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Abstract 

The purpose of this study is to take a closer look at ethical issues regarding individual targeted 

marketing. The access to big data has made it possible to choose specific target segments based 

on their digital behavior. But the emergens of trackable data has also led to some new ethical 

dilemmas. Therefore, the research question of this paper is; Which ethical challenges may exist 

regarding individualized marketing? 

 

The study is based on an explorative investigation design that involves a single case. The study is 

based on the case where providers of quick loans use their digital ads to affect economically 

socially disadvantaged. In order to answer the research question, three hypotheses have been 

established. The first hypothesis had the purpose of investigate; how companies in general uses 

individualized ads on digital media such as Google and Facebook. The second hypothesis included 

the specific case and had the purpose to find out; whether quick loan providers use individualized 

marketing in order to target social disadvantaged. Based on the last hypothesis, this study wanted 

to find out; whether quick loan providers override ethical aspects to make a profit. The three 

hypotheses are being answered based on an abductive approach, combining theory and empirical 

data.  

 

The analysis shows that all kind of companies within all line of industries uses targeted marketing. 

The ads are to a large extent customized based on the individual consumers digital behavior and 

the ads can affect the decision-making process in the company’s favor. Secondly the analysis 

shows that the targeted segment of quick loan providers can be defined as socially disadvantaged 

and the loan providers are targeting this segment with ads, alluring with cheap and fast loans. This 

finding is the base of the study’s ethical discussion. The ethical analysis found out that the ethical 

judgement largely depends on the eyes that see. In general, you can argue for the quick loan 

providers’ actions to be both ethical wrong and right. However, most of the findings are pointing 

towards the conclusion that the act is ethical wrong, since the means to the end is unethical.  

 

The main purpose of this study is not to provide general knowledge in order to manufacture new 

theory, but instead to achieve an in-depth insight into the connection between the specific case and 

its context. However, the produced practice knowledge within the problem area, can be useful for 

other ethical analysis in the future.  
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1.0 Indledning 

I de seneste årtier er udviklingen gået stærkt, den er gået rigtig stærkt. Før i tiden var virksomheder 

oftest tvunget til at foretage en selektion om, hvor vidt de ønskede at markedsføre sig overfor en 

bred generel målgruppe eller en mindre specifik målgruppe. Fælles for begge var at det kunne 

være en bekostelig affære, hvis man ville være sikker på at ramme sin målgruppe rigtigt. Siden er 

meget sket. Markedsføring handler ikke længere kun om at indrykke annoncer i danske aviser, 

eller producere reklamefilm til den bedste sendetid i fjernsynet. Den digitale udvikling har givet 

langt flere muligheder til virksomhederne i dag. Den seneste udvikling har blandt andet medført 

en stigning i antallet af kommunikationsplatforme, hvor især de sociale medier, som Facebook og 

Instagram, har stor betydning for virksomhedernes kommunikation og markedsføring. Ved at 

kommunikere via de digitale medier, kan virksomhederne ramme både bredt og specifikt på én og 

samme tid.  

 

Digitaliseringen har også ændret vores hverdag som forbruger og ændrer fortsat den verden vi 

lever i. Vi har flere muligheder end nogensinde før og vi kan træffe beslutninger uanset tid og  

sted. I 2020 har 95% af den danske befolkning adgang til internettet (Danmarks Statistik - PDF), 

og tæt på 90% af danskerne benytter internettet dagligt (DR’s medieforskning).  

Dette har blandt andet medført at vi forbrugere i højere grad lever vores liv online frem for offline. 

I løbet af en helt normal hverdag, efterlader forbrugerne informationer om sig selv baseret på deres 

online adfærd. Informationerne kan ses som en slags digitale fodspor. Disse fodspor giver et unikt 

indblik i forbrugernes interesser, præferencer og holdninger. Dette har derfor også medført, at 

digitale data har fået en særdeles central placering i alle dele af nutidens samfund. Forbrugernes 

digitale data er blevet en slags handelsvare, da virksomhederne kan benytte disse informationerne 

til bedre at ramme både nuværende og potentielle kunder med deres markedsføring.  

 

De mange digitale kommunikationsplatforme gør dog også, at forbrugerne bliver bombaderet med 

kommunikation hele tiden. Som virksomhed er det derfor ekstra vigtigt at skille sig ud af mængden 

i kampen om forbrugernes opmærksomhed. Dette kan blandt andet være ved at levere relevant 

indhold, på den rigtige platform, på det rigtige tidspunkt. Men hvad der er relevant, er ikke ens for 

alle. Forbrugernes digitale fodspor kan være en brugbar informationskilde, der giver 

virksomhederne et bedre indblik i, hvad forbrugerne interesserer sig for og ligeså vigtigt, hvad 

forbrugerne tror de har brug for i den pågældende situation. 
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1.1 Problemfelt 

At virksomheder forsøger at ramme en specifik målgruppe, er ikke noget nyt. Den digitale 

udvikling og forbrugernes stigende online adfærd har blot gjort det muligt, at ramme dem på helt 

nye måder. Markedsføring er i dag mere strategisk end nogensinde før og virksomhederne arbejder 

beslutsomt med at målrette deres kommunikation til en bestemt målgruppe – ja endda helt ned på 

individ niveau.  

 

Men er det altid godt at virksomhederne kan ramme så præcist? For hvad sker der hvis den 

specifikke målgruppe er særlig modtagelig eller ligefrem sårbar overfor virksomhedens 

markedsføring?  

 

Allerede tilbage i 2002 blev det forbudt at reklamere for tobak i Danmark (Sundheds- og 

Ældreministeriet), og i 2010 strammede man reglerne for markedsføringen af alkoholiske drikke. 

Holdningen var at ”når det kommer til markedsføring af alkohol, skal vi især beskytte børn fra at 

tro, at det er noget for dem. Samtidig skal vi undgå, at unge mennesker bliver fristet til at købe 

mere alkohol.” (Berlingske 8/11-2010). Dengang betød en stramning af reglerne, at man f.eks. 

ikke længere måtte markedsføre sig i medier, hvor over 30% af brugerne er børn og unge (Ibid.). 

Tilbage i starten af 2019 oplevede endnu en branche, at reglerne blev strammet. Denne gang var 

det spilbranchen, hvor en regulering af reglerne vedrørende markedsføringen af spil- og betting-

tjenester, resulterede i et reduceret antal reklamer på TV og online (Markedsføring.dk 19/3-2019). 

Udover det reducerede antal annoncer, skulle spilreklamerne i fremtiden være mere ansvarlige, og 

blandt andet ledsages af stærke budskaber som ”spil med omtanke”, så færre ender i ludomani-

fælden. Senest er en ny udfordring dukket op. Denne gang er det kviklånsudbydere, der benytter 

strategisk kommunikation målrettet socialt udsatte, til at sælge et kviklån. Ofte bliver målgruppen, 

i dette tilfælde socialt udsatte, fanget af kviklånsudbydernes annoncer, hvorefter de har svært ved 

at overskue konsekvenserne (DR.dk 17/10-2019). Flere sætter derfor spørgsmålstegn ved, om 

kviklånsudbydernes markedsføring er god og fair eller om der er tale om unfair markedsføring, 

der tilsidesætter socialt ansvar og etik. 

 
Ovenstående problemfelt leder mig frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilke etiske udfordringer kan der være/er der i forbindelse med individorienteret 
markedsføring? 
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1.2 Specialets struktur 

Specialets struktur kan illustreres med følgende model: 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledningsvis vil jeg undersøge, i hvilket omfang tidligere forskning har beskæftiget sig med 

specialets problemfelt. På baggrund af den tidligere forskning indenfor online markedsføring, 

digitale forbrugere og etisk markedsføring, vil jeg opstille tre hypoteser. Hypoteserne vil danne 

grundlag for besvarelsen af specialets problemformulering. Efterfølgende vil jeg redegøre for 

specialets videnskabsteoretiske, metodiske og teoretiske tilgang. Dernæst bevæger jeg mig op på 

det analytiske niveau, hvor jeg ud fra en specifik case ønsker at undersøge de tidligere opstillede 

hypoteser. Afslutningsvis vil jeg vurdere de fundne resultater fra den analytiske del, samt 

reflektere over det resultaterne som helhed, med inddragelse af nye perspektiver. Herefter 

sammenfattes specialets resultater i den afsluttende konklusion og perspektivering.  

Figur 1: Specialets struktur 
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2.0 Afgrænsning & begrebspræcisering 

Følgende afsnit vil præsentere de afgrænsninger jeg har foretaget med udgangspunkt i den valgte 

problemformulering.  

 

2.1 Digitale medier som kommunikationsplatform 

Virksomheder kan kommunikere med omverden på mange forskellige måder, både direkte og 

indirekte. Men da jeg ønsker at skabe en forståelsesramme for individorienteret markedsføring på 

digitale medier, er det naturligt at afgrænse mig fra al øvrig kommunikation. Dvs. jeg udelukkende 

forholder mig til den kommunikation der afsendes fra virksomheden på digitale medieplatforme. 

Digitale medier definerer jeg i mit arbejde med nærværende speciale som, teknologi der formidler 

kommunikativt indhold fra afsender til modtager i form af video, audio, tekst eller andet indhold, 

der produceres, redigeres og opbevares i en digital form. Da denne definition omfavner en bred 

vifte af kommunikation, vil jeg afgrænse mig til primært at forholde mig til annoncer på digitale 

medier. Med over 40.000 søgninger i sekundet er Google internettets søgemaskine nr. 1 

(Computerworld 3/8-2016). Dette har gjort, at virksomheder i stigende grad benytter Google som 

annonceplatform. En anden populær annonceplatform er Facebook, hvor 64% af den danske 

befolkning benytter Facebook dagligt (DR’s medieforskning). Dette gør Facebook til det største 

sociale medie og Google til den største søgeplatform, hvorfor mit fokus vil være annoncer på 

Facebook og Google. Derudover afgrænser jeg mig fra ikke at forholde mig til nyhedsbreve, 

virksomhedernes egne hjemmesider samt øvrig kommunikation, trods disse former for 

kommunikation også kan defineres som digital kommunikation.  

 

2.2 Branchefokus 

Alle virksomheder kommunikerer med sin omverden og stort set alle virksomheder benytter 

digitale medier som kommunikationsplatform. Da dette empirisk ville blive for bredt at undersøge, 

har jeg valgt at afgrænse mit speciale til en enkelt branche. Jeg vil i nærværende speciale 

udelukkende forholde mig til forbrugslån branchen, og endnu mere specifikt, digitale forbrugslån 

kaldet kviklån. Kviklånsbranchen er kun en lille del af forbrugslån branchen, men er samtidig en 

delbranche i stor vækst, hvorfor jeg finder det interessant at undersøge netop denne branche. 

Væksten skyldes primært fremkomsten af mange nye digitale låneudbydere. Der findes både 

udenlandske og danske kviklånsudbydere, men jeg ønsker kun at forholde mig til det danske 

kviklånsmarked.  
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2.2.1 Kviklånsbranchen 

Kviklån omfatter digitalt ansøgte kontantlån uden sikkerhedsstillelse og fik oprindeligt sit navn 

fra lån med kort løbetid (Brancherapport (2018)). Definitionen af et kviklån er at lånet er ansøgt 

online, at sagsbehandlingen af de enkelte lån er digitaliseret og at der ikke er krav om 

sikkerhedsstillelse for at optage lånet (Ibid.). Derudover tilbyder kviklån forbrugerne muligheden 

for en ubesværet og effektiv adgang til lån via computeren eller telefonen. Efterspørgslen på 

kviklån er steget de seneste år, hvilket hænger sammen med at forbrugerne kan ansøge og optage 

et kviklån, blot de har adgang til internettet. Det opfylder et behov i forbrugernes liv på kort sigt.  

Selvom kviklån er relativt nyt, har det allerede mødt stor kritik. Udover at kviklån prismæssigt er 

dyrere end langfristede lån, så hævder kritikerne også at den nemme adgang, høje omkostninger 

og ringe kvalitet af kreditvurderinger medfører, at mange forbrugere optager lån, som er 

overflødige eller de ikke er i stand til at betale tilbage. Branchens egne tal viser dog, at kviklån 

stadig kun udgør en meget lille del af den samlede forbrugslånsbranche og langt hovedparten af 

kviklåntagere træffer et velovervejet valg om at optage lånet og er i stand til at betale det tilbage 

(Ibid.).  

 

Der findes dog stadig en del af forbrugerne der betragtes som udsatte kunder, som optager lån de 

reelt ikke er i stand til at tilbagebetale. Ifølge branchens egne tal, endte 2,28 procent af 

kviklånsbranchens lån fra 2017 i fogedretten (Ibid.). I 2017 kom Forbrugerombudsmanden derfor 

også med nye retningslinjer om blandt andet kreditvurdering samt en 48-timers betænkningstid  

og Dansk Kredit Råd udstedte et nyt branchekodeks. Trods dette blev seks kviklånsselskaber 

politianmeldt i 2019 for brud på markedsføringsloven (Finans 20/3-2019). Her blev 

kviklånsudbyderne anmeldt for vildledning, da de seks selskaber har vildledt med priser og vilkår 

samt markedsført forbrugslån som en kassekredit (Ibid.). I mit videre arbejde vil jeg dog ikke 

fokusere på, om hvor vidt eller ej de benytter/benyttede vildledende information. Dette vil være 

en del af min baggrundsviden og noget der kan inddrages til at underbygge et senere argument. 

Jeg vil i stedet fokusere på det strategiske aspekt i kommunikationen. Derudover afgrænser jeg 

mig til, kun at forholde mig til omverdens syn på kviklånsudbydernes kommunikation. Jeg 

inddrager derfor ikke kviklånsudbyderne selv og selskabernes egne holdninger til deres 

markedsføringsstrategi. Ikke at dette aspekt ikke er relevant, men udelukkende på grund af 

analysens begrænsede omfang i nærværende speciale.  
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2.3 Etik 

Da specialet arbejder meget med begrebet etik, vil jeg i dette afsnit afklare specialets opfattelse af 

etik og moral.  

 

Undertiden sammenblandes de to begreber etik og moral. Jeg ønsker dog at skelne mellem disse 

to begreber. Ordet etik stammer fra to beslægtede græske ord, Éthos der betyder sædvane og 

uskreven lov, og êthos der betyder standpunkt, indstilling og sindelag (www.etiskråd.dk). Ordet 

moral stammer fra latin og betyder skik, sædvane og brug (Ibid.). Jeg betegner derfor moral som 

skik og sædelighed, dvs. menneskets praktiske handlen, mens etik er overvejelser om moralens 

grundlag. Man kan derfor sige, at det er den handlende person eller den konkrete handling, som er 

moralsk eller umoralsk og etik er den systematiske refleksion over personens værdier, handlinger 

og motiver bag. Derfor består etik af de normer og værdier der er accepterede i den kultur og det 

samfund vi tilhører (Ibid.). Kortfattet vil jeg definere etik som moralens teori, mens moralen er 

etikkens praksis. Etikken kan inddeles i tre områder der hver har mange berøringsoverflader. Der 

vil dog være nogle berøringsoverflader, som overlapper hinanden og kan kategoriseres indenfor 

flere af etikkens dimensioner. Oftest deles etikken op i følgende tre dimensioner; deskriptiv etik, 

der undersøger hvilke etiske værdier, almene principper og konkrete handlingsmønstre, der 

forekommer i forskellige samfund og kulturer. Meta-etik, der udforsker etikkens logiske 

opbygning. Og til sidst den normative etik, der drejer sig om etiske retningslinjer og 

handlingsregler (Ibid.). Hvordan etik benyttes i forbindelse med markedsføring og hvordan jeg 

videre vil benytte begrebet etik i speciales analyserende afsnit, vil blive præciseret i teoriafsnittet 

om markedsføringsetik (kap. 5.4).  

 
2.4 Socialt udsatte 

Jeg ønsker at undersøge hvilke etiske udfordringer der kan være i forbindelse med kommunikation 

målrettet socialt udsatte, hvorfor begrebet socialt udsat først skal præciseres. Definitionen af 

socialt udsatte er ikke entydig og der findes mange forskellige bud på, hvornår en borger er socialt 

udsat. Overordnet er den brede definition; ”Personer, der i deres dagligdag mødes af særlige 

udfordringer, som gør, at den måde, deres liv må leves på, falder udenfor den dominerende 

samfundsmæssige forståelse af, hvad et godt liv er. På grund af personlige, strukturelle og sociale 

udfordringer presses de ud i samfundets periferi og risikerer stigmatisering, kategorisering, 

diskrimination og eksklusion.” (Rådet for Socialt Udsatte).  
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Da specialets branchefokus er afgrænset til kviklånsbranchen, er det kun relevant at forholde mig 

til den del af de socialt udsatte, der er ramt af økonomiske udfordringer. Der findes ingen 

regeringsgodkendt definition af økonomisk fattigdom, men til brug for indrapportering til FN, 

benyttes følgende definition ”man er økonomisk fattig, hvis ens indkomst er mindre end 50 pct. af 

medianindkomsten, og man ikke er studerende eller har formue.” (www.udsatte.dk). Ifølge tal fra 

Danmarks Statistik, resulterer denne definition i at 250.532 mennesker lever i fattigdom i  

Denmark (Danmarks Statistik - Fattigdom). Da jeg ikke har adgang til information om de 

økonomiske forhold, kan jeg kun tage udgangspunkt i den adfærd borgerne viser. Borgernes 

adfærd er i dette tilfælde deres digitale fodspor, som vil blive uddybet i kap. 5.2.1.  

 

I nærværende speciale ønsker jeg at afgrænse min definition af socialt udsatte til; ”Personer, der 

i deres dagligdag mødes af særlige økonomiske udfordringer, som gør, at den måde, deres liv må 

leves på, baseret på deres digitale adfærd, falder udenfor den dominerende samfundsmæssige 

forståelse af, hvad et godt liv er.”. 

 
2.5 Teoretiske afgrænsninger 

Med specialets problemformulering ønsker jeg at undersøge; hvilke etiske udfordringer der kan 

være i forbindelse med individorienteret markedsføring. Når jeg forholder mig til individ orienteret 

markedsføring, afgrænser jeg mig til primært at fokusere på bannerreklamer, søgeordsmarketing, 

social media marketing og marketing baseret på forbrugernes online aktiviteter og adfærd. Jeg 

forholder mig ikke til øvrig online marketing og ej heller nogen former for massekommunikation.  

Qua specialets fokus på individet, er det relevant at undersøge individet som målgruppe. Her tager 

jeg udgangspunkt i Hingeberg et Al. (2018) pointe, at det er blevet muligt at ramme specifikke 

målgrupper baseret på mere end blot geografiske og demografiske segmenteringskriterier. Derfor 

inddrages Andersen (2014) teori om brugernes adfærd og holdninger.  

Andersens teori bevidner at adfærd påvirkes af mange forskellige faktorer. Derfor afgrænser jeg 

mig til kun at fokusere på den digitale forbruger og analysen er derfor kun baseret på data om 

forbrugernes digitale adfærd. Som nævnt tidligere ønsker jeg at undersøge etiske udfordringer. 

Etik omhandler mange aspekter i livet og kan diskuteres med udgangspunkt i forskellige ting. 

Ifølge Laczniak kan alle områder indenfor strategisk markedsføring udgøre et potentielt etisk 

spørgsmål. Derfor inddrages hendes teori om etik som bestående af intention, means og ends, for 

bedre at sætte etikken i relation til marketing.  
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2.6 Tidshorisont 

Specialet er udarbejdet over en længere tidshorisont, hvorfor det kan forventes at forholdende i 

samfundet ændrer sig. Dette er også tilfældet indenfor nærværende speciales problemfelt. I starten 

af min arbejdsproces havde kviklånsbranchen mødt kritik fra flere kommuner, der postulerede at 

socialt udsatte optog unødvendige lån og havde svært ved at overskue konsekvenserne ved at tage 

kviklån. Kommunerne efterlyste strammere regler for markedsføring af kviklån (DR.dk 17/10-

2019). Undervejs i mit forløb, vedtog folketinget den 4. juni 2020 en lov vedrørende kviklån. 

Denne lov indeholder stramninger af reglerne for markedsføring af kviklån og loven trådte i kraft 

1. juli 2020 (Regeringen.dk 19/12-2019). Da specialets problemfelt og problemformulering er 

udarbejdet før denne nye lovgivning, vil jeg foretage min analyse, med udgangspunkt i situationen 

før skærpelsen af reglerne. Jeg vil dog inddrage den nye lovgivning, i det omfang det er relevant.  

  

3.0 Tidligere forskning 
Formålet med følgende afsnit er at se nærmere på tidligere forskning der kan relateres til specialets 

problemfelt, for derefter at opstille hypoteser der samlet skal bidrage til den videre undersøgelse 

af mit problemfelt.  

 

3.1 Online markedsføring 

Ifølge Chesebro et Al. (2015) benyttes begrebet markedsføring som et samlet begreb, om en lang 

række aktiviteter relateret til en virksomheds promovering af den selv og dens ydelser. Online 

markedsføring er derfor kun en underkategori blandt andre aktiviteter. Dog har der de seneste år 

været en markant stigning i online annonceomsætning svarende til 557 mio. kr. i 2019, hvor 

væksten gik helt overvejende til Google og Facebook (markedsstatistik fra Danske Medier og 

Kreativitet & Kommunikation – 16/4-2020). Trods en samlet stigning, argumenterer Chesebro et 

Al. for at der bruges færre penge på den enkelte kampagne. Dette skyldes, at online markedsføring 

har gjort det muligt at målrette markedsføringen meget mere, så den ønskede modtagergruppe 

rammes mere effektivt (Chesebro et Al. (2015):144). Den mere målrettede og mere effektive 

markedsføring skyldes i høj grad, at internettet har gjort det muligt at evaluere forbrugernes adfærd 

og aktiviteter sammenlignet med forskellige markedsføringsaktiviteter. 
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Internettet har også medført at nye markedsføringsaktiviteter er kommet til, samt gamle er 

opdateret til den digitale virkelighed. Bannerannoncer er blevet digitale og meget markedsføring 

foregår på de sociale medier. Men især to nye aktiviteter er spændende for nærværende speciales 

problemfelt; search engine marketing, eller søgeordsmarkedsføring kan benyttes som et strategisk 

tiltag, hvor virksomheder kan betale for en annonce, gemt som et normalt link i toppen af 

søgeresultaterne, og behavioral target marketing, der er baseret på brugernes online aktiviteter 

(Ibid.:145).  

 

Behavioral target marketing er en form for online kommunikation, hvor annoncernes indhold 

bliver udformet og placeret på baggrund af brugernes individuelle aktiviteter. Data om brugerne 

er afgørende for en effektiv markedsføring, hvorfor denne type markedsføring er afhængig af de 

digitale data brugerne afgiver via deres færden på internettet (Ibid.:152). Ud fra et 

markedsføringsperspektiv, medfører behavioral target marketing at annoncerne i højere grad 

rammer den ønskede målgruppe mere effektivt og med et budskab der taler direkte til målgruppen.  

 

I forlængelse af ovenstående beskrivelse af online markedsføring udleder jeg følgende hypotese, 

der skal danne grundlag for mit videre arbejde med specialet: 

 

H1: Virksomheder benytter i høj grad individorienteret markedsføring til at ramme deres 

målgruppe. 

