden	 selve	 eksperimentet	 påbegyndes	 (bilag	 6).	

Imens	testpersonen	gennemlæser	og	underskriver	samtykkeerklæringen,	oprettes	vedkommende	

som	 testperson	 i	 iMotions 7 .	 Efter	 de	 indledende	 formaliteter	 vil	 testpersonen	 kort	 blive	

introduceret	 til	 de	 to	 dele,	 som	 eksperimentet	 består	 af.	 Ved	 denne	 introduktion	 vil	 det	 blive	

forklaret,	 at	 eksperimentets	 første	 del	 vil	 foregå	 på	 en	 computer	 i	 CBS’	 SenseLab,	 og	 at	

eksperimentets	 anden	del	 vil	 foregå	 på	 en	 computer	 i	 et	 separat	 lokale	 ved	 siden	 af.	 Efter	 den	

korte	 introduktion	 bedes	 testpersonen	 tage	 plads	 på	 en	 justérbar	 stol	 foran	 computerskærmen	

udstyret	 med	 et	 eye-tracking	 kamera	 i	 CBS’	 SenseLab.	 På	 baggrund	 af	 information	 i	 iMotions	

justeres	 stolens	 højde	 og	 placering,	 således	 at	 testpersonen	 er	 placeret	 optimalt,	 for	 at	 eye-

tracking	 sensorerne	 kan	 opfange	 testpersonens	 øjenbevægelser.	 Det	 kontrolleres	 herefter,	 om	

testpersonen	 er	 tilpas	 og	 klar	 til	 at	 gå	 i	 gang,	 hvorefter	 dataindsamlingen	 igangsættes	 ved	

aktivering	i	iMotions.	Inden	de	opsatte	stimuli	afspilles,	gennemføres	en	kalibrering	af	eye-tracking	

sensorerne.	 De	 opsatte	 stimuli	 afspilles	 herefter	 en	 efter	 en,	 og	 eye-tracking	 dataene	 lagres	 i	

iMotions.	Det	 kontrolleres	 løbende,	 at	 testpersonen	 fortsat	er	 korrekt	placeret	 i	 forhold	 til	 eye-

tracking	sensorernes	rækkevidde.	Eksperimentets	første	del	afsluttes	efter	endt	afspilning	af	alle	

de	opsatte	stimuli,	og	testpersonen	informeres	om,	at	det	nu	er	tid	til	anden	del	af	eksperimentet.	

Herefter	 følges	 testpersonen	ud	af	CBS’	 SenseLab	og	 ind	 i	det	 separate	 lokale	ved	 siden	af.	Her	

bedes	 testpersonen	 tage	plads	på	en	 stol	 foran	en	opstillet	bærbar	 computer,	hvorpå	de	bedes	

udfylde	 et	 spørgeskema,	 som	 er	 opsat	 i	 Qualtrics8.	 Efter	 endt	 besvarelse	 vil	 testpersonen	 blive	

takket	 for	 sin	 deltagelse	 i	 eksperimentet,	 og	 der	 vil	 være	 mulighed	 for	 en	 debriefing,	 hvor	

vedkommende	vil	få	en	kort	forklaring	af	eksperimentets	formål.	Ved	en	sådan	debriefing	vil	det	

blive	forklaret,	at	eksperimentet	har	til	formål	at	undersøge,	hvilken	effekt	tilstedeværelsen	af	et	

corporate	 logo	på	produktemballage	har	på	forbrugeres	produktopfattelse.	Efter	debriefingen	vil	

																																																								
7	iMotions	er	en	software,	som	muliggør	lagring	og	strukturering	af	eye-tracking	data	(iMotions,	2017).	
	
8	Qualtrics	er	en	software	til	opsætning	af	spørgeskemaer	samt	lagring	og	strukturering	af	spørgeskemadata	
		(Qualtrics,	2020).		
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testpersonen	endnu	en	gang	blive	værdsat	for	sin	deltagelse,	og	vedkommende	vil	 få	tilbudt	 lidt	

sødt	til	ganen	og	noget	at	drikke	som	tak	for	hjælpen.		

	

3.3.3	Testpersoner	

Til	udførelsen	af	eksperimentet	vurderes	det	at	være	nødvendigt	med	30	testpersoner	i	hver	af	de	

to	testgrupper,	hvilket	betyder,	at	der	i	alt	udvælges	60	personer	til	den	samlede	stikprøve.	Dette	

antages	at	være	en	passende	stikprøvestørrelse	med	henblik	på	at	få	en	tilpas	mængde	data,	som	

gør	det	muligt	at	udlede	signifikante	sammenhænge.	

	

Ved	 udvælgelse	 af	 testpersoner	 til	 eksperimentet	 benyttes	 en	 ikke-sandsynlighedsudvælgelses	

teknik,	idet	testpersonerne	ikke	udvælges	tilfældigt,	men	snarere	udvælges	på	baggrund	af	vores	

egen	vurdering	af,	hvilke	testpersoner	det	vil	være	bekvemt	og	relevant	at	inkludere	i	stikprøven	

(Malhotra,	 Nunan,	 &	 Birk,	 2017).	 Mere	 specifikt	 anvendes	 bekvemmelighedsudvælgelse,	 hvor	

testpersoner	 udvælges	 fra	 eget	 netværk	 (Malhotra	 et	 al.,	 2017).	 Dog	 tilstræbes	 det,	 at	

sammensætningen	 af	 testpersoner	 i	 stikprøven	 skal	 stemme	 nogenlunde	 overens	 med	

populationen.	 I	 dette	 tilfælde	 udgøres	 populationen	 af	 den	 del	 af	 den	 danske	 befolkning,	 som	

handler	dagligvarer	 i	supermarkedet,	hvilken	antages	at	have	en	vis	 lighed	med	hele	den	voksne	

danske	befolkning.		

	

Ved	udvælgelsen	af	 testpersoner	 tages	der	højde	 for	de	demografiske	 faktorer	køn	og	alder,	da	

disse	antages	at	udgøre	de	væsentligste	faktorer	med	en	potentiel	indflydelse	på	opfattelsen	af	og	

kendskabet	 til	brands	 i	dagligvarehandlen.	For	eksempel	vil	der	være	 forskel	på,	hvilke	køns-	og	

aldersgrupper	forskellige	brands	henvender	sig	til,	hvorfor	det	kan	antages,	at	der	vil	være	køns-	

og	 aldersmæssige	 forskelle	 i	 brandopfattelser.	 Desuden	 viser	 en	 rapport	 om	 danskernes	

indkøbsvaner,	 at	 kvinder	 i	 højere	 grad	 end	 mænd	 lægger	 vægt	 på	 sundhedshensynet,	 når	 de	

handler	(Roland	&	Preisler,	2011),	hvorfor	det	antages,	at	kvinders	opfattelse	af	et	brand	i	højere	

grad	end	mænds	vil	være	præget	af	de	sundhedsmæssige	aspekter	ved	brandet.	Endvidere	viser	

rapporten,	 at	 de	 danske	 forbrugere	 med	 alderen	 bliver	 mere	 og	 mere	 sundhedsbevidste	 ved	

indkøb	 (Roland	&	Preisler,	 2011),	 hvorfor	det	 antages,	 at	 alder	også	 kan	have	en	 indflydelse	på	

brandopfattelse.	Ydermere	fremgår	det,	at	de	daglige	indkøb	især	blandt	unge	under	35	år	opleves	
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som	en	fortravlet	affære	(Roland	&	Preisler,	2011),	hvorfor	det	kan	antages,	at	unge	i	mindre	grad	

end	ældre	vil	være	synderligt	opmærksomme	på	den	information,	som	er	til	stede	på	et	produkts	

emballage.	

	

Ved	 udvælgelsen	 tages	 der	 ikke	 højde	 for	 de	 klassiske	 demografiske	 faktorer	 indkomst,	

uddannelse	og	beskæftigelse,	da	disse	faktorer	ikke	anses	for	at	have	en	væsentlig	indflydelse	på	

opfattelsen	 af	 og	 kendskabet	 til	 brands	 i	 dagligvarehandlen.	 For	 eksempel	 antages	 det,	 at	 en	

persons	indkomst,	uddannelse	og	beskæftigelse	ikke	direkte	vil	have	indflydelse	på,	hvilke	brands	

vedkommende	eksponeres	for	i	supermarkedet,	hvorfor	det	heller	ikke	antages	at	have	indflydelse	

på	brandopfattelse	og	brandkendskab.	Desuden	viser	en	rapport	om	danskernes	indkøbsvaner,	at	

hverken	 indkomst	 eller	 uddannelse	 spiller	 en	 væsentlig	 rolle,	 hvad	 angår	 forbrugeres	

sundhedshensyn	ved	indkøb	(Roland	&	Priesler,	2011).	Dog	er	vi	opmærksomme	på,	at	indkomst,	

uddannelse	og	beskæftigelse	kan	have	 indflydelse	på	generelle	 indkøbsnormer	såsom,	hvor	man	

handler,	og	hvilke	brands	man	køber.	

	

Hvad	 angår	 køn,	 er	 der	 i	 den	 danske	 befolkning	 en	 nogenlunde	 ligelig	 fordeling	 af	 mænd	 og	

kvinder	over	18	år	(Danmarks	Statistik,	2020),	hvorfor	vi	ønsker	at	finde	lige	mange	mandlige	og	

kvindelige	 testpersoner	 til	 stikprøven.	 Hvad	 angår	 alder,	 er	 den	 del	 af	 befolkningen,	 som	 er	

mellem	18	og	65	år,	nogenlunde	ligeligt	fordelt,	mens	der	i	den	del	af	befolkningen,	som	er	over	

65	 år,	 er	 skævt	 fordelt	 (Danmarks	 Statistik,	 2020).	 Ligeledes	 er	 der	 blandt	 de	 18	 til	 65	 årige	

generelt	en	væsentlig	større	andel	af	personer	per	årgang,	end	hvad	der	gør	sig	gældende	for	dem,	

der	er	65	år	og	ældre	(Danmarks	Statistik,	2020).	Dette	betyder,	at	vi	bør	stræbe	efter	en	 ligelig	

fordeling	af	testpersoner	i	alderen	18	til	65	år	og	et	mindre	antal	af	testpersoner	i	alderen	65	år	og	

ældre.			

	

Det	tilstræbes	ligeledes,	at	der	opnås	nogenlunde	homogenitet	mellem	de	to	testgrupper,	således	

at	 indsamlet	data	kan	 sammenlignes	på	 tværs	af	grupperne.	Denne	homogenitet	kan	 tilnærmes	

ved	at	sikre	overensstemmelse	i	køns-	og	aldersfordelingen	på	tværs	af	de	to	testgrupper,	således	

at	 sammensætningen	 af	 testpersoner	 i	 den	 ene	 gruppe	 ikke	 afviger	 væsentligt	 fra	
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sammensætningen	af	testpersoner	i	den	anden	gruppe.	Homogenitet	på	tværs	af	de	to	grupper	er	

samtidig	med	til	at	styrke	den	interne	validitet.	

	

Ved	 udvælgelse	 af	 testpersoner	 er	 det	 en	 forudsætning,	 at	 testpersonerne	 alle	 handler	

dagligvarer,	 idet	 vi	 kun	 er	 interesserede	 i	 dem,	 som	 rent	 faktisk	 foretager	 køb	 af	

dagligvareprodukter.	Desuden	er	det	en	forudsætning,	at	testpersonerne	alle	har	et	velfungerende	

syn,	da	dette	er	essentielt	i	forhold	til	at	opnå	retvisende	resultater	ved	eye-tracking.		

	

Den	 udvalgte	 stikprøve	 på	 blot	 60	 testpersoner	 udgør	 et	 lille	 udsnit	 af	 de	 flere	 millioner	

mennesker,	 som	 handler	 i	 de	 danske	 supermarkeder.	 Der	 er	 altså	 tale	 om	 en	 meget	 lille	

stikprøvestørrelse	 set	 i	 forhold	 til	 populationen,	 hvorfor	 stikprøven	 ikke	 kan	 siges	 at	 være	

repræsentativ.	 Endvidere	 kan	man	 stille	 spørgsmålstegn	 ved	 repræsentativiteten	 grundet	 vores	

anvendelse	 af	 bekvemmelighedsudvælgelse,	 idet	 denne	 udvælgelsesmetode	 ikke	 bygger	 på	 en	

tilfældig	udvælgelse,	men	snarere	på	hvad	der	er	nemt	og	bekvemt.	Vi	har	dog	taget	højde	for,	at	

fordelingen	 af	 testpersoner,	 hvad	 angår	 køn	 og	 alder,	 skal	 stemme	 nogenlunde	 overens	 med	

populationen,	hvilket	højner	repræsentativiteten	en	anelse.	Til	trods	for	dette	vurderes	stikprøven	

samlet	set	ikke	at	være	repræsentativ,	hvilket	betyder,	at	der	ikke	umiddelbart	kan	generaliseres	

fra	den	udvalgte	stikprøve	til	populationen.	Vi	kan	altså	ikke	med	sikkerhed	udlede	noget	generelt	

om	personer,	der	handler	i	de	danske	supermarkeder,	på	baggrund	af	eksperimentets	resultater.	

Dog	kan	vi	på	baggrund	af	stikprøven	få	en	 indikation	af,	hvad	der	potentielt	set	kunne	gøre	sig	

gældende	for	populationen.		

	

3.3.4	Lokation	

CBS	 Campus	 danner	 rammerne	 for	 eksperimentet,	 da	 der	 her	 er	 adgang	 til	 de	 nødvendige	

faciliteter	til	udførsel	af	eksperimentet.	Første	del	af	eksperimentet	udføres	i	CBS’	SenseLab,	hvor	

der	 er	 adgang	 til	 eye-tracking	 hardware	 og	 software,	 der	 muliggør	 effektiv	 indsamling	 af	 eye-

tracking	data.	Mere	konkret	er	der	i	CBS’	SenseLab	adgang	til	en	computerskærm	udstyret	med	et	

kamera	 med	 eye-tracking	 sensorer,	 som	 kan	 opfange	 øjets	 bevægelser	 og	 fikseringer,	 og	 en	

computer	udstyret	med	iMotions	software,	som	muliggør	lagring	og	strukturering	af	eye-tracking	



	 57	

data.	Anden	del	af	eksperimentet	udføres	i	et	separat	lokale	ved	siden	af	CBS’	SenseLab,	hvor	der	

er	mulighed	for	opstilling	af	en	bærbar	computer	med	adgang	til	et	spørgeskema.	

	

Både	CBS’	SenseLab	og	det	separate	lokale	ved	siden	af	udgør	neutrale	omgivelser	med	en	naturlig	

belysning	og	en	behagelig	indendørs	temperatur,	hvorfor	det	vurderes,	at	disse	omgivelser	danner	

en	 god	 ramme	 for	 udførsel	 af	 eksperimentet.	 Disse	 neutrale	 omgivelser	 skaber	 desuden	

rammerne	for,	at	omgivelsesmæssige	faktorer	ikke	vil	variere	fra	testperson	til	testperson,	hvilket	

højner	eksperimentets	interne	validitet.	For	eksempel	vil	det	i	en	lab	setting	i	høj	grad	være	muligt	

at	kontrollere	samtlige	af	de	stimuli,	som	testpersonerne	eksponeres	for,	hvorfor	det	kan	sikres,	at	

kun	teststimuli	manipuleres.	Dog	kan	der	argumenteres	for,	at	udførsel	i	en	lab	setting	ikke	vil	give	

os	et	nøjagtigt	indblik	i,	hvordan	testpersonerne	vil	agere	i	mere	naturlige	omgivelser,	såsom	i	et	

supermarked,	hvilket	kan	siges	at	mindske	den	eksterne	validitet.	Når	eksperimentet	udføres	i	en	

lab	setting	frem	for	i	en	real-life	setting,	går	vi	altså	på	kompromis	med	den	eksterne	validitet	med	

henblik	på	at	højne	den	interne	validitet.		

	

3.3.5	Tidshorisont	

Eksperimentet	udføres	inden	for	en	tidshorisont	på	en	til	to	uger,	hvorfor	vores	research	design	er	

baseret	 på	 et	 såkaldt	 cross-sectional	 study	 (Saunders,	 et	 al.,	 2015).	 Den	 korte	 tidshorisont	 gør	

også,	at	vi	sikrer,	at	testpersonerne	har	oplevet	nogenlunde	samme	påvirkning	i	deres	dagligdag,	

hvilket	højner	reliabiliteten.	Eksempelvis	vil	der	ved	en	kortere	tidshorisont	være	mindre	risiko	for,	

at	en	kampagne	 i	dagligvarehandlen	starter	midt	 i	eksperimentets	udførelsesperiode	og	dermed	

påvirker	nogle	af	testpersonerne.		

	

3.4	Dataindsamlingsmetoder	og	analyseteknikker	

	

3.4.1	Eye-tracking	

Eye-tracking	er	betegnelsen	for	en	teknik	til	måling	af	øjenbevægelser	og	anvendes	til	at	afdække	

en	 persons	 visuelle	 opmærksomhed	 (iMotions,	 2017).	 I	 løbet	 af	 de	 seneste	 år	 har	 eye-tracking	

teknologien	udviklet	sig	betydeligt,	hvorfor	det	nu	er	muligt	at	opfange	øjets	bevægelser	gennem	

et	mindre	kamera,	hvilket	giver	de	testpersoner,	der	deltager	i	et	eventuelt	eye-tracking	studie,	en	
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mere	naturlig	oplevelse	 (iMotions,	 2017).	Overordnet	 set	 findes	der	 to	 former	 for	 eye-trackere:	

skærmbaserede	 eye-trackere	 og	 eye-tracking	 briller	 (iMotions,	 2017).	 En	 skærmbaseret	 eye-

tracker	 monteres	 på	 en	 computerskærm	 og	 opfanger	 derved	 øjets	 bevægelser	 på	 afstand	

(iMotions,	2017).	Denne	form	for	eye-tracker	anbefales	til	studier	med	fokus	på	at	afdække	den	

visuelle	 opmærksomhed	 rettet	 mod	 stimuli	 på	 en	 skærm,	 herunder	 billede-	 og	 videomateriale	

(iMotions,	2017).	Eye-tracking	briller	består	derimod	af	et	brillestel	med	integrerede	eye-tracking	

sensorer	og	opfanger	derved	øjets	bevægelser	på	tæt	hold	(iMotions,	2017).	Denne	form	for	eye-

tracker	 anbefales	 til	 studier	med	 fokus	 på	 at	 afdække	 den	 visuelle	 opmærksomhed	 rettet	mod	

stimuli	i	en	real-life	setting	(iMotions,	2017).		

	

Eye-tracking	 hardware	 og	 software	 muliggør	 kvantificering	 af	 visuel	 opmærksomhed,	 da	 man	

objektivt	kan	måle	hvor,	hvornår	og	hvad	en	person	kigger	på	(iMotions,	2017).	Eye-tracking	kan	

således	bidrage	med	pålidelig	 indsigt	 i,	hvad	der	tiltrækker	øjets	opmærksomhed,	og	hvor	længe	

øjet	 fikserer	 på	 et	 bestemt	 område	 (iMotions,	 2017).	 Sådanne	 indsigter	 indkapsles	 af	

måleenhederne	 time	 to	 first	 fixation,	 total	 fixation	 duration	 og	 number	 of	 fixations	 (iMotions,	

2017).	Time	to	first	fixation	angiver,	hvor	lang	tid	der	er	gået,	før	en	person	fikserer	på	et	bestemt	

område	 for	 første	 gang,	mens	 total	 fixation	 duration	 angiver,	 hvor	 lang	 tid	 en	 person	 i	 alt	 har	

fokuseret	på	et	bestemt	område	(iMotions,	2017).	Endvidere	angiver	number	of	fixations	det	antal	

gange,	en	person	har	fokuseret	på	et	bestemt	område	(iMotions,	2017).	I	eye-tracking	terminologi	

betegnes	 disse	 måleenheder	 henholdsvis	 TTFF,	 TFD	 og	NoF,	 mens	 de	 specifikke	 områder,	 som	

forskeren	anser	som	interessante	i	forhold	til	måling	af	visuel	opmærksomhed,	betegnes	areas	of	

interest	(også	kaldet	AOIs).		

	

Til	 udførsel	 af	 den	 første	del	 af	 vores	eksperiment	 anvendes	en	 skærmbaseret	 eye-tracker	med	

henblik	 på	 at	 afdække	 den	 visuelle	 opmærksomhed	 rettet	 mod	 en	 række	 areas	 of	 interest	 på	

produktemballage,	herunder	det	område,	hvor	corporate	logoet	er	placeret.	Denne	form	for	eye-

tracker	vurderes	at	være	fordelagtig,	idet	den	giver	mulighed	for	fuldstændig	kontrol	af	stimuli,	da	

disse	 vises	på	en	 skærm,	hvilket	højner	den	 interne	 validitet.	Dog	 kan	der	 argumenteres	 for,	 at	

visningen	 af	 stimuli	 på	 en	 skærm	 ikke	 kommer	 tæt	 nok	 på	 virkeligheden	 til	 at	 give	 et	 helt	

retvisende	 billede,	 hvad	 angår	 testpersonernes	 respons	 til	 produkterne,	 hvilket	 mindsker	 den	
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eksterne	 validitet.	 Vi	 går	 altså	 her	 på	 kompromis	 med	 den	 eksterne	 validitet	 for	 at	 højne	 den	

interne	validitet.		

	

Hvad	angår	måleenheder,	er	vi	særligt	 interesseret	 i	number	of	fixations	for	det	area	of	 interest,	

hvor	corporate	 logoet	er	placeret,	da	dette	kan	give	os	 indsigt	 i,	hvorvidt	visuel	opmærksomhed	

rettes	 mod	 logoet.	 For	 eksempel	 kan	 det	 udledes,	 at	 en	 testperson	 ikke	 har	 set	 logoet,	 hvis	

number	 of	 fixations	er	 0,	mens	 det	 kan	 udledes,	 at	 en	 testperson	 derimod	 har	 set	 logoet,	 hvis	

number	of	fixations	er	1	eller	derover.	Desuden	er	vi	interesseret	i	total	fixation	duration,	da	dette	

kan	give	os	indsigt	i	varigheden	af	en	testpersons	visuelle	opmærksomhed	på	corporate	logoet.		

	

Ved	brug	 af	eye-tracking	kan	 vi	 således	 få	 indsigt	 i,	 hvorvidt	 vores	 testpersoner	 rent	 faktisk	 ser	

corporate	 logoet	 på	 produktemballagen,	 og	 hvor	 længe	 testpersonerne	 hver	 især	 kigger	 på	

corporate	logoet.	Dette	er	afgørende	for,	at	vi	kan	måle	dét,	vi	har	intention	om	at	måle	-	nemlig	

den	 visuelle	 opmærksomhed	 rettet	 mod	 logoet.	 Dette	 højner	 validiteten	 af	 eksperimentet.	

Desuden	sikres	det	ved	anvendelse	af	en	eye-tracker,	at	vi	kan	måle	den	visuelle	opmærksomhed	

nøjagtigt	og	derved	opnå	pålidelige	resultater.	Vi	vil	altså	med	stor	sandsynlighed	kunne	gentage	

målingerne	med	nogenlunde	samme	resultat,	hvorfor	reliabiliteten	af	eksperimentet	ligeledes	kan	

siges	at	være	høj.	

	

3.4.2	Spørgeskema	

Spørgeskema	 er	 betegnelsen	 for	 et	 sæt	 forhåndsdefinerede	 spørgsmål	 og	 anvendes	 typisk	 til	

indsamling	af	oplysninger,	som	skal	bruges	til	statistisk	bearbejdning	og	analyse	(Madsen,	2015).	

Oftest	 anvendes	 spørgeskemaer	 i	 online-	 eller	 papirformat	 og	 udfyldes	 af	 respondenterne	 selv,	

men	 det	 forekommer	 også,	 at	 en	 interviewer	 over	 telefon	 eller	 ansigt-til-ansigt	 stiller	

spørgsmålene	og	noterer	svarene	(Madsen,	2015).	Spørgeskemaer	er	fordelagtige	til	indsamling	af	

større	mængder	data,	hvorfor	det	anses	 for	at	være	den	 letteste	måde	at	skabe	repræsentative	

data	for	en	population	(Madsen,	2015).	Dog	er	spørgeskemaer,	grundet	den	kvantitative	tilgang,	

begrænset	 fra	at	give	os	et	dybere	 indblik	 i,	hvorfor	 respondenterne	rent	 faktisk	svarer,	 som	de	

gør	(Madsen,	2015).	
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I	et	spørgeskema	kan	der	skelnes	mellem	to	overordnede	typer	af	spørgsmål:	baggrundsspørgsmål	

og	 undersøgelsesspørgsmål	 (Madsen,	 2015).	 Baggrundsspørgsmål	 referer	 til	 de	 spørgsmål,	 der	

relaterer	sig	til	respondenten	selv,	for	eksempel	spørgsmål	vedrørende	køn,	alder	og	bopæl,	mens	

undersøgelsesspørgsmål	 betegner	 de	 spørgsmål,	 som	 relaterer	 sig	 til	 det	 emne,	 der	 er	

omdrejningspunktet	for	selve	undersøgelsen	(Madsen,	2015).		

	

Et	 spørgeskema	 kan	 indeholde	 både	 åbne,	 lukkede	 og	 halvlukkede	 spørgsmål	 (Madsen,	 2015).	

Åbne	spørgsmål	er	karakteriseret	ved,	at	respondenterne	har	mulighed	for	at	afgive	deres	svar	i	et	

frit	 tekstfelt,	 hvilket	 giver	dem	 rig	mulighed	 for	 at	 svare	 lige	præcis,	 som	de	gerne	vil	 (Madsen,	

2015).	 Dog	 er	 sådanne	 svar	 meget	 tidskrævende	 at	 håndtere	 ved	 den	 efterfølgende	

databehandling	 (Madsen,	 2015).	 Lukkede	 spørgsmål	 er	 derimod	 karakteriseret	 ved,	 at	

respondenterne	afgiver	deres	svar	ved	at	vælge	mellem	et	afgrænset	antal	af	forhåndsdefinerede	

svarmuligheder	 (Madsen,	2015).	Dette	gør	det	nemt	at	håndtere	svarene	ved	den	efterfølgende	

databehandling	(Madsen,	2015).	Dog	er	det	en	ulempe	ved	sådanne	spørgsmål,	at	der	er	risiko	for,	

at	 de	 svar,	 respondenterne	 ønsker	 at	 afgive,	 ikke	 stemmer	 overens	 med	 nogle	 af	 de	

forhåndsdefinerede	svarmuligheder	(Madsen,	2015).	Halvlukkede	spørgsmål	udgør	en	mellemting	

mellem	åbne	og	lukkede	spørgsmål	og	er	karakteriseret	ved,	at	respondenterne,	udover	at	kunne	

vælge	 mellem	 en	 afgrænset	 række	 af	 forhåndsdefinerede	 svarmuligheder,	 har	 mulighed	 for	 at	

vælge	 svarmuligheden	 ‘Andet’,	 hvor	 der	 gives	 mulighed	 for	 at	 skrive	 fri	 tekst	 (Madsen,	 2015).	

Sådanne	spørgsmål	kombinerer	det	bedste	fra	de	lukkede	og	de	åbne	spørgsmål	(Madsen,	2015).		

	

Til	udførsel	af	den	anden	del	af	vores	eksperiment	anvendes	et	spørgeskema,	som	testpersonerne	

bedes	 udfylde	 på	 en	 computer.	 Spørgeskemaet	 er	 fordelagtigt	 med	 henblik	 på	 at	 få	 indsigt	 i	

testpersonernes	kendskab	til	og	opfattelse	af	de	brands,	som	de	eksponeres	for	ved	den	første	del	

af	 eksperimentet.	 Spørgeskemaet	 indeholder	 en	 kort	 introduktion,	 et	 par	 baggrundsspørgsmål	

vedrørende	 køn	 og	 alder	 samt	 tre	 undersøgelsesspørgsmål	 (bilag	 5).	 Ved	 det	 første	

undersøgelsesspørgsmål	 bedes	 testpersonerne	 markere,	 i	 hvor	 høj	 grad	 de	 kender	 en	 række	

udvalgte	brands,	hvor	de	ved	det	andet	og	det	tredje	undersøgelsesspørgsmål	bedes	angive,	hvor	

uenige	 eller	 enige	 de	 er	 i,	 at	 brandsene	 står	 for	 henholdsvis	 god	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	

Testpersonerne	bedes	forholde	sig	til	brandsene	enkeltvis.		
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Samtlige	undersøgelsesspørgsmål	kan	kategoriseres	som	lukkede	spørgsmål,	 idet	testpersonerne	

skal	angive	deres	svar	på	en	kontinuerlig	skala.	Den	kontinuerlige	skala	spænder	fra	1	til	7,	hvor	

talværdierne	 ikke	er	 synlige.	Dét,	 at	 testpersonerne	angiver	deres	 svar	på	en	kontinuerlig	 skala,	

sikrer,	 at	 vi	 kan	 måle	 meget	 nøjagtigt,	 hvilket	 højner	 validiteten,	 men	 mindsker	 reliabiliteten.	

Desuden	er	brugen	af	en	skala,	der	spænder	fra	1	til	7,	fordelagtig,	da	det	giver	nuancerede	svar	

med	 et	 naturligt	 midtpunkt.	 Endvidere	 sikrer	 dét,	 at	 talværdierne	 ikke	 er	 synlige,	 at	

testpersonerne	 angiver	 et	 mere	 intuitivt	 svar,	 hvilket	 højner	 validiteten,	 men	 mindsker	

reliabiliteten.	Dog	er	det	subjektivt,	hvad	de	forskellige	områder	på	skalaen	betyder,	hvorfor	der	

kan	 være	 forskel	 på,	 hvordan	 testpersoner,	 som	egentlig	mener	det	 samme,	 afgiver	deres	 svar.	

Dette	mindsker	både	validiteten	og	reliabiliteten	af	eksperimentet.	

	

Herudover	 er	 der	 ved	 det	 første	 undersøgelsesspørgsmål	 (spørgsmålet	 om	 kendskab)	 tilføjet	

svarmuligheden	 ‘Kender	 slet	 ikke’,	 således	 at	 testpersonerne	 ikke	 tvinges	 til	 at	 angive	 deres	

kendskab	til	de	brands,	som	de	slet	ikke	kender.	I	de	tilfælde	hvor	testpersonerne	angiver	svaret	

‘Kender	slet	ikke’,	vil	dette	samtidig	være	styrende	for,	hvilke	brands	de	skal	forholde	sig	til	ved	de	

næste	to	undersøgelsesspørgsmål	(spørgsmålene	om	kvalitet	og	bæredygtighed).	På	denne	måde	

undgår	 vi,	 at	 testpersonerne	 afgiver	 svar	 på	 noget,	 de	 ikke	 kan	 forholde	 sig	 til,	 hvilket	 er	

fordelagtigt	 i	 forhold	 til	 at	 sikre,	 at	 vi	 måler	 netop	 dét,	 vi	 har	 intention	 om	 at	 måle	 -	 nemlig	

brandkendskab	og	brandopfattelse.	Dette	højner	dermed	validiteten	af	undersøgelsen.	



	

KAPITEL	4	
	 Dataanalyse	
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KAPITEL	4:	DATAANALYSE	

Det	følgende	kapitel	har	til	formål	at	give	overblik	over	de	indsamlede	data	og	analysere	disse	med	

henblik	på	at	finde	ud	af,	om	vores	hypoteser	kan	forkastes	eller	ej,	hvilket	bidrager	til	besvarelsen	

af	vores	problemformulering.	

	

Inden	 dataarbejdet	 har	 vi	 trukket	 de	 indsamlede	 data	 fra	 vores	 eye-tracking	 studie	 og	

spørgeskemaundersøgelse	 ud	 af	 henholdsvis	 iMotions	 og	 Qualtrics	 og	 kombineret	 disse	 i	

statistikprogrammet	SPSS,	hvilket	giver	os	et	samlet	datasæt	at	arbejde	med.	

	

Grundet	COVID-19	pandemien	har	det,	 som	nævnt,	 ikke	været	muligt	at	 indsamle	data,	hvorfor	

dette	kapitel	blot	vil	forklare,	hvordan	vi	ville	have	forberedt	og	analyseret		data,	hvis	vi	havde	haft	

mulighed	for	at	indsamle	data	som	planlagt.		

	

Først	 ville	 vi	 have	 søgt	 at	 skabe	 overblik	 over	 data	 ved	 at	 gennemgå	 datasættet	 i	 henhold	 til	

skalaniveauer,	 missing	 values	 og	 outliers,	 normalfordeling	 og	 varianshomogenitet	 samt	

repræsentativitet.	 Dernæst	 ville	 vi	 have	 udført	 to	 bivariate	 analyser,	 herunder	 to	 t-tests	 og	 to	

simple	regressioner,	med	henblik	på	at	teste	H1	og	H2.	Desuden	ville	vi	have	udført	to	moderator	

tests	for	at	teste	H1a,	H1b	og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c.	