 

3.4 Det digitale marked 

Det digitale marked er opstået som følge af udviklingen indenfor digitale teknologier og 

muligheder. Digitaliseringen har åbnet op for nye vilkår og påvirker brugernes valg og handlinger. 

Jeg vil derfor redegøre for de nye vilkår på det digitale marked, der har en relevans for specialets 

problemfelt. Dette afsnit tager udgangspunkt i rapporten Analyse af adfærd på digitale markeder 

udarbejdet af iNudgeyou for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i april 2019.  

 

Først og fremmest har de digitale platforme medført at mennesker kan kommunikere og interagere 

med hinanden, samt med virksomheder på nye måder. Har forbrugerne adgang til internettet, kan 

der eksistere en kommunikativ kontaktflade mellem virksomhed og forbruger.  
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Kommunikationen kan blandt andet distribueres via annoncer på sociale medier eller andre digitale 

annonceplatforme, som Google Ads (iNudgeyou (2019)). Derudover muliggør den digitale 

udvikling at virksomheder i højere grad kan specificere, hvilken kommunikation og hvilke 

annoncer der skal vises til hvilke typer af forbrugere. Virksomhederne kan derfor i højere grad 

målrette deres budskab meget specifikke målgrupper, endda helt ned på individniveau, og 

eksponere netop denne målgruppe igen og igen.  

 

Virksomheder har altid forsøgt at forstå og ramme dens potentielle kunder med markedsføring og 

ydelser der svarer til forbrugernes behov. Dette er i højere grad muligt på det digitale marked, da 

man har mulighed for at indsamle og anvende data om forbrugerne. Data som kan omsættes til 

specifik og individorienteret kommunikation. Her benytter man big data med henblik på at 

understøtte analyse, salg og udvikling (Ibid.).  Big data er alle former for registrerede digitale data 

om forbrugernes adfærd, interesser og personlige oplysninger. Big data har medført en voldsom 

udvikling i hvor mange og hvilke data virksomheden har til rådighed om deres kunder og 

forbrugere generelt. Denne viden kan sikre mere relevant markedsføring samt mere 

individorienteret kommunikation, hvilket kan være til gavn for både forbruger og virksomheden. 

Men udviklingen kan også medføre nye problematikker. En høj grad af indsigt i forbrugernes 

adfærd og præferencer kan misbruges af virksomhederne. Nogle virksomheder vil bruge disse data 

til at kommunikere og interagere med potentielle kunder, på tidspunkter hvor forbrugerne er 

særligt sårbare og påvirkelig overfor kommunikationens budskab. En korrekt anvendelse af viden 

og individorienteret kommunikation kan påvirke forbrugeren, så der ikke nødvendigvis handles i 

overensstemmelse med reflekterede behov og ønsker.   

Hvordan virksomheder udformer den målrettede kommunikation er også ændret på det digitale 

marked. Især mængden af information har vist sig at være afgørende. Forbrugerne har en tendens 

til at være mere impulsive og reaktive i deres adfærd på det digitale marked. Forbrugernes 

opmærksomhed er oftest begrænset på det digitale marked, hvorfor virksomhederne har incitament 

til at styre forbrugernes opmærksomhed. Hvilke informationer forbrugerne opfanger påvirker 

forbrugernes beslutningsproces. Oftest kigger forbrugerne ikke nøje på indholdet på de digitale 

platforme og dermed reflekterer de mindre over informationen. Samtidig kan store mængder 

information medføre at information overses eller ignoreres. Virksomhederne skal derfor lede 

forbrugernes opmærksomhed hen mod de aspekter i kommunikationen og informationer der øger 

profitmulighederne, fremfor informationer der reducerer profitmulighederne (iNudgeyou (2019).  
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En branche der er tilstede på det digitale marked er finansielle lånudbydere. Forbrugslånsbranchen 

har oftest stor viden om forbrugernes præferencer og økonomiske situation, samt benytter oftest 

store mængder kompleks information i sin markedsføring. Jeg oplever at især kviklånsudbydere 

fremhæver visse dele i annoncen, mens en stor mængde tekst med småt nedtones. Det er min 

opfattelse, at dette er bevidst for at påvirke den individuelle forbrugers beslutningsproces i en 

sådan grad, at forbrugeren optager impulsive kviklån.  

Ovenstående beskrivelse af det digitale marked, samt min observation af kviklånsudbyderes 

annoncer, leder frem til min anden hypotese: 

H2: Kviklånsudbydere benytter individorienteret markedsføring, da de ønsker at ramme 

socialt udsatte. 

 

3.3 Etisk markedsføring  

Sammenlignet med andre områder indenfor marketing er etik et lidt forsømt emne. Der findes 

derfor ikke megen konkret teori om håndteringen af etiske problemer og oftest fremlægger 

teorierne kun guidelines og regler, der hjælper marketingfolk med at opføre sig på en etisk måde. 

Ifølge Hunt & Vitell (1986) kan man inddele de tidligere teorier om normativ etik i to grupper.  

De kan enten klassificeres som deontological eller teleological (Hunt & Vitell (1986):6). Kort 

beskrevet fokuserer den deontologiske teori på individets specifikke handling eller opførsel, hvor 

det afgørende er den iboende retfærdighed. Derimod fokuserer den teleologiske teori på 

konsekvenserne af en given handling, med konsekvensens mængde af good eller bad som 

måleenhed af det etiske aspekt (Ibid.). Teleologiske teoretikere mener at man skal overveje 

alternativer og vælge den handling, hvor konsekvensen har en større andel good end bad – de er 

så uenige om det er konsekvensen for individet selv eller alle. Etisk egoisme mener at man altid 

bør vælge den handling med størst egen vinding, hvorimod etisk utilitarisme mener at en handling 

er etisk korrekt, hvis konsekvensen har en større andel godhed for alle mennesker. For 

deontologiske teoretikere handler det om at finde det sæt regler der er bedst at leve efter, som 

eksempelvis den gyldne sætning ”doing unto others as you would have them do unto you.” (Ibid.).  

 

Hunt & Vitell argumenterer dog for at kombinationen af de to teoretiske perspektiver, vil give et 

bedre fundament for håndteringen og evalueringen af etiske udfordringer.  
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Et deontologisk-teleologisk perspektiv anerkender at mennesker benytter både deontologiske og 

teleologiske evalueringskriterier, når de afgør deres etiske bedømmelse og deraf deres handlinger 

(Ibid.:7). I den deontologiske evaluering bedømmer individet den iboende rigtighed eller 

forkerthed i den udførte handling. Processen omfatter en sammenligning ud fra prædefinerede 

deontologiske normer og den generelle holdning til ærlighed, samt det at behandle andre fair i en 

given situation. Den teleologiske evaluering bygger på mængden af det gode versus det dårlige ud 

fra individets opfattelse og evaluering af alle alternativer. Ud fra et kombineret deontologisk-

teleologisk perspektiv er individets etiske dom baseret på individets anvendelse af prædefinerede 

normer og vurdering af mængden af rigtighed ift. øvrige alternativer.  

 

Men kan den etiske dom afvige fra den egentlige intention? Man kunne forestille sig, at et individ 

eller en virksomhed evaluerer alle alternativer og bedømmer handling A som den mest etisk 

korrekte med størst mængde goodness.  Alligevel vælger man at udføre handling B, da handling 

B har en foretrukket konsekvens, eksempelvis en meget større positiv konsekvens for individet 

eller virksomheden selv. Indenfor dette speciales problemfelt kunne det tænkes, at 

kviklånsudbydere har vurderet alternativerne i deres markedsføring og godt ved, at målrettet 

markedsføring rettet mod socialt udsatte ikke er den mest etiske løsning. Alligevel vælger de at 

gøre det, da de opnår større gevinst fra dette kundesegment. Hvordan vurderer man så, om denne 

handling er etisk korrekt eller etisk forkert? 

 

Ovenstående undren leder mig frem til tredje og sidste hypotese: 

 

H3: Kviklånsudbydere tilsidesætter etiske aspekter, for at ramme et kundesegment med 

høj profit. 
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4.0 Videnskabsteori & Metode 
Følgende afsnit vil gennemgå specialets videnskabsteoretiske standpunkt samt metodiske 

grundlag, for at tydeliggøre de valg der har ledt til besvarelsen af problemformuleringen.  

 

4.1 Videnskabsteoretisk standpunkt 
Specialets primære videnskabsteoretiske standpunkt tager afsæt i det socialkonstruktivistiske 

perspektiv, der tilhører det idealistiske paradigme. Indenfor det idealistiske paradigme antages det, 

at verden eksisterer afhængigt af vores tanker og ideer om den (Ingemann (2013):33).  

Da socialkonstruktivismen antager at ”virkeligheden kun eksisterer i kraft af mennesker” 

(Ibid.:152), anses verden som social konstrueret. Det væsentligste ved det socialkonstruktivistiske 

perspektiv er, at sproget anses som både et redskab til kommunikation og erkendelse, men også et 

redskab til forståelse af en mening i og med omverdenen, samt skabe mening i menneskelige 

relationer (ibid.). Dette er relevant i forhold til specialets undersøgelsesfelt, da jeg derved kan 

analysere den målrettede markedsføring som både kommunikation, men også som et udtryk for en 

socialt konstrueret mening. 

Specialets videnskabsteoretiske perspektiv samt placering af teori, metode og analyser, kan 

illustreres med nedenstående figur: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Videnskabsteoretiske perspektiv 
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Som figuren illustrerer, tager specialet udgangspunkt i socialkonstruktivismen, men jeg har en 

pragmatisk tilgang til det videnskabsteoretiske ståsted. Dette betyder at jeg i mit arbejde med 

undersøgelsesfeltet, inddrager begge paradigmer og skifter ståsted alt efter hvad jeg undersøger.   

Størstedelen af specialet tager udgangspunkt i metodologierne indenfor det idealistiske paradigme, 

men da idealismen ikke anerkender kvantitative metoder, har jeg valgt at inddrage realismens 

metodologi i spørgeskema A og spørgeskema B. Realismen anser genstandsfeltet som  

”… eksisterende uafhængigt af observatøren” (Ibid.:97), hvorfor valid viden baseres på objektiv 

observation og målinger (Ibid.:56). Empirien indsamlet i de to surveys vil dog stadig analyseres 

ud fra det primære perspektiv og socialkonstruktivismens fortolkende metoder. Kombinationen af 

de to paradigmers metodologier, vil bidrage med flere vinkler på specialets undersøgelsesfelt, samt 

tilføre en fortolkende dimension af de kvantitative data.  

 

Da der er flere underpositioner indenfor det idealistiske paradigme, er jeg opmærksom på de 

forskelligheder positionerne har, blandt andet opfattelsen af et analyseobjekt. Som figuren 

illustrerer, anerkender jeg både antagelser fra socialkonstruktivismen og hermeneutikken, hvorfor 

der kort redegøres for netop de to positioner herunder.   

 

4.1.1 Hermeneutikken 

Hermeneutikken benyttes oftest til at undersøge sociale fænomener i en specifik kontekst, da den 

interesserer sig for ”at skabe forståelse og meningsindsigt i den sociale virkelighed” (Højberg 

(2009):340). Indenfor hermeneutikken anses sociale aktører som meningsbærere, men de sociale 

aktører skal samtidig forstås ud fra den sociale og historiske kontekst (Ibid.:309). Den 

hermeneutiske metodologi omhandler derfor ”samspil mellem del og helhed samt fænomen, 

forståelse og kontekst” (Ibid.:163). En vigtig del af det hermeneutiske perspektiv er, at mening 

ikke kan observeres, men skal fortolkes. I mit arbejde med specialets problemfelt, er jeg som 

undersøger, derfor nødt til at indgå i fortolkningsprocessen, hvorfor jeg indbringer min egen 

forståelse i genstandsfeltet. Dette påvirker dog de meninger der kan tolkes, da jeg som undersøger 

ubevidst, påvirker de sociale aktører (ibid.:339). Jeg er derfor opmærksom på, at jeg i min 

hermeneutiske analyse, skal være bevidst om mine egne forståelser og meninger, samt tage højde 

for disse, når meningen skal fortolkes indenfor specialets genstandsfelt. Hermeneutikken 

interesserer sig dog ikke for de sociale konstruktioners meningsdannelse (Ibid.:340), hvorfor 

socialkonstruktivismen inddrages.   
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4.1.1 Socialkonstruktivismen 

Det fundamentale i socialkonstruktivismen er begrebet konstruktion, hvilket knytter an til 

antagelsen om, at man som subjekt konstruerer sig selv samt den verden vi lever i. Denne 

konstruktion finder sted via sprog og samspil med andre subjekter (Ingemann (2014):138).  

Overordnet set anser socialkonstruktivismen virkeligheden som foranderlig og en dynamisk 

konstruktion. Begreberne kontingens og emergens spiller derfor også en rolle, da de kort sagt 

dækker over at virkeligheden kontinuerligt konstrueres og rekonstrueres, ud fra vores subjektive 

erkendelse af netop virkeligheden selv (Ibid.).  

 

Indenfor socialkonstruktivismen findes der flere forskellige grene. De forskellige retninger er 

grundlæggende kendetegnet ved, hvor fremherskende det konstruktivistiske afsæt er (Collin 

(2003):353). Det væsentlige er at skelne mellem den ontologiske- og erkendelsesteoretiske tilgang. 

Den ontologiske tilgang anser erkendelsens genstand som socialt bestemt, hvor den 

erkendelsesteoretiske tilgang anser erkendelsen som bestemt af en social kontekst (ibid.:353). 

Begge tager afstand fra den realistiske erkendelse, der anser virkeligheden som en objektiv 

eksistens. Nærliggende speciale tager udgangspunkt i den erkendelsesteoretiske 

socialkonstruktivisme, hvilket tilskriver erkendelsen af at der foreligger et samfund og en 

menneskelig virkelighed, men at viden herom er en konstruktion (Fuglesang & Olsen (2004):353).  

 

Da viden betragtes som socialt konstrueret antages det, at ”virkeligheden altid er en fortolket 

virkelighed” (Rasborg (2009). Derfor vil der ikke eksistere objektive og endelige sandheder, men 

i stedet være fokus på den nye viden der opstår (Ibid.:). I mit arbejde med specialet, vil jeg derfor 

fokusere på at skabe ny viden indenfor brugen af individorienteret markedsføring på digitale 

medier, fremfor en endegyldig sandhed. Jeg erkender at min egen viden om samfundet og den 

menneskelige virkelighed, herunder specialets problemfelt, er en subjektiv konstruktion, hvorfor 

min position uundgåeligt vil influere resultaterne. Derudover må man vurdere at specialets 

analyser, præges af min bearbejdning og fortolkning af både empiri og teori, samt skift mellem 

videnskabsteoretisk ståsted. Sammenfattende vurderes det dog, at den samlede konklusion primært 

påvirkes af det primære socialkonstruktivistiske perspektiv, samt de til- og fravalg jeg har  

foretaget undervejs.  
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4.2 Undersøgelsesdesign 

Nærliggende speciale tager udgangspunkt i den abduktive tilgang, idet jeg har udledt nogle 

hypoteser, der skal bidrage til formulering af ny viden ud fra den teoretiske forståelsesramme og 

de indsamlede empiriske data (Abduktiv.dk). Jeg ønsker at efterprøve og vurdere hypoteserne 

løbende i specialet, hvilket netop tilskriver sig den abduktive tilgang. De opstillede hypoteser skal 

derfor ses som mulige bud, afledt af min fortolkning af den tidligere forskning indenfor 

individorienteret markedsføring.  

 

Jeg ønsker at undersøge specialets problemfelt ud fra principperne om casestudie, der er et 

empirisk studie af et fænomen, med endnu uafklarede sammenhænge (Andersen (2013):153). 

Selvom meget forskning i nyere tid har beskæftiget sig med markedsføring på digitale medier, er 

der endnu uafklarede aspekter af det. Den kritiske tilgang til individorienteret markedsføring på 

digitale medier og hele det etiske aspekt af målrettet markedsføring, gøres derfor til genstand for 

undersøgelse i dette speciale.   

 

Jeg har valgt at benytte casestudiet, da jeg ud fra en specifik case ønsker at belyse, hvordan 

virksomheder benytter individorienteret markedsføring på digitale medier, i hvilken grad og til 

hvad, samt hvilke etiske problemstillinger dette medfører.  Specialets tilgang til casestudiet vil 

være teoritestende og teoriudviklende, hvilket følger den abduktive tilgang. De valgte hypoteser 

vil blive testet ud fra den valgte teori, empiri og case, hvorefter jeg vil analysere og vurdere 

resultaterne. Den abduktive tilgang kombineret med casestudiet, vil medføre en mere eksplorativ 

tilgang til analysen, hvis hensigt er at udforske anliggender, der er forholdsvis ukendte på 

nuværende tidspunkt (Ibid.:24). Dette betyder dog også, at jeg undervejs vil tilpasse specialets 

udgangspunkt på baggrund af de empiriske og teoretiske fund.  

 

Den eksplorative tilgang til analysen har medført et metodevalg, der er fleksibelt over for nye fund 

og informationer. Derfor er den kvalitative metode fundamental, da jeg ønsker at opnå forståelse 

for et forholdsvist ukendt område (ibid.). I første omgang er målet derfor ikke at opnå 

repræsentative resultater, der efterfølgende kan generaliseres, men i stedet at indsamle nye 

informationer og derigennem skabe ny viden indenfor specialets problemfelt.  
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Konkret betyder den eksplorative tilgang også, at de kvantitative surveys samt kvalitative 

interviewguides, som vil blive beskrevet senere, er udarbejdet uden viden om specialets egentlige 

form. Resultaterne fra disse undersøgelser påvirker specialets videre analyse og opstillede nye 

krav til ny indsamling af empiri og teori. Under udarbejdelsen blev det tydeligt, at ét kvantitativt 

spørgeskema ikke var fyldestgørende nok, hvorfor et tilpasset spørgeskema også måtte laves, for 

at konkretisere holdningen til individorienteret markedsføring på digitale medier.  

 

4.3 Dataindsamling  

Selvom man er tilbøjelig til at betragte casestudiet som et kvalitativt studie, har jeg valgt at benytte 

både kvantitative og kvalitative metoder til indsamling af primærdata. Kombinationen af de to 

metodeformer sikrer en alsidig tilgang til undersøgelsen. Derudover er der løbende benyttet 

sekundærdata, herunder især sekundær litteratur og artikler. De benyttede indsamlingsmetoder vil 

blive uddybet i de efterfølgende afsnit.  

 

4.3.1 Det kvalitative interview 

I specialet er der foretaget to åbne kvalitative interviews. Først foretog jeg et interview med en 

Account Manager fra firmaet Obsidian. Formålet med dette interview var at få et bedre indblik i, 

hvordan virksomheder benytter individorienteret markedsføring og hvordan det udføres i praksis 

på de digitale medier. Dernæst havde jeg et interview med en økonomi- og gældsrådgiver fra 

Forbrugerrådet Tænk. Her var formålet at belyse institutionernes holdning og observering af 

problematikken bag individorienteret markedsføring på de digitale medier, når man målretter det 

efter socialt udsatte i samfundet. Nedenfor vil jeg beskrive de overvejelser jeg gjorde mig, inden 

jeg foretog de to interviews, samt opbygningen af mine interviewguides.   

 

4.3.1.1 Informantinterview 

Informantinterviewet er en relevant interviewform, når man som undersøger ønsker at få indblik i 

fænomener og sociale systemer, man ikke har mulighed for at observere selv (Andersen 

(2013):152). Informantinterviewet gør brug af en erstatningsobservatør, som har 

førstehåndskendskab til det, man som undersøger er interesseret i. Jeg har valgt denne 

interviewform, da jeg ikke selv har førstehåndskendskab til den praktiske udøvelse af 

individorienteret markedsføring på digitale medier. Derfor benytter jeg Simon fra Obsidian som 

erstatningsobservatør indenfor dette felt.  
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Denne interviewform er også god for mit arbejde med specialet, da jeg via mit interview med 

institutionen Forbrugerrådet Tænk, kan få viden om et område, jeg har relativ lav indsigt i på 

forhånd. Dette resulterer i at jeg kan få et større indblik i problemstillingerne vedrørende 

lovgivning og tendenser indenfor problemfeltet, selvom min egen viden er relativ lav. Derfor er 

mine interviews også relativt lavt struktureret og meget åbne i interviewguiden, da jeg kun har en 

temaramme at styre indenfor. Min opbygning af interviewguiden vil blive uddybet senere.  

 

Selvom jeg vil definere min interviewform som informantinterviews, har jeg nogle aspekter med 

fra det kvalitative forskningsinterview. Det kvalitative forskningsinterview benyttes når man skal 

have en dybere forståelse for en persons adfærd, motiver og holdninger (Ibid.). Selvom det ikke 

er en dybere forståelse for mine respondenter som person jeg søger, så ønsker jeg at opnå en dybere 

forståelse for deres holdninger til specialets problemfelt. Denne interviewform stiller dog store 

krav til mig som interviewer, da jeg ikke kun skal lytte, men samtidig fortolke svarene og stille 

uddybende spørgsmål, uden at sætte fortroligheden på spil. Mine enkeltinterviews havde derfor et 

dobbelt sigte, 1) at få viden om praktiske forhold, såsom lovgivning og udførsel, og 2) at klarlægge 

den generelle holdning til problemstillingen om de etiske aspekter af individorienteret 

markedsføring. De to typer spørgsmål lod jeg dog ikke adskille i praksis, da besvarelsen af et 

sondrende spørgsmål kunne udfylde huller, der resulterede i nye perspektiver på min viden, som 

derefter kunne følges op af et mere informerende eller diskuterende spørgsmål.   

 

4.3.1.2 Udvælgelse af respondenter  

Udvælgelsen af respondenter er en vigtig del af processen, da det handler om at finde de deltagere 

der har de nødvendige kvaliteter, for at belyse området bedst muligt. Mit krav til de to respondenter 

var, at de var en person, som havde førstehåndsviden om enten de lovgivningsmæssige- eller 

praktiske aspekter, samt viden om de tendenser der er forbundet med specialets problemfelt.  

 

Begge respondenter har en faglig uddannelse samt flere års erfaring indenfor deres felt, hvorfor 

begge respondenter anses som værende professionelle og dermed nøglepersoner, der kan bidrage 

med yderligere viden om specialets genstandsfelt.  
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Nedenstående tabel giver et overblik over de udvalgte respondenter: 

 

 
 
4.3.1.3 Opbygning af interviewguide 

Som tidligere nævnt har specialet en eksplorativ tilgang, hvorfor jeg også har valgt at udforme 

mine interviews som delvist strukturerede. Delvist strukturerede interviews er gode, når man på 

forhånd har en vis teoretisk og praktisk indblik i problemfeltet, men samtidig er åben for nye 

synsvinkler og informationer den interviewede kan komme med (Andersen (2013):155). Jeg har 

på forhånd opstillet en række aspekter indenfor emnefeltet, jeg ønskede at få belyst via mine 

interviews. Men jeg kunne ikke være sikker på, hvilken retning besvarelserne ville bevæge sig i. 