	

4.1	Forberedelse	af	data	

Forud	for	analysen	af	data	ville	vi	have	afdækket	de	indsamlede	datas	skalaniveau.	Desuden	ville	vi	

have	undersøgt	omfanget	af	missing	values	og	outliers	i	datasættet.	Endvidere	ville	vi	i	SPSS	have	

testet	for	normalfordeling	og	varianshomogenitet	samt	testet	repræsentativiteten	af	datasættet.	

	

4.1.1	Skalaniveauer	

Ifølge	Jensen	og	Knudsen	(2017)	bør	man	afdække	skalaniveauet	af	 indsamlet	data,	førend	selve	

analysen	påbegyndes.	Dette	skyldes,	at	langt	de	fleste	statistiske	analyser	forudsætter	et	bestemt	

skalaniveau.		
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Overordnet	set	skelnes	der	mellem	fire	skalaniveauer:	nominal,	ordinal,	interval	og	ratio	(Jensen	&	

Knudsen,	 2017).	 En	 nominalskala	 er	 en	 skala,	 hvor	 talværdierne	 udtrykker	 enkeltstående	

kategorier	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	Dette	er	eksempelvis	tilfældet	ved	spørgsmål	omhandlende	

køn	 og	 civilstatus	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 En	 ordinalskala	 er	 en	 skala,	 hvor	 talværdierne	

udtrykker	en	rangordning	af	kategorier,	men	som	ikke	udtrykker	noget	om	den	absolutte	forskel	

mellem	 kategorierne,	 hvilket	 eksempelvis	 gør	 sig	 gældende	 for	 en	 karakterskala	 (Jensen	 &	

Knudsen,	2017).	En	intervalskala	er	derimod	en	skala,	hvor	talværdierne	udtrykker	en	rangordning	

og	 den	 absolutte	 forskel	 mellem	 disse	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 Endvidere	 er	 intervalskalaen	

karakteriseret	ved,	at	skalaens	nulpunkt	er	arbitrært	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	Et	eksempel	på	en	

sådan	skala	er	en	temperaturskala	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	En	ratioskala	er	 ligeledes	en	skala,	

hvor	 talværdierne	 udtrykker	 en	 rangordning	 og	 den	 absolutte	 forskel	 mellem	 dem,	 men	 hvor	

nulpunktet	 er	 fast	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 Dette	 er	 eksempelvis	 tilfældet	 ved	 spørgsmål	

omhandlende	alder	og	indkomst	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

Skalaniveauet	spiller	en	væsentlig	rolle,	hvad	angår	analysemuligheder	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

De	 lavere	 skalaniveauer,	 nominal	 og	 ordinal,	 betegnes	 som	 kategoriskalaer	 og	 opfylder	 ikke	

kravene	for,	at	der	kan	beregnes	gennemsnit	og	standardafvigelser	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	De	

højere	skalaniveauer,	interval	og	ratio,	betegnes	derimod	som	metriske	skalaer	og	kan	benyttes	til	

beregning	 af	 gennemsnit	 og	 standardafvigelser	 (Jensen	&	Knudsen,	 2017).	Højere	 skalaniveauer	

giver	således	flere	analysemuligheder	end	lavere	skalaniveauer,	da	de	fleste	dataanalyser	kræver,	

at	der	kan	beregnes	gennemsnit	og	standardafvigelser	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

	

Vores	eye-tracking	studie	giver	 indsigt	 i	 talværdier	 for	måleenhederne	 total	 fixation	duration	og	

number	 of	 fixations.	 Disse	 talværdier	 udtrykker	 henholdsvis	 varigheden	 af	 en	 fiksering	 angivet	 i	

millisekunder	og	en	optælling	af	 fikseringer.	Der	er	altså	 tale	om	metriske	data,	hvor	der	er	 lige	

stor	afstand	mellem	talværdierne,	og	hvor	der	er	et	fast	nulpunkt,	hvorfor	data	indsamlet	fra	eye-

tracking	sensorerne	kan	kategoriseres	som	ratioskaleret.	Desuden	 indbefatter	vores	eye-tracking	

studie	spørgsmål,	hvor	testpersonerne	bedes	markere,	hvor	uenige	eller	enige	de	er	i	udsagn	om	

kvalitet	og	bæredygtighed	af	de	produkter,	de	eksponeres	for.	Testpersonerne	bedes	angive	deres	

svar	på	en	kontinuerlig	skala	fra	1	til	7	med	yderpunkterne	uenig	og	enig.	I	dette	tilfælde	kan	der	
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altså	ikke	siges	at	være	lige	stor	afstand	mellem	skalaens	værdier,	hvorfor	data	fra	spørgsmålene	i	

eye-tracking	studiet	kategoriseres	som	ordinalskaleret.	Dog	antages	disse	at	være	intervalskaleret	

med	 det	 formål	 at	 kunne	 anvende	 dem	 til	 parametriske	 tests,	 som	 forudsætter,	 at	 data	 som	

minimum	er	intervalskaleret	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

Vores	 spørgeskemaundersøgelse	 indeholder	 flere	 forskellige	 typer	 af	 spørgsmål,	 hvor	

svarmulighederne	 henholdsvis	 kan	 kategoriseres	 som	 nominal-,	 ordinal-	 og	 ratioskaleret.	 Det	

indledende	 baggrundsspørgsmål	 omhandlende	 køn	 kategoriseres	 som	 nominalskaleret,	 idet	

svarmulighederne	 omfatter	 enkeltstående	 kategorier.	 Endvidere	 kategoriseres	

baggrundsspørgsmålet	om	alder	som	ratioskaleret,	idet	testpersonerne	her	skal	angive	deres	alder	

ved	 indtastning	 af	 et	 tal	 over	 0.	 Undersøgelsesspørgsmålene	 omhandlende	 brandkendskab	 og	

brandopfattelse	kategoriseres	derimod	som	ordinalskaleret,	idet	testpersonerne	her	bedes	angive	

deres	svar	på	en	kontinuerlig	skala	fra	1	til	7,	hvor	afstandene	mellem	værdierne	ikke	kan	siges	at	

være	lige	store.	På	samme	vis	som	for	eye-tracking	studiet,	antages	data	fra	disse	spørgsmål	dog	

at	være	 intervalskaleret	med	det	 formål	at	kunne	anvende	dem	til	parametriske	tests	 (Jensen	&	

Knudsen,	2017).	

	

4.1.2	Missing	values	og	outliers	

Ifølge	Jensen	og	Knudsen	(2017)	bør	man	altid	undersøge	omfanget	af	missing	values	og	outliers		i	

sit	datasæt,	 inden	man	påbegynder	sin	dataanalyse.	Dette	skyldes,	at	sådanne	værdier	kan	være	

med	 til	 at	påvirke	muligheder	og	 resultater	 i	den	efterfølgende	dataanalyse	 (Jensen	&	Knudsen,	

2017).	

	

Missing	values	

Missing	values	indkapsler	dataværdier,	som	ganske	enkelt	mangler	i	datasættet,	eller	som	ikke	er	

anvendelige	i	den	givne	analysesammenhæng	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

En	missing	value	i	vores	eye-tracking	data	vil	forekomme,	hvis	en	testperson	blinker	eller	kommer	

til	 at	 rykke	 på	 sig	 i	 en	 sådan	 grad,	 at	 eye-tracking	 sensorerne	 mister	 kontakten	 til	 øjet.	 Dette	

skyldes,	at	når	eye-tracking	sensorerne	mister	kontakten	til	testpersonens	øjne,	vil	det	resultere	i	
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et	 hul	 i	 data.	 Vi	 kan	 ikke	 undgå,	 at	 en	 testperson	 blinker,	 men	 vi	 kan	 forhåbentlig	 undgå,	 at	

testpersonen	kommer	uden	for	eye-tracking	sensorernes	rækkevidde	ved	løbende	at	kontrollere,	

at	 testpersonen	 er	 placeret	 korrekt	 foran	 skærmen.	 Omfanget	 af	missing	 values	 ville	 vi	 have	

undersøgt	ved	at	udregne	summen	af	fixation	duration	for	hver	stimulus	og	sammenholde	denne	

sum	med	den	samlede	eksponeringstid	på	5.000	millisekunder	per	stimulus.	Hvis	 summen	af	en	

testpersons	 fixation	 duration	 for	 en	 stimulus	 er	 mindre	 end	 2.500	 millisekunder,	 ville	 vi	 have	

vurderet,	hvorvidt	data	for	den	enkelte	stimulus	eller	data	for	hele	testpersonen	skal	ekskluderes.	

	

En	 missing	 value	 i	 vores	 spørgeskemadata	 vil	 forekomme,	 hvis	 en	 testperson	 vælger	

svarmuligheden	‘Kender	slet	ikke’.	Dette	skyldes,	at	vi	i	så	fald	får	et	svar,	som	ikke	er	anvendeligt	i	

vores	dataanalyse.	En	sådan	missing	value	kan	betegnes	som	tilsigtet,	idet	vi	bevidst	har	valgt,	at	

testpersonerne	skal	have	mulighed	for	at	svare	‘Kender	slet	ikke’,	således	at	de	ikke	tvinges	til	at	

angive	deres	kendskab	til	de	brands,	som	de	slet	ikke	kender.	Samtidig	vil	en	testperson,	som	har	

svaret	‘Kender	slet	ikke’,	blive	ledt	udenom	spørgsmål,	der	omhandler	kvalitet	og	bæredygtighed	

for	de	brands,	som	de	har	markeret,	at	de	slet	ikke	kender,	hvilket	resulterer	i	yderligere	missing	

values.	Disse	kan	også	betegnes	som	tilsigtede,	idet	vi	bevidst	har	valgt,	at	testpersoner	ikke	skal	

vurdere	et	brands	kvalitet	og	bæredygtighed,	hvis	de	 slet	 ikke	kender	det.	Omfanget	af	missing	

values	 ville	 vi	 have	 undersøgt	 ved	 at	 anvende	Count	 funktionen	 i	 SPSS	 til	 at	 optælle	 antallet	 af	

testpersoner,	som	har	angivet	svarmuligheden	‘Kender	slet	ikke’.	

	

Outliers	

Outliers	indkapsler	dataværdier,	som	afviger	markant	fra	de	øvrige	værdier	i	datasættet	(Jensen	&	

Knudsen,	2017).	

	

En	outlier	 i	 vores	 eye-tracking	 data	 vil	 forekomme,	 hvis	 en	 testperson	 har	 en	 fiksering,	 som	 er	

længere	end	600	millisekunder.	Dette	skyldes,	at	en	person	normalvis	ikke	kan	holde	øjet	stille	i	så	

lang	tid	ad	gangen.	Omfanget	af	eventuelle	outliers	ville	vi	have	undersøgt	ved	at	se	nærmere	på	

fixation	duration	i	vores	datasæt.	Hvis	en	fiksering	er	længere	end	600	millisekunder,	ville	vi	have	

vurderet,	hvorvidt	data	for	den	enkelte	stimulus	eller	data	for	hele	testpersonen	skal	ekskluderes.	
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En	 outlier	 i	 vores	 spørgeskemadata	 vil	 forekomme,	 hvis	 en	 testperson	 angiver	 præcis	 samme	

svarværdi	for	samtlige	spørgsmål.	Dette	skyldes,	at	sådan	ensartethed	i	en	testpersons	angivelse	

af	 svar	 kan	 tyde	 på,	 at	 testpersonen	 ikke	 har	 svaret	 helt	 oprigtigt	 på	 spørgsmålene.	

Sandsynligheden,	 for	at	en	 testperson	angiver	præcis	 samme	svarværdi	 for	 samtlige	spørgsmål	 i	

vores	 spørgeskema,	 er	 minimal,	 hvilket	 skyldes,	 at	 testpersonerne	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 se	 de	

specifikke	 talværdier	 på	 skalaen.	 Dog	 vil	 det	 ikke	 kunne	 udelukkes,	 at	 en	 testperson	 ved	 hvert	

spørgsmål	 enten	 rykker	 markøren	 helt	 ud	 til	 venstre	 (svarværdien	 1)	 eller	 helt	 ud	 til	 højre	

(svarværdien	 7).	 Omfanget	 af	 outliers	 ville	 vi	 have	 undersøgt	 ved	 en	 grundig	 gennemgang	 af	

datasættet.	Hvis	vi	ved	en	sådan	gennemgang	skulle	støde	på	en	eller	flere	testpersoner,	som	har	

angivet	præcis	samme	svarværdi,	har	vi	dog	 ikke	belæg	for	at	ekskludere	dem	fra	dataanalysen,	

idet	vi	ikke	kan	afvise,	at	det	er	sådan,	det	rent	faktisk	forholder	sig.	

	

4.1.3	Normalfordeling	og	varianshomogenitet	

Inden	udførelsen	af	dataanalysen	bør	man	vurdere,	om	data	er	normalfordelt,	og	om	variansen	er	

ens	 på	 alle	 niveauer	 i	 data	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 Dette	 skyldes,	 at	 de	 fleste	 statistiske	

analyser	 forudsætter,	 at	 data	 er	 normalfordelt,	 og	 at	 variansen	 er	 ens	 på	 alle	 niveauer	 i	 data	

(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

	

Normalfordeling	 er	 en	 teoretisk	 sandsynlighedsfordeling,	 hvor	 skalaværdier	 er	 samlet	 omkring	

skalaens	 middelværdi,	 som	 illustreret	 danner	 en	 symmetrisk	 klokkeformet	 kurve	 (Jensen	 &	

Knudsen,	2017).	Normalfordelingen	vil	 yderst	 sjældent	 forekomme	blandt	de	variable,	 som	man	

beskæftiger	 sig	 med	 i	 den	 virkelige	 verden,	 da	 det	 netop	 er	 en	 teoretisk	 fordeling	 (Jensen	 &	

Knudsen,	2017).		

	

For	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 data	 lever	 op	 til	 kravet	 om	 normalfordeling,	 ville	 vi	 have	 udført	 en	

Komologorow-Smirnov-test	på	tværs	af	datasættets	variable,	idet	denne	test	undersøger,	hvorvidt	

en	variabel	er	normalfordelt	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	På	baggrund	af	testens	signifikansniveau	

ville	 vi	 være	 i	 stand	 til	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 variablene	 hver	 især	 er	 sammenfaldende	 med	 en	

normalfordeling	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	Som	supplement	hertil	ville	vi	have	udført	fire	lineære	

regressioner,	da	disse	giver	yderligere	mulighed	for	vurdering	af,	hvorvidt	data	er	normalfordelt.	Vi	
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ville	 have	 udført	 to	 lineære	 regressioner	 med	 visuel	 opmærksomhed	 som	 den	 uafhængige	

variabel,	og	opfattelsen	af	henholdsvis	produktets	kvalitet	og	bæredygtighed	som	den	afhængige	

variabel.	Endvidere	ville	vi	have	udført	to	lineære	regressioner	med	variablene	varigheden	af	den	

visuelle	 opmærksomhed,	 brandkendskab	 til	 product	 brandet	 og	 brandopfattelse,	 hvad	 angår	

product	 brandets	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 som	 uafhængige	 variable	 og	 opfattelsen	 af	

henholdsvis	 produktets	 kvalitet	 og	 bæredygtighed	 som	 den	 afhængige	 variabel.	 Ved	 at	 aflæse	

histogrammet	og	p-p	plottet,	 som	 fremkommer	 i	 outputtet	 for	disse	 lineære	 regressioner,	 vil	 vi	

være	 i	 stand	 til	 at	 vurdere,	 om	 variablene	 tilnærmer	 sig	 en	 symmetrisk	 klokkeformet	 kurve	 i	

histogrammet	 og	 en	 ret	 linje	 i	 p-p	 plottet,	 og	 dermed	 om	 data	 er	 normalfordelt	 (Jensen	 &	

Knudsen,	2017).	

	

Varianshomogenitet	udtrykker,	at	varians	er	ens	på	alle	niveauer	i	data	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

Illustreret	i	et	scatterplot	kommer	varianshomogenitet	til	udtryk	ved,	at	data	er	fordelt,	således	at	

det	 vil	 spejle	 sig	 omkring	 en	 deterministisk	 vandret	 linje,	 hvis	 en	 sådan	 linje	 blev	 indsat	 i	

scatterplottet	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

For	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 vores	 data	 lever	 op	 til	 kravet	 om	 varianshomogenitet,	 ville	 vi	 have	 set	

nærmere	på	scatterplottet,	som	fremgår	af	outputtet	 for	de	 lineære	regressioner	fra	før.	Ved	at	

aflæse	 scatterplottet	 ville	 vi	 være	 i	 stand	 til	 at	 vurdere,	 om	 variablene	 spejler	 sig	 omkring	 en	

deterministisk	vandret	 linje,	og	dermed	om	variansen	er	nogenlunde	ens	på	alle	niveauer	 i	data	

(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

	

4.1.4	Repræsentativitet	

Inden	 udførsel	 af	 dataanalysen	 bør	 man	 vurdere	 repræsentativiteten	 af	 sit	 datasæt	 (Jensen	 &	

Knudsen,	 2017).	 Dette	 ville	 vi	 have	 gjort	 ved	 at	 undersøge,	 om	 vores	 stikprøve	 stemmer	

nogenlunde	 overens	 med	 populationen,	 hvilket	 giver	 os	 indblik	 i,	 hvorvidt	 vi	 på	 baggrund	 af	

stikprøven	kan	sige	noget	om	populationen	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

For	 at	 vurdere	 repræsentativiteten	 af	 vores	 datasæt	 ville	 vi	 have	 udført	 en	 chi-square	 test	 for	

henholdsvis	køn	og	alder.	Ud	fra	testen	vil	vi	være	i	stand	til	at	udlede,	om	der	for	stikprøven	er	
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over-	og	underrepræsentationer	 i	køns-	og	aldersfordelingen.	På	baggrund	heraf	kan	vi	vurdere,	

om	vores	stikprøve	afviger	signifikant	fra	populationen.		