Derfor havde jeg også udarbejdet en interviewguide, der angav hvilke emner og aspekter der skulle 

belyses. Undervejs i mine interviews tjekkede jeg løbende at alle emner blev berørt, men den åbne 

struktur gjorde, at de ikke nødvendigvis blev behandlet i kronologisk rækkefølge. Interviewguides 

for de to enkeltinterviews er vedlagt som bilag 1 og 2. Det delvist strukturerede format har en 

række fordele, men også nogle ulemper. Det gør det muligt for mig som interviewer at udforske 

mit område intenst, men har samtidig den ulempe, at den indsamlede data, muligvis ikke er 

afdækkende nok. Den indsamlede data kan oftest være svær at fortolke, analysere og sammenligne 

med andre data (ibid.:156). Hvordan jeg vil analysere og fortolke den indsamlede data, vil blive 

forklaret senere i specialet.  

 

Alle interviews blev optaget som lydfiler, der forefindes som bilag 7 og 8. Derudover benytter jeg 

meningskondenserende transskribering af interviewene, hvor kun essensens af det sagte er udvalgt, 

transskriberet og indsat i et sammenfattende overblik (bilag 9).  Alle citater fra Simon Skibssted 

vil herefter blive refereret til som Obsidian, og Jørgen Cárdel som Forbrugerrådet.  

Institution/Virksomhed 

Respondentens navn 

Respondentens stilling 

Argument for valg af respondent 

Obsidian 

Simon Skibssted 

Account Manager 

Kan give indblik i den praktiske del bag individorienteret markedsføring 

og kendskab til især sociale medier.   

Forbrugerrådet Tænk 

Jørgen Cardél 

Frivillig Gældsrådgiver 

Kan give indblik i lovgivningen på området samt Forbrugerrådet Tænk’s 

generelle holdning til kviklånsudbydernes brug af individorienteret 

markedsføring.  

Tabel 1: Udvalgte respondenter  



 25 

4.3.2 Det kvantitative spørgeskema 

I specialet er der foretaget to spørgeskemaundersøgelser, også kaldet surveys. Jeg har benyttet mig 

af et online surveyredskab kaldet SurveyMonkey (www.da.surveymonkey.com), der giver mig 

mulighed for at stille op til 10 spørgsmål i hvert spørgeskema. I dag har stort set alle adgang til 

internettet, hvorfor jeg ikke ser det som en hæmning af undersøgelserne, at de er foretaget online. 

Jeg har valgt at dele spørgeundersøgelsen via Facebook i et offentligt opslag, for at nå ud til en 

repræsentativ gruppe af befolkningen. Jeg er dog opmærksom på at metoden ikke altid virker efter 

hensigten, da nogle respondenter muligvis vælger ikke at svare på undersøgelsen. Jeg har derfor 

valgt at holde mine spørgsmål korte og konkrete med en tydelig hensigt, for at opnå så brugbare 

data som muligt, samt øge svarprocenten. Som det fremgår af spørgeskemaernes udformning 

(bilag 3-4), minder de to undersøgelser om hinanden. Det første spørgeskema (bilag 3) har til 

formål at afdække befolkningens generelle holdning til alle annoncer, baseret på online adfærd og 

præferencer på digitale medier. Det andet spørgeskema (bilag 4) er mere specifikt og afdækker 

den generelle holdning til annoncer fra kviklånsudbydere, der er målrettet socialt udsatte. 

Kombinationen af de to spørgeskemaer har det formål at af-/bekræfte min hypotese om, at 

holdningen ændres til at være mere negativ, når det fremgår at det benyttes til at ramme socialt 

udsatte. Hvordan den indsamlede data bliver analyseret og tolket, vil blive forklaret i afsnit 4.4.  

 

4.3.3 Indholdsanalyse 

Til at undersøge spændingsfeltet mellem individorienteret markedsføring og markedsføringsetik 

på digitale medier, vil jeg også benytte en indholdsanalyse. Jeg vil primært benytte den kvalitative 

indholdsanalyse, da denne kan tilføje en forklarende dimension på udformningen af 

kviklånsudbydernes kommunikation. Jeg ønsker at undersøge udformningen af kviklåns-

udbydernes kommunikation, da dette kan bidrage til en forståelse for, hvad de strategisk forsøger 

at opnå. Dette lægger sig op ad den anden hypotese, at kviklånsudbydere benytter individorienteret 

markedsføring, da de ønsker at ramme socialt udsatte. Derudover skal resultatet af 

indholdsanalysen benyttes til at diskutere den tredje hypotese, at kviklånsudbydere tilsidesætter 

etiske aspekter for at ramme et segment med høj profit. Den kvalitative indholdsanalyse bygger 

på fortolkninger og teoretiske analyseredskaber (Harboe (2013):165). Analysen fokuserer derfor 

ikke kun på hvad kviklånsudbyderne kommunikerer, men ligeledes på sammenhængen, 

konteksten og udformningen af kommunikationen. De indsamlede informationer bliver brugt 

løbende i direkte samspil med teoretiske analyseredskaber.  
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Den kvalitativ indholdsanalyse foretages på baggrund af en semantik- og formanalyse, inspireret 

af Luhmann (Andersen (1999)). I analysen vil jeg undersøge hvilke ledeforskelle med 

dertilhørende koder, der tydeliggøres i kviklånsudbydernes kommunikation. Nærmere beskrivelse 

af analysen vil blive beskrevet i teoriafsnittet (kapitel 5.1.2). Indholdsanalysen er relevant for både 

specialets analyse, men også for diskussionen om hvor vidt der er tale om manglende 

markedsføringsetik, samt de løsningsforslag specialet fremlægger til sidst. 

 

4.4 Analyse & tolkning af data 
Min analyse er i høj grad styret af min problemformulering, da den tvinger mig til at udelukke 

ikke relevante data. Den relevante data skal analyseres, før jeg kan beskrive og fortolke mine 

resultater. Da formålet med mit speciale ikke kun er beskrivende, er det min opgave som 

undersøger at finde frem til en forståelse af og forklaring på de fundne mønstre (Andersen 

(2013):169). For at finde frem til mønstre i min indsamlede empiri, vil jeg benytte forskellige 

metoder.   

 

De to kvantitative spørgeskemaer behandles som empiri bestående af tal. Men inden jeg 

udformede mit spørgeskema, foretog jeg allerede en række valg ift. begrebsdannelse, temaer og 

spørgsmål. Disse valg har alle påvirker de adspurgtes svarmuligheder og dermed også resultatet. 

For at analysere den kvantitative empiri benytter jeg både univariat, dvs. en enkelt variabels 

fordeling, samt bivariat, hvor man ser på to variabler og deres indbyrdes samvariation (Ibid.:180). 

Data bliver gjort op i frekvensfordeling, udtrykt med procenttal, hvilket udelukkende har et 

beskrivende formål.  

 

Ved bearbejdningen af de åbne kvalitative interviews, er tolkningsprocessen ikke opdelt fra 

dataindsamlingsprocessen, som ved de kvantitative data. I min indsamling, analyse og tolkning er 

jeg derfor nødt til at bygge materialet op undervejs. Derfor ændrer mit interviewmateriale også 

indhold og form, efterhånden som dataindsamlingsprocessen skrider frem. Dette er dog også en af 

udfordringerne ved analysering af de indsamlede kvalitative data, da undersøgelsesmateriale kan 

udvise store forskelle fra begyndelse til slut.  
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Mit arbejde med den kvalitative empiri kan illustreres med følgende model, der er baseret på  

Den hermeneutiske spiral: 

Som illustrationer viser, kan jeg gennemløbe processen flere gange og delvist igen og igen i den 

fremadskridende fortolkningsproces. Denne proces sikrer, at jeg får blik for flere nuancer og 

muligheden for at bruge den indsamlede empiri i forskellige tolkninger.  

Ligesom mine prædefinerede valg og kategorisering af den kvantitative data påvirkede mine 

resultater, så vil bearbejdningen af de kvalitative data også medføre forskellige udfald. Uanset om 

jeg gennemlæser den indsamlede data åbent eller fokuseret, vil jeg være nødsaget til at foretage 

en kraftig selektion. Derudover vil aktørernes tolkning også påvirke udfaldet, da aktørens viden, 

følelser og spekulationer afhænger af aktørens placering i feltet. Som undersøger er jeg derfor 

opmærksom på at have en modtagelig men fortsat kritisk indstilling til forklaringen.  

 

Hvorledes de indsamlede data fra den kvalitative indholdsanalyse bliver behandlet og analyseret, 

vil blive forklaret i afsnittet om semantik- og formanalyse (kapitel 5.1.4).  

 

Alle mine rådata har på et tidspunkt i databearbejdningskæden været kvalitative (Ibid.:172). Data 

fra de kvantitative spørgeskemaer er transformeret til kvantitative data i form af tal, mens data fra 

de kvalitative interview er beholdt i sin kvalitative form, da en tranformering af disse data vil 

betyde for stort et tab af information. Både de kvantitative og kvalitative data bidrager til den 

samlede vidensproduktion. Hvor vidt denne viden er specifik for specialets problemfelt eller om 

den kan generaliseres til andre områder, vil jeg diskutere i min kritiske refleksion (kap. 7.3).  

Figur 3: Fortolkningsproces 
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4.5 Validitet & Reliabilitet  

I en undersøgelse som denne, er det vigtigt at alle delelementer hænger sammen. Der er ingen 

overflødige eller irrelevante informationer, man skal kunne stole på de data der inddrages i 

analysen og ydermere er det vigtigt med en høj grad af gennemsigtighed. For at sikre dette, 

inddrages de to begreber; validitet og reliabilitet.  

 

4.5.1 Validitet 

Validitet dækker over begreberne gyldighed og relevans. Gyldigheden fortæller noget om den 

generelle overensstemmelse mellem den teoretiske og den empiriske begrebsplan, hvor relevansen 

siger noget om, hvor relevant det empiriske begrebsudvalg er for specialets problemformulering 

(Andersen (2013):84). For at opnå validitet skal der være så god en overensstemmelse mellem de 

teoretiske begreber og empiriske variabler som muligt (Ibid.). Graden af specialets validitet kan 

dog ikke måles empirisk, men afhænger af min argumentering for mine standpunkter.  

 

Idet jeg benytter forskellige teoretiske perspektiver, herunder forskning indenfor digitale medier 

og individorienteret markedsføring, opnår jeg indsigt i specialets problemstilling og genstandsfelt 

fra forskellige vinkler, hvilket øger undersøgelsens gyldighed. Empirisk benytter jeg 

metodetriangulering, da jeg gør brug af forskellige dataindsamlingsmetoder (Ibid.:149). 

Kombinationen af den kvantitative og kvalitative metode kan sikre mere valide resultater, da de 

komplimenterer hinandens svagheder og fremsætter forskellige vinkler på specialets 

problemstilling (Ibid.). Udover brugen af metodetriangulering styrker kvaliteten af mit 

undersøgelsesdesign, så øger det også undersøgelsens gyldighed.  

 

Empiriens relevans bliver tydeliggjort via de analytiske afsnit, hvor de empiriske data er 

forudsætningen for den videre analyse, hvilket stemmer overens med en eksplorative metode. I 

min besvarelse af specialets problemstilling, vil jeg sammenholde de kvalitative interviews med 

de kvantitative spørgeskemaer, samt de teoretiske perspektiver, hvilket bidrager til en alsidig 

forståelse af problemfeltet. Ydermere sikres de forskellige afsnits relevans via opsamling og fortsat 

inddragelse i de efterfølgende elementer af undersøgelsen.  
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4.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten angiver hvor pålidelige de indsamlede data er (Ibid.:84). Det er vigtigt at vi kan stole 

på de indsamlede data, for at de overhovedet kan bruges i den videre analyse. Det er derfor vigtigt 

at undersøge hvor stabile og pålidelige mine måle- og analyseredskaber er. Man skal så vidt muligt 

sikre sig, at målemetoden ikke bliver påvirket af tilfældigheder. Ligeledes er det vigtigt at 

undersøgelsen udviser en høj gennemsigtighed, for at opnå en høj reliabilitet. Derfor er processen 

vedrørende både indsamlingsmetode samt bearbejdning af data dokumenteret undervejs. Dette gør 

det muligt for andre at efterprøve resultaterne. Derfor er jeg også af den overbevisning, at 

specialets resultater let kan reproduceres ud fra lignende forhold. Dog har min subjektivitet haft 

indflydelse på min tolkning af den indsamlede data, hvilket påvirker gennemsigtigheden. 

Derudover kan min subjektivitet (kap. 4.1) ses som en begrænsning af reliabiliteten, da andre 

muligvis ikke vil tolke samme udtalelse eller tekst med samme resultat.  

Det er tidligere diskuteret blandt forskere, om casestudier er tilstrækkelige ift. almengyldighed og 

generalisering. Samtidig benytter jeg et enkelt casestudie, hvilket gør det sværere at kvalitetssikre 

pålideligheden af undersøgelsen, da subjektiviteten i den enkelte case påvirker de fundne resultater 

og den samlede konklusion. Derfor er jeg klar over, at jeg ikke statistisk kan generalisere specialets 

resultater. Men ved induktivt at finde frem til, hvad der gør sig gældende for den specifikke case, 

samt hvad der gør sig gældende generelt, er det muligt at foretage en analytisk generalisering.  

 

5.0 Teoretisk Referenceramme 

I dette afsnit vil jeg redegøre og diskutere specialets teoretiske referenceramme, med primært 

fokus på de begreber, jeg finder relevante for besvarelsen af specialets problemformulering. Først 

vil jeg præsentere Luhmanns samfundsperspektiv med udgangspunkt i hans systemteori om 

sociale systemer. I analysen bidrager denne teori til en bedre forståelse af kommunikationen 

mellem kviklånsudbyder og modtager. Dernæst vil jeg præsentere begrebet Individorienteret 

markedsføring og dertilhørende teoretiske aspekter om denne form for markedsføring, hvilket i 

analysen skal bidrage til besvarelse af min første hypotese. Efterfølgende inddrages teori om 

brugernes digitale fodspor, samt digitale medier som annonceplatform, hvilket i analysen skal 

hjælpe til besvarelsen af hypotese 2. Dernæst præsenteres begrebet markedsføringsetik, hvilket 

danner baggrund for besvarelsen af og diskussionen vedrørende hypotese 3. Afslutningsvis 

redegøres der for specialets generelle kommunikationsaspekt, da dette er afgørende for både 

analyse samt besvarelse af alle tre hypoteser.  
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5.1 Luhmanns Samfundsperspektiv 

Niklas Luhmann var en tysk sociolog der beskæftigede sig med teorier om sociale systemer og 

hans samfundsperspektiv er et resultat heraf. Luhmann mener at samfundet består af strukturer, 

der hverken er planlagte, kontrollerbare eller uforanderlig stabile, men dog stabile nok til at 

samfundet kan stabilisere sig selv via selv samme strukturer. For Luhmann skal systemer forstås 

som enhver social kontakt og verden skal ses som bestående af systemer og systemernes omverden 

(Luhmann (2000):51). Derfor er noget af det mest væsentligste ved Luhmanns systemteori også 

distinktionen, hvor systemet kendetegnes ved at fremsætte og opretholde en grænse mellem 

systemerne selv og dets omverden. Et system eksisterer kun i det omfang, systemet er i stand til at 

differentiere sig fra deres omverden (Borch (2011):21). Grænseopretholdelse er dermed også en 

vigtig del af systemernes egen opretholdelse, da grænsen bruges til at regulere forskellen på 

systemet selv og omverdenen (Luhmann (2000):52). Derudover anser Luhmann systemerne som 

selvreferentielle, hvilket betyder at systemerne via en selvreference kan frembringe relationer til 

sig selv og adskille disse relationer fra relationer til deres omverden. Med andre ord er det 

grundlæggende princip, at systemerne referer til omverdenen via en selvreference (Ibid.:49).  

 

5.1.1 Iagttagelsespositioner 

Et andet væsentligt begreb i det videre arbejde med Luhmanns samfundsperspektiv er iagttagelse, 

og herunder iagttagelsespositioner. Luhmann anser iagttagelser som håndtering af forskelle og 

identificerer to slags iagttagelsespositioner; første ordens iagttagelse og anden ordens iagttagelse 

(Ibid.:75). En forskel skrives som den markerede side ù  den umarkerede side, hvor tegnet ù  markerer 

en ledeforskel mellem de to sider i kommunikationen (Borch (2011):53). Denne forskel, der deler 

verden, sætter samtidig rammen for, hvad der synliggøres og usynliggøres i kommunikationen. Men 

denne deling skaber også en blind plet for iagttagelsen, da begge sider ikke kan indikeres på samme 

tid. Hvad iagttageren kan se, afhænger af denne forskel, men også iagttagerens blinde plet afhænger 

heraf. Den blinde plet består ved, at iagttageren ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se 

(Ibid.:57). En iagttagelse af første orden tror, at de iagttager verden som den er, hvorimod en iagttagelse 

af anden orden er bevidst om den blinde plet og dermed bevidst om, at den ikke kan se, hvad den ikke 

kan se. En anden ordens iagttagelse er derfor en iagttagelse af en første ordens iagttagelse samt dennes 

blinde plet (Ibid.).  
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Jeg er bevidst om, at jeg i specialet skifter iagttagelsesposition undervejs. I mine kvalitative interviews 

samt semantik- og formanalysen, iagttager jeg kommunikationen og dens omverden, fremfor min egen 

omverden, hvorfor jeg her arbejder indenfor anden ordens iagttagelser. Respondenterne reflekterer 

over deres egne iagttagelser af situationen, hvilket gør det muligt for mig at iagttage deres iagttagelser 

samt deres blinde plet. Til vurderingen af hypoteserne er det dog ikke muligt at foretage anden ordens 

iagttagelse, da jeg her vil forsøge at sætte kviklånsudbydernes kommunikation ind i en på forhånd 

given kontekst. Denne iagttagelse bliver derfor en iagttagelse af, hvordan jeg vurderer situationen, dvs. 

en iagttagelse ud fra min omverden. Derudover kan mine iagttagelser anses som værende første ordens 

iagttagelser for læserne af specialet, da jeg ikke selv kan se mine iagttagelsers blinde pletter i analysen. 

  

5.1.2 Sociale systemer 

Ifølge Luhmann er sociale systemer karakteriseret ved at bestå af kommunikation og intet andet. 

De sociale systemer skal ses som autopoetiske kommunikationssystemer, hvilket betyder at de 

producerer og reproducerer sig selv ved at knytte kommunikation an til kommunikation (Borch 

(2011):27). Denne autopoetiske produktion og reproduktion kan kun forgå indenfor et socialt 

system, hvorfor alt der ikke er kommunikation, hører til det sociale systems omverden (Ibid.). 

Luhmann anser sociale systemer som kommunikationssystemer, hvorfor kommunikation ifølge 

Luhmann heller ikke er et resultat af menneskelig handlen, ”Humans cannot communicate… Only 

communication can communicate.” (Luhmann (1990):69). Kommunikation er derfor et produkt af 

sociale systemer. Luhmann skelner mellem tre forskellige slags sociale systemer; 

interaktionssystem, organisationssystem og samfundssystem.  

 

Interaktionssystemet er et system der er tidsbundet, der kræver at mindst to personer er tilstede og 

handler. Organisationssystemet er konstitueret på socialdimensionen, dvs. er et system hvor 

beslutningsprocesser afgør betingelserne for medlemskabet. Samfundssystemet er det mest 

omfattende system, der både består af alle interaktionssystemer og sociale systemer, samtidig med, 

at det er et system i sig selv. Samfundssystemet er konstitueret på sagsdimensionen, dvs. hvad man 

kommunikerer om og hvordan man kommunikerer om det man kommunikerer. Ifølge Luhmann 

består samfundet af intet anden end kommunikation, hvorfor samfundet også skal ses som et 

kommunikationssystem. I specialet vil jeg primært fokusere på samfundssystemet, hvorfor jeg 

ikke ønsker at redegøre mere for interaktionssystemet eller organisationssystemet.  
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5.1.2.1 Det funktionelt differentierede samfund 

Luhmann argumenterer for at det moderne samfund er vertikalt funktionelt differentieret, hvilket 

betyder at samfundet består af sideordnede globale funktionssystemer. Det enkelte system 

beskriver sig selv ud fra ideen om systemets funktion, hvor den tilskriver sig selv en funktion i 

samfundet. Kommunikationen i det pågældende system begynder at begrunde sig selv og dens 

eksistens ud fra denne funktion. I det funktionelt differentierede samfund er alle systemer 

ligestillede, intet system er hævet over de andre eller dominerer mere i samfundet end andre 

systemer. Som nævnt tidligere er samfundssystemerne saglige, hvorfor deres relevans afhænger af 

det der kommunikeres om i samfundet. Hvert system er koblet op på en binær kode, der afgør 

hvordan systemet ser og interagerer med verden. Et eksempel er det økonomiske system, hvor den 

binære kode er at have/ikke-have eller betale/ikke-betale. Det økonomiske system kan kun se og 

forholde sig til verden ud fra denne kode og alt der ikke passer indenfor koden, er dømt som 

irrelevant for systemet (Borch (2011):71). Dette betyder at funktionssystemerne er lukkede 

systemer, ligesom alle andre sociale systemer, men er samtidig lukket omkring den binære kode. 

Et system kan derfor ikke adoptere en binær kode fra et andet system. Dette er relevant i specialets 

analyse, da de kommunikationssystemer jeg vil inddrage i analysen, ikke kan adoptere hinandens 

koder og dermed syn på verden. En anden relevant pointe er Christian Borchs videreudvikling af 

Luhmann’s teori, hvor Borch introducerer begrebet code clashes (Borch (2011):73). Code clashes 

opstår når samme kommunikation er den del af to forskellige funktionssystemer samtidig. Dette 

vil skabe tvivl om hvilken kode der er den forudindtagede kode og dermed tvivl om hvilken kode 

kommunikationen skal vurderes ud fra.   

 

 

5.1.3 Kommunikation 

Specialet inddrager forskellige teoretikere, som ikke alle har samme synspunkt på kommunikation, 

hvorfor jeg senere vil beskrive, hvordan jeg i specialet definerer og arbejder med begrebet 

kommunikation (Kapitel 5.5). I første omgang vil jeg dog se nærmere på, hvordan Luhmann 

betragter kommunikation. Dette er relevant da jeg i min analyse ønsker at belyse 

kommunikationen mellem kviklånsudbyderne og omverdenen ud fra Luhmanns teori om det 

funktionelt differentierede samfund.  
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Som tidligere nævnt, beskæftiger Luhmann sig meget med kommunikation som en aktiv del af et 

hvert aspekt af hans teorier. Der hvor Luhmann skiller sig ud fra mængden er, at han separerer 

kommunikation fra handling. Handling anses som værende en del af kommunikationsprocessen, 

men kommunikation, der skaber de sociale systemer, er mere end blot en handling (Luhmann 

(2000):179). Både handling og kommunikation er dog nødvendige begreber, da sociale systemer 

kun kan reproducere sig selv via kommunikation, når de to begreber samarbejder (ibid.:212). 

Adskillelsen af de to begreber overflødiggør desuden den simple overførsel af budskab fra 

afsender til modtager. Luhmann anser i stedet kommunikationen som tredelt; information, 

meddelelse og forståelse (Ibid.:183). Afsenderen vælger at kommunikere noget, samt hvordan 

dette noget kommunikeres, hvorefter modtageren, ud fra elementerne information og meddelelse, 

vælger hvordan denne kommunikation skal forstås, ikke-forstås eller misforstås (Ibid.). 

Sammenlignet med andre kommunikationsmodeller, beskæftiger Luhmann sig ikke med selve 

transporten af information eller bevidsthed, men i stedet beskæftiger han sig med en fremtvungen 

selektion. Modtagerens valg om forståelse, ikke-forståelse eller misforståelse anbringer de to 

parter i enten samme meningshorisont, hver sin meningshorisont eller opgiver helt at forstå 

hinanden. I enhver kommunikationsproces kan der opstå konflikter, hvis modtageren vælger at 

kommunikere en modytring til den eksisterende kommunikation. Der skal endnu en gang foretages 

et valg om, forståelse, ikke-forståelse eller misforståelse. Dette valg afgør konfliktens størrelse, da 

konflikter dør ud når den ikke længere kan tiltrække flere bidrag (Ibid.:453).  

 

5.1.4 Semantik- og formanalyse 

Niels Åkerstrøm Andersen har udarbejdet en Luhmann-inspireret semantik- og formanalyse 

(1999). Denne analyseform vil danne grundlag for dele af specialets analyse. Semintik- og 

formanalysen skal bruges til at belyse de italesættelser, der findes i kviklånsudbydernes 

kommunikationen i den individorienterede markedsføring. Det centrale begreb i semantik- og 

formanalysen er mening. Begrebet vil herunder blive uddybet, da det er relevant i forhold til den 

videre analyse.  

 

5.1.4.1 Mening 
For at begrænse kompleksiteten i et system, må der foretages selektioner. Det der har betydning 

for selektionen, om noget vælges frem for noget andet, er mening.  Luhmann definerer mening 

som forskellen aktualitet ù potentialet, enheden der et øjeblik står i centrum for kommunikationen. 
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Meningen aktualiseres og den aktualiserede mening står i centrum i forhold til horisonten af de mange 

mulige aktualiseringer, dvs. potentialet (Andersen (1999):121).  

 

De sociale systemer, dvs. kommunikationen, kan iagttages ud fra tre meningsdimensioner; 

sagsdimensionen, tidsdimensionen og socialdimensionen. De tre meningsdimensioner har 

forskellige ledeforskelle, der opdeler kommunikationen som markeret ù umarkeret side. 

Sagsdimensionen identificerer mening ved at finde temaer i kommunikationen og relatere disse til sig 

selv og alt andet. I sagsdimensionen er ledeforskellen objekt med opdelingen dette ù alt andet. 

Tidsdimensionen har ledeforskellen nutid med opdelingen fortid ù fremtid, hvor nutid er 

ledeforskellen, da den konstrueres mellem fortidens erfaringer og fremtidens forventninger. Tiden, 

dvs. fortid, nutid og fremtid, er ikke givne størrelser, men altså noget der skabes i kommunikationen. 

Tiden kan altid kun forstås i nutid, men kun kommunikeres som fortid eller fremtid. Socialdimensionen 

identificerer mening ud fra, hvordan en social identitet konstrueres via kommunikationen. 

Ledeforskellen er her identitet med os ù dem som markeret og umarkeret side. I denne dimension er 

det som anses som os, differentieret fra omverden, dvs. dem, hvorfor der ikke kan eksistere noget os 

uden dem (Ibid.:144).  

 

Jeg vil ikke eksplicit beskrive hvornår jeg benytter hvilken dimension i min analyse. Alle tre 

dimensioner overlapper hinanden og det er samspillet jeg vil blive benyttet i min iagttagelse af 

italesættelsen af kommunikationen.  

 

5.1.4.1 Semantik 

Den semantiske analyse bruges til at iagttage hvordan meningshorisonter dannes og konditioneres 

i begreber/temaer i den eksisterende kommunikation. Den semantiske analyse har ledeforskellen 

begreb ù mening, og muliggør et analytisk arbejde, hvor semantikken i kommunikationen kan 

blotlægges. Semantik skal forstås som ”kondenserede og gentagelige former for mening, der står til 

rådighed for kommunikation” (Andersen (1999).:143). Den kondenserede mening skal ses som en 

meningsdimension, indenfor hver af de tidligere nævnte underdimensioner, der kan afdække den 

kommunikerede mening i kommunikationen.  Jeg vil benytte den semantiske analyse til at iagttage de 

meninger der tydeliggøres i kviklånsudbydernes kommunikationen. Dernæst kan kommunikationens 

temaer afdækkes og formanalysen kan herefter analysere forskellen indenfor de definerede temaer.  
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5.1.4.1 Formanalyse 

Formanalysen benyttes til at identificere forskellige former i kommunikationen. Luhmann 

definerer form som enheden af en forskel (Andersen (1999):129). Formanalysen er en analyse af 

ledeforskellen, dvs. kommunikationens grænser i form af hvilke muligheder og begrænsninger der 

eksisterer i kommunikationen. I min formanalyse vil jeg undersøge, om der i kviklånsudbydernes 

kommunikation findes en bestemt form for kommunikation, samt hvilke mulighedsbetingelser der 

kan iagttages i kommunikationen. Konkret ønsker jeg at afdække ledeforskellen og dertilhørende 

markeret  ù umarkeret side.  

 

De to analyseformer, den semantiske analyse og formanalysen, vil i praksis ikke adskilles, da de 

overlapper hinanden. Kombinationen af de to fremhæver hver især forskellige aspekter af 

kommunikationen i de sociale systemer. Jeg vil derfor ikke eksplicit beskrive hvilken analyseform 

jeg benytter på hvilket tidspunkt.   

 

 

5.2 Individorienteret markedsføring  
Som tidligere nævnt tager dette speciale udgangspunkt i kommunikation på digitale medier.  

Det er derfor naturligt at inddrage relevant teori om online markedsføring. Online markedsføring 

er væsentligt for alle virksomheder, store som små. Som kommunikationsdisciplin har online 

markedsføring ændret sig meget i senere tid. I de spæde år handlede online markedsføring primært 

om at sætte et banner på en hjemmeside og satse på, at det ville føre til nye kunder. I dag er online 

markedsføring meget mere end det. Det er et strategisk værktøj virksomheder benytter til at skabe 

brand awareness, tiltrække potentielle kunde samt fastholde nuværende kunder.  

 

Hingeberg et Al. (2018) argumenterer for at digitale kommunikationsplatforme, som Google og 

Facebook, har gjort det muligt for virksomheder at målrette deres kommunikation og annoncerer 

specifikke målgruppesegmenter. Google har gjort annoncering mere målrettet og effektivt, da man 

som virksomhed kan eksponere sin målgruppe, i samme sekund de laver en googlesøgning. Da de 

sociale medier, og især Facebook kom til, fik virksomhederne et nyt værktøj til at målrette 

annonceringen yderligere. Jeg vil senere uddybe hvordan hhv. Google og Facebook fungerer som 

annonceplatform og hvilke fordele/ulemper de hver især har. Som et resultat af ovenstående, er 

det samtidigt blevet muligt at ramme mere specifikke målgrupper.  
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Målgrupper der er indsnævret på mere end blot geografiske og demografiske 

segmenteringskriterier. Det er derfor vigtigt, at virksomheder også overvejer adfærdsmæssige og 

psykografiske kriterier, når de fastsætter hvem de vil ramme, hvornår de vil ramme dem samt 

hvordan deres beslutningsadfærd er frem mod køb (Ibid.:18). Det er afgørende for succesfuld 

online kommunikation at man har styr på sin målgruppe.  

 

5.2.1 Den Digitale Målgruppe 

Der er intet nyt i, at jo bedre man kender modtageren af kommunikationen, desto mere præcist kan 

man målrette indholdet. Det der er nyt indenfor online kommunikation, er at målgruppen er blevet 

digital. Den største ændring ved at målgruppen er blevet digital er, at virksomhederne i højere grad 

har mulighed for at indsamle relevant data om forbrugernes adfærd. Forbrugsadfærd kan være 

svær at observere gennem fysisk observation, men den digitale udvikling har gjort det muligt at 

indsamle Big Data om forbrugernes digitale adfærd. Som nævnt i kapitel 3.4, omfatter big data de 

digitale fodspor forbrugerne sætter enten direkte eller indirekte, når de færdes på digitale 

platforme.  

 

For at få maksimalt udbytte ud af forbrugernes big data, er det dog vigtigt at virksomhederne 

forstår deres forbrugere. Ifølge Andersen (2014) er de danske forbrugere unikke på mange måder. 

Det skyldes at de befinder sig i det danske samfund og er omgivet af en kultur med normer og 

værdier, der påvirker deres forbrugsvalg og adfærd. ”Forbrugsadfærd er adfærd og processer, der 

bevidst eller ubevidst aktiveres hos individer eller grupper af individer, når de søger efter, 

beslutter sig for, køber, bruger, besidder, fremviser og skaffer sig af med produkter, 

tjenesteydelser, ideer og oplevelser for at tilfredsstille et eller flere behov.” (Andersen (2014):15). 

Dette er en meget bred definition. I relation til nærværende speciales problemfelt, vil jeg kun 

fokuserer på nogle delelementer af forbrugsadfærden. Derudover er specialet afgrænset til at 

fokusere på den digitale færden, hvorfor jeg vil benytte følgende definition: Forbrugsadfærd er 

digital adfærd og processer, der bevidst eller ubevidst aktiveres hos individer, når de søger efter, 

beslutter sig for og køber ydelser online, for at tilfredsstille et økonomisk behov. Det er relevant at 

undersøge forbrugernes digitale adfærd, da indsigt i hvordan forbrugerne oplever verden, hvad de 

har af viden, hvordan de tænker og føler, samt hvilke værdier de lægger vægt på, er afgørende for 

en succesfuld online markedsføring. Andersens teori bevidner at adfærd påvirkes af mange 

forskellige faktorer. Jeg har valgt kun at fokusere på forbrugeren som individuel beslutningstager.   
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Beslutninger bliver taget på baggrund af forbrugerens kognitive kapacitet, evnen til at registrere, 

analysere og tolke stimuli i omverden, forbrugerens hukommelse, lagret erfaringer og oplevelser, 

samt forbrugerens intuition, dømmekraften der gør, at forbrugeren kan vurdere stimuli uden brug 

af information eller kognitive processer (Ibid.:143).  

Der findes overordnet tre kategorier af beslutninger; 

• Rutine beslutninger, ofte beslutninger om køb af et billigt produkt med kendt mærke, 

kræver lav involvering og ingen informationssøgning, da produktet handles regelmæssigt. 

• Udvidet problemløsning, ofte beslutninger om køb af dyre produkter inden for ukendt 

kategori, kræver høj involvering og stor informationssøgning da købet foretages sjældent. 

• Begrænset problemløsning, denne type beslutninger kan være en mellemting af de to 

ovennævnte og er ofte meget individuel og målgruppeafhængig.  

 

Fælles for alle beslutninger er, at forbrugeren gennemgår 5 faser1.  

 
 

Beslutningsmodellen indledes med forbrugerens problem- eller behovsidentifikation og dernæst 

informationssøgning. På baggrund af dette udvælger forbrugeren en række handlingsalternativer, 

der bliver vurderet i fase 3. Dernæst bliver den endelige beslutning taget. Efter købet vil 

forbrugeren foretage en evaluering af købet, på baggrund af graden af tilfredshed i forhold til 

forventningerne. Hvorledes kviklånsudbydere har mulighed for at påvirke beslutningsprocessen 

via individorienteret online kommunikation, vil blive uddybet og eksemplificeret senere i analysen.  

 
1 5-trins modellen er baseret på den opfattelse, at forbrugeren overvejende vil være tilbøjelig til at være rationel, 
indsamle viden, bearbejde den logisk og træffe en velbegrundet beslutning. Selvom disse forudsætninger langt fra 
altid er gældende, giver 5-trins modellen en god struktur til analyse af beslutningsprocessen. 

Figur 4: Beslutningsprocessen 
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5.2.2 Google som annonceringsplatform  

Når virksomheder skal forsøge at påvirke de digitale forbrugeres beslutningsproces, kan det gøres 

via annoncer på forskellige platforme, som Google og Facebook. Når man taler om Google som 

annonceringsplatform, refererer man til salgs- og markedsføringsværktøjet Google Ads. 

Programmet gør det muligt for virksomheder at købe annonceringspladser, hvorefter deres 

annonce vises til potentielle kunder på Googles platform.  

Ifølge Hingeberg et Al., er Google Ads det mest effektive annonceringsmedier på tværs af 

brancher. Årsagen er, at man kan ramme den efterspørgende målgruppe, dvs. de personer der 

allerede har taget stilling til hvad de mangler og derfor søger efter det på Google. 

Overordnet er der seks forskellige måder at annoncere på Google (Ibid.:31-34);  

1) Søgenetværket, er den grundlæggende annonceringsmulighed, hvor man rammer dem der 

foretager en relevant googlesøgning. Her rammer man den efterspørgende målgruppe. 

2) Displaynetværket, benytter bannerreklamer på andre hjemmesider. Her rammer man ikke 

den efterspørgende målgruppe, men i stedet potentielle kunder.  

3) Google Shopping, er en del af søgenetværket, forskellen er blot, at det visuelle udtryk 

minder mere om et shoppingkatalog.   

4) Mobiler, Google Ads har en særskilt kampagneform for mobiler, der sikrer effektiv 

eksponering, selv på mobilen. Her rammes både efterspørgende og potentielle kunder. 

5) Videoannoncer på YouTube, gør det muligt at annoncere med videoklip på den populære 

platform. Her rammes den efterspørgende målgruppe, hvis de laver en søgning på en 

specifik video, mens den passive målgruppe rammes med en video før, under eller efter en 

anden video.   

6) App, Google Ads gør det også muligt at promovere en evt. tilknyttet app med simple 

annoncer. 

 

Uanset hvilken annoncetype virksomheden vælger, er det vigtigt man forstår den bagved liggende 

funktion af Google Ads. Annonceplaceringen bliver afgjort ud fra de grundlæggende principper 

om en auktion. Dem der betaler mest, ligger i toppen af søgeresultaterne og får de bedste 

annonceplaceringer. Virksomhederne byder hvor meget de ønsker at betale pr. click, 

virksomheden med højest bud, vinder annonceplaceringen. Man kan derfor argumentere for, at 

virksomheden skal stile efter at afgive høje bud, da de ellers risikerer, at en konkurrent vinder 

pladsen og eksponeringen, og måske i sidste ende kunden. 



 39 

Din annonces visning bliver ikke kun afgjort af hvor høje bud du ønsker at lægge, men afgøres 

også af de søgeord du benytter. Hvilke søgeord du tilknytter din annonce i Google Ads, afgør hvor 

effektivt du rammer den ønskede målgruppe. Hingeberg et Al. pointerer, at man skal udvælge sine 

søgeord så præcist som overhovedet muligt, for at fange de personer, som er interesserede i dine 

produkter. Hvilke søgeordstyper du benytter bestemmer desuden hvor bredt du vil nå ud. 

Søgeordene bør derfor overvejes med henblik på, hvilken og hvor præcis en målgruppe du ønsker 

at ramme med din Google Ads annonce.  

 

5.2.3 Facebook som annonceringsplatform  

Et andet godt annonceværktøj indenfor online markedsføring er annoncering på Facebook. Her 

kan man som virksomhed skabe et behov og ramme potentielle kunder i andre situationer, end når 

de søger på Google.  

 

Facebooks annoncesystem er bygget op ligesom Google Ads, som en auktion (Timm (2017):11). 

Der er dog flere parametre der påvirker den endelige annoncepris på Facebook. Kvaliteten af din 

annonce, den valgte kampagnetype, placeringen, samt hvilken målgruppe du ønsker at ramme, er 

alt sammen med til at påvirke prisen for en eksponering. Hvis den ønskede målgruppe er 

eftertragtet, koster det flere penge at byde (Ibid.). Eksempelvis anses ’kvinder med børn’ og 

’sundhedsinteresserede’ som to af de dyreste målgrupper. Ligesom Google Ads havde forskellige 

placeringer, så benytter Facebook også seks forskellige placeringer; 

1) Nyheder, her placeres annoncen direkte i målgruppens newsfeed. Opdateringer fra venner 

og familie bliver også vist i newsfeed, hvorfor dette er en attraktiv placering, da brugerens 

opmærksomhed allerede er rettet herimod.  

2) Højre side, er som navnet lidt hentyder, annoncer der vises i højre side af Facebook sitet. 

Dette er som regel en billigere annonceplads men også en mindre effektiv placering. 

3) Instagram, da Facebook købte Instagram i 2015, muliggjorde det også, at Facebooks 

annoncer nu også vises på Instagram.  

4) Audience Network, også kaldet målgruppenetværk, dækker over annoncer der bliver vist 

udenfor Facebooks egen platform, herunder mobilapps, de lynartikler brugerne klikker på 

i deres newsfeed samt alle andre websites der viser Facebook annoncer. 
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5) Messenger, blev tilføjet som annonceplatform i 2017. Her vises annoncerne mellem 

brugernes private beskeder i Messenger-app’en. (Messenger app’en er selvstændigt 

installeret mere end 1 milliard gange verden over (Ibid.:44)).  

6) In-Stream, er korte annoncevideoer der bliver vist enten før, midt i, eller efter en video 

brugeren ser på Facebook. 

 

Hemmeligheden bag en succesfuld annonce er at have styr på sin målgruppe. Som nævnt i kapitel 

5.2.1, kan den digitale målgruppe segmenteres på forskellige parametre, baseret på brugernes 

online adfærd. Det der gør Facebook særligt brugbar er, at brugerne allerede ved oprettelsen af 

deres konto afgiver en masse private informationer om dem selv. Navn, alder, køn, civilstatus, 

bopæl er blandt de basale, men også information om uddannelsesniveau, stilling og brancher kan 

være brugbare. Det der skiller sig ud er, at Facebook kan segmentere på brugernes online adfærd. 

Under adfærd ligger flere spændende målretninger, der kan indsnævre målgruppen meget præcist. 

Her kan målgruppen segmenteres på interesser, dvs. ting de aktivt har valgt at være interesserede 

i, og deres Facebook adfærd, f.eks. benytter de Facebook spil og i den forbindelse betaler for 

spilydelser, eller hvor tilbøjelig er de til at klikke på links, artikler, konkurrencer eller annoncer.  

 

Derudover kan Facebook opsætte såkaldte look-a-like målgrupper. En look-a-like målgruppe er 

baseret på de brugere der allerede har udført en ønsket handling, det kan være at foretage et køb. 

Facebook opsætter herefter en målgruppe på 1% af de brugere, der minder mest om dine kunder 

(Ibid.:91). Dette sikrer at du kan målrette din annonce til den 1% af Facebook brugerne, der minder 

om dine kunder, hvorfor de med stor sandsynlighed har samme præferencer og adfærdsmønster 

og dermed kan anses som eftertragtede potentielle kunder.   

 

For at beskytte brugerne, har Facebook selv opsat en række restriktioner. Man må blandt andet 

ikke annoncerer for dating, online gambling eller online apoteker, uden tilladelse fra Facebook. 

Derudover anses det som værende forbudt at annoncere for alkohol til personer under 18 år, tobak, 

medicin eller kortfristede lån (Ibid.60). Sidst nævnte forbud er særlig interessant for nærværende 

speciale, for hvis Facebook anser det som værende forbudt at markedsføre kviklån på Facebook, 

hvordan benytter kviklånsudbydere så denne platform til at ramme deres ønskede målgruppe? 

Dette vil jeg komme nærmere ind på i min analyse.   
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Skemaet nedenfor opsummerer kort, hvilke fordele og ulemper der er ved hhv. Google og 

Facebook som annonceplatform. 

 

  

 

• Største søgemaskine i Danmark • Største sociale medie i Danmark 
• Mulighed for målrettet  
  kommunikation og annoncering 

• Mulighed for målrettet  
  kommunikation og annoncering 

• Ramme efterspørgende samt  
  potentielle kunder 

• Ramme potentielle samt  
  eksisterende kunder 

• Veludviklet annoncerings- og  
  markedsføringsplatform 

• Veludviklet annoncerings- og  
  markedsføringsplatform 

• Målgruppesegmentering på  
  baggrund af søgeord 

• Målgruppesegmentering på baggrund  
  af adfærdsmæssige kriterier 

•Højt kendskab til målgruppens  
  søgehistorik 

• Højt kendskab til målgruppens  
  præferencer 

 • Brugerne deler private informationer 
   

 

• Stor konkurrence om  
  annoncepladser 

• Hård konkurrence om brugernes  
  opmærksomhed 

• Ikke sikret annoncevisning  
  hvis buddet er for lavt 

• Facebooks algoritmer favoriserer  
  betalt indhold  

• Høj konkurrence om nogle søgeord • Risiko for annonce ’blindness’ 
 • Svært at ramme din målgruppe  

  uden betalt annoncering 
 

 

 
 
5.2.4 Push, Pull og Retargeting  

Hvilken strategi man benytter på hhv. Google eller Facebook kan groft inddeles i tre forskellige 

tilgange; Push, Pull og Retargeting.  

 

Hvilken strategi der er bedst egnet, afhænger af kampagnetype, annoncens indhold og den valgte 

målgruppe, men kort fortalt handler de tre strategier om følgende: 

Ved Push-markedsføring sigter du efter den passive målgruppe, dvs. digitale brugere der ikke selv 

har efterspurgt produktet. Her benytter man oftest Google Ads displaynetværk, videoannoncer og 

højre sides annoncer på Facebook. Her forsøger man at påvirke den passive målgruppe til at blive 

interesseret og derved også mere aktiv.  

Tabel 2: Fordele & Ulemper ved Google & Facebook 
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Når man har fanget en brugers interesse, kan de efterfølgende eks. foretage en Googlesøgning efter 

dit navn, produkt eller ydelse. Brugeren anses her som værende en del af den efterspørgende 

målgruppe. For at ramme den efterspørgende målgruppe vil man typisk benytte pull-

markedsføring. Her vil virksomheder forsøge at vinde annoncepladser i søgenetværket, via Google 

Shopping, direkte i brugernes Facebook newsfeed eller på Messenger.   

 

Det kan være nødvendigt at markedsføre sig overfor den efterspørgende målgruppe mere end en 

gang, før den ønskede handling sker. Her kan man med fordel benytte sig af retargeting-

markedsføring. Retargeting strategien gør det muligt for dig som annoncør at eksponere brugere 

der allerede har udført en ønsket handling. Det kan være, at din retargeting målgruppe er brugere 

der har besøgt din hjemmeside, interageret med dit Facebook-indhold mere end en gang eller lagt 

produkter i indkøbskurven, men aldrig foretaget købet. Retargeting er en strategi der går helt ned 

på individniveau, da brugernes individuelle handlinger bestemmer, hvorvidt de eksponeres for den 

aktuelle annonce.  Retargeting er virksomhedernes værktøj til at markedsføre sig flere gange 

overfor det enkelte individ, indtil det resulterer i den ønskede handling.  

 

I forhold til nærværende speciales problemfelt, er ovenstående strategier særligt interessante. 