	

Vi	har	en	formodning	om,	at	chi-square	testen	ville	have	vist,	at	stikprøven	svarer	nogenlunde	til	

populationen,	 idet	 vi	 ved	 udvælgelsen	 af	 testpersoner	 netop	 har	 sørget	 for,	 at	 stikprøven	 skal	

stemme	 nogenlunde	 overens	 med	 populationen,	 hvad	 angår	 køns-	 og	 aldersfordeling	 (jf.	 3.3.3	

Testpersoner).	Det	må	altså	formodes,	at	stikprøven	formentlig	vil	vise	sig	at	være	repræsentativ,	

hvad	 angår	 køn	 og	 alder.	 Dog	 vil	 vi	 fortsat	 være	 kritiske	 over	 for	 stikprøvens	 repræsentativitet	

grundet	stikprøvestørrelsen	og	den	anvendte	udvælgelsesmetode	(jf.	3.3.3	Testpersoner).	

	

4.2	Analyse	af	data	

Efter	 forberedelsen	 af	 data	 ville	 vi	 have	 udført	 to	 bivariate	 analyser,	 herunder	 to	 t-tests	 og	 to	

simple	regressioner,	med	henblik	på	at	teste	H1	og	H2.	Desuden	ville	vi	have	udført	to	moderator	

tests	for	at	teste	H1a,	H1b	og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c.		

	

4.2.1	T-test	

En	 t-test	anvendes	 til	at	 teste,	om	der	er	 signifikant	 forskel	mellem	to	middelværdier	 (Jensen	&	

Knudsen,	2017).	I	forbindelse	med	t-test	skelnes	der	mellem	One-Sample	t-test,	Paired	Sample	t-

test	og	Independent	Samples	t-test	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	En	One-Sample	t-test	har	til	formål	

at	 undersøge,	 om	 der	 er	 en	 signifikant	 forskel	 mellem	 en	 estimeret	 middelværdi	 og	 en	 given	

standard	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	Desuden	har	en	Paired-Sample	t-test	til	formål	at	undersøge,	

om	 der	 er	 signifikant	 forskel	 på	 middelværdien	 målt	 på	 to	 variable	 inden	 for	 samme	 gruppe,	

hvorimod	en	Independent-Samples	t-test	har	til	formål	at	undersøge,	om	der	er	signifikant	forskel	

på	middelværdien	målt	på	samme	variabel	for	to	grupper	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

T-testen	 forudsætter,	at	data	er	metrisk,	da	den	er	baseret	på	beregninger	af	middelværdier	og	

standardafvigelser,	hvorfor	data	skal	være	 interval-	eller	ratioskaleret	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

Desuden	er	det	en	forudsætning,	at	data	er	normalfordelt,	og	at	der	er	varianshomogenitet	på	alle	

niveauer	 i	 data	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 Særligt	 for	 Independent-Samples	 t-testen	 er	 det	 en	

forudsætning,	 at	 observationerne	 i	 de	 to	 grupper,	 som	 sammenlignes,	 skal	 være	uafhængige	 af	
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hinanden	 (Jensen	&	Knudsen,	2017).	T-testen	stiller	 til	 gengæld	 ikke	krav	 til	 stikprøvestørrelsen,	

men	alt	andet	lige	vil	testen	være	mere	robust,	hvis	der	arbejdes	med	data	fra	en	større	stikprøve	

end	fra	en	mindre	(Jensen	&	Knudsen,	2017).		

	

Vi	ville	have	udført	to	 Independent-Samples	t-test	med	henblik	på	at	teste,	om	der	er	signifikant	

forskel	 på	 den	 gennemsnitlige	 opfattelse	 af	 henholdsvis	 et	 produkts	 kvalitet	 og	 bæredygtighed	

mellem	dem,	 som	har	 set	corporate	 logoet	 på	emballagen,	og	dem,	 som	 ikke	har	 set	corporate	

logoet.	

	

Forud	 for	 fortolkningen	 af	 outputtet	 fra	 de	 to	 Independent-Samples	 t-tests	 ville	 vi	 have	 tjekket,	

hvorvidt	 forudsætningerne	 om	 normalfordeling	 og	 varianshomogenitet	 er	 opfyldt.	 Dette	 ville	 vi	

have	 vurderet	 ved	 at	 opstille	 en	 frekvenstabel	 med	 tilhørende	 histogram	 og	 ved	 at	 udføre	 en	

Levene’s	test.		

	

Herefter	ville	vi	 indlede	 fortolkningen	af	data	på	baggrund	af	 tabellen	Group	Statistics	 ved	at	se	

nærmere	på	de	 to	middelværdier	 for	hver	 af	 de	 to	udførte	 t-tests.	 På	baggrund	heraf	 kan	 vi	 få	

indblik	 i,	 om	 der	 er	 forskel	 på	 middelværdien,	 hvad	 angår	 opfattelsen	 af	 kvalitet	 og	

bæredygtighed,	mellem	dem,	som	har	set	corporate	logoet	på	emballagen,	og	dem,	som	ikke	har	

set	corporate	logoet.	

	

Dernæst	ville	vi	se	nærmere	på	F-testen	for	hver	af	de	to	udførte	t-tests,	som	fremgår	af	tabellen	

Independent	 Samples	 Test.	Dette	 ville	 vi	 gøre	med	henblik	 på	 at	 finde	ud	 af,	 om	der	 er	 samme	

spredning	 i	 de	 to	 grupper,	 da	 det	 er	 afgørende	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	 vurdere,	 hvorvidt	

middelværdien	 for	 de	 to	 grupper	 er	 signifikant	 forskellige.	 Desuden	 ville	 vi	 se	 nærmere	 på	 p-

værdien	for	hver	af	de	to	udførte	t-tests,	som	fremgår	af	samme	tabel.	Dette	ville	vi	gøre	for	at	

finde	frem	til,	om	der	er	signifikant	forskel,	hvad	angår	opfattelsen	af	kvalitet	og	bæredygtighed,	

mellem	dem,	 som	har	 set	corporate	 logoet	 på	emballagen,	og	dem,	 som	 ikke	har	 set	corporate	

logoet.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	fortolkning	af	de	udførte	 Independent-Samples	t-tests	ville	vi	kunne	
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have	tegnet	os	et	billede	af,	hvorvidt	der	er	en	sammenhæng	mellem,	om	man	har	set	corporate	

logoet	 på	 emballagen	 eller	 ej,	 og	 den	 samlede	 opfattelse	 man	 har	 af	 et	 produkts	 kvalitet	 og	

bæredygtighed.	

	

4.2.2	Regressionsanalyse	

En	 regressionsanalyse	har	 til	 formål	at	 teste	 sammenhænge	mellem	en	afhængig	variabel	og	en	

eller	 flere	 uafhængige	 variable	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 Regressionsanalysen	 bygger	 på	 en	

antagelse	 om	 kausalitet	 mellem	 variablene,	 hvorfor	 analysen	 kan	 benyttes	 til	 at	 forudsige	

værdierne	 for	en	afhængig	variabel	på	baggrund	af	en	eller	 flere	uafhængige	variable	 (Jensen	&	

Knudsen,	2017).		

	

Regressionsanalysen	 forudsætter,	 at	 den	 afhængige	 variabel	 er	 metrisk,	 hvorfor	 den	 skal	 være	

interval-	 eller	 ratioskaleret	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	 I	 forlængelse	 heraf	 vil	 den	 uafhængige	

variabel	 typisk	 også	 være	metrisk,	men	den	 kan	 ligeledes	 være	binær	og	 indgå	 som	en	dummy	

variabel	med	værdien	0	eller	1	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	Desuden	er	det	en	forudsætning,	at	data	

er	 normalfordelt,	 og	 at	 der	 er	 varianshomogenitet	 på	 alle	 niveauer	 i	 data	 (Jensen	 &	 Knudsen,	

2017).	 Regressionsanalysen	 forudsætter	 endvidere,	 at	 observationerne	 er	 uafhængige	 af	

hinanden,	hvilket	betyder,	at	ingen	af	observationerne	må	være	indbyrdes	korrelerede	(Jensen	&	

Knudsen,	2017).	Regressionsanalysen	stiller	 til	 gengæld	 ikke	krav	 til	 stikprøvestørrelsen,	men	alt	

andet	 lige	 vil	 muligheden	 for	 at	 finde	 signifikante	 sammenhænge	 oftest	 være	 større,	 hvis	

stikprøven	er	stor,	end	hvis	den	er	lille	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

	

Med	henblik	 på	 at	 teste	 vores	 overordnede	hypoteser,	H1	og	H2,	 ville	 vi	 have	udført	 to	 simple	

regressioner.	 Den	 uafhængige	 variabel	 for	 begge	 regressioner	 ville	 være	 den	 visuelle	

opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet,	hvor	 den	 afhængige	 variabel	 for	 den	 ene	 regression	 ville	

være	opfattelsen	af	produktets	 kvalitet,	mens	den	afhængige	variabel	 for	den	anden	 regression	

ville	være	opfattelsen	af	produktets	bæredygtighed.		

	

Forud	 for	 fortolkningen	 af	 outputtet	 fra	 de	 simple	 regressioner	 ville	 vi	 have	 tjekket,	 hvorvidt	

forudsætningerne	 om	 normalfordeling	 og	 varianshomogenitet	 er	 opfyldt.	 Dette	 ville	 vi	 have	
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vurderet	 på	 baggrund	 af	 histogrammet	 og	 p-p	 plottet	 samt	 det	 tilhørende	 scatterplot	 i	 de	

respektive	outputs	fra	de	to	regressioner.		

	

Herefter	ville	vi	 indlede	fortolkningen	af	data	på	baggrund	af	tabellen	Model	Summary	ved	at	se	

nærmere	på	R,	R2	og	den	 justerede	R2	 for	hver	af	de	to	udførte	regressioner.	Disse	værdier	ville	

give	os	 indblik	 i,	hvor	 stor	en	del	af	 variationen	 i	henholdsvis	den	ene	og	den	anden	afhængige	

variabel,	som	kan	forklares	af	den	uafhængige	variabel.		

	

Dernæst	ville	vi	se	nærmere	på	F-testen,	som	fremgår	af	outputtenes	ANOVA	tabel.	Dette	ville	vi	

gøre	med	 henblik	 på	 at	 finde	 ud	 af,	 om	 den	 uafhængige	 variabel	 har	 signifikant	 indflydelse	 på	

henholdsvis	 den	 ene	 og	 den	 anden	 afhængige	 variabel.	 Endvidere	 ville	 vi	 se	 nærmere	 på	

outputtenes	 koefficient-tabel,	 hvorigennem	 vi	 kan	 få	 indsigt	 i	 hældningskoefficienten	 ved	

aflæsning	 af	 den	 estimerede	 og	 den	 standardiserede	 β-koefficient.	 Disse	 værdier	 kan	 give	 os	

indblik	 i,	 hvor	 meget	 henholdsvis	 den	 ene	 og	 den	 anden	 afhængige	 variabel	 vil	 stige,	 når	 den	

uafhængige	variabel	stiger	med	1.	

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 fortolkning	 af	 de	 udførte	 regressionsanalyser	 ville	 vi	 have	 været	 i	

stand	til	at	udlede,	hvorvidt	H1	og	H2	bør	forkastes	eller	ej.		

	

4.2.3	Moderator-test	

En	 moderator-test	 har	 til	 formål	 at	 teste,	 hvorvidt	 en	 eller	 flere	 variable	 virker	 som	

interaktionseffekter,	 der	 samvarierer	 med	 den	 uafhængige	 variabel	 (Jensen	 &	 Knudsen,	 2017).	

Moderator-testen	kan	således	give	indsigt	i,	hvorvidt	en	eller	flere	variable	kan	påvirke	den	effekt,	

en	eller	flere	uafhængige	variable	har	på	en	afhængig	variabel	(Jensen	&	Knudsen,	2017).	

	

Med	henblik	på	at	teste	vores	underordnede	hypoteser,	H1a,	H1b	og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c,	

ville	 vi	 have	 udført	 to	 moderator-tests	 for	 de	 mulige	 moderatorer,	 varigheden	 af	 den	 visuelle	

opmærksomhed,	 brandkendskab	 til	 product	 brandet	 og	 brandopfattelse,	 hvad	 angår	 product	

brandets	 kvalitet	og	bæredygtighed.	Moderator-testene	ville	vi	have	udført	med	udgangspunkt	 i	

de	foregående	regressioner.	
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Vi	ville	have	udført	moderator-testene	ved	 indledningsvist	at	generere	nye	variable,	 som	 fanger	

samvariationen	mellem	den	uafhængige	 variabel	 og	de	eventuelle	modererende	 variable.	Dette	

ville	 give	 tre	 nye	 variable	 for	 hver	 moderator-test.	 Herefter	 ville	 vi	 udføre	 en	 regression	 med	

henholdsvis	det	ene	og	det	andet	sæt	af	nye	variable	som	uafhængige	variable	og	opfattelsen	af	

henholdsvis	 kvalitet	 og	 bæredygtighed	 som	 afhængig	 variabel.	 Dernæst	 ville	 vi	 på	 baggrund	 af	

koefficient-tabellen,	som	fremgår	af	regressionernes	output,	være	i	stand	til	at	vurdere,	om	der	er	

signifikante	interaktionseffekter.	Dette	kunne	have	givet	os	indsigt	i,	hvorvidt	de	testede	variable	

er	 modererende	 for	 den	 effekt,	 den	 visuelle	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 har	 på	

opfattelsen	af	produktets	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

På	baggrund	af	sådanne	moderator-tests	ville	vi	have	været	i	stand	til	at	udlede,	hvorvidt	H1a,	H1b	

og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c	bør	forkastes	eller	ej.	
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KAPITEL	5:	ANALYSE	OG	DISKUSSION	

Det	 følgende	 kapitel	 har	 til	 formål	 at	 analysere	 og	 diskutere	 resultater	 fra	 dataanalysen	 med	

henblik	på	at	besvare	vores	problemformulering.	

	

Grundet	 COVID-19	 pandemien	 har	 det,	 som	nævnt,	 ikke	 være	muligt	 at	 indsamle	 data,	 hvorfor	

dette	kapitel	vil	 tage	udgangspunkt	 i	 fire	tænkelige	scenarier,	som,	vi	vurderer,	er	mulige	udfald	

for	dataanalysen:		

	

1. Første	 scenarie	 bygger	 på	 en	 antagelse	 om,	 at	 der	 ikke	 findes	 belæg	 for	 at	 forkaste	

hypoteserne,	hvorfor	samtlige	hypoteser	kan	accepteres.	
	

2. Det	andet	scenarie	baseres	på	en	 formodning	om,	at	der	 findes	belæg	for	at	 forkaste	de	

overordnede	hypoteser,	men	at	der	ved	yderligere	arbejde	med	data	findes	måder,	hvorpå	

hypoteserne	alligevel	kan	accepteres.	
	

3. Tredje	scenarie	bygger	ligeledes	på	en	antagelse	om,	at	der	findes	belæg	for	at	forkaste	de	

overordnede	hypoteser,	men	at	der	 ved	 yderligere	arbejde	med	data	 ikke	 findes	måder,	

hvorpå	hypoteserne	alligevel	kan	accepteres.	
	

4. Fjerde	og	 sidste	 scenarie	baseres	også	på	en	 formodning	om,	 at	 der	 findes	belæg	 for	 at	

forkaste	de	overordnede	hypoteser,	men	at	det	ved	en	gennemgang	af	data	observeres,	at	

ganske	 få	 eller	 slet	 ingen	 af	 testpersonerne	 rent	 faktisk	 har	 set	 corporate	 logoet	 på	

produktemballagen.		

	

De	fire	scenarier	dækker	et	bredt	udfaldsrum,	men	vi	er	bevidste	om,	at	de	i	sig	selv	blot	udgør	et	

lille	udsnit	af	dataanalysens	mange	mulige	udfald.		

	

5.1	Scenarie	1	

Det	 første	 scenarie	 indebærer,	 at	 de	 udførte	 regressionsanalyser	 begge	 viser	 en	 p-værdi	 under	

0,05.	Dette	 betyder,	 at	 der	 ud	 fra	 et	 signifikansniveau	 på	 0,05	 ikke	 er	 belæg	 for	 at	 forkaste	 de	

overordnede	hypoteser,	H1	og	H2,	hvorfor	disse	accepteres.	Ydermere	indebærer	dette	scenarie,	
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at	 de	 udførte	 moderator-tests	 begge	 viser	 signifikante	 interaktionseffekter	 for	 samtlige	 af	 de	

testede	 variable.	 Dette	 vil	 sige,	 at	 der	 heller	 ikke	 er	 belæg	 for	 at	 forkaste	 de	 underordnede	

hypoteser,	H1a,	H1b	og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c,	hvorfor	disse	ligeledes	accepteres.	

	

Dét,	at	H1	og	H2	accepteres,	betyder,	at	visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	

emballage	øger	opfattelsen	af	produktets	kvalitet	og	bæredygtighed.	Med	andre	ord	vil	det	sige,	at	

der	 er	 en	 sammenhæng	mellem,	 at	 testpersonerne	 rent	 faktisk	 ser	 P&G	og	Unilevers	corporate	

logo	 på	 et	 produkts	 emballage	 og	 deres	 opfattelse	 af	 produktet,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	

bæredygtighed.	

	

Det	 kan	hermed	udledes,	 at	P&G	og	Unilevers	corporate	 logoer	 hver	 især	 faciliterer	en	 forward	

spillover	 effect,	 hvor	 opfattelsen	 af	 P&G	og	Unilevers	 corporate	 brand	 påvirker	 testpersonernes	

opfattelse	af	virksomhedernes	product	brands	(jf.	2.6	Spillover	Effects).	Det	kan	altså	siges,	at	P&G	

og	 Unilevers	 corporate	 logoer	 hver	 især	 fungerer	 som	 et	 indflydelsesrigt	 cue	 for	 kvalitet	 og	

bæredygtighed,	hvorfor	der	må	være	tale	om,	at	P&G	og	Unilevers	corporate	logoer	som	cues	kan	

karakteriseres	 af	 en	 høj	 predictive	 og	 confidence	 value	 (jf.	 2.2	 Cue	 Utilization	 Theory).	 Dette	

betyder,	 at	 testpersonerne	 i	 høj	 grad	 må	 formodes	 at	 associere	 disse	 cues	 med	 kvalitet	 og	

bæredygtighed	(predictive	value),	og	samtidig	at	testpersonerne	i	høj	grad	må	have	tillid	til,	at	de	

på	 baggrund	 af	 corporate	 logoerne	 som	 cues	 er	 i	 stand	 til	 at	 vurdere	 kvaliteten	 og	

bæredygtigheden	af	et	produkt	nøjagtigt	(confidence	value).		

	

I	 P&G	 og	 Unilevers	 tilfælde	 kan	 der	 altså	 argumenteres	 for,	 at	 den	 anvendte	 Token	 Endorser	

strategi	virker	efter	hensigten,	idet	P&G	og	Unilevers	corporate	brands	gennem	synliggørelsen	af	

corporate	logoet	har	vist	sig	at	være	understøttende	for	kvaliteten	og	bæredygtigheden	af	deres	

produkter	(jf.	2.5.2	Endorsed	Brands).		

	

Ydermere	 kan	 det	 antages,	 at	 P&G	 og	 Unilever	 har	 formået	 at	 styrke	 kendskabet	 til	 deres	

corporate	brands	gennem	synliggørelsen	af	disse	og	skabe	et	stærkt	image,	som	bygger	på	kvalitet	

og	bæredygtighed	 (jf.	 2.3	Brand	Equity).	Det	 kan	dermed	 siges,	 at	 både	P&G	og	Unilever	udgør	
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stærke	værdifulde	corporate	brands,	som	blandt	forbrugerne	står	for	kvalitet	og	bæredygtighed,	

hvilket	er	værdifuldt	for	begge	virksomheder	såvel	som	for	deres	kunder	(jf.	2.3	Brand	Equity).		

	

Dét,	at	H1a,	H1b	og	H1c	samt	H2a,	H2b	og	H2c	accepteres,	betyder,	at	varigheden	af	den	visuelle	

opmærksom,	 brandkendskabet	 til	 product	 brandet	 og	 brandopfattelsen,	 hvad	 angår	 product	

brandets	kvalitet	og	bæredygtighed,	alle	fungerer	som	moderatorer	for	H1	og	H2.	Med	andre	ord	

vil	 det	 sige,	 at	 de	modererende	 variable	 fungerer	 som	 interaktionseffekter	mellem	den	 visuelle	

opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 på	 et	 produkts	 emballage	 og	 opfattelsen	 af	 produktets	

kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Det	 kan	 blandt	 andet	 udledes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 på	 et	 produkts	

emballage	har	en	større	effekt	på	opfattelsen	af	et	produkts	kvalitet	og	bæredygtighed,	når	den	

visuelle	 opmærksomhed	 er	 af	 længere	 varighed.	 Det	 vil	 sige,	 at	 jo	 længere	 varigheden	 af	 den	

visuelle	 opmærksomhed	 på	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 er,	 jo	 større	 er	 effekten	 på	

testpersonernes	 produktopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Dette	 kan	 forklares	

ved,	 at	 hvis	 noget	 tiltrækker	 mere	 opmærksomhed,	 vil	 det	 have	 en	 større	 indflydelse	 på	

forbrugeres	opfattelse	(Mundel,	Huddleston,	Behe,	Sage,	&	Latona.	2018).	

	

Endvidere	 kan	 det	 udledes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 på	 et	 produkts	

emballage	 har	 en	 større	 effekt	 på	 opfattelsen	 af	 et	 produkts	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 når	

product	brandet	 ikke	er	kendt.	Det	vil	 sige,	at	 jo	mindre	kendt	et	product	brand	 er,	 jo	 større	er	

effekten	 på	 testpersonernes	 produktopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	

Eksempelvis	 kan	 det	 formodes,	 at	 Seventh	 Generation,	 som	 står	 bag	 diverse	

husholdningsprodukter	 til	 hjemmet,	 vil	 være	 blandt	 de	mindre	 kendte	product	 brands	 (Seventh	

Generation,	2019),	hvor	Dove,	som	står	bag	en	række	hud-	og	hårpleje	produkter,	vil	være	blandt	

de	mere	kendte	product	brands	(Dove,	2020).	Det	antages	derfor,	at	effekten	ikke	vil	være	lige	så	

stor	 for	Dove	som	for	Seventh	Generation.	Dette	bunder	 i,	at	hvis	product	brandet	 i	 forvejen	er	

meget	 kendt,	må	 det	 alt	 andet	 lige	 overskygge	 den	 eventuelle	 effekt,	 corporate	 brandet	 kunne	

have	på	opfattelsen	af	et	produkt.	

	



	 76	

Desuden	kan	det	udledes,	at	visuel	opmærksomhed	på	corporate	logoet	på	et	produkts	emballage	

har	en	større	effekt	på	opfattelsen	af	et	produkts	kvalitet	og	bæredygtighed,	når	product	brandet	

ikke	opfattes	som	god	kvalitet	og	bæredygtigt.	Det	vil	sige,	at	jo	mindre	et	product	brand	opfattes	

som	 værende	 af	 god	 kvalitet	 og	 bæredygtigt,	 jo	 større	 er	 effekten	 på	 testpersonernes	

produktopfattelse,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Eksempelvis	 kan	 det	 formodes,	 at	

Domestos,	 som	 står	 bag	 en	 række	 rengøringsartikler,	 vil	 opfattes	 som	 værende	 mindre	

bæredygtigt,	 fordi	 produkterne	 indeholder	 skrappe	 kemikalier	 (Domestos,	 2020),	 hvor	 Neutral,	

som	står	bag	en	lang	række	husholdnings-	og	personlig	plejeprodukter,	vil	opfattes	som	værende	

mere	 bæredygtigt,	 fordi	 produkterne	 hverken	 indeholder	 parfume	 eller	 farvestoffer	 (Neutral,	

2019).	 Det	 antages	 derfor,	 at	 effekten	 ikke	 vil	 være	 lige	 så	 stor	 for	 Neutral	 som	 for	 Domestos.	

Dette	bunder	i,	at	hvis	product	brandet	i	forvejen	opfattes	som	værende	bæredygtigt	eller	af	god	

kvalitet,	må	det	alt	andet	lige	overskygge	den	eventuelle	effekt,	corporate	brandet	kunne	have	på	

opfattelsen	af	et	produkts	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

5.1.1	Opsamling	på	scenarie	1	

Det	 kan	 alt	 i	 alt	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 udledes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 P&G	 og	

Unilevers	corporate	 logo	på	produktemballagen	øger	opfattelsen	af	deres	produkter,	hvad	angår	

kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Dette	 skyldes,	 at	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 faciliterer	 en	

forward	spillover	effect,	idet	logoet	fungerer	som	cue	for	kvalitet	og	bæredygtighed.	Desuden	kan	

det	 udledes,	 at	 denne	 effekt	 er	 modereret	 af	 varigheden	 af	 den	 visuelle	 opmærksomhed,	

brandkendskabet	til	product	brandet	og	brandopfattelsen,	hvad	angår	product	brandets	kvalitet	og	

bæredygtighed.		

	

	
Figur	14:	Strukturel	ligningsmodel	for	scenarie	1	(Egen	tilvirkning)	
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Det	 har	 altså	 været	 fordelagtigt	 for	 P&G	 og	 Unilever	 at	 tilføje	 deres	 corporate	 logo	 på	

produktemballagen,	 hvorfor	 deres	 corporate	 logo	 fortsat	 bør	 fremgå	 på	 samtlige	 af	 deres	

produkter.	Ydermere	har	P&G	og	Unilever	ved	skiftet	fra	en	House	of	Brands	til	en	Token	Endorser	

strategi	 kunnet	 nyde	 godt	 af,	 at	 deres	 corporate	 brand	har	 smittet	 positivt	 af	 på	 deres	product	

brands.	Der	kan	altså	argumenteres	for,	at	det	har	været	gavnligt	for	P&G	og	Unilever,	at	de	har	

valgt	at	skifte	strategi	og	prioritere	flere	ressourcer	til	diverse	corporate	branding	aktiviteter	med	

henblik	på	at	synliggøre	deres	corporate	brands.	Dog	bør	P&G	og	Unilever	være	opmærksomme	

på,	at	selvom	deres	brands	kan	smitte	positivt	af	på	hinanden,	er	der	også	risiko	for,	at	brandsene	

kan	 smitte	 negativt	 af	 på	 hinanden.	 Fremover	 bør	 P&G	 og	 Unilever	 derfor	 være	 ekstra	

opmærksomme	på	at	forebygge	dårlig	omtale	af	både	deres	corporate	og	product	brands	(jf.	2.5.2	

Endorsed	Brands).	

	

Ud	fra	dette	scenarie	indikerer	vores	studie	således,	at	tilstedeværelsen	af	et	corporate	logo	på	en	

virksomheds	 produkter	 i	 dagligvarehandlen	 kan	 facilitere	 en	 forward	 spillover	 effect,	 hvor	 dét,	

virksomhedens	 corporate	 brand	 står	 for,	 overføres	 til	 virksomhedens	 product	 brands.	 Studiet	

indikerer	altså,	 at	et	corporate	 logo	 rent	 faktisk	 kan	 fungere	 som	et	cue	 for	dét,	 som	corporate	

brandet	står	for.	Ergo	kan	det	siges,	at	tilstedeværelsen	af	et	corporate	logo	på	produktemballage	

kan	påvirke	forbrugeres	opfattelse	af	produkter	ved	dagligvareindkøb.		

	

Det	tyder	altså	på,	at	det	for	mærkevareproducenter	i	fast-moving	consumer	goods	industrien	kan	

være	fordelagtigt	at	have	deres	corporate	 logo	på	produktemballagen,	hvis	de	gerne	vil	have,	at	

dét,	deres	corporate	brand	står	for,	skal	smitte	af	på	deres	product	brands.	Ydermere	tyder	det	på,	

at	det	i	så	fald	vil	være	mere	gavnligt	for	mærkevareproducenterne	at	anvende	en	Token	Endorser	

strategi	frem	for	en	House	of	Brands	strategi.	

	

5.2	Scenarie	2	

Det	andet	scenarie	indebærer,	at	de	udførte	regressionsanalyser	begge	viser	en	p-værdi	over	0,05.	

Dette	betyder,	at	der	ud	fra	et	signifikansniveau	på	0,05	er	belæg	for	at	forkaste	de	overordnede	

hypoteser,	H1	og	H2,	hvorfor	disse	ikke	accepteres.	På	baggrund	heraf	arbejder	vi	videre	med	data	

med	henblik	 på	 at	 finde	måder,	 hvorpå	hypoteserne	 alligevel	 kan	 accepteres.	Det	 testes	 blandt	
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andet,	 hvorvidt	 hypoteserne	 kan	 accepteres	 for	 enten	 P&G	 eller	 Unilever.	 Ligeledes	 testes	 det,	

hvorvidt	 hypoteserne	 kan	 accepteres	 ved	 frasortering	 af	 bestemte	 testpersoner	 på	 baggrund	 af	

henholdsvis	 køn,	 alder,	 brandkendskab	 til	 corporate	 brandet	 og	 brandopfattelse,	 hvad	 angår	

corporate	brandets	kvalitet	og	bæredygtighed.		

	

5.2.1	P&G	vs.	Unilever	

Vi	ville	blandt	andet	have	undersøgt,	om	de	overordnede	hypoteser,	H1	og	H2,	kan	accepteres	for	

enten	P&G	eller	Unilever.	Dette	bunder	i	en	antagelse	om,	at	der	potentielt	set	kan	være	forskel	

på,	 om	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 rent	 faktisk	 opfattes	 som	 et	 cue	 for	 kvalitet	 og	

bæredygtighed	og	dermed	faciliterer	en	 forward	spillover	effect.	Dog	har	vi	 ikke	noget	argument	

for,	 at	 P&G	 skulle	 fungere	 som	 et	mere	 indflydelsesrigt	 cue	 for	 kvalitet	 og	 bæredygtighed	 end	

Unilever	 eller	 omvendt.	Dette	 skyldes	blandt	 andet,	 at	 P&G	og	Unilever	begge	er	 eksempler	 på	

virksomheder,	 som	 har	 haft	 succes	med	 deres	 arbejde	 inden	 for	 corporate	 social	 responsibility	

(Lindsay,	2014).	 Samtidig	viser	en	undersøgelse	 foretaget	blandt	marketingfolk,	 at	både	P&G	og	

Unilever	anses	for	at	være	de	bedste	til	at	udvise	samfundsansvar	og	etisk	adfærd	(O’Reilly,	2014).	

På	baggrund	heraf	kan	vi	ikke	sige	noget	om,	hvorvidt	H1	og	H2	vil	kunne	accepteres	for	P&G	og	

ikke	for	Unilever	eller	omvendt.		

	

5.2.2	Køn	

Vi	 ville	 ligeledes	 have	 undersøgt,	 om	 køn	 kan	 have	 en	 indflydelse	 på,	 hvorvidt	 de	 overordnede	

hypoteser,	H1	og	H2,	kan	accepteres	eller	ej.	Dette	bunder	blandt	andet	 i,	at	køn	har	betydning	

for,	 hvor	 meget	 kvalitets-	 og	 miljøbevidsthed	 præger	 købsmønstre	 hos	 de	 danske	 forbrugere	

(Rudbeck,	2018;	CSR.dk,	2016).	Eksempelvis	viser	en	rapport	fra	Aarhus	Universitet,	at	kvinder	er	

mere	 villige	 til	 at	 betale	 ekstra	 for	 god	 fødevarekvalitet	 (Rudbeck,	 2018).	 Endvidere	 viser	 en	

undersøgelse,	 at	 kvinder	 er	 mere	 klimabevidste	 end	 mænd	 (CSR.dk,	 2016).	 Samtidig	 viser	 en	

fødevareanalyse	 foretaget	af	 Landbrug	&	Fødevarer,	 at	 kvinder	går	mere	op	 i,	 hvad	de	 lægger	 i	

kurven	 end	 mænd,	 hvorfor	 kvinder	 i	 langt	 højere	 grad	 læser	 varedeklarationer	 end	 mænd	

(Landbrug	&	Fødevarer,	2014).	På	baggrund	heraf	antages	det,	at	H1	og	H2	vil	kunne	accepteres	

for	de	kvindelige	testpersoner.	
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5.2.3	Alder	

Desuden	ville	vi	have	undersøgt,	om	alder	kan	have	en	 indflydelse	på,	hvorvidt	de	overordnede	

hypoteser,	 H1	 og	 H2,	 kan	 accepteres	 eller	 ej.	 Dette	 bunder	 blandt	 andet	 i,	 at	 alder	 har	 en	

betydning	 for,	 hvor	 meget	 kvalitetsbevidsthed	 og	 bæredygtighed	 præger	 købsmønstre	 hos	 de	

danske	 forbrugere	 (Pedersen,	 2015;	 Skovlund,	 2018).	 Eksempelvis	 viser	 en	 undersøgelse,	 at	

kvalitetsbevidstheden	 hos	 danske	 forbrugere	 stiger	 i	 takt	 med	 alderen	 (Pedersen,	 2015).	