Kombinationen af de tre strategier gør det muligt for kviklånsudbydere at målrette deres annoncer 

socialt udsatte som segment og udsatte individer som specifik modtager. Hvordan de gør det og 

om det er etisk korrekt, vil blive analyseret og diskuteret senere i specialet. Først skal begrebet 

individ præciseres. 

 

5.2.5 Individ eller segment  

Nærværende speciale tager udgangspunkt i online markedsføring og har indtil videre lagt vægt på, 

at virksomheder i stigende grad kan målrette deres markedsføring specifikke målgruppesegmenter 

– endda helt ned på individ niveau. For at præcisere hvad jeg mener med individorienteret 

markedsføring, er det relevant at definere begrebet individ.  

Individ stammer fra det latinske individuus som oversat betyder 'udelelig' 

(www.denstoredanske.dk). Den moderne fortolkning betegner et individ som det enkelte 

menneske, men nærværende speciale inddrager den biologiske betegnelse som er ”… individ er  

en selvstændig en- eller flercellet organisme med en nogenlunde klar grænse til omverdenen…” 

(Ibid.). Med denne definition kan et individ både være en- eller flercellet.  
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Når jeg omtaler individorienteret kommunikation, skal det derfor forstås som kommunikation til 

segmenter, der både kan bestå af en eller flere, så længe der er en klar grænse til øvrige segmenter. 

I praksis betyder det, at individorienteret kommunikation både kan målrettes segmenter som 

socialt udsatte som gruppe og en socialt udsat som enkeltperson.  

 

 

5.3 Markedsføringsetik 

Som nævnt i kapitel 2.3, inddeles etik i tre dimensioner. Beskrivende etik, Meta-etikken og den 

vejledende etik. Meta-etikken, der udforsker etikkens logiske opbygning, vil jeg ikke beskæftige 

med videre med. I stedet vil jeg i min analyse undersøge markedsføringsetikken ud fra den 

beskrivende dimension samt den vejledende dimension. Den beskrivende dimension undersøger 

markedsføringsetikkens værdier, almene principper og konkrete handlingsmønstre, og hvordan 

disse bliver betragtet i det danske samfund og kultur. Den vejledende dimension er den dimension, 

hvor man undersøger de normative etiske retningslinjer. Det etiske standpunkt vælges ud fra en 

analyse af hvilke værdier og mål der er gode og efterstræbelige.  

 

For at konkretisere den analyserende del af markedsføringsetikken indenfor kviklånsbranchen, 

inddrager jeg Gene R. Laczniak videnskabelige artikel Framework for Analyzing Marketing Ethics 

(1983). Laczniak tilskriver sig det deontologiske perspektiv, da hendes teori fokuserer på den 

etiske adfærd relateret til en given situation. Som nævnt i afsnit 3.3 mener Hunt & Vitell (1986) 

at en kombineret deontologisk-teleologisk tilgang til etiske problemstillinger, sikrer et bedre 

helhedsbillede. Jeg har valgt i denne opgave at tilslutte mig det kombinerede perspektiv. Dette 

betyder dog, at nogle aspekter i Laczniaks teori tilpasses, for at imødekomme det deontologisk-

teleologisk perspektiv. Jeg vil i efterfølgende afsnit redegøre for teorien samt de justeringer der 

foretages af teorien.  

 

Ifølge Laczniak kan alle områder indenfor strategisk markedsføring udgøre et potentielt etisk 

spørgsmål.  Vi som individ og samfund har en konstant moralsk forpligtelse, der altid vil være der. 

Dette skyldes såkaldte prime facie duties (Laczniak (1983):11). Prime facie duties bliver beskrevet 

første gang af William David Ross som selvindlysende. Med selvindlysende mener Ross, at en 

person med tilstrækkelig mental modenhed vil vide, at bestemte handlinger bør udføres i henhold 

til den pågældende situation.   
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Der findes seks kategorier af prime facie duties;  

Duties of Fidelity, der dækker over at man bør overholde kontrakter, overholde løfter og adressere 

forkert opførsel. Indenfor marketing betyder det blandt andet, at man ikke må benytte misledende 

markedsføring og man bør overholde de regler der eksisterer indenfor branchen. 

Duties of Graditude, stammer fra de handlinger en person udfører overfor en anden og det at der 

eksisterer en speciel forpligtelse i bestemte forhold som familie, venner, partnere osv.  

Dette dækker blandt andet også en gensidig respekt mellem virksomhed og kunde.  

Duties of Justice, er forpligtelsen til at uddele belønninger baseret på fortjeneste. Retfærdighed 

skal forstås som mere end lovens skrevne ord.  

Duties of Beneficence, dækker helt simpelt over, at en person eller virksomhed, er forpligtet til at 

gøre noget godt hvis der er mulighed for det.  

Duties of Noninjury, dækker over, ikke at skade andre som konsekvens af egne handlinger. 

Indenfor marketing dækker det blandt andet produktsikkerhed og korrekt produktspecifikation, 

der sikrer at brugerne ikke kommer til skade som konsekvens af forkert anvendelse. 

Duties of Self-improvement, stammer fra den etiske egoisme og omhandler, at handlinger bør 

foretages hvis de kan forbedre vor egen velfærd, intelligens eller lykke (Ibid.:11-12). Indenfor 

marketing ses det ofte at virksomheder følger denne ”duty” og udføre handlinger i god tro, for at 

opnå egen vinding.  

 

Men det kan forekomme, at man ved at følge duties of self-improvement, handler mod en eller 

flere af de øvrige etiske forpligtelser. Der kan derved opstå konflikter mellem de gældende prime 

facie duties. Her argumenterer Laczniak for at den sunde fornuft, ud fra perspektivet om etisk 

utilitarisme (hvor en handling er etisk korrekt hvis konsekvensen har en større andel godhed for 

alle mennesker), altid vil afgøre hvilken duty der er den dominerende. Ovenstående prime facie 

duties skal ikke ses som et etisk regelsæt, men som en iboende fornuft vi alle evaluerer, bedømmer 

og handler etisk ud fra.  

 

I min analyse vil jeg benytte teorien om prime facie duties til at vurdere hvilken duty 

kviklånsudbyderne følger, og vurdere om dette er samme duty som samfundet mener de burde 

følge. Hvis disse to ikke stemmer overens, vil der opstå en uenighed og derved en etisk konflikt.  
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En anden pointe fra Laczniaks tekst er, at en etisk beslutning består af tre komponenter; intentions, 

means og end (Ibid.:12). En person eller virksomheds intention er afgørende for vores etiske dom. 

Hvis intentionen er oprigtig, er vi mere tilbøjelig til at anse handlingen som værende etisk korrekt. 

Means referer i dette tilfælde til processen, eller de metoder der bliver benyttet til at udføre 

intentionens handling, for at nå et givent mål. Ends er i dette tilfælde både udfald, resultater og 

konsekvenser. Uanset hvor oprigtig og godartet intentionen er, så er metoden til at opnå målet 

afgørende. Hvis der benyttes ukorrekte metoder, vil handlingen blive anset som værende uetisk. 

En uetisk metode kan derfor ikke opvejes af en oprigtig intention og mål.  

 

Konkret opstiller Laczniak tre spørgsmål som kan fungere som rettesnor (Ibid.:14);  

1) Givet situationen, hvad er intentionen, metoden og målet? Hvis et større onde er 

intentionen, er handlingen uetisk og bør ikke foretages.  

2) Givet situationen, hvad er de forventede men uønskede bivirkninger? Hvis der ikke er en 

forholdsmæssig grund til at risikere eller tillade et større onde, eller villig et mindre onde, 

er handlingen uetisk og bør ikke foretages. 

3) Givet situationen, hvad er de alternative handlinger? Er der et alternativ der leder til samme 

mål, men med flere gode konsekvenser og færre onde konsekvenser? Ikke at vælge dette 

alternativ vil være uetisk.  

 

Selvom ovenstående virker meget simpelt, kan det at stille simple spørgsmål, bidrage til en større 

refleksion og vurdering af etiske udfordringer. I min analyse skal de ovenstående spørgsmål om 

intentions, means og end, fungere som opsummerende rettesnor. Svarene vil derefter danne 

grundlag for min videre diskussion og endelige vurdering.  

Som nævnt tidligere, betyder mit deontologiske-teleologiske perspektiv, at jeg i min analyse og 

vurdering af ovenstående spørgsmål, ikke kun fokuserer på selve handlingen (deontologiske 

evaluering) men også på mængden af det gode versus det dårlige ved alle alternativer (teleologisk 

evaluering). Kombinationen af de to perspektiver skal hjælpe mig med at vurdere, hvorvidt 

kviklånsudbyderne agerer uetisk, når de markedsfører sig målrettet socialt udsatte.  
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5.4 Kommunikationsperspektivet 

Jeg har nu beskrevet de relevante teorier, jeg ønsker at belyse min problemformulering ud fra. Da 

jeg inddrager forskellige teoretikere, med forskellige perspektiver og opfattelse af kommunikation, 

vil jeg i følgende afsnit afklare, hvorledes jeg i nærværende speciale betragter begrebet 

kommunikation.  

 

Båden Luhmann, Hingeberg et Al., Andersen og Laczniak anerkender modtageren af 

kommunikationen som et aktivt element og medskaber af kommunikationsprocessen. Der hvor 

Luhmann skiller sig ud fra de tre andre er, at han mener det er kommunikationen selv der 

kommunikerer, hvorimod de tre øvrige teoretikere anser afsenderen som den kommunikerende, 

det så værende virksomheder eller forbrugere. Luhmann mener samtidig at kommunikation enten 

kan forstås, ikke-forstås eller misforstås. Hingeberg et Al. ser kommunikation som et budskab eller 

information, der bliver leveret via et digitalt medie, hvor afsenderen vælger udformningen af 

kommunikationen og modtageren afkoder kommunikationen.  

 

Der hvor Hingeberg et Al. adskiller sig fra Luhmann er, at kommunikation også kan ignoreres, 

hvorved en afkodningsproces slet ikke går i gang. Andersen anser også forbrugerne som aktive i 

kommunikationsprocessen og mener derfor, at afsenderen mister en del af kontrollen over 

processen. Dette skyldes at modtageren anses som værende selvstændigt tænkende og 

problemløsende. Andersen mener at modtagere med adgang til relevant information, sætter 

spørgsmålstegn ved enhver kommunikativ autoritet og i høj grad sortere i de kommunikative 

stimuli. Derudover argumenterer Laczniak for, at modtagerens holdning til kommunikation, 

vurderes ud fra modtagerens sunde fornuft, baseret på en af de seks prime facie duties. Uanset om 

modtageren forstår, ikke-forstår eller misforstår kommunikationen, kan det aflede en potentiel 

etisk konflikt.  
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Nærværende speciales perspektiv på kommunikationsprocessen kan illustreres med følgende 

model: 
 

 
 
 

Specialet erkender modtageren som en aktiv del af kommunikationsprocessen. Afsenderen vælger 

den ønskede modtager ud fra segmenter baseret på big data. Dernæst udformes det kommunikative 

budskab i en besked, der formidles via de digitale medier. Herefter har modtageren to muligheder. 

Enten ignoreres beskeden, som fjerde mulighed til Luhmanns perspektiv, hvor kommunikation 

frasorteres og ignoreres. Den anden mulighed er, at modtageren afkoder kommunikationen ud fra 

egen meningshorisont. Kommunikationen kan derefter forstås, ikke-forstås eller misforstås. 

Uanset udfaldet, kan kommunikation skabe en potentiel konflikt, eksempelvis en etisk konflikt. 

Figur 5: Kommunikationsprocessen 
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6.0 Analyse 
Efterfølgende afsnit ønsker at sammenholde de teoretiske aspekter med den valgte case i en 

analytisk forståelsesramme. Afsnittene er kronologisk bygget op, ud fra de tre opstillede hypoteser. 

 

6.1 Hypotese 1: Individ orienteret markedsføring online 
For at kunne vurdere min første hypotese; virksomheder benytter i høj grad individorienteret 

markedsføring til at ramme deres målgruppe, vil jeg foretage en analyse af hvilke virksomheder 

der benytter online markedsføring, dernæst om deres markedsføring kan defineres som 

individorienteret og afslutningsvis, hvordan og i hvor høj grad virksomheder benytter 

individorienteret markedsføring. Analysen foretages på baggrund af både en kvantitativ og en 

kvalitativ analyse, felteksperimenter og inddragelse af både primær- og sekundærdata.  

 

6.1.1 Virksomheder der benytter online markedsføring  

Det kan være svært at redegøre for præcist hvilke virksomheder der benytter online markedsføring, 

hvorfor jeg tillader mig at udvide til, at undersøge hvilke brancher der gør det.  

 

Det har altid været i virksomhedernes interesse, at ramme kunderne der hvor det giver mening.  

Derfor er der heller ingen tvivl om, at det giver mening at benytte online markedsføring. Kunderne 

er i den grad til stedet på de digitale platforme og de er villige til at handle digitalt. Danmark er 

det land i EU, hvor den største andel af befolkningen handler online min. en gang om året 

(www.danskerhverv.dk). I 2019 satte danskerne endnu en gang rekord, med en samlet e-handel på 

146 mia. kroner. Her topper især varer indenfor kategorierne elektronik (14,9 mia.), tøj (9,5 mia.) 

og sko (3,8 mia.), men også kategorier som hvidevare, personlig pleje og dagligvare købes online. 

 

Der konkurreres derfor ikke kun om de fysiske kunder, men i høj grad også om kunderne på det 

digitale marked. Virksomhederne er derfor nødt til at benytte online markedsføring, hvis de vil 

opretholde deres markedsandel. Derudover viser undersøgelser, at 30% af danskerne benytter 

såkaldt webrooming, dvs. man undersøger en vare online, inden man går ned og køber den i den 

fysiske butik (Ibid.). Online markedsføring er derfor relevant, for både de virksomheder der har 

en webbutik, men også dem som kun har en fysisk butik.  
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Derfor er det heller ikke overraskende, at den samlede annonceomsætning steg med 7% i 2019, 

svarende til at virksomhederne samlet bruger 557 mio. kr. på annoncering på de digitale medier 

(Markedsstatistik fra Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation 16/4-2020). Det fremgår i 

en oversigt på Danmarks Statistik (bilag 11), at den branche hvor den største procentdel har betalt 

for annoncering på internettet (søgemaskiner, sociale medier eller andre hjemmesider) er 

information og kommunikationsbranchen med 55%. Derefter kommer handel og 

transportbranchen (46%) og erhvervsservicebranchen (41%). Derudover fremgår det, at de to 

brancher med lavest procentandel er bygge og anlægsbranchen (34%) og Industri mv. (28%).  

På baggrund af ovenstående procenter, kan jeg konkludere at alle brancher benytter online 

markedsføring i form af annoncering på internettet. Selv i den branche med lavest procentdel, 

benytter næsten en tredjedel af branchens virksomheder betalt annoncering.   

 

6.1.2 Individorienteret markedsføring  

Efter at have konkluderet at alle brancher benytter online markedsføring, er det relevant at 

undersøge, om de også benytter individorienteret markedsføring. Som nævnt tidligere, kan 

individorienteret markedsføring omfatte både markedsføring mod et enkelt individ, men også et 

segment bestående af individer der minder så meget om hinanden, at der er en klar grænse til andre 

segmenter (kap. 5.2.2). Da jeg ikke kan trække generelle statistiker, der kan give information om 

hvorvidt virksomheder benytter målrettet markedsføring, vil denne del af analysen tage 

udgangspunkt i personligt indsamlet empiri. Dette betyder også at følgende eksempler tager 

udgangspunkt i mig som person, en ung pige på 26 år, der interesserer sig for mode. Derfor vil 

annoncerne i høj grad, hvis virksomhederne benytter målrettet markedsføring, være tilpasset det 

målgruppesegment jeg er en del af.  

 

Hvordan virksomhederne målretter deres annoncer, afhænger af hvor godt de kender den ønskede 

målgruppe. Som nævnt tidligere (kap. 5.2.1) handler det i høj grad om at kende målgruppens 

forbrugsadfærd. Knap en fjerdedel af de danske virksomheder har selv foretaget big data analyser, 

for bedre at kunne markedsføre og tilpasse ydelser (www.dst.dk). 15% af virksomhederne bruger 

big data fra sociale medier som primær kilde til egne forbrugeranalyser. Disse tal inkluderer ikke 

de virksomheder, der betaler andre virksomheder, eksempelvis et bureau, for dataanalyser.  
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Via mit interview med Simon fra Obsidian, et digitalt marketingbureau, ved jeg, at de eksempelvis 

varetager al analysearbejde og marketing, for både helt store multinationale konglomerater til små 

lokale danske virksomheder (Obsidian:01.30).   

Når en virksomhed vil lave en målgruppe, baseret på brugernes digitale adfærd, er Facebook et 

godt redskab. Facebook menes at have 40.000 ’touch points’ på hver person, der indsamler data 

om interesser og adfærdsmønstre (ibid.:03.31). Facebook analyserer de indsamlede data og finder 

frem til hvad målgruppen har tilfældes på baggrund af alt fra demografi, interesser og adfærd. 

Facebook er den stærkeste og smarteste AI (Artificial Intelligence) maskine, og har endda styr på 

hvornår mænds kærester har fødselsdag, og de derfor er i markedet for at købe eksempelvis 

damesko (Ibid:12.57). Derfor er det i høj grad muligt at målrette annoncer på Facebook.  

 

For at teste sammenhængen mellem målgruppe og annoncer på Facebook, vil jeg udføre en række 

små felteksperimenter. Felteksperimentet går ud på, at jeg først foretager en googlesøgning, 

hvorefter jeg åbner min Facebook og ser hvilke annoncer jeg først bliver mødt med. I det første 

felteksperiment foretog jeg en googlesøgning med ordet; sommerkjole. Herefter åbnede jeg min 

Facebook profil og de første 12 annoncer jeg mødte, som en del af mine Facebook nyheder, var 

alle annoncer der indeholdt enten ordet ”sommer” (eller engelsk ”summer”), ”kjole” (eller engelsk 

”dress”) eller ”sommerkjole”. Som det fremgår af billederne herunder, står der under 

virksomhedens navn (afsenderen af annoncen) sponsoreret, hvilket indikerer at det er betalt 

annonceindhold. Et udpluk af de 12 annoncer er afbilledet herunder: 
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Skeptikere vil måske mene, at jeg altid, qua jeg er pige med interesse for mode, bliver eksponeret 

for annoncer om tøj. Dog vil jeg argumentere for, at da størstedelen af annoncerne indeholdt lige 

netop det søgte ord ”sommerkjole”, er annoncerne afledt af min søgeadfærd.  

 

Jeg gentog eksperimentet, men denne gang søgte jeg på noget, som ikke ligger indenfor min 

normale digitale adfærd. Jeg google ordet ”spilgæld”, hvorefter jeg åbnede min Facebook. Jeg 

kunne derefter konstatere, at jeg ikke mødte nogen ændring i de annoncer jeg blev mødt med. 

Dette kan skyldes, at jeg på baggrund af én handling, ikke bliver anset som værende en del af det 

segment, der betegnes som ”spil entusiaster”. Jeg fortsatte derfor mit eksperiment med at google  

 sætninger som ”kom af med din spildgæld”, ”hvad er ludomani”, ”jeg spiller for meget”, 

”finansiering af spildgæld” og ”hjælp til reducering af spilgæld”. Da jeg derefter åbnede min 

Facebook, oplevede jeg en lille ændring. Jeg blev nu eksponeret for annoncer fra 

Spillemyndigheden.  

 

 

 Annonceteksten og især ”hjælp til 

spilafhængighed” indikerer, at denne annonce er 

målrettet mig, på baggrund af mine 

googlesøgninger. Jeg har aldrig før mødt 

annoncer fra spillemyndighederne.  

Derudover, tyder annoncens opbygning, med en 

ung mor som hovedperson, på at afsenderen ved, 

at jeg er en ung kvinde.  
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Den næste annonce jeg bliver mødt af, er fra 

Danske Spil. Endnu en annonce jeg aldrig er 

stødt på, der kommunikerer om hjælp til den 

problematiske situation, min googlesøgning 

kunne indikere jeg er i.  

 

På baggrund af dette eksperiment, kan man 

bekræfte at min googlesøgning om spil-

problemer, afledte den konsekvens, at jeg blev 

eksponeret for individuelt tilpasset annoncer.  

 

 

 

 

 

På baggrund af min googlesøgning om spilgæld, 

blev jeg senere samme dag eksponeret for en 

annonce fra DigiFinans (virksomhed der arbejder 

som låneagent der formidler din lånansøgning)  

 

Annoncen blev ikke bragt på Facebook, men på et 

Audience Network (forklaret i kap. 5.2.3), i form af 

et nyhedsmedie der åbner inden i Facebook app’en. 

Dette skyldes, at man ikke må annoncere for 

kortfristede lån på Facebook.  

 

Netop denne annonce er også relevant i 

besvarelsen af opgavens anden hypotese. Derfor 

vil jeg ikke gå mere i dybden med, hvorfor jeg 

bliver eksponeret for denne annonce, men i stedet                                       

.         inddrage den igen senere i specialet.  
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Resultaterne varierer lidt, hvilket skyldes at jeg ikke kan kontrollere de uvedkommende faktorer i 

dette felteksperiment. Derfor kan mine eksperimenter også betegnes som kvasieksperimenter, hvor 

uvedkommende faktorer kan have indflydelse på forholdet mellem variabel og effektvariabel 

(Andersen (2013):109). På baggrund af den indsamlede empiri, kan jeg dog foretage en analytisk 

generalisering og konkludere at empirien tyder på, at virksomheder benytter individorienteret 

markedsføring baseret på forbrugernes digitale adfærd.  

 

6.1.1 Virksomhedernes strategi  

I hvor høj grad en virksomhed benytter individorienteret markedsføring, hænger sammen med 

hvilken type køb der annonceres for, samt om der benyttes push-, pull- eller retargeting strategi 

(kap. 5.2.4). Som nævnt tidligere (kap. 5.2.2) kan købsbeslutninger inddeles i tre kategorier;  

rutine beslutning, begrænset problemløsning eller udvidet problemløsning. Virksomheder der 

sælger varer der kan kategoriseres som rutine køb, benytter ofte strategien push. Virksomhederne 

i eksempelvis dagligvarebranchen, vil oftest benytte push-strategien i forsøget på at påvirke de 

brugere, som endnu ikke har efterspurgt et specifikt produkt. Ved denne type køb og denne strategi, 

er der en lav grad af segmentering, da målgruppen er alle danske borgere, der handler ind. Et 

eksempel på sådan en annonce er Coops og Bilkas Google annonce på søgeordet ”dagligvarer”.  

 

Indenfor kategorien begrænset problemløsning, er blandt andet beslutningen om hvor familiens 

sommerferie går til. Her ved virksomhederne, på baggrund af familiens digitale adfærd, at de 

allerede har besluttet de skal på sommerferie, spørgsmålet er nu hvorhen. Familien er nu en del af 

den efterspørgende målgruppe, hvorfor virksomheder indenfor især rejsebranchen, i høj grad vil 

benytte sig af pull-strategier til at ramme familien. Det kan være via annoncer på moderens 

Facebook nyheder, med annonceteksten ”familie-rejse til børnevenligt hotel med all-inclusive”. 