Undersøgelsen	viser	ligeledes,	at	kvalitet	vægtes	som	den	vigtigste	parameter	i	købsprocessen	hos	

hele	 62	 procent	 af	 de	 ældre	 over	 55	 år,	 mens	 dette	 kun	 gælder	 for	 49	 procent	 af	 de	 unge	

(Pedersen,	2015).	Endvidere	viser	en	undersøgelse,	at	hver	tredje	af	de	18	til	35	årige	har	fravalgt	

produkter,	fordi	de	ikke	var	tilstrækkeligt	bæredygtige,	mens	dette	kun	gælder	for	hver	femte	af	

de	36	til	55	årige	(Skovlund,	2018).	Desuden	er	det	hele	47	procent	af	de	unge	mellem	18	og	35	år,	

som	har	gjort	en	stor	indsats	for	at	leve	bæredygtigt,	hvilket	kun	gælder	for	30	procent	af	de	36	til	

55	årige	og	for	31	procent	af	de	ældre	over	55	år	(Skovlund,	2018).	På	baggrund	heraf	antages	det,	

at	H1	(omhandlende	kvalitet)	vil	kunne	accepteres	for	de	ældre	testpersoner	over	55	år,	mens	det	

antages,	 at	 H2	 (omhandlende	 bæredygtighed)	 vil	 kunne	 accepteres	 for	 de	 yngre	 testpersoner	

mellem	18	og	35	år.		

	

5.2.4	Brandkendskab	

Vi	ville	ligeledes	have	undersøgt,	om	brandkendskab	til	corporate	brandet	kan	have	en	indflydelse	

på,	 hvorvidt	 de	 overordnede	 hypoteser,	 H1	 og	 H2,	 kan	 accepteres	 eller	 ej.	 Dette	 bygger	 på	 en	

formodning	om,	at	der	hos	dem,	som	ikke	kender	henholdsvis	P&G	og	Unilever,	 ikke	vil	være	en	

effekt	af	corporate	logoet.	Dette	beror	på,	at	der	alt	andet	lige	må	være	større	sandsynlighed	for,	

at	man	ved,	hvad	corporate	logoet	står	for,	hvis	man	kender	corporate	brandet.	På	baggrund	heraf	

antages	det,	 at	H1	og	H2	vil	 kunne	accepteres	 for	de	 testpersoner,	 som	har	et	 vist	 kendskab	 til	

henholdsvis	P&G	og	Unilever.		

	

5.2.5	Brandopfattelse	

Desuden	ville	vi	have	undersøgt,	om	brandopfattelse,	hvad	angår	corporate	brandets	kvalitet	og	

bæredygtighed,	kan	have	 en	 indflydelse	på,	 hvorvidt	 de	overordnede	hypoteser,	H1	og	H2,	 kan	

accepteres	 eller	 ej.	 Dette	 bygger	 på	 en	 antagelse	 om,	 at	 der	 hos	 dem,	 som	 ikke	 mener,	 at	
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henholdsvis	 P&G	 og	Unilever	 står	 for	 god	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 ikke	 vil	 være	 en	 effekt	 af	

corporate	 logoet.	 Dette	 beror	 på,	 at	 effekten	 rent	 faktisk	 går	 ud	 på,	 at	 corporate	 logoet	 skal	

fungere	 som	 cue	 for	 netop	 kvalitet	 og	 bæredygtighed,	 hvorfor	 det	 alt	 andet	 lige	 må	 være	 en	

forudsætning,	 at	 testpersonerne	 i	 forvejen	 mener,	 at		 corporate	 brandet	 står	 for	 kvalitet	 og	

bæredygtighed.	 På	 baggrund	 heraf	 antages	 det,	 at	 H1	 og	 H2	 vil	 kunne	 accepteres	 for	 de	

testpersoner,	som	mener,	at	henholdsvis	P&G	og	Unilever	står	for	god	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

5.2.6	Opsamling	på	scenarie	2	

Det	 kan	 alt	 i	 alt	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 udledes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 P&G	 og	

Unilevers	 corporate	 logo	 på	 produktemballagen	 ikke	 umiddelbart	 øger	 opfattelsen	 af	 deres	

produkter,	hvad	angår	kvalitet	og	bæredygtighed.	Hertil	kan	det	udledes,	at	der	ikke	findes	noget	

belæg	for,	at	denne	effekt	kun	eksisterer	for	P&G	og	ikke	Unilever	eller	omvendt.	Dog	antages	det,	

at	tilstedeværelsen	af	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	på	produktemballage	vil	øge	opfattelsen	af	

produkternes	 kvalitet	 for	 henholdsvis	 kvinder	 og	 ældre	 over	 55	 år	 samt	 opfattelsen	 af	

produkternes	 bæredygtighed	 for	 henholdsvis	 kvinder	 og	 unge	 mellem	 18	 og	 35	 år.	 Endvidere	

antages	det,	at	tilstedeværelsen	af	corporate	logoet	vil	øge	opfattelsen,	hvad	angår	både	kvalitet	

og	bæredygtighed	for	henholdsvis	dem,	som	har	et	vist	kendskab	til	P&G	og	Unilever,	og	dem,	som	

mener,	at	corporate	brandsene	står	for	god	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 kan	 der	 således	 argumenteres	 for,	 at	 henholdsvis	 køn,	 alder,	

brandkendskab	til	corporate	brandet	og	brandopfattelse,	hvad	angår	corporate	brandets	kvalitet	

og	bæredygtighed,	er	medierende	for	den	effekt,	som	den	visuelle	opmærksomhed	på	corporate	

logoet	 har	 på	 opfattelsen	 af	 et	 produkts	 kvalitet	 og	 bæredygtighed.	 Dette	 illustreres	 i	

nedenstående	model:	
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Figur	15:	Strukturel	ligningsmodel	for	scenarie	2	(Egen	tilvirkning)	

	

Ud	 fra	 dette	 scenarie	 indikerer	 vores	 studie	 således,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 en	 virksomheds	

corporate	 logo	 på	 produktemballage	 vil	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 opfattelsen	 af	 produkter	 ved	

dagligvareindkøb	hos	nogle	forbrugere	i	nogle	henseender.	

	

5.3	Scenarie	3	

Det	 tredje	 scenarie	 indebærer,	 at	 de	 udførte	 regressionsanalyser,	 ligesom	 i	 scenarie	 to,	 begge	

viser	en	p-værdi	over	0,05.	Dette	betyder,	at	der	ud	fra	et	signifikansniveau	på	0,05	er	belæg	for	at	

forkaste	de	overordnede	hypoteser,	H1	og	H2,	hvorfor	disse	 ikke	accepteres.	På	baggrund	heraf	

arbejder	vi	videre	med	data,	men	finder	ikke	måder,	hvorpå	hypoteserne	alligevel	kan	accepteres.		

	

Dét,	 at	H1	 og	H2	 ikke	 accepteres,	 betyder,	 at	 visuel	 opmærksomhed	på	 corporate	 logoet	 på	 et	

produkts	emballage	ikke	øger	opfattelsen	af	produktets	kvalitet	og	bæredygtighed.	Med	andre	ord	

vil	 det	 sige,	 at	 der	 ikke	 er	 en	 sammenhæng	mellem,	 at	 testpersonerne	 rent	 faktisk	 ser	 P&G	og	

Unilevers	corporate	 logo	på	et	produkts	emballage	og	deres	opfattelse	af	produktet,	hvad	angår	

kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Det	 kan	 hermed	 udledes,	 at	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logoer	 hver	 især	 ikke	 faciliterer	 en	

forward	 spillover	 effect,	 hvor	 opfattelsen	 af	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 brand	 påvirker	
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testpersonernes	opfattelse	af	virksomhedernes	product	brands	 (jf.	2.6	Spillover	Effects).	P&G	og	

Unilevers	 corporate	 logoer	 kan	 altså	 ikke	 siges	 at	 være	 indflydelsesrige	 cues	 for	 kvalitet	 og	

bæredygtighed	(jf.	2.2	Cue	Utilization	Theory).	

	

I	 P&G	 og	 Unilevers	 tilfælde	 kan	 der	 altså	 argumenteres	 for,	 at	 den	 anvendte	 Token	 Endorser	

strategi	ikke	virker	efter	hensigten,	idet	P&G	og	Unilevers	corporate	brands	gennem	synliggørelsen	

af	corporate	logoet	ikke	har	vist	sig	at	være	understøttende	for	kvaliteten	og	bæredygtigheden	af	

deres	produkter	(jf.	2.5.2	Endorsed	Brands).	

	

Ydermere	 kan	 det	 antages,	 at	 P&G	 og	Unilever	 ikke	 har	 formået	 at	 styrke	 kendskabet	 til	 deres	

corporate	 brands	 tilstrækkeligt	 og	 skabe	 et	 stærkt	 nok	 image,	 hvad	 angår	 kvalitet	 og	

bæredygtighed,	til	at	se	en	effekt	af	deres	corporate	logoer	(jf.	2.3	Brand	Equity).	Det	kan	hermed	

siges,	at	P&G	og	Unilever	ikke	har	formået	at	skabe	corporate	brands,	som	blandt	forbrugerne	står	

for	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

5.3.1	Opsamling	på	scenarie	3	

Det	 kan	 alt	 i	 alt	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 udledes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 P&G	 og	

Unilevers	 corporate	 logo	på	 produktemballagen	 ikke	 øger	 opfattelsen	 af	 deres	 produkter,	 hvad	

angår	kvalitet	og	bæredygtighed.	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	faciliterer	altså	ikke	en	forward	

spillover	effect,	idet	logoet	ikke	fungerer	som	cue	for	kvalitet	og	bæredygtighed.		

	

	
Figur	16:	Strukturel	ligningsmodel	for	scenarie	3	(Egen	tilvirkning)	

	

Det	 har	 altså	 ikke	 været	 fordelagtigt	 for	 P&G	 og	 Unilever	 at	 tilføje	 deres	 corporate	 logo	 på	

produktemballagen.	Ydermere	har	P&G	og	Unilever	ved	skiftet	fra	en	House	of	Brands	til	en	Token	
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Endorser	strategi	 ikke	oplevet,	at	deres	corporate	brand	har	smittet	af	på	deres	product	brands.	

Der	kan	derfor	argumenteres	for,	at	det	ikke	umiddelbart	har	været	gavnligt	for	P&G	og	Unilever,	

at	 de	 har	 valgt	 at	 skifte	 strategi	 og	 allokere	 flere	 ressourcer	 til	 diverse	 corporate	 branding	

aktiviteter	 med	 henblik	 på	 at	 synliggøre	 deres	 corporate	 brands.	 Hertil	 kan	 der	 derfor	

argumenteres	 for,	 at	 det	 vil	 være	 hensigtsmæssigt	 for	 P&G	 og	 Unilever	 at	 genoverveje	

prioriteringen	af	ressourcer	til	corporate	branding	aktiviteter.		

	

Ud	fra	dette	scenarie	indikerer	vores	studie	således,	at	tilstedeværelsen	af	et	corporate	logo	på	en	

virksomheds	 produkter	 i	 dagligvarehandlen	 ikke	 umiddelbart	 kan	 facilitere	 en	 forward	 spillover	

effect,	 hvor	 dét,	 virksomhedens	 corporate	 brand	 står	 for,	 overføres	 til	 virksomhedens	 product	

brands.	Studiet	indikerer	altså,	at	et	corporate	logo	 ikke	umiddelbart	kan	fungere	som	et	cue	for	

dét,	som	corporate	brandet	står	for.	Ergo	kan	det	siges,	at	tilstedeværelsen	af	et	corporate	logo	på	

produktemballage	ikke	påvirker	forbrugeres	opfattelse	af	produkter	ved	dagligvareindkøb.		

	

Det	tyder	altså	på,	at	det	for	mærkevareproducenter	i	fast-moving	consumer	goods	industrien	ikke	

umiddelbart	er	fordelagtigt	at	have	deres	corporate	logo	på	produktemballagen,	da	det	ikke	lader	

til	 at	have	nogen	effekt.	Ydermere	 tyder	det	på,	at	det	 i	 så	 fald	 ikke	umiddelbart	vil	 være	mere	

gavnligt	 for	mærkevareproducenterne,	 at	 operere	med	 en	 Token	 Endorser	 strategi	 frem	 for	 en	

House	of	Brands	strategi.	

	

5.4	Scenarie	4	

Det	 fjerde	 scenarie	 indebærer,	 at	 de	 udførte	 regressionsanalyser,	 ligesom	 i	 scenarie	 to	 og	 tre,	

begge	 viser	 en	 p-værdi	 over	 0,05.	 Dette	 betyder,	 at	 der	 ud	 fra	 et	 signifikansniveau	 på	 0,05	 er	

belæg	 for	 at	 forkaste	 de	 overordnede	 hypoteser,	 H1	 og	H2,	 hvorfor	 disse	 ikke	 accepteres.	 Dog	

observeres	det	ved	en	gennemgang	af	data,	at	ganske	 få	eller	 slet	 ingen	af	 testpersonerne	 rent	

faktisk	har	set	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	på	produktemballagen.		

	

Dét,	at	blot	ganske	få	eller	slet	 ingen	har	set	corporate	logoet,	betyder,	at	 logoet	på	emballagen	

ikke	fremgår	tydeligt	nok	til	at	blive	bemærket	af	testpersonerne,	hvorfor	det	selvfølgelig	ikke	vil	

have	en	effekt	på	deres	produktopfattelse.	Det	kunne	af	denne	årsag	være	hensigtsmæssigt	 for	



	 84	

P&G	og	Unilever	at	 arbejde	med	deres	corporate	 logo	 på	produktemballagen,	 således	at	det	 vil	

blive	bemærket.	Eksempelvis	kunne	P&G	og	Unilever	arbejde	med	størrelsen	og/eller	placeringen	

af	deres	corporate	logo	på	emballagen.	

	

Det	 er	 værd	 at	 bemærke,	 at	 vi	 som	 forbrugere	 bruger	 under	 10	 sekunder	 ved	 en	

dagligvarekategori	 i	 et	 supermarked,	 og	 at	 selve	 valget	 af	 dagligvarer	 kun	 tager	 omkring	 to	

sekunder	 (Sputnik,	 2020).	 Samtidig	 viser	 det	 sig,	 at	 hvis	 vi	 har	 taget	 en	 vare	 i	 hånden,	 vil	 90	

procent	af	os	 lægge	varen	 i	 kurven,	og	heraf	 vil	det	kun	være	15	procent	af	os,	 som	har	 set	på	

bagsiden,	inden	vi	lagde	varen	i	kurven	(Sputnik,	2020).	Noget	tyder	altså	på,	at	P&G	og	Unilever	

bør	overveje,	om	deres	corporate	 logo,	som	på	nuværende	tidspunkt	er	placeret	på	bagsiden	af	

deres	emballage,	i	stedet	skal	placeres	på	forsiden	af	emballagen.	

	

Herudover	viser	et	studie	af	Bialkova	og	van	Trijp	(2010),	omhandlende	næringsdeklarationer	og	

mærkninger,	at	størrelse	og	placering	af	sådanne	labels	er	afgørende	for	at	tiltrække	forbrugeres	

opmærksomhed.	 Studiet	 påviser,	 at	 større	 labels	 og		 labels,	 som	 er	 placeret	 på	 forsiden	 af	

emballagen,	hurtigere	fanger	forbrugeres	opmærksomhed	(Bialkova	&	van	Trijp,	2010).	Ligeledes	

viser	et	studie	af	Becker,	Bello,	Sundar,	Peltier	og	Bix	(2015),	at	det	er	mere	effektivt	at	tiltrække	

forbrugeres	opmærksomhed,	hvis	næringsdeklarationer	og	mærkninger	er	placeret	på	forsiden	af	

emballagen	end	på	bagsiden.	Dette	understøtter,	at	P&G	og	Unilever	helt	klart	bør	overveje,	om	

deres	corporate	 logo	 skal	 placeres	på	 forsiden	 i	 stedet	 for	på	bagsiden	af	 emballagen.	 Samtidig	

indikerer	 det,	 at	 P&G	 og	 Unilever	 også	 bør	 overveje,	 om	 de	 skal	 opjustere	 størrelsen	 af	 deres	

corporate	logo	på	emballagen.	

	

5.4.1	Opsamling	på	scenarie	4	

Det	 kan	 alt	 i	 alt	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 udledes,	 at	 P&G	og	Unilevers	 corporate	 logo	 på	

emballagen	ikke	fremgår	tydeligt	nok	til	at	blive	bemærket	af	testpersonerne.	Hermed	er	det	ikke	

muligt	 at	 sige	 noget	 om,	 hvilken	 effekt	 tilstedeværelsen	 af	 P&G	og	Unilevers	 corporate	 logo	på	

produktemballagen	har	på	opfattelsen	af	deres	produkter,	hvad	angår	kvalitet	og	bæredygtighed.		
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I	 P&G	 og	 Unilevers	 tilfælde	 kan	 der	 således	 argumenteres	 for,	 at	 de	 bør	 arbejde	 med	 deres	

corporate	logo	på	produktemballagen	med	henblik	på	at	øge	sandsynligheden	for,	at	det	vil	blive	

bemærket.	Mere	konkret	bør	P&G	og	Unilever	placere	deres	corporate	 logo	på	forsiden	 i	stedet	

for	bagsiden	af	 emballagen	og	overveje	 at	opjustere	 størrelsen	af	 logoet,	 da	dette	hurtigere	og	

mere	effektivt	fanger	forbrugeres	opmærksomhed.		

	

På	baggrund	af	ovenstående	tyder	det	altså	på,	at	mærkevareproducenter	i	fast-moving	consumer	

goods	industrien	med	fordel	kan	arbejde	med	størrelse	og	placering	af	deres	corporate	logo,	hvis	

de	 ønsker	 at	 tiltrække	 forbrugernes	 opmærksomhed	 på	 corporate	 logoet	 på	 deres	

produktemballage.	



	

KAPITEL	6	
	 Konklusion	
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KAPITEL	6:	KONKLUSION	

Denne	afhandling	har	haft	til	formål	at	undersøge,	hvilken	effekt	tilstedeværelsen	af	et	corporate	

logo	på	produktemballage	har	på	forbrugeres	opfattelse	af	produkter	ved	dagligvareindkøb.	

	

Vores	 afhandling	 tager	 udgangspunkt	 i	 mærkevareproducenterne	 P&G	 og	 Unilever	 og	 har	 sit	

primære	afsæt	i	brands	og	branding.	Ved	en	kortlægning	af,	hvad	et	brand	er,	har	vi	fundet	frem	

til,	at	et	brand	er	et	navn,	label,	symbol	og/eller	design,	som	bærer	en	særlig	mening.	Hertil	har	vi	

fundet	ud	af,	at	et	brand	konstitueres	af	en	række	komponenter,	hvoraf	særligt	logoet,	som	også	

indkapsler	navnet,	 fungerer	 som	et	 symbol	 for	alt	dét,	et	brand	 står	 for.	 Ydermere	er	 vi	 ved	en	

gennemgang	 af	 Cue	 Utilization	 Theory	 nået	 frem	 til,	 at	 en	 brandkomponent,	 såsom	 P&G	 og	

Unilevers	corporate	 logo,	 kan	 fungere	 som	et	cue,	der	 kan	 være	med	 til	 at	 influere	 forbrugeres	

produktopfattelse.	Ved	at	se	nærmere	på	begrebet	brand	equity,	er	vi	ligeledes	blevet	klogere	på,	

hvordan	virksomheder,	såsom	P&G	og	Unilever,	kan	opbygge	stærke	brands,	der	skaber	værdi	for	

virksomhederne	 såvel	 som	 for	 deres	 kunder.	 Desuden	 har	 vi	 opnået	 en	 dybere	 forståelse	 af,	

hvordan	branding	disciplinen	har	udviklet	sig	gennem	tiden,	hvorigennem	vi	har	tilegnet	os	viden	

om	samspillet	mellem	product	branding	og	corporate	branding.	Vi	har	ligeledes	ved	at	gå	i	dybden	

med	en	række	brandarkitekturer	fastslået,	at	P&G	og	Unilever	hver	især	opererer	med	en	Token	

Endorser	 strategi,	 hvor	 deres	 corporate	 brand	er	 understøttende	 for	 deres	product	 brands	med	

formålet	 om	 at	 styrke	 opfattelsen	 af	 de	 enkelte	 produkter.	 Endvidere	 har	 vi	 nøje	 gennemgået	

litteraturen	 om	 spillover	 effects,	 hvilket	 har	 givet	 os	 et	 indblik	 i,	 hvordan	 brands	 indbyrdes	 kan	

påvirke	 hinanden	 i	 en	 brandportefølje.	 Dog	 har	 denne	 gennemgang	 ikke	 givet	 os	 fuld	 indsigt	 i,	

hvilken	 effekt	 corporate	 logoer	 har,	 når	 de	 anvendes	 som	 endorsers	 på	 produktemballage	 i	

dagligvarehandlen.	 På	 baggrund	 heraf	 har	 vi	 opstillet	 en	 række	 hypoteser	 for	 at	 belyse	 netop	

dette.		

	

Vi	har	som	en	del	af	afhandlingen	planlagt	et	eye-tracking	studie	og	en	spørgeskemaundersøgelse	

med	henblik	på	at	teste	vores	hypoteser	og	dermed	besvare	vores	problemformulering.	Grundet	

den	 nuværende	 COVID-19	 pandemi	 og	 lukningen	 af	 CBS	 Campus	 som	 resultat	 deraf	 har	 vi	 dog	

været	 forhindret	 i	 at	 udføre	 det	 planlagte	 eksperiment,	 idet	 vi	 ikke	 har	 haft	 adgang	 til	 CBS’	

SenseLab.	Vores	analyse	og	diskussion	har	derfor	taget	udgangspunkt	i	fire	tænkte	scenarier,	som,	
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vi	har	vurderet,	er	mulige	udfald	for	dataanalysen.	På	baggrund	heraf	vil	der	videre	konkluderes	på	

de	fire	scenarier	hver	især.		

	

6.1	Scenarie	1	

I	 det	 første	 scenarie	 har	 vi	 accepteret	 H1	 og	 H2,	 hvorfor	 det	 kan	 konkluderes,	 at	 visuel	

opmærksomhed	 på	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 øger	

opfattelsen	af	produkternes	 kvalitet	og	bæredygtighed.	Vi	 har	 ligeledes	accepteret	H1a,	H1b	og	

H1c	 samt	H2a,	 H2b	 og	H2c,	 hvorfor	 det	 kan	 konkluderes,	 at	 visuel	 opmærksomhed	 på	 P&G	 og	

Unilevers	corporate	 logo	har	en	større	effekt,	1)	når	den	visuelle	opmærksomhed	er	af	 længere	

varigheden,	 2)	 når	product	 brandet	 ikke	 er	 kendt,	 og	 3)	 når	product	 brandet	 ikke	 opfattes	 som	

værende	af	god	kvalitet	og	bæredygtigt.	

	

Det	 kan	 hermed	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 konkluderes,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 P&G	 og	

Unilevers	corporate	logo	på	deres	produkters	emballage	har	en	positiv	effekt	på	testpersonernes	

produktopfattelse.	 Dette	 skyldes,	 at	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 faciliterer	 en	 forward	

spillover	effect,	 idet	 logoet	 fungerer	som	et	cue	 for	kvalitet	og	bæredygtighed.	Samtidig	kan	det	

konkluderes,	 at	 den	 positive	 effekt,	 som	 tilstedeværelsen	 af	 corporate	 logoet	 har	 på	

produktopfattelsen,	 er	 modereret	 af	 varigheden	 af	 den	 visuelle	 opmærksomhed,	

brandkendskabet	til	product	brandet	og	brandopfattelsen,	hvad	angår	product	brandets	kvalitet	og	

bæredygtighed.		

	

Ud	 fra	 dette	 scenarie	 indikerer	 vores	 studie	 således,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 en	 virksomheds	

corporate	 logo	 på	 produktemballage	 vil	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 forbrugeres	 opfattelse	 af	

produkter	 ved	 dagligvareindkøb.	 Dette	 bunder	 i,	 at	 corporate	 logoet	 faciliterer	 en	 forward	

spillover	effect,	idet	logoet	fungerer	som	et	cue	for	dét,	en	virksomheds	corporate	brand	står	for.	

	

6.2	Scenarie	2	

I	det	andet	scenarie	har	vi	forkastet	H1	og	H2,	hvorfor	det	på	baggrund	af	hele	stikprøven	ikke	kan	

konkluderes,	at	visuel	opmærksomhed	på	P&G	og	Unilevers	corporate	 logo	på	deres	produkters	

emballage	øger	opfattelsen	af	produkternes	kvalitet	og	bæredygtighed.	Dog	har	det	ved	yderligere	
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test	 af	 data	 vist	 sig,	 at	 H1	 kan	 accepteres	 for	 henholdsvis	 kvindelige	 testpersoner,	 ældre	

testpersoner	over	55	år,	for	de	testpersoner,	der	kender	P&G	og	Unilever,	og	de	testpersoner,	som	

mener,	 at	 P&G	 og	 Unilever	 står	 for	 god	 kvalitet.	 Det	 kan	 hermed	 konkluderes,	 at	 visuel	

opmærksomhed	 på	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 øger	

opfattelsen	af	produkternes	kvalitet	for	disse	grupper	af	testpersoner.	Ydermere	har	det	vist	sig,	at	

H2	kan	accepteres	 for	henholdsvis	kvindelige	 testpersoner,	yngre	 testpersoner	mellem	18	og	35	

år,	for	de	testpersoner,	der	kender	P&G	og	Unilever,	og	de	testpersoner,	som	mener,	at	P&G	og	

Unilever	står	for	bæredygtighed.	Det	kan	hermed	konkluderes,	at	visuel	opmærksomhed	på	P&G	

og	 Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 øger	 opfattelsen	 af	 produkternes	

bæredygtighed	for	disse	grupper	af	testpersoner.	

	

Det	 kan	 hermed	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 konkluderes,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 P&G	 og	

Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 har	 en	 positiv	 effekt	 på	

produktopfattelsen	hos	bestemte	grupper	af	testpersoner	i	stikprøven.	Ergo	kan	det	konkluderes,	

at	 den	 positive	 effekt,	 som	 tilstedeværelsen	 af	 corporate	 logoet	 har	 på	 produktopfattelsen,	 er	

medieret	 af	 køn,	 alder,	 brandkendskab	 til	 corporate	 brandet	 og	 brandopfattelse,	 hvad	 angår	

corporate	brandets	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Ud	 fra	 dette	 scenarie	 indikerer	 vores	 studie	 således,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 en	 virksomheds	

corporate	 logo	 på	 produktemballage	 vil	 have	 en	 positiv	 effekt	 på	 opfattelsen	 af	 produkter	 ved	

dagligvareindkøb	hos	nogle	forbrugere	i	nogle	henseender.		

	

6.3	Scenarie	3	

I	 det	 tredje	 scenarie	 har	 vi	 forkastet	 H1	 og	 H2,	 hvorfor	 det	 kan	 konkluderes,	 at	 visuel	

opmærksomhed	 på	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 ikke	 øger	

opfattelsen	af	produkternes	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Det	 kan	 hermed	 på	 baggrund	 af	 dette	 scenarie	 konkluderes,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 P&G	 og	

Unilevers	 corporate	 logo	på	 deres	 produkters	 emballage	 ikke	 har	 en	 effekt	på	 testpersonernes	
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produktopfattelse.	Dette	 skyldes,	at	P&G	og	Unilevers	corporate	 logo	 ikke	 faciliterer	en	 forward	

spillover	effect,	idet	logoet	ikke	fungerer	som	et	cue	for	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Ud	 fra	 dette	 scenarie	 indikerer	 vores	 studie	 således,	 at	 tilstedeværelsen	 af	 en	 virksomheds	

corporate	logo	på	produktemballage	ikke	vil	have	en	effekt	på	forbrugeres	opfattelse	af	produkter	

ved	dagligvareindkøb.	Dette	bunder	i,	at	corporate	logoet	ikke	umiddelbart	faciliterer	en	forward	

spillover	 effect,	 idet	 logoet	 ikke	 umiddelbart	 fungerer	 som	 et	 cue	 for	 dét,	 en	 virksomheds	

corporate	brand	står	for.	

	

6.4	Scenarie	4	

I	 det	 fjerde	 scenarie	 har	 vi	 forkastet	 H1	 og	 H2,	 hvorfor	 det	 ikke	 kan	 konkluderes,	 at	 visuel	

opmærksomhed	 på	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 på	 deres	 produkters	 emballage	 øger	

opfattelsen	af	produkternes	kvalitet	og	bæredygtighed.	Dog	har	det	ved	en	gennemgang	af	data	

vist	 sig,	 at	 ganske	 få	 eller	 slet	 ingen	 af	 testpersonerne	 rent	 faktisk	 har	 set	 P&G	 og	 Unilevers	

corporate	logo	på	produktemballagen.	

	

Det	kan	hermed	på	baggrund	af	dette	scenarie	konkluderes,	at	P&G	og	Unilevers	corporate	 logo	

på	 emballagen	 ikke	 fremgår	 tydeligt	 nok	 til	 at	 blive	 bemærket	 af	 testpersonerne,	 hvorfor	

corporate	 logoet	 på	 produktemballagen	 selvfølgelig	 ikke	 vil	 øge	 opfattelsen	 af	 produkternes	

kvalitet	og	bæredygtighed.		

	

Ud	fra	dette	scenarie	indikerer	vores	studie	således	ikke	noget	om,	hvilken	effekt	tilstedeværelsen	

af	 en	 virksomheds	 corporate	 logo	 på	 produktemballage	 vil	 have	 på	 forbrugeres	 opfattelse	 af	

produkter	ved	dagligvareindkøb.	

	

Det	er	i	forlængelse	heraf	blevet	diskuteret,	hvordan	P&G	og	Unilever	kan	arbejde	med,	at	deres	

corporate	 logo	skal	bemærkes.	På	baggrund	af	dette	er	vi	nået	 frem	til,	at	P&G	og	Unilever	bør	

placere	 deres	 corporate	 logo	 på	 forsiden	 i	 stedet	 for	 bagsiden	 af	 emballagen	 og	 opjustere	

størrelsen	af	logoet	med	henblik	på	at	øge	sandsynligheden	for,	at	logoet	vil	blive	bemærket.	
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Ud	 fra	dette	scenarie	 indikerer	vores	 studie	 således,	at	hvis	et	corporate	 logo	skal	bemærkes	af	

forbrugere,	 er	 det	 afgørende,	 at	 logoet	 er	 placeret	 på	 forsiden	 af	 emballagen	 og	 har	 en	 vis	

størrelse.	



	

KAPITEL	7	
	 Kritisk	refleksion	
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KAPITEL	7:	KRITISK	REFLEKSION	

Det	 følgende	 kapitel	 har	 til	 formål	 at	 præsentere	 de	 kritiske	 refleksioner,	 vi	 har	 gjort	 os	 i	

forbindelse	med	 afhandlingen.	 I	 dette	 kapitel	 vil	 vi	 gennemgå	 afhandlingens	 begrænsninger	 og	

reflektere	over,	hvad	vi	skulle	have	gjort	for	at	overkomme	disse.	

	

En	begrænsning	for	denne	afhandling	er,	at	vi	har	taget	afsæt	i	den	danske	fast-moving	consumer	

goods	 industri,	 hvorfor	 afhandlingen	 ikke	 kan	 give	 indblik	 i,	 hvilken	 effekt	 et	 corporate	 logo	på	

produktemballage	 vil	 have	på	 forbrugeres	produktopfattelse	 i	 andre	 lande	end	Danmark.	 For	 at	

overkomme	denne	begrænsning	skulle	vi	have	udført	vores	studie	på	tværs	af	flere	lande,	idet	vi	

således	ville	kunne	få	indsigt	i,	om	der	er	en	effekt	globalt	set.		

	

Afhandlingen	 tager	 ligeledes	 udgangspunkt	 i	 P&G	 og	 Unilever,	 hvorfor	 studiet	 udelukkende	

indebærer	test	af	den	effekt,	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	har	på	produktopfattelsen	af	deres	

produkter.	På	baggrund	af	denne	begrænsning	kunne	det	være	interessant	at	udføre	studiet	med	

flere	mærkevareproducenter	 inkluderet,	således	at	vi	bedre	ville	kunne	få	 indblik	 i,	hvad	der	gør	

sig	gældende	for	fast-moving	consumer	goods	industrien	generelt	set.		