Eller hvis familien allerede har googlet ”ferier til Grækenland”, så vil Sunweb placere en annonce 

i faderens Messenger med teksten ”Ferier til Grækenland – 7 dage fra 2119 kr.”. Annonceteksten 

vil variere alt efter, om det er moderen eller faderen der eksponeres. Moderen vil højst sandsynligt 

lægge vægt på familievenlighed, hvorimod faderen vil interessere sig for økonomien. Her vil 

virksomhederne benytte flere segmenteringskriterier, hvorfor man kan argumentere for, at de i 

højere grad benytter individorienteret markedsføring, sammenlignet med rutine køb.  
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Beslutninger om køb indenfor den sidste kategori, udvidet problemløsning, vil ofte have en højere 

grad af involvering og refleksion end de forrige to kategorier. Virksomheder der sælger varer eller 

ydelser indenfor denne kategori, vil i høj grad benytte både pull-strategi men også retargeting. 

Dette gælder især bilbranchen, hvor beslutningen om ny bil oftest er økonomisk tung og kræver 

megen informationsøgning og involvering. I starten vil virksomhederne indenfor bilbranchen 

benytte sig af pull-strategien. De forskellige bilmærker vil placere annoncer på Google og på 

Facebook. For hver gang kunden foretager en informationssøgning, vil virksomhederne få mere 

data om, hvilken bil eller hvilke specifikationer kunden efterspørger, og dermed tilpasse 

annoncens indhold så det passer til det efterspurgte. Hvis vi så antager, at en kunde har besøgt 

Peugeots hjemmeside og kigget på en Peugeot 208 og derefter lukket browseren ned, så vil Peugeot 

efterfølgende benytte sig af retargeting-strategien, da de nu vil målrette deres online annoncer til 

denne person, med tilbud på en Peugeot 208. Indenfor denne kategori, benyttes den højeste grad 

af individorienteret markedsføring, sammenlignet med de to andre kategorier.  

 

Samlet kan man argumentere for, at desto højere grad af kundeinvolvering i købsprocessen, desto 

højere grad benytter virksomhederne individorienteret markedsføring. 

 

 

6.2 Hypotese 2: Markedsføring målrettet socialt udsatte 

Næste afsnit vil inddrage specialets primære case om kviklånsudbydere. For at kunne vurdere min 

anden hypotese; kviklånsudbydere benytter individorienteret markedsføring, da de ønsker at 

ramme socialt udsatte, vil jeg først foretage en analyse af den forudindtagede målgruppe samt 

dennes beslutningsproces. Derefter vil jeg analysere, hvor vidt det er muligt for kviklånsudbydere 

at påvirke denne målgruppe via individorienteret markedsføring. Afslutningsvis vil jeg analysere 

kviklånsudbydernes kommunikation som socialt system. Analysen foretages på baggrund af både 

en kvantitativ og en kvalitativ analyse med inddragelse af både primær- og sekundærdata.  

 

6.2.1 Socialt udsatte som målgruppe 

Nye tal viser at 40% af alle kviklån bliver optaget af unge mellem 18-29 år. Heraf er 63% af de 

unge kviklåntagere mænd (www.danskebank.com). De unge optager i gennemsnit 7 kviklån og 

lånene er på 2.200 kr. pr. lån i gennemsnit. En lille gruppe er dog meget aktive kviklåntagere.  
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I 2018 optog denne gruppe i gennemsnit 25 kviklån til en samlet gennemsnitlig værdi på 70.000 

kr. (Ibid.). Man kan derfor konstatere at markedet for kviklån i den grad eksisterer og dermed også 

den potentielle målgruppe, der er modtagelig for kviklånsudbydernes markedsføring.   

 

Når den mest attraktive målgruppe skal findes, kan man starte med at segmentere på demografi. 

Den første segmentering bliver variablerne køn og aldersgruppe. Som nævnt tidligere er det 

primært unge mænd der optager kviklån, hvorfor målgruppens første kriterie bliver mænd i alderen 

18-30 år. Den efterfølgende analyse af målgruppens demografiske- og psykografiske kriterier, 

tager udgangspunkt i særligt to undersøgelser foretaget af Forbrugerrådet Tænk2. Det er 

rapporterne om hhv. Forbrugslån blandt unge voksne (herefter refereret til som rapport 1) og 

økonomisk mistrivsel blandt unge voksne (herefter refereret til som rapport 2).  

 

Meget kortfattet viser undersøgelserne, at 51% procent af de unge har optaget et lån, hvor 

forbrugslån er den mest udbredte låntype, herunder kviklån (Rapport 1:7). Undersøgelserne viser 

at 37% af unge ledige har taget forbrugslån, hvilket kan hænge sammen med den lave indkomst. 

Dog har 33% af lønmodtagere også optaget lån, hvorfor en fast lønindtægt ikke afholder de unge 

fra at optage forbrugslån. Derudover er det primært unge med en kort videregående uddannelse 

(46%) eller en erhvervsfaglig uddannelse (44%) der har et eller flere forbrugslån. Unge i region 

Syddanmark eller region Sjælland har en større tilbøjelighed til at optage lån og har samtidig de 

største problemer med gentagne betalingsproblemer (rapport 2). Derudover er det i højere grad 

enlige forsørgere, der kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen, hvor hele 38% 

oplever, at de har problemer med gæld og kan derfor anses som værende potentielle kviklåntagere.   

 

 

 

 

 

 

 
2 Begge rapporter er udarbejdet i samarbejde med Tryg Fonden. Begge rapporter de seneste versioner af 
undersøgelserne, men er begge udformet i 2018, hvorfor man må tage højde for, at visse tal kan have ændret sig. 
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Man kan opsamlende beskrive kviklånsudbydernes målgruppe med følgende persona, der er 

udarbejdet på baggrund af min fortolkning af ovenstående data samt supplerende data fra de to 

rapporter. De beskrevne psykologiske kriterier, vil blive uddybet i næste afsnit.  

 

 
 

 

Det karakteristiske ved unge mænds adfærd er, at de i høj grad er påvirket af impulsstyret forbrug, 

der kan komme til udtryk ved en afhængighedslidelse med sygelig købetrang. Over halvdelen af 

de unge svarede at de er meget impulsive når de handler, samtidig svarer 29% af unge mænd, at 

de foretrækker at bruge deres penge her og nu, i stedet for at spare op til senere (rapport 2:31). 

Derudover indikerer undersøgelsen, at unge optager lån pga. socialt betinget forbrug. Unge mænd 

finder det vanskeligt at sige nej til sociale arrangementer, trods de ikke har økonomisk råd til at 

deltage. Økonomiske begrænsninger kan være tabuiseret emne, hvorfor unge mænd oftest bruger 

flere penge end de har. 61% af mændene svarer, at deres betalingsproblemer er forårsaget af egne 

handlinger, herunder er en afgørende synder, at de spiller for mere end de har råd til (Ibid.:29). 

Denne tendens blev også bekræftet via mit interview med Jørgen Cardél fra Forbrugerrådet Tænk, 

der fortæller at låntagerne optager lån for at finansiere deres online spil (Forbrugerrådet: 08.53).  

 

 

 

Figur 6: Målgruppepersona  
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Afslutningsvis er de unge mænd langt mere risikovillige i deres låneadfærd. Dette kan indikere to 

ting. Enten at de allerede har udtømt andre lånemuligheder og eksempelvis har fået nej i banken, 

eller at det impulsive ved kviklåns lette tilgængelighed tricker deres købsadfærd. ”Hvis de skal 

have et lån, så er de ligeglade med hvad det koster, så hopper de på. Så er det først bagefter de 

opdager at det kommer til at koste dem virkelig mange penge.” (Forbrugerrådet:11.56). Dette citat 

understøttes også i undersøgelsen, da unge mænd ofte har en dårlig økonomisk forståelse, hvorfor 

de har vanskeligt ved at gennemskue egen økonomi eller finansielle tilbud (Rapport 2:.26). I 

undersøgelsen konkluderer man, at der stærk statistik sammenhæng mellem impulsiv købsadfærd 

og betalingsproblemer (Ibid.:31). Betalingsproblemer der løses med dyre kviklån optaget på 

baggrund af en dårlig økonomisk forståelse.  

 

Men kan ovenstående målgruppe anses som værende socialt udsat? Definitionen af socialt udsatte 

blev tidligere (kapitel 2.4) afgrænset til ”Personer, der i deres dagligdag mødes af særlige 

økonomiske udfordringer, som gør, at den måde, deres liv må leves på, falder udenfor den 

dominerende samfundsmæssige forståelse af, hvad et godt liv er.” Hvis vi starter med første del af 

definitionen, så kan man (på baggrund af ovenstående) konkludere, at mange unge mænd i 18-30-

årsalderen, mødes af økonomiske udfordringer der påvirker deres daglige liv. Om deres liv falder 

udenfor den dominerende samfundsmæssige forståelse af et godt liv, bliver lidt sværere at afklare, 

da ”det er et bredt dårligt symptom i befolkningen, at man låner flere penge end man kan betale 

tilbage” (Forbrugerrådet:13.09).  

 

Samlet set indikerer rapporterne, at økonomiske udfordringer fører til mistrivsel.  Især optagelse 

af kviklån kan resultere i økonomisk nedtur, da man ofte ender med at skulle betale langt mere 

end det oprindelige lån, på grund af renten er så høj. Dette kan medføre en lavine effekt, hvor det 

kviklån der blot skulle løse et akut behov, bliver svært at betale tilbage, hvilket nu kan være årsag 

til optagelsen af endnu et lån og endnu større mistrivsel. En borger med gæld og 

betalingsproblemer må derfor anses som værende en borger, hvis liv falder udenfor opfattelsen af 

et godt liv, og dermed bliver anset som værende socialt udsat. 
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6.2.1.1 Målgruppens beslutningsproces 

Målgruppens adfærdsmæssige karakteristika påvirker også beslutningsprocessen, når de skal 

”købe” et kviklån. Som nævnt i kap. 5.2.1, kan målgruppens forbrugsadfærd defineres som ”digital 

adfærd og processer, der bevidst eller ubevidst aktiveres hos individer, når de søger efter, beslutter 

sig for og køber ydelser online, for at tilfredsstille et økonomisk behov”. Den efterfølgende analyse 

af målgruppens beslutningsproces, tager udgangspunkt i målgruppen som digitale individer der 

agerer online på digitale platforme. Nedenstående model, giver et visuelt eksempel på vores unge 

mands (persona fra kap. 6.2.1) digitale beslutningsproces. Modellen tager udgangspunkt i den 

tidligere beskrevne 5-trinsmodel (kap. 5.2.1, 5-trinsmodel inspireret af Andersen (2014)).   

 

Beslutningsprocessen bevidner om, at vores person erkender et økonomisk problem der er opstået 

på baggrund af impulsstyret forbrug, herunder i høj grad online spil. Han foretager kun 

informationssøgning online, og spørger ikke venner og familie til råds, da han skammer sig over 

endnu en gang at mangle penge. Han evaluerer de forskellige lånmuligheder på baggrund af 

valgkriterierne; nemt, hurtigt og uden for mange spørgsmål til ham som låntager. Han beslutter sig 

for at låne 15.000 kr. hos Ferratum, da de opfylder hans valgkriterier. Efter de første to måneder, 

opdager han, at økonomien igen har svært ved at hænge sammen. Han kigger en ekstra gang på 

kviklån fra Ferratum, hvor han opdager at den månedlige minimumsydelse er på 1.455 kr. og de 

samlede kreditomkostninger gør, at han skal betale 17.467 kr. tilbage indenfor 12 måneder, samt 

at de årlige omkostninger i procent (ÅOP) er på 34,99%. Han må derfor erkende at dette lån efter 

kort tid, har forværret hans økonomiske situation og givet ham betalingsvanskeligheder.  

Figur 7: Målgruppens beslutningsproces  
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6.2.2 Kviklånsudbydernes individorienterede markedsføring 

Individorienteret markedsføring er i første omgang kommunikation, hvor kviklånsudbyderne er 

afsender og enten en gruppe af individer eller et specifikt individ er modtager (jf. definitionen af 

individ i kap. 5.2.5). Som tidligere nævnt, kan man ifølge Luhmann analysere kommunikation som 

en tredelt selektionsproces bestående af information, meddelelse og forståelse. Denne tredeling er 

udgangspunktet for det efterfølgende afsnit.  

 

6.2.2.1 Kommunikation som information, meddelelse og forståelse.  

Første led i selektionsprocessen er kviklånsudbydernes valg af hvad der skal kommunikeres. Når 

kviklånsudbyderne beslutter hvad de skal kommunikere, er det samtidig en ekskludering af det der 

ikke skal siges. Der vælges ud fra et repertoire af muligheder. En fællesting for alle 

kviklånsudbydere er, at de alle kommunikerer om finansielle tilbud. Her benyttes blandt andet 

sætninger som ”Lån uden kautionist – Månedlig betaling fra 200 kr.” og ”Lån op til 50.000 kr. nu, 

og få pengene inden for få minutter.” (www.google.dk/kviklån). Kommunikationens information 

kan derfor anses som værende muligheden for at optage lån nemt og hurtigt. Meddelelsen er den 

måde informationen formidles. I dette tilfælde bliver informationen formidlet via de digitale 

medier og i høj grad som søgeordsannoncer på Google. Kviklånsudbyderne benytter også visuelle 

billedannoncer, hvorfor meddelelsen også kan tage form som et billede på digitale medier.  

 

Ifølge Luhmann skal alle tre elementer være til stede, før det kan betragtes som kommunikation. 

Når kviklånsudbyderne formidler information om mulig finansiering af lån, formidlet som 

annoncer via de digitale medier, mangler de blot modtagerens forståelse. Modtagermålgruppen 

har vi lige fået præciseret som socialt udsatte, primært unge mænd. Som modtager, har de nu valget 

mellem at forstå, ikke-forstå eller misforstå kviklånsudbydernes information. Udfaldet af denne 

selektion afhænger i høj grad af, hvilken meningshorisont modtageren vælger at tilskrive sig. Her 

kan de enten forstå, og dermed opnå samme meningshorisont, ikke-forstå, stille sig i en anden 

meningshorisont end kviklånsudbyderne, eller til sidst misforstå kommunikationen, der kan 

resultere i en meningskonflikt. I ovenstående tilfælde kan man dog argumentere for, at det også er 

muligt at modtagerenen ender i samme meningshorisont, trods de ikke forstår al informationen. 

Som nævnt tidligere, har socialt udsatte en dårlig økonomisk forståelse. Derfor kan deres opfattelse 

af informationen tolkes som forstået, pga. af ekskluderingen af de andre to valgmuligheder, selvom 

alle elementer af informationen i realiteten ikke er forstået.  
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Grunden til at jeg ikke vurderer de misforstår informationen er, at en misforståelse ofte resulterer 

i en konflikt skabt på baggrund af en modkommunikation. Man kan dog argumentere for, at når 

de socialt udsatte opdager, at de ikke har forstået informationen korrekt, så vil de vælge at placere 

sig i den meningshorisont der er tilknyttet en misforstået kommunikation. Dette vil ofte være i 

forbindelse med efterevalueringen af deres køb (jf. beslutningsprocessen i kap. 6.2.1.1). Som 

reaktion herpå, kan der opstå en modkommunikation, hvilket kan resultere i en konflikt. Denne 

konflikt vil jeg vende tilbage til senere. I kommunikationsperspektivet fremsatte jeg en fjerde 

mulighed, at modtageren kan ignorere informationen. Dette vil kun ske i det tilfælde at 

kviklånsudbydernes information bliver defineret som ’ikke relevant’ i modtagerens 

selektionsproces. Det må anses som værende kviklånsudbydernes mål at tilpasse deres 

kommunikation, så de rammer individer hvor informationen er relevant, hvilket vil resultere i at 

modtagerne i de fleste tilfælde, placerer sig i samme meningshorisont som kviklånsudbyderne.  

 

En succesfuld kommunikation afhænger af at informationen bliver leveret via det rigtige medie på 

det rigtige tidspunkt. Hvordan kviklånsudbyderne benytter individorienteret markedsføring til at 

ramme socialt udsatte på forskellige tidspunkter, vil blive analyseret i næste afsnit.  

 

6.2.2.2 Markedsføring målrettet individet  

Hvor kviklånsudbyderne vælger at annoncere er ikke tilfældigt. Det er i høj grad styret af de big 

data der er indsamlet om målgruppen. De to digitale platforme Facebook og Google er begge gode 

annonceplatforme – men den ene er mere tilgængelig for kviklånsudbyderne end den anden. 

Facebooks retningslinjer forbyder annoncer for kortfristede lån, hvilket reducerer 

kviklånsudbydernes muligheder for at ramme målgruppen direkte på Facebook. I stedet benytter 

kviklånsudbyderne sammenligningssider, som eksempelvis Fair Lån og MoneyBanker, da det ikke 

er forbudt at annoncere for sammenligninger af forskellige låntyper. Desuden er det tilladt at 

annoncere for andre slags lån (se bilag 12 for eksempler på tilladt markedsføring). På baggrund af 

dette, vil Facebook stadig være en del af de touchpoints3 kviklånsudbyderne benytter til at påvirke 

målgruppens beslutningsproces til deres fordel. Samtidig er alle former for stimuli med til at 

skubbe forbrugerne i købsretningen. Desto flere gange de bliver eksponeret for finansielle tilbud, 

desto mere vil det tricke deres forbrugsadfærd.  

 
3 Touchpoints menes her som de events hvor målgruppen bliver eksponeret af virksomhedens digitale annoncer eller 
anden form for digital kommunikation.  
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Illustrationen nedenfor tager endnu en gang udgangspunkt i 5-trinsmodellen fra kap. 6.2.1.1. 

Illustrationen viser de touchpoints hvor låneudbydere kan påvirke den digitale beslutningsproces. 

 

 

Ovenstående illustration viser at kviklånsudbyderne i høj grad har mulighed for at påvirke 

målgruppen i løbet af beslutningsprocessen. Alle touchpoints markeret med en rød kant, er de 

steder hvor kviklånsudbyderne har mulighed for at ramme med online markedsføring. Allerede fra 

erkendelsesøjeblikket, hvor det går op for et individ at han/hun mangler økonomiske ressourcer, 

kan kviklånsudbydernes annoncering påvirke processen. Dette skyldes at annoncer om finansielle 

lånetilbud, kan gøre ham/hende opmærksom på alt det han/hun kunne have råd til med flere penge. 

Dette kan være tricker for deres impulsive købsadfærd. Det er dog først efter informations-

søgningen, at lånudbyderne i høj grad kan tilpasse deres kommunikation. Efter første søgning 

bliver der indsamlet data om søgehistorik, Facebook oplysninger, interesser og valgkriterier 

baseret på den digitale adfærd. I den efterfølgende evalueringsproces gør kviklånsudbyderne i høj 

grad brug af Facebook og Google som annonceplatform. Især pull-strategien er effektiv til at 

ramme den efterspørgende målgruppe. Selvom modellen er bygget op som en lineær proces, er det 

langt fra tilfældet. Individet kan godt gå i ring og gennemgå faserne flere gange, før det fører til 

den endelige beslutning om at tage et lån. Kviklånsudbyderne benytter sig derfor også af 

retargeting, der sikrer at de rammer den del af den efterspørgende målgruppe, der er tæt på et køb.  

Figur 8: Digitale ’touchpoints’  
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6.2.3 Kommunikation som system 

Alle touchpoints fra tidligere afsnit har det tilfælles, at de alle kommunikerer om finansielle tilbud. 

Man kan sige at de alle taler samme sprog og benytter samme kode. Dette skyldes ifølge Luhmann, 

at de alle kommunikerer indenfor samme sociale system, nemlig det økonomiske system. 

 

Som nævnt i kap. 5.1.2.1, betegner Luhmann samfundet som bestående af funktionelt differentieret 

systemer. Kviklånsudbyderne kommunikerer derfor indenfor det økonomiske system, hvor 

systemet begrunder sig selv og dens eksistens ud fra systemets økonomiske funktion i samfundet. 

Al kommunikation indenfor det økonomiske system er koblet op den binære kode at  

haveù ikke-have eller betaleù ikke-betale. De kan derfor kun se og forholde sig til verden ud fra 

denne kode. Det der gør kviklånsudbydernes kommunikation lidt mere vanskelig er, at den er 

formidlet som en reklame. Luhmann definerer reklamer som en del af et uddifferentieret system, 

nemlig systemet massemedierne, med den binære kode informationù ikke-information (Luhmann, 

(1996) i Eskjær (2010)). Enhver handling, ytring eller begivenhed der kan iagttages som information, 

udgør en potentiel nyhed. Selektionen bliver på baggrund af, om informationen kan anses som  

værende en nyhed eller ej. Det atypiske ved mediesystemet er, at denne selektion kommer til syne, 

som en selektion omverdenen udfører, og ikke systemet selv (Ibid.:108).  

 

Som nævnt, kan kviklånsudbydernes kommunikation anses som værende reklamer. En reklame er en 

af de tre programtyper Luhmann opererer med på tværs af forskellige medier. De øvrige to er nyheder 

og underholdning (Ibid.). Programtypen reklamer taler til den nytte- og behovskalkulerende side af 

tilværelsen, hvorfor den har sin egen binære kode. Reklamens binærkode kan anses som værende  

nytteù ikke-nytte eller behovù ikke-behov. Forskellen mellem programtyper skal dog anses som værende 

en forskel indenfor mediesystemet, hvorfor reklamer ikke anses som værende et system i sig selv. 

Reklamens egen binærkode resulterer derfor i en dobbelt selektion, da udvælgelsen af information sker 

på baggrund af for-selektion (Ibid.). Kviklånsudbydernes kommunikation betragtes som en del af 

reklameprogrammet, hvor reklamens binærkode nytteù ikke-nytte eller behovù ikke-behov, bestemmer 

hvad der anses som værende relevant information indenfor mediesystemet.  
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Ud fra reklamens binærkode dannes og konditioneres kommunikationens mening. 

Kviklånsudbyderne vælger at kommunikere ud fra den økonomiske kode i deres markedsføring. 

Dette ses ud fra gentagne brug af økonomiske termer som kroner, lån, tilbud og pris.  

Samtidig taler de ud fra reklamens koder, hvor den markerede side nytte og behov bliver 

fremhævet. Her argumenterer kviklånsudbyderne for, at deres ydelse kan gøre nytte og opfylde et 

økonomisk behov. Dette kommer blandt andet til udtryk ved brug af formuleringer som 

”udbetaling med det samme” og ”Lån 50.000 kr.”. Derudover kan man argumentere for, at 

kviklånsudbydernes samtidig kommunikerer ud fra koden hjælpù ikke-hjælp, da de i deres 

markedsføring kommunikerer om, at de kan hjælpe folk i økonomiske problemer. Sætninger som 

”Lendo hjælper dig med at vælge det bedste lån” og ”Vi hjælper dig med at finde overskueligheden på 

[låne]markedet” taler direkte til den markerede side. Men de kommunikerer også med mere skjulte 

budskaber om hjælp i eksempelvis sætningerne ”Skal du flytte? Lån i dag” og ”Vi er der for dig”.  

Det kan derfor være forvirrende, hvilken kode kviklånsudbydernes kommunikation skal forstås ud fra.  

 

Reklamens programtype er som tidligere nævnt, strukturelt koblet til det økonomiske system. 

Derfor må man også antage, at reklamens kommunikation skal vurderes ud fra en økonomisk 

meningsdannelse. Men når kviklånsudbyderne kommunikerer indenfor den binære kode  

hjælpù ikke-hjælp, bliver det svært at relatere kommunikationen til det økonomiske system. I stedet 

kan ledeforskellen hjælp opfattes som en del af det moralske system. Her er den markerede og 

umarkerede side defineret som rigtigtù forkert. Luhmanns teori beskæftiger sig desværre ikke ret meget 

med det moralske system, hvorfor jeg er nødt til at lave en række antagelser herom. Det moralske 

system taler til den omsorgs- og ansvarlighedskalkulerende side af tilværelsen. Derfor antager jeg, at 

programtyper som omsorg, med binærkode omsorgù ikke-omsorg, ansvarlighed, med binærkode 

ansvarù ikke-ansvar, samt den tidligere nævnte hjælp, med binærkode hjælpù ikke-hjælp, er 

programtyper indenfor det moralske system.  

 

Ifølge Luhmann er et system lukket omkring den binære kode, hvorfor et system ikke kan adoptere en 

binærkode fra et andet system. Da kviklånsudbydernes kommunikation både taler indenfor det 

økonomiske system og det moralske system, opstår der en såkaldt code clash (jf. kap.5.1.2.1). 

Kviklånsudbydernes kommunikation skaber et code clash mellem det økonomiske systems koder og 

det moralske systems koder. Dette resulterer i tvivl om hvilken kode kommunikationen skal vurderes 

ud fra, hvorfor der opstår en konflikt. En konflikt mellem hvad der kan opfattes som korrekt og forkert.  
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6.3 Hypotese 3: Markedsføringsetik & socialt ansvar 

Næste afsnit vil foretage en etisk analyse af kviklånsudbydernes kommunikation som samlet 

helhed. Herefter vil jeg opstille argumenter for begge sider af den opfattede etiske konflikt.  

Dette er med henblik på at vurdere og diskutere min tredje hypotese; Kviklånsudbydere 

tilsidesætter etiske aspekter, for at ramme et kundesegment med høj profit. Analysen foretages på 

baggrund af tidligere afsnit, samt inddragelse af både primær- og sekundærdata. 

 

6.3.1 Etisk analyse 

Etik kan analyseres ud fra tre dimensioner. Som tidligere nævnt, vil jeg fokusere på at analysere 

etikken ud fra den beskrivende- og den vejledende dimension. Etikkens beskrivende dimension er 

baseret på, hvordan den danske kultur og det danske samfund betragter de danske værdier, 

principper og konkrete handlingsmønstre. En rundspørge blandt da danske borgere endte med at 

frembringe 10 danske værdier. Her blev værdier som tillid, solidaritet, fællesskab og lighed for 

loven vægtet højt (www.danmarkskanon.dk). Det er derfor også disse værdier, blandt andre, der 

bestemmer hvad vi som samfund betragter som etisk korrekt. At vi er et samfund der vægter 

solidaritet og fællesskabet højt, stammer fra vores tro på det danske velfærdssamfund. Alle 

danskere har ret til de samme ting og ret til et godt liv. Fællesskabsfølelsen kommer også til udtryk 

i værdien om tillid. I Danmark forventer man, at en person eller virksomhed, overholder normen 

om ikke at snyde. Dette gælder også selvom der er en fordel og egen vinding ved at snyde. Sidst 

men ikke mindst er værdien lighed for loven en af samfundets grundlæggende spilleregler.  

 

I Danmark tager vi det forgivet, at man overholder reglerne og vi er en kultur med lav grad af 

korruption. Det med at overholde regler er også en del af den vejledende dimension af etik. Her 

vurderes det etiske standpunkt ud fra, hvilke værdier og mål der er efterstræbelige og hvordan de 

stemmer overens med de normative etiske retningslinjer. Indenfor den finansielle branche, 

herunder virksomheder der beskæftiger sig med kreditgivning, har Dansk Kredit Råd lanceret et 

branchekodeks, der på flere områder går længere end den gældende lovgivning (Brancherapport 

(2018). Det danske samfund har derfor en forventning om, at kviklånsudbydere efterlever dette 

branchekodeks, trods det er mere omfattende end den skrevne lov. Det med at tage noget for givet, 

er også en typisk dansk norm. Samfundets opfattelse af etik er derfor også indforstået.  

At en handling er etisk korrekt, er ofte taget som en selvfølge.  
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Samtidig er etik baseret på spørgsmål, hvor alle sjældent er enige i svaret. Det er derfor nødvendigt 

med en dybere analyse af etikken.  

 

Ifølge Laczniak teori om etik, kan alle områder indenfor strategisk markedsføring udgøre et 

potentielt etisk spørgsmål. Om kviklånsudbydernes kommunikation kan anses som værende etisk 

korrekt eller forkert, afhænger af prime facie duties (jf. kap. 5.3). Følgende prime facie duties er 

relevante at inddrage i analysen af kommunikationen; duties of Fidelity, duties of Graditude, duties 

of Beneficence, duties of Noninjury samt duties of Self-improvement.  

 

Hvis man analyserer kviklånsudbydernes kommunikation ud fra duties of Fidelity, så ville en etisk 

korrekt kommunikation overholde de regler der er indenfor den finansielle branche. Herunder også 

lovgivningen om markedsføringen af kviklån. I 2019 blev seks kviklånsselskaber politianmeldt af 

Forbrugerombudsmanden, da de ikke overholdt markedsføringsloven (Finans 20/3-2019). 

Kviklånsudbyderne benytter vildledende priser i deres markedsføring, blandt andet ved brug af 

forkerte tal eller misvisende eksempler. Dette er ikke kun en overtrædelse af markedsføringsloven, 

men resulterer også i, at de bryder de løfter de giver deres kunder. I begge tilfælde vil 

kommunikationen anses som værende uetisk ud fra duties of Fidelity. 

Det med at tilbyde noget til sine kunder og derefter ikke levere samme ydelse, kan også anses som 

et brud på duties of Graditude. Når kviklånsudbyderne forsøger at snyde kunderne til at optage lån 

på baggrund af manipulerede tal, kan det tolkes som manglende gensidig respekt mellem 

virksomhed og kunde. Denne manglende respekt gør, at kviklånsudbydernes handling anses som 

værende uetisk.  

 

Samtidig kan det at opgive manipulerende tal også ses som en uetisk handling ud fra duties of 

Noninjury. Ifølge Laczniak dækker duties of Noninjury over, at ens handling ikke må forvolde 

andre skade som konsekvens heraf. Her menes i første omgang at virksomheder er forpligtiget til 

at oplyse korrekte produktspecifikationer, så brugeren ikke kommer til skade ved anvendelse. I 

nærværende case, kan man anse kviklånsudbydernes kommunikation som forkert 

produktbeskrivelse. Brugerne af kviklån kan komme økonomisk til skade ved forkert anvendelse. 

Omvendt kan man også argumentere for, at kviklånsudbydernes kommunikation er 

fyldestgørende, da den ”korrekte produktspecifikation” er skrevet med småt. Ud fra den sidste 

betragtning vil kommunikationen anses som værende etisk korrekt, ud fra duties of Noninjury.   
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De to næste prime facie duties er lidt mere vanskelig at bedømme ud fra. Duties of Beneficence 

dækker over, at hvis man kan gøre en god handling, så skal man. Ved første betragtning kan man 

argumentere for, at kviklånsudbyderne handler etisk korrekt, da de tilbyder at låne penge til nogle 

der mangler økonomiske ressourcer. Omvendt, kan man samtidig argumentere for at det i nogle 

tilfælde, kan forværre en persons langsigtede økonomiske situation at tilbyde dem et kviklån. Hvis 

man vender denne prime facie duty om, så den dækker over, at hvis man kan lade vær med at gøre 

noget skidt, så skal man, så vil deres handling anses som værende uetisk. Ud fra denne betragtning, 

ville det være etisk korrekt, hvis kviklånsudbydernes ikke tilbød lån til folk, hvor situationen kun 

vil forværres som konsekvens heraf. 

 

Sidst beskrives duties of Self-improvement. Også denne kan anskues fra flere vinkler. Laczniak 

beskriver duties of Self-improvement som om, at handlinger bør foretages hvis de kan forbedre 

egen velfærd. Man kan derfor argumentere for at kviklånsudbydernes kommunikation, i høj grad 

er handlinger der foretages, for at opnå egen velfærd, da kviklånsudbyderne tilbyder lån, der 

allerede ved godkendelse af købet, har sikret dem en profit. Omvendt kan deres handling, som 

anses som værende etisk korrekt ud fra denne prime facie duty, stadig anses som værende uetisk 

på baggrund af en eller flere af de andre prime facie duties.  

 

Når kviklånsudbydernes kommunikation kan anses som både etisk korrekt og forkert, opstår der 

en konflikt. Ifølge Laczniak er det den sunde fornuft der afgør, hvilken prime facie duties der er 

mest gældende. Den sunde fornuft skal dog anses som værende ud fra perspektivet om etisk 

utilitarisme. Dette betyder at kviklånsudbydernes kommunikation kun kan anses som værende 

etisk korrekt, hvis den medfører en større andel godhed for alle mennesker. Hvis alle mennesker 

her betragtes som hele den danske befolkning, så vil deres kommunikation anses som værende 

etisk korrekt, da den i det største omfang medføre hjælp til låntagerne. Hvis man dog afgrænser 

’alle mennesker’ til nærværende speciales målgruppe, så vil kviklånsudbydernes kommunikation 

blive betragtet som en uetisk handling, da deres markedsføring resulterer i at størstedelen af 

målgruppen ’socialt udsatte’, vil forværre deres økonomiske situation på længere sigt.  

 

Selv efter en analyse ud fra prime facie duties, kan det være svært at afgøre etiske spørgsmål.  

Man kan derfor gå dybere og analysere beslutningens bestanddele. Nærværende analyse betragter 

’beslutningen’ som værende beslutningen om at markedsføre kviklån.  
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Når man skal analysere beslutningens bestanddele ud fra et etisk perspektiv, skal man undersøge 

de tre bestanddele; intentions, means og ends. Kviklånsudbydernes intention er at tilbyde lån til 

de som mangler økonomiske ressourcer. Intentionen alene anses som værende oprigtig og 

beslutningen anses derfor som værende etisk korrekt. Kviklånsudbydernes ends, kan både være 

etisk korrekt og forkert. Ud fra antagelsen om at deres mål er at hjælpe folk i nød, vil beslutningen 

anses som værende etisk korrekt. Men inddrager vi den tidligere nævnte duties of  

Self-improvement, vil målet højst sandsynligt være profit. Dette mål alene kan ikke vurderes som 

hverken etisk korrekt eller forkert. Det afgørende er derfor kviklånsudbydernes means. Laczniak 

argumenterer for, at selvom intentionen og målet kan anses som værende etisk korrekt, så vil 

metoden afgøre den endelige dom. Som nævnt tidligere, benytter kviklånsudbyderne 

individorienteret markedsføring til at eksponere socialt udsatte for deres annoncer. Denne  

metode benytter big data om forbrugernes digitale adfærd, og på baggrund af dette, udvælger 

blandt andet Facebooks algoritmer, den mest attraktive gruppe af individer. For at blive en del af 

denne gruppe, skal brugeren have givet udtryk for, at han/hun efterspørger økonomisk hjælp i form 

af et lån. Hvis man antager at målet er at hjælpe folk, så vil denne metode blot betyde, at de med 

størst behov bliver eksponeret mest for kviklånsudbydernes kommunikation, hvilket anses som 

værende løsningen på deres problem. Omvendt, hvis vi antager at kviklånsudbydernes mål er at 

opnå profit, vil denne metode blive anset som værende uetisk. Dette skyldes at kviklånsudbyderne 

målretter deres markedsføring økonomisk udsatte, da dette segment vil give den største profit.  

 

6.3.2 Flere sider af samme sag 

Som tidligere afsnit bevidner, er der flere sider af samme sag. Inden jeg kan diskutere hvorvidt 

kviklånsudbyderne tilsidesætter etiske aspekter, vil jeg opstille argumenter for begge udfald. 

Oversigten inddrager relevante argumenter fra den etiske analyse, samt svar fra de udsendte 

spørgeskemaer. Det første udsendte spørgeskema (A) havde til formål at afdække brugernes 

generelle holdning til online annoncer. Det andet spørgeskema (B) skulle afdække den generelle 

holdningen til kviklånsudbydernes annoncering. Kombinationen af de to spørgeskemaer skulle 

enten afkræfte eller bekræfte min hypotese om, at holdningen er mere negativ i spørgeskema B. 

De relevante resultater4 vil kort blive gennemgået og inddrages i den følgende oversigt.  

 

 
4 Alle resultater findes i bilag 5 og 6. 
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Spørgeskema A bekræfter at en stort set alle møder annoncer på enten Facebook eller Google. 

92% svarer at de møder annoncer på Facebook flere gange dagligt, hvor 83% møder annoncer på 

Google flere gange dagligt. Til den generelle holdning om annoncer svarer 73% at det er godt, 

hvor de resterende procenter er ligeligt delt mellem det er irriterende (15%) og har ingen holdning 

(12%). 90% oplever at annoncerne enten i høj grad eller nogenlunde er tilpasset dem som person, 

hvortil 62% svarer, at det er godt annoncerne er individorienteret. Brugerne svarer dog lidt 

paradoksalt, at det er okay at virksomhederne målretter deres markedsføring (62% svarer det er 

godt, 33% svarer har ingen holdning) på baggrund af personlige data, men samtidig svarer 58% 

at det ikke er i orden, at virksomhederne indsamler data om dem. Dertil svarer over halvdelen, at 

de næsten aldrig eller aldrig, kan gennemskue hvornår de afgiver informationer om sig selv.  

 

Spørgeskema B viste nogenlunde samme resultat som A, nemlig at hhv. 89% og 81% møder 

annoncer flere gange dagligt på enten Facebook eller Google. Også disse respondenter giver 

udtryk for, at den generelle holdning til annoncer på internettet er god (67%). 96% oplever, at 

annoncerne er tilpasset dem personligt, og 61% svarer at det er godt med målrettet markedsføring. 

Når spørgeskemaet inddrager nærværende speciales problemfelt, at virksomheder målretter deres 

markedsføring sårbare målgrupper, så ændrer holdningen sig markant. 58% svarer at det er ikke 

okay og 28% svarer at det slet ikke okay. Når specialets case inddrages, at kviklånsudbyderne 

målretter deres markedsføring økonomisk sårbare målgrupper, så har 42% svaret at det er ikke 

okay, hvorimod hele 51% har svaret at det er slet ikke okay. Når man spørger om 

kviklånsudbyderne burde tage hensyn til personer i økonomiske problemer, svarer 33% at det 

burde de altid gøre hvorimod 60% svarer at det er okay bare de følger reglerne.  

 

Svarene fra de to spørgeskemaer bevidner endnu en gang om, at der ikke er enstemmighed om, 

hvad der er rigtigt og forkert. For at komme tættere på en afklaring om kviklånsudbydernes 

handling kan ses som etisk korrekt eller forkert, opridser følgende oversigt kort argumenterne for 

begge sider. Oversigten skal fungere for den videre diskussion af specialets tredje hypotese.  
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Handlingen anses som etisk korrekt Handlingen anses som etisk forkert 

• Ud fra det økonomiske system • Ud fra det moralske system  
• Intentionen er oprigtig  • Metoden anses som værende uetisk  
• Vil ramme den brede målgruppe • Rammer i høj grad socialt udsatte som konsekvens  

  af big data algoritmer 
• Alle regler og vilkår er beskrevet  
  i annonceteksten 

• Vilkår er nedtonet og skrevet  
  meget gemt i annoncen 

• Ud fra princippet om  
  duties of Self-improvement 

• Ud fra princippet om flere andre 
  prime facie duties  

• Overholder de skrevne regler • Danske værdier forventer man overholder mere  
  end den skrevne lovgivning 

• 73% synes annoncer på internettet er godt  • 58% svarer at det ikke er i orden virksomhederne  
  indsamler personlige data  

• 62% synes det er godt med  
  personligt tilpasset annoncer 

• 52% kan næsten aldrig eller aldrig gennemskue  
  hvornår de afgiver personlige data 

• 60% synes virksomhedernes markedsføring  
  er i orden så længe de følger reglerne 

• 58% mener det ikke er okay at målrette  
  markedsføringen sårbare målgrupper  

 • 51% mener det er ”slet ikke okay” at  
  kviklånsudbyderne målretter deres annoncer  
  økonomisk sårbare  

 • 33% svarer at virksomheder altid bør tage  
  hensyn til sårbare målgrupper  

 

 

6.3.3 Etisk korrekt eller forkert?  

Kviklånsudbydernes handlinger kan både ses som etisk korrekt og forkert, det afhænger af øjnene 

der ser. Ligeledes er det svært endegyldigt at afgøre, om kviklånsudbyderne tilsidesætter etiske 

aspekter når de benytter individorienteret markedsføring.  

 

Størstedelen af virksomhederne benytter i dag individorienteret markedsføring i større eller  

mindre grad. De fleste digitale brugere giver udtryk for, at de er positive overfor personligt 

tilpassede annoncer. Omvendt mener brugerne at det forkert at virksomheder indsamler data om 

deres digitale adfærd, når disse big data misbruges. Kviklånsudbyderne benytter i høj grad big data 

til at præcisere og ramme deres målgruppe. Dette anses som forkert da den indsamlede data 

afslører, at målgruppen oftest er økonomisk sårbar. Omvendt kan man argumentere for, at 

kviklånsudbyderne blot prøver at ramme en bred målgruppe.  

Tabel 3: Argumenter +/- etisk handling 
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Kviklånsudbyderne benytter deres markedsføring til at ramme alle efterspørgende kunder på 

kviklånsmarkedet, hvorfor de blot følger markedets spilleregler. Som Jørgen sagde; ” Det med at 

låne penge, det rammer en bred kreds” (Forbrugerrådet:12.38) ”De socialt udsatte er også med, 

men jeg mener målgruppen er meget, meget bredere” (Ibid.:09.48). Men netop det med at de 

socialt udsatte også rammes kan være et argument for, at kviklånsudbyderne tilsidesætter deres 

etiske ansvar. En tredjedel af de adspurgte mener, at kviklånsudbydere altid bør tage hensyn til 

økonomisk sårbare.  

 

Hvis man vurderer kviklånsudbydernes kommunikation ud fra det økonomiske system og herunder 

reklamen som programtype, så taler annoncerne blot ud fra de binærkoder behovù ikke-behov og 

nytteù ikke-nytte. Ud fra dette synspunkt kan deres kommunikation ikke anses som værende forkert 

og dermed tilsidesætter de ingen etiske aspekter ved deres markedsføring. Alle de økonomiske 

aspekter er beskrevet og vilkårene for låntagningen inkl. ÅOP er opgivet inden lånet foretages. 

Men som målgruppeanalysen kom frem til, så har især de socialt udsatte en lav forståelse for 

økonomiske termer, hvorfor de ikke forstår informationen korrekt. Annoncerne tricker blot deres 

impulsive forbrugsadfærd og det er først i evalueringsfasen de opdager hvor dårligt stillet de er. 

Derudover kan man argumentere for, at hvis kommunikationen vurderes ud fra det moralske 

system med koden hjælpù ikke-hjælp eller ansvarù ikke-ansvar, taler kommunikationen ud fra den 

umarkerede side. Ud fra det moralske system vil deres handlinger derfor anses som værende forkerte.  

 

Et andet argument for at kviklånsudbyderne ikke gør noget forkert er, at de ikke kan tvinge målgruppen 

til noget. Som Simon sagde; ”Det er jo ikke fordi folk er tvunget til at købe et produkt, bare fordi 

de ser en annonce.” (Obsidian:19.50). Omvendt kan man argumentere for, at deres brug af push, 

pull og retargeting strategier i høj grad påvirker de socialt udsattes beslutningsproces. Mange 

annoncer med det rigtige budskab kan påvirke adfærden i en retning, så købet foretages på grund 

af impulsivitet og ikke som en velovervejet beslutning. Ud fra dette synspunkt, kan 

kviklånsudbydernes handlinger anses som et forsøg på at opnå profit, uanset konsekvenserne.  

 

Ud fra duties of Self-improvement vil ovenstående dog ikke anses som forkert, da 

kviklånsudbyderne bør foretage handlinger der kan fremme deres egen velfærd, i dette tilfælde en 

høj profit. Men ved at følge denne prime facie duty, tilsidesættes en række af de øvrige prime facie 

duties.  
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Ud fra duties of Fidelity og duties of Graditude vil deres kommunikation ses som etisk forkert, da 

de med vildledende priser forsøger at snyde deres kunder og derfor ikke udviser gensidig respekt. 

Ligeledes er deres kommunikation mod duties of Noninjury, da deres handlinger medfører 

økonomisk skade på andre mennesker. Kviklånsudbyderne rammer de forbrugere, som i forvejen 

er økonomisk udfordret. Når de tilbyder og indgår låneaftaler med en socialt udsat, kan det have 

den konsekvens, at forbrugerens situation forværres. Som Simon undrende spurgte; ”Vil man 

annoncere for noget, når det er skadeligt for en bestemt målgruppe?” (Obsidian:20.54). Selvom 

kviklånsudbydernes intention er oprigtig, hvad enten deres mål er at hjælpe eller opnå profit, anses 

deres means, altså vejen til målet derfor som etisk forkert. Samlet set må man derfor konkludere, 

at kviklånsudbyderne ud fra flest parametre tilsidesætter etiske aspekter, for at ramme de socialt 

udsatte og dermed opnå profit.  

 

7.0 Den Resultatorienterede Refleksion 

Ovenstående analyser medvirkede til en vurdering af mine tre opstillede hypoteser. Følgende afsnit 

vil gå væk fra den analytiske tilgang og i stedet bevæge sig over i den resultatorienterede 

refleksion. Her vil specialets problemformulering iagttages fra nye perspektiver, startende med en 

vurdering af, hvor vidt de opstillede hypoteser kan be- eller afkræftes.  

 

7.1 Bekræftelse eller afkræftelse af de tre hypoteser 

I vurderingen af min første hypotese fandt jeg frem til, at det ikke var muligt at undersøge præcist, 

hvilke virksomheder der benytter individorienteret markedsføring. Min første hypotese var; 

virksomheder benytter i høj grad individorienteret markedsføring til at ramme deres målgruppe. 

Jeg valgte derfor at udvide mit genstandsfelt til, at undersøge hvilke brancher der benytter 

individorienteret markedsføring til at ramme deres respektive målgruppe. På baggrund af 

specialets første del af analysen, fandt jeg ud af at alle brancher betaler for annoncering på hhv. 

Facebook og Google. Qua mit felteksperiment, hvor resultatet viste at min digitale adfærd 

påvirkede modebranchens virksomheder i en sådan grad, at mit præcise søgeord blev inkorporeret 

i virksomhedernes annoncer målrettet mig, kan jeg konkludere at især denne branche benytter 

individorienteret markedsføring til at påvirke beslutningsprocessen. Derudover bekræfter de to 

spørgeskemaer også, at ca. 90% af de adspurgte møder annoncer på Facebook flere gange dagligt, 

og samtidig mener 54% at annoncerne i meget høj grad er tilpasset dem personligt.  
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Afslutningsvis fandt jeg frem til, at desto højere grad af involvering der er i beslutningsprocessen, 

desto højere grad er annoncerne tilpasset det enkelte individ. Her benytter virksomhederne i høj 

grad retargeting til at ramme deres målgruppe, på baggrund af indsamlet big data om deres digitale 

adfærd. På baggrund af ovenstående resultatet vurderer jeg første hypotese som bekræftet. 