	

Ydermere	er	det	en	begrænsning	for	afhandlingen,	at	vi	kun	tester	forbrugeres	produktopfattelse,	

hvad	angår	kvalitet	og	bæredygtighed,	idet	vi	herved	udelukker	at	tage	højde	for	andre	parametre,	

som	 kunne	 spille	 en	 rolle	 for	 forbrugeres	 opfattelse	 af	 et	 produkt.	 Dette	 vurderes	 dog	 at	 være	

meningsfyldt	 for	 afhandlingen,	 idet	 P&G	 og	 Unilever	 netop	 ønsker	 at	 signalere	 kvalitet	 og	

bæredygtighed.	 Dog	 kunne	 det,	 i	 forbindelse	 med	 at	 man	 inkluderer	 andre	

mærkevareproducenter	i	studiet,	også	være	relevant	at	 inkludere	flere	parametre	alt	efter,	hvad	

de	inkluderede	mærkevareproducenter	ønsker	at	signalere.		

	

Herudover	 er	 vi	 kritiske,	 hvad	 angår	 repræsentativiteten	 af	 vores	 studie,	 idet	 stikprøven	 kun	

består	 af	 60	 testpersoner,	 som	 er	 udvalgt	 på	 baggrund	 af	 en	 ikke-sandsynlighedsudvælgelses	

teknik.	For	at	udbedre	dette,	skulle	vi	 i	 stedet	have	udført	studiet	med	en	større	stikprøve,	som	

skulle	have	været	udvalgt	på	baggrund	af	en	sandsynlighedsudvælgelses	teknik,	da	dette	ville	øge	

repræsentativiteten	af	undersøgelsen	markant.		
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Endvidere	 kan	 det	 anses	 som	 en	 begrænsning,	 at	 vores	 eye-tracking	 studie	 skulle	 have	 været	

udført	i	en	 lab	setting,	hvor	stimuli	vises	på	en	skærm,	da	dette	mindsker	den	eksterne	validitet.	

For	 at	 udbedre	 dette	 skulle	 eksperimentet	 i	 stedet	 være	 udført	 i	 en	 real-life	 setting,	 som	 i	 et	

supermarked,	 da	 dette	 ville	 højne	 den	 eksterne	 validitet.	 Dog	 ville	 dette	 mindske	 den	 interne	

validitet,	 idet	 vi	 således	 ikke	 ville	 have	 fuld	 kontrol	 over	 omgivelser	 og	 stimuli.	 Vi	 er	 derfor	

opmærksomme	på,	at	vi	ved	valget	om	at	udføre	vores	eye-tracking	studie	 i	en	 lab	setting,	hvor	

stimuli	vises	på	en	skærm,	går	på	kompromis	med	den	eksterne	validitet	for	at	højne	den	interne	

validitet.		

	

Desuden	 kan	 det	 anses	 som	 en	 begrænsning,	 at	 vi	 anvender	 en	 kontinuerlig	 skala	 i	 vores	

spørgeskemaundersøgelse,	da	dette	mindsker	reliabiliteten.	For	at	udbedre	dette	skulle	vi	i	stedet	

have	anvendt	en	7-punkts	skala,	da	brugen	af	en	sådan	skala	ville	øge	sandsynligheden	for	at	 få	

nogenlunde	 samme	 resultater	 ved	 en	 gentagelse	 af	 undersøgelsen,	 hvilket	 ville	 højne	

reliabiliteten.	 Dog	 ville	 dette	mindske	 validiteten,	 idet	 vi	 således	 ikke	 i	 samme	 grad	 ville	 kunne	

måle	 præcist.	 Vi	 er	 derfor	 opmærksomme	på,	 at	 vi	 ved	 valget	 af	 en	 kontinuerlig	 skala	 til	 vores	

spørgeskemaundersøgelse	går	på	kompromis	med	reliabiliteten	for	at	højne	validiteten.			

	

Det	kan	ligeledes	anses	som	en	begrænsning,	at	subjektivitet,	hvad	angår	respondenternes	svar	på	

spørgsmål	i	forbindelse	med	vores	studie,	kan	påvirke	studiets	resultater,	da	dette	mindsker	både	

reliabiliteten	og	validiteten,	hvilket	vi	er	opmærksomme	på	og	forholder	os	kritisk	til.	



	

KAPITEL	8	
	 Perspektivering	
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KAPITEL	8:	PERSPEKTIVERING	

Det	følgende	kapitel	har	til	formål	at	præsentere	de	perspektiverende	overvejelser,	vi	har	gjort	os	i	

forbindelse	med	afhandlingen.	I	dette	kapitel	vil	vi	se	nærmere	på,	hvilke	yderligere	undersøgelser	

vores	afhandlings	resultater	lægger	op	til.	

	

Grundet	 COVID-19	 pandemien	 har	 det,	 som	nævnt,	 ikke	 være	muligt	 at	 indsamle	 data,	 hvorfor	

analysen	 og	 diskussionen	 har	 taget	 udgangspunkt	 i	 fire	 tænkelige	 scenarier.	 Dette	 kapitel	 vil	 af	

denne	årsag	tage	udgangspunkt	i	de	samme	fire	scenarier.	

	

8.1	Scenarie	1	

Resultaterne	fra	det	første	scenarie	viste,	at	tilstedeværelsen	af	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	

på	 deres	 produkters	 emballage	 har	 en	 positiv	 effekt	 på	 testpersonernes	 produktopfattelse.	

Scenariet	 viste	 ligeledes,	 at	 denne	 effekt	 er	 modereret	 af	 varigheden	 af	 den	 visuelle	

opmærksomhed,	 brandkendskabet	 til	product	 brandet	og	brandopfattelsen,	 hvad	 angår	product	

brandets	kvalitet	og	bæredygtighed.	

	

Det	kunne	af	denne	årsag	være	relevant	at	undersøge,	hvorvidt	effekten	kunne	være	modereret	af	

andre	 faktorer	 for	 på	 den	 måde	 at	 udbygge	 vores	 strukturelle	 ligningsmodeller,	 således	 at	

modellerne	 bedre	 vil	 kunne	 afspejle	 kompleksiteten	 af	 forbrugeres	 købsadfærd	 ved	

dagligvareindkøb	 (Hansen,	 2008).	 Eksempelvis	 kunne	 man	 undersøge,	 om	 effekten	 ville	 være	

modereret	 af	 forbrugeres	 involveringsgrad.	 Dette	 kommer	 sig	 af,	 at	 forbrugere,	 som	 er	 meget	

involverede,	er	mere	villige	til	at	bearbejde	større	mængder	af	 information	end	forbrugere,	som	

ikke	er	særlig	involverede	(Hansen	2005).		

	

Herudover	 kunne	 det	 på	 baggrund	 af	 at	 vi	 netop	 har	 fundet	 ud	 af,	 at	 corporate	 logoet	 har	 en	

effekt,	når	det	ses,	være	 interessant	at	undersøge,	hvordan	P&G,	Unilever	og	 for	den	sags	skyld	

også	andre	mærkevareproducenter	på	bedst	mulige	vis	kan	sikre,	at	forbrugerne	rent	faktisk	ser	

deres	 corporate	 logo	 på	 produktemballagen.	 Dette	 kunne	 man	 gøre	 ved	 enten	 at	 spørge	

forbrugerne	til	råds	eller	ved	at	undersøge,	om	noget	lignende	er	blevet	undersøgt	tidligere.	
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8.2	Scenarie	2	

Resultaterne	fra	det	andet	scenarie	viste,	at	tilstedeværelsen	af	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	

på	deres	produkters	emballage	har	en	positiv	effekt	på	produktopfattelsen	hos	bestemte	grupper	

af	vores	testpersoner.	Eksempelvis	viste	det	sig,	at	det	kun	havde	en	effekt	på	kvinder	og	ikke	på	

mænd.	

	

Det	 kunne	 af	 denne	 årsag	 være	 interessant	 at	 forstå,	 hvorfor	 effekten	 kun	 er	 der	 hos	 nogle	 af	

testpersonerne	i	nogle	henseender,	for	på	den	måde	at	finde	ud	af,	hvad	der	skal	til	for,	at	det	ville	

have	en	effekt	hos	alle	testpersonerne.	Eksempelvis	kunne	man	som	supplement	til	vores	studie	

gennemføre	 et	 fokusgruppeinterview	med	 de	 kvindelige	 testpersoner	 for	 at	 få	 en	 forståelse	 af,	

hvad	 der	 ligger	 til	 grund	 for,	 at	 corporate	 logoet	 har	 en	 effekt	 hos	 dem,	 kombineret	 med	 et	

fokusgruppeinterview	med	de	mandlige	testpersoner	for	at	blive	klogere	på,	hvad	der	skal	til,	før	

det	også	vil	have	en	effekt	hos	dem.	

	

Indsigter	fra	sådanne	fokusgruppeinterviews	ville	være	gavnligt	i	forhold	til	at	udarbejde	konkrete	

løsningsforslag	 til	 P&G	 og	 Unilever	 med	 formålet	 om	 at	 opnå	 en	 effekt	 blandt	 endnu	 flere	 af	

forbrugerne.	

	

8.3	Scenarie	3	

Resultaterne	fra	det	tredje	scenarie	viste,	at	tilstedeværelsen	af	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	

på	deres	produkters	emballage	ikke	har	en	effekt	på	testpersonernes	produktopfattelse.	

	

Det	 kunne	 af	 denne	 årsag	 være	 interessant	 som	 supplement	 til	 vores	 studie	 at	 udføre	 et	

fokusgruppeinterview	 med	 et	 udvalg	 af	 vores	 testpersoner	 med	 henblik	 på	 at	 få	 en	 dybere	

forståelse	 af,	 hvordan	 det	 kan	 være,	 at	 corporate	 logoet	 slet	 ikke	 har	 en	 effekt,	 og	 hvad	 der	

eventuelt	skulle	til,	før	det	ville	have	en	effekt.		

	

Indsigter	fra	et	sådan	fokusgruppeinterview	ville	være	gavnligt	i	forhold	til	at	udarbejde	konkrete	

løsningsforslag	til	P&G	og	Unilever	med	formålet	om	at	opnå	en	effekt	blandt	forbrugerne.	
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8.4	Scenarie	4	

Resultaterne	fra	det	fjerde	scenarie	viste,	at	tilstedeværelsen	af	P&G	og	Unilevers	corporate	logo	

på	deres	produkters	emballage	 ikke	har	en	effekt	på	 testpersonernes	produktopfattelse,	hvilket	

skyldtes,	at	ganske	 få	eller	 slet	 ingen	af	 testpersonerne	rent	 faktisk	havde	set	P&G	og	Unilevers	

corporate	 logo	 på	 produktemballagen.	 Til	 gengæld	 nåede	 vi	 frem	 til,	 at	 hvis	 P&G	 og	 Unilevers	

corporate	 logo	 skal	 bemærkes	 af	 testpersonerne,	 er	 det	 afgørende,	 at	 logoet	 er	 placeret	 på	

forsiden	af	emballagen	og	har	en	vis	størrelse.	

	

Det	kunne	på	baggrund	heraf	være	interessant	at	udføre	et	nyt	eksperiment	med	nye	teststimuli	

(bilag	 5)	 for	 at	 teste,	 hvorvidt	 P&G	 og	 Unilevers	 corporate	 logo	 ville	 have	 en	 effekt	 på	

testpersonernes	 produktopfattelse,	 hvis	 logoet	 blev	 gjort	 større	 og	 placeret	 på	 forsiden	 af	

emballagen.	
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BILAG	

	

Bilag	1	–	Field	research	

I	den	første	fase	af	arbejdet	med	denne	afhandling	var	vi	en	tur	i	supermarkedet	for	at	lave	field	

research.	Her	kiggede	vi	på	en	række	af	P&G	og	Unilevers	produkter	for	at	se	nærmere	på,	hvor	

corporate	logoet	er	placeret,	og	hvor	tydeligt	det	fremgår.	

	

Bilag	1.1	–	Always	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	1.2	–	Ambi	Pur	med	P&G’s	corporate	logo	

	

	



	 106	

Bilag	1.3	–	Oral-B	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	1.4	–	Dove	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	1.5	–	Knorr	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	1.6	–	Zendium	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2	–	Teststimuli	til	eye-tracking	studie	

	

Bilag	2.1.1	–	Ambi	Pur	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.1.2	–	Ambi	Pur	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.2.1	–	Head	&	Shoulders	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.2.2	–	Head	&	Shoulders	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.3.1	–	Herbal	Essences	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.3.2	–	Herbal	Essences	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.4.1	–	Oral-B	med	P&G’s	corporate	logo	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bilag	2.4.2	–	Oral-B	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.5.1	–	Pantene	med	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.5.2	–	Pantene	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.6.1	–	Swiffer	med	P&G’s	corporate	logo	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Bilag	2.6.2	–	Swiffer	uden	P&G’s	corporate	logo	
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Bilag	2.7.1	–	AXE	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.7.2	–	AXE	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.8.1	–	Cif	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.8.2	–	Cif	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.9.1	–	Colman’s	med	Unilevers	corporate	logo	

	
	

	

Bilag	2.9.2	–	Colman’s	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.10.1	–	Domestos	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.10.2	–	Domestos	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.11.1	–	Dove	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.11.2	–	Dove	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.12.1	–	Hellmann’s	med	Unilevers	corporate	logo	

	
	

	

	

	

Bilag	2.12.2	–	Hellmann’s	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.13.1	–	Knorr	med	Unilevers	corporate	logo	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bilag	2.13.2	–	Knorr	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.14.1	–	Neutral	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.14.2	–	Neutral	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.15.1	–	Rexona	med	Unilevers	corporate	logo	

	



	 134	

Bilag	2.15.2	–	Rexona	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.16.1	–	Seventh	Generation	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.16.2	–	Seventh	Generation	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.17.1	–	TRESemmé	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.17.2	–	TRESemmé	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.18.1	–	Zendium	med	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	2.18.2	–	Zendium	uden	Unilevers	corporate	logo	
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Bilag	3	–	Distractors	til	eye-tracking	studie	

	

Bilag	3.1	–	Tærte	med	porre	og	bacon	
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Bilag	3.2	–	Sour	cream	&	onion	chips	
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Bilag	3.3	–	Appelsin	marmelade	
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Bilag	3.4	–	Æble	gelé	
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Bilag	3.5	–	Bagepulver	
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Bilag	3.6	–	Pastasauce	
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Bilag	4	–	Spørgsmål	til	eye-tracking	studie	
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Bilag	5	–	Spørgeskemaundersøgelse	

	

Bilag	5.1	–	Introduktion	

	

Bilag	5.2	–	Baggrundsspørgsmål	
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Bilag	5.3	–	Undersøgelsesspørgsmål	

	

Undersøgelsesspørgsmål	1:	Kendskab	
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	 153	

Undersøgelsesspørgsmål	2:	Kvalitet	
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Undersøgelsesspørgsmål	3:	Bæredygtighed	
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Bilag	6	–	Samtykkeerklæring	

	

Erklæring	vedrørende	forsøg	med	eye-tracking	i	DNRC	Lab	på	CBS	

	

Deltager	nr.:	 	 Dato:	

	

1. Du	har	ret	til	at	afbryde	og	trække	dig	ud	af	eksperimentet	på	et	hvilket	

som	helst	tidspunkt.	Dette	vil	ikke	have	nogle	konsekvenser	for	dig	som	

deltager.	

2. Din	deltagelse	vil	blive	anonymiseret,	og	dit	navn	vil	på	intet	tidspunkt		

blive	relateret	til	projektet.	

3. Data	fra	dette	eksperiment	vil	kun	blive	anvendt	til	videnskabelige	formål.	

4. Du	vil	blive	informeret	om	udstyret,	og	hvordan	det	fungerer,		

og	der	er	ingen	risiko	ved	at	deltage.	

5. Du	er	altid	velkommen	til	at	efterspørge	mere	information.		

6. Al	personfølsomt	data	vil	blive	slettet	6	måneder	efter	afslutning	af	

dataindsamling.	

	

Jeg	har	læst	og	forstået	erklæringen,	og	jeg	er	indforstået	med	eksperimentets	

betingelser.	

	

	

Navn	i	blokbogstaver	

	

	

Underskrift	
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Bilag	7	–	Teststimuli	til	nyt	eye-tracking	studie	

	

Bilag	7.1	–	Head	&	Shoulders	med	P&G’s	corporate	logo	på	forsiden	af	emballagen	
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Bilag	7.2	–	Dove	med	Unilevers	corporate	logo	på	forsiden	af	emballagen	

	