Virksomheder benytter i høj grad individorienteret markedsføring, når de ønsker at ramme deres 

målgruppe med digital annoncering. 

 

Næste del af analysen havde til formål at undersøge hypotesen; kviklånsudbydere benytter 

individorienteret markedsføring, da de ønsker at ramme socialt udsatte. For at vurdere denne 

hypotese, måtte analysen først identificere målgruppen socialt udsatte. Ud fra målgruppeanalysen 

fandt jeg frem til en række adfærdsmæssige træk, samt hvordan målgruppens digitale 

beslutningsproces er konstrueret. Samtidig fandt jeg frem til de mulige touchpoints, hvor 

kviklånsudbyderne har mulighed for at påvirke målgruppen med individorienteret markedsføring. 

Analysen fandt frem til, at selvom kviklånsudbyderne udvælger den ønskede modtager, udformer 

informationerne der skal formidles, og vælger præcist hvor på de digitale medier annoncer skal 

bringes, så kan de ikke forudse eller bestemme, hvordan målgruppen forstår deres kommunikation. 

Analysen kan bekræfte at kviklånsudbyderne benytter individorienteret markedsføring, det kan 

bekræftes at de rammer socialt udsatte med deres digitale annoncer, men det kan hverken be- eller 

afkræftes, at kviklånsudbyderne benytter individorienteret markedsføring, da de ønsker at ramme 

socialt udsatte. Ud fra analysen vurderes det, at kviklånsudbydernes intention er at ramme alle i 

den efterspørgende målgruppe. Dette betyder at de ønsker at ramme alle forbrugere, der 

efterspørger et kviklån. At en del af denne målgruppe kan defineres som socialt udsatte, kan ikke 

vurderes om det er tilsigtet eller en uønsket sideeffekt.  

 

Derfor kan specialets tredje hypotese heller ikke entydigt be- eller afkræftes. Specialets tredje del 

af analysen havde til formål at vurdere hvorvidt; kviklånsudbydere tilsidesætter etiske aspekter, 

for at ramme et kundesegment med høj profit. Analysen fandt frem til, at vi danskere har en række 

værdier som vi baserer vores etiske spørgsmål på. På grund af prime facie duties, har vi alle en 

iboende sund fornuft, hvor ud fra vi vurderer hvilke handlinger der er etisk korrekt eller etisk 

forkert. Analysen fandt frem til, at kviklånsudbydernes handlinger, dvs. deres brug af 

individorienteret markedsføring, ud fra flere af de nævnte prime facie duties, kan anses som uetisk.  
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På baggrund af dette kan hypotesen bekræftes, da de dermed tilsidesætter etiske aspekter i deres 

forsøg på at ramme en målgruppe og dermed opnå profit. Omvendt kan deres handlinger ud fra 

enkelte prime facie duties anses som værende etisk korrekt, da de i høj grad følger duties of Self-

improvement. Tillægger man deres handlinger det økonomiske systems koder, vil deres 

kommunikation igen anses som værende etisk korrekt og indenfor systemets rammer. På baggrund 

af dette argument, vurderes specialets tredje hypotese afkræftet, da kviklånsudbyderne i dette 

tilfælde ikke tilsidesætter etiske aspekter. Omvendt kan kviklånsudbydernes kommunikation anses 

som værende uetisk, hvis man betragter deres kommunikation ud fra det moralske system og 

dertilhørende binære koder. Vurderingen af etiske spørgsmål, og dermed vurderingen af den tredje 

hypotese, afhænger derfor i høj grad øjnene der ser. I kviklånsudbydernes forsøg på at opnå profit, 

benytter de individorienteret markedsføring for at ramme en ønsket målgruppe, hvori en del er 

socialt udsatte. Samlet set vil jeg derfor argumentere for, at kviklånsudbyderne ud fra flest 

parametre tilsidesætter etiske aspekter og deres handling derfor bør anses som værende uetisk.  

 

7.2 Nye guidelines for målrettet markedsføring 

Ifølge loven om forbrugslånsvirksomheder (vedtaget april 2019), kapitel	 3,	 §	 7,	 skal	 En	

forbrugslånsvirksomhed	drive	virksomhed	i	overensstemmelse	med	redelig	forretningsskik	og	

god	 praksis	 inden	 for	 virksomhedsområdet.	 Alligevel	 indikerede	 analysen	 i	 nærværende	

speciale,	at	kviklånsudbyder	i	flere	tilfælde	tilsidesætter	etiske	aspekter	i	jagten	på	profit.	Dette	

kan	tolkes	som	et	brud	på	loven	om	god	skik	og	redelig	forretningsskik.	Samtidig	hindrede	den	

daværende	lovgivning	ikke	kviklånsudbyderne	i	at	markedsføre	sig	overfor	socialt	udsatte.		

	

1.	 juli	 2020	 trådte	 en	 ny	 lovgivning	 i	 kraft	 der	 i	 høj	 grad	 begrænser	 kviklånsudbydernes	

muligheder.	 Kort	 fortalt	 medfører	 den	 nye	 lovgivning	 at	 kviklånsudbyderne	 må	 tilbyde	

forbrugslån,	herunder	kviklån,	med	en	ÅOP	på	maksimalt	35%.	Hidtil	var	der	ingen	grænse	for	

ÅOP,	hvorfor	der	tidligere	er	set	sager	med	ÅOP	på	over	800%	(Erhvervsministeriet	4/6-2020).	

Alle	 forbrugslån	med	ÅOP	 på	 over	 35%	 forbydes	med	 lov.	 Derudover	 er	 der	 nu	 vedtaget	 et	

maksimalt	omkostningsloft,	der	sikrer	at	låntagerne	maksimalt	kan	betale	det	dobbelte	af	lånet	

tilbage	inklusiv	afdrag,	renter	og	gebyrer	(Ibid.).	Kviklånsudbyderne	kan	dermed	ikke	opnå	høje	

profitter	 på	 strafrenter	 og	 rykkergebyrer.	 Samtidig	 medfører	 den	 nye	 lovgivning	 en	 række	

skærpede	regler	med	hensyn	til	markedsføring.	Hvis	en	virksomhed	udbyder	lån	med	en	ÅOP	på	

over	25%,	må	virksomheden	ikke	markedsføre	nogen	form	for	forbrugslån.	Dermed	forbydes	

annoncering	af	dyre	kviklån.		



 74 

Samtidig	 er	 det	 nu	 besluttet	 ved	 lov,	 at	 virksomhederne	 ikke	må	markedsføre	 forbrugslån	 i	

forbindelse	med	spil	og	gambling.	Den	generelle	holdning	i	spørgeskemaet	viste,	at	37% mener 

at markedsføring af kviklån burde forbydes helt, 49% mener at en stramning af reglerne er 

nødvendigt med det burde ikke forbydes, og 14% mener, at kviklånsudbyderne burde have lov til 

at markedsføre sig ligesom andre virksomheder gør. Selvom	den	nye	lov	sikrer	at	forbrugerne	har	

bedre	 vilkår	 på	 lånemarkedet,	 så	 er	 der	 stadig	mulighed	 for	 aggressiv	markedsføring	 på	 de	

digitale	medier.	Eksempelvis	er	det	stadig	lovligt	at	markedsføre	lån	med	en	ÅOP	på	under	25%.	

Da	Facebook	kun	forbyder	kortfristede	lån,	dvs.	lån	med	en	løbetid	på	3	måneder	eller	kortere,	

er	det	fuldt	ud	tilladt	at	markedsføre	lån	med	en	længere	løbetid.		

	

Min efterfølgende anbefaling er derfor ikke baseret på, hvilke regler der skal til for at forhindre 

kviklånsudbyderne i at markedsføre deres lån. Den skal mere ses som et bud på en række etiske 

retningslinjer, der vil medføre at kviklånsudbyderne agerer mere i overensstemmelse med deres 

etiske ansvar. Overordnet kan det deles op i tre nye tiltag. Den ene anbefaling omhandler deledata, 

den anden handler om et proaktivt omsorgsopkald og den sidste omhandler gennemsigtighed. 

 

Alle kreditudbydere, uanset låneform, er underlagt at foretage en kreditvurdering af forbrugeren 

inden lånet bevilges. Udfordringen er, at mange kviklånsudbydere ikke foretager ligeså grundige 

evalueringer som andre lånudbydere. Men hvis alle låneudbydere delte deres data om forbrugerne, 

i en samlet databank administreret af et offentligt tilsyn, vil alle have adgang til samme data og 

ingen ville længere kunne bruge undskyldningen om ikke at have adgang til data. Databanken skal 

ikke kun indeholde de informationer der er tilgængelig for låneudbyderne på nuværende tidspunkt, 

eksempelvis lønsedler, seneste årsopgørelse, kreditstatus og RKI. I fremtiden skal databanken også 

indeholde oplysninger fra ROFUS (Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede 

Spillere) samt insolvensregisteret, hvor det blandt andet fremgår om forbrugeren har indgivet 

gældssanering. Et samlet register vil give et bedre gældsoverblik og kan fremme ansvarlig 

långivning, da låneudbyderne i højere grad vil have mulighed for at tilbyde lån, hvor det er 

realistisk at forbrugeren kan betale lånet tilbage.  

 

Et andet aspekt af databanken er, at brugernes adfærdsdata (big data) skal kædes sammen med de 

finansielle oplysninger. Lige nu benytter kviklånsudbyderne adfærdsdata til at målrette deres 

markedsføring den efterspørgende målgruppe. En del af denne målgruppe er socialt udsatte med 

økonomiske problemer.  
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Hvis man koblede deres finansielle data op på deres adfærdsdata, og dermed deres Facebook profil 

og IP-adresse, ville man i princippet kunne ”Black List” dem. En Black Listing ville medføre, at 

de ikke kunne eksponeres for nogen form for markedsføring fra lånudbydere. Dette vil betyde, at 

kommunikationsprocessen afbrydes allerede inden afkodningen og modtageren derfor på en måde 

automatisk vil ignorere beskeden. Samtidig kan denne liste benyttes til at sikre, at de socialt udsatte 

i stedet for, bliver eksponeret for kommunikation med informationer om mulige hjælpetiltag,  

gratis rådgivning og henvisninger til klagemuligheder.  

 

Den anden anbefaling handler om en proaktiv tilgang til hjælp og rådgivning. Her anbefales det at 

kviklånsudbyderne, eller en anden brancheorganisation, foretager et såkaldt omsorgsopkald. 

Omsorgsopkaldet skal være et proaktivt opkald der foretages, når der registreres risikabel 

låneadfærd. Det kan eksempelvis være, at det nu er registreret (måske endda i den samlede 

databank) at forbrugeren har foretaget sit tredje forbrugslån indenfor kort tid. Her ville et 

omsorgsopkald omhandle, om alt er under kontrol, om forbrugeren har brug for rådgivning eller 

måske vil tilbydes hjælp. Det kan også være hvis en forbruger endnu en gang har misset en 

betaling. Her vil et opkald måske fange en forbruger inden løbetiden overskrides og de bliver ramt 

af strafrenter eller yderligere rykkergebyr. Et omsorgsopkald vil også, inden for det moralske 

system, i høj grad tale indenfor binærkoden hjælp og ansvar. Deres kommunikation vil i højere 

grad anses som ansvarlig og omsorgsfuld, frem for kun at interessere sig for profit. Samtidig vil 

denne løsning tilgodese duties of Beneficence, der dækker over, at hvis man har muligheden for 

at gøre noget godt, så skal man gøre det. 

 

Den sidste anbefaling omhandler gennemsigtighed. Det er vigtigt at kviklånsudbyderne udviser 

respekt overfor låntageren. Virksomhederne skal informere korrekt og tydeligt om eventuelle 

strafrenter, skjulte gebyrer eller særlige vilkår. Samtidig bør deres markedsføring være mere 

tydelig og de økonomiske aspekter bør formuleres, så folk med lav økonomisk forståelse også 

forstår informationerne korrekt. En mere gennemsigtig markedsføring vil i højere grad tilgodese 

den prime facie duties der omhandler gensidig respekt, duties of Graditude.  

Samlet set vil ovenstående retningslinjer sikrer, at kviklånsudbydernes brug af individorienteret 

markedsføring i højere grad anses som ansvarlig. De vil ikke længere gå ud fra duties of Self-

improvement, hvor de fokuserer på egen vinding i form af høj profit, men i stedet tilgodese de 

øvrige prime facie duties og foretage handlinger der er etisk korrekt.  
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7.3 Kritisk refleksion 

Da specialets primære videnskabsteoretiske standpunkt tager udgangspunkt i det 

socialkonstruktivistiske perspektiv, har jeg arbejdet med vidensproduktion ud fra det faktum, at 

den producerede viden ikke er en komplet afspejling af virkeligheden. Jeg erkender, at der 

eksisterer et samfund og en menneskelig virkelighed, men at min viden herom er en konstruktion. 

Dermed er resultaterne i nærværende speciale heller ej en endegyldig sandhed og facit, for det felt 

jeg har undersøgt. Jeg har løbende foretaget mange bevidste til- og fravalg, der har haft indflydelse 

på min vidensproduktion. Dette stemmer overens med min abduktive tilgang, hvor jeg har ønsket 

at efterprøve og vurdere hypoteserne løbende i specialet, men også den eksplorative tilgang, da 

jeg har været fleksibel overfor nye fund og informationer. Målet har derfor ikke været at opnå 

repræsentative resultater, der derefter kan generaliseres, men i stedet at indsamle ny viden inden 

for specialets problemfelt. For at opnå høj validitet, har jeg argumenteret for mine metode- og 

teoretiske valg, samt argumenteret for casens relevans. Kombinationen af metoderne til empirisk 

indsamling af datamateriale og teorien jeg har brugt i analysen, har sikret at designet rummer og 

inddrager de nødvendige aspekter og perspektiver, så specialets problemformulering kan besvares 

bedst muligt og en høj validitet kan opnås.  

 

Jeg har forholdt mig kritisk i forhold til min forskerrolle og været opmærksom på at min 

subjektivitet, ikke har påvirket mine analyser og dermed resultater. Jeg har løbende revurderet 

specialets fremgangsmåde og løbende inddraget ny teori eller nye analyseaspekter, for at sikre et 

stærkt og nuanceret resultat. En kritisk refleksion efter undersøgelsens afslutning har gjort mig 

bevidst om, at min subjektivitet kan have påvirket de prædefinerede svarmuligheder i de to 

spørgeskemaer samt opbygningen af spørgsmålene i de to informantinterviews. Min 

forudindtagede holdning til, at kviklånsudbydernes handlinger er forkerte, kan have påvirket  

tonen i undersøgelserne. Derudover skal det nævnes, at det ikke er samme respondenter i 

spørgeskema A som i spørgeskema B. Men jeg har så vidt muligt bygget begge spørgeskemaer  

op, så resultaterne stadig kan sammenlignes og et samlet resultat kan tolkes på baggrund af svarene 

i begge undersøgelser.  

 

Derudover har de anvendte teorier ikke beskæftiget sig med feltet individorienteret markedsføring, 

ej heller den digitale målgruppe, hvorfor teorierne er tilpasset til specialets problemfelt og 

afgrænsninger.  
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Nogle aspekter kan derfor være tiltænkt anderledes af den originale teoretiker og dermed benyttes 

af mig i nærværende speciale på en måde, der ikke var oprindeligt tiltænkt. Eksempelvis 

beskæftiger Hingeberg et Al (2018) sig ikke med individorienteret markedsføring specifikt, 

hvorfor det først er i kombination med Timm (2020) at principperne om retargeting på 

individniveau opstår. Derudover er Andersens (2011) teori Forstå Forbrugerne ikke målrettet de 

digitale brugere. Dette er en tilpasning af teorien jeg har foretaget for at belyse min 

problemformulering. Ligeledes findes der ikke meget teori om markedsføringsetik, hvorfor der er 

anvendt teori om etik generelt, hvor analysen er foretaget ud fra et markedsføringsperspektiv. 

 

Til sidst vil jeg forholde mig kritisk ift. det benyttede single casestudie. Overordnet er det 

vanskeligt at genere generel viden på baggrund af en enkelt case, hvorfor det også er svært at 

udvikle generelle udsagn og teorier, på baggrund af nærværende speciales konkrete case om 

kviklånsudbydernes brug af individorienteret markedsføring. Derudover har casestudiet en 

tendens til blot at bekræfte min forudindtagede holdning til et givent fænomen og dermed på 

forhånd allerede bekræfter specialets konkrete hypoteser. Undersøgelsens resultater kan derfor 

anses som en bias, i forhold til at påvise undersøgelsens verifikation.  Dog har casestudiet givet et 

dybdegående indblik i sammenhængen mellem det undersøgte fænomen og dets kontekst, hvilket 

har genereret en helhedsorienteret fortælling om virkeligheden. Selvom man ikke kan generalisere 

resultaterne, kan analysedesignet benyttes på andre cases med etiske problemstillinger. 

Resultaterne er derfor relevante, da praksisviden har også sin berettigelse.  

 

8.0 Konklusion 

På baggrund af specialets analyse blev det udledt, at virksomheder inden for alle brancher benytter 

online markedsføring til annoncering og kommunikation med kunder. Den digitale udvikling har 

medført nye muligheder og især adfærdsdata har påvirket den strategiske del af online 

markedsføring. Med udgangspunkt i big data, kan virksomhederne i dag målrette deres 

markedsføring i en sådan grad, at det kaldes for individorienteret markedsføring. Desuden fandt 

analysen frem til, at desto højere grad af involvering i beslutningsprocessen fra kundens side, desto 

højere grad af personligt tilpasset indhold benytter virksomhederne.  

 

Ved at inddrage nærværende speciales case om kviklånsudbydernes brug af individorienteret 

markedsføring, fandt analysen frem til målgruppen kan defineres som økonomisk socialt udsatte.  
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Det lykkedes at finde frem til, at kviklånsudbyderne målretter deres markedsføring den 

efterspørgende målgruppe på baggrund af deres digitale adfærd. Det var dog ikke muligt at finde 

frem til, om kviklånsudbydernes målgruppe kun består af socialt udsatte eller om målgruppen i 

virkeligheden er bredere. Uanset den faktiske målgruppe, blev det gjort klart at kviklånsudbyderne 

i høj grad har muligheden for at påvirke beslutningsprocessen med brug af både push, pull og 

retargeting strategier på både Google og Facebook. Især pull og retargeting strategierne er baseret 

på adfærdsdata om forbrugerne.  

 

Det blev endvidere analyseret, hvorvidt kviklånsudbyderne tilsidesætter etiske aspekter, når de 

benytter individorienteret markedsføring til at ramme socialt udsatte. Her fandt analysen frem til, 

at kviklånsudbyderne taler ud fra det økonomiske system og følger duties of Self-improvement, 

hvilket resulterer i, at deres handlinger kan anses som værende etisk korrekt. Men analysen fandt 

også frem til, at når kviklånsudbydernes kommunikation betragtes ud fra det moralske system, er 

udfaldet det modsatte. Her vurderes deres handlinger som etisk forkerte, da de tilsidesætter de 

øvrige fem prime facie duties. Afslutningsvis fandt den etiske analyse frem til, at selvom 

kviklånsudbydernes intention kan anses som oprigtig og målet kan anses som etisk korrekt, så er 

deres valg af means afgørende for den etiske dom. Hvis metoden til at opnå målet ikke kan anses 

som værende etisk korrekt, vil den samlede handling altid anses som uetisk. 

 

Samlet set fandt analysen frem til, at individorienteret markedsføring er et nyttigt og effektivt 

markedsføringsredskab, når virksomhederne ønsker at ramme en specifik målgruppe eller individ 

på baggrund af deres digitale adfærd. Samtidig identificerede analysen en række etiske 

udfordringer ved virksomhedernes brug af individorienteret markedsføring. Herunder fandt 

analysen frem til, at det er en udfordring at ramme den efterspørgende målgruppe uden at ramme 

den sårbare målgruppe. Det er en udfordring at kommunikere inden for et system, når 

kommunikationen vurderes ud fra et andet og dermed nogle andre binære koder. Derudover er det 

svært at efterleve alle prime facie duties, hvorfor virksomheder skal overveje hvilke/hvilken prime 

facie duty der skal vægtes mest. Samtidig kan en virksomheds mål og intention være god, men 

hvis metoden anses som forkert, vil hele handlingen blive dømt som uetisk.  

Alle strategiske aspekter af en virksomheds kommunikation kan udgøre en potentielt etisk 

udfordring. Der kan altid argumenteres for både rigtigt og forkert. Den etiske dom afhænger i høj 

grad af øjnene der ser, hvorfor der altid vil være to sider af samme sag.  
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9.0 Perspektivering 

Specialet har fokuseret på en enkelt case, hvorledes kviklånsudbydernes kommunikation kan anses 

som værende etisk korrekt eller forkert. Præmissen har været, at de benytter individorienteret 

markedsføring til at ramme socialt udsatte med det mål at opnå profit. Men analysen har kun 

fokuseret på den eksterne del af markedsføringen og omverdens holdning til deres handlinger. Det 

kunne derfor være interessant at analysere individorienterede markedsføring fra 

kviklånsudbydernes perspektiv, for at blive klogere på en eventuel skævvridning i analysen.  

Dette ville kræve, at man kunne få adgang til interne oplysninger i forskellige kviklånsudbydere, 

blandt andet oplysninger om de bagvedliggende strategiske beslutninger. En sådan analyse vil give 

et mere nuanceret billede af kviklånsudbydernes handlinger, hvorved den etiske analyse kunne 

præciseres yderligere. Hvorvidt en analyse af de interne forhold ville ændre på den etiske analyses 

udfald er tvivlsomt, da den ikke ændrer den generelle holdning i kviklånsudbydernes omverden.  

 

Analysen fandt frem til, at markedsføring målrettet individer på baggrund af adfærdsdata 

tilsidesætter etiske aspekter i processen. Men man undres, om det altid anses som en uetisk proces. 

Det kunne derfor være spændende at inddrage flere cases og foretage samme analyse, for at se om 

udfaldet ville være anderledes. Eksempelvis kunne det være interessant at undersøge, hvorledes 

Sundhedsstyrelsens kampagne But Why (www.butwhysmoke.dk) kan anses som etisk korrekt 

eller forkert. Denne kampagne benytter også adfærdsmæssige data, til at ramme den udsatte 

målgruppe. I dette tilfælde er den udsatte målgruppe unge i 14-19-årsalderen, der er særligt sårbare 

i forhold til rygning. Kampganens mål er at få unge til at lade vær med at ryge. Denne case benytter 

samme metode som kviklånsudbyderne, den individorienterede markedsføring, men intentionen 

og målet er anderledes. Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvorvidt det vurderes at 

Sundhedsstyrelsens handlinger tilsidesætter etiske aspekter i deres brug af individorienteret 

markedsføring.  
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