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EXECUTIVE SUMMARY 
Introduction  
 
The objective of the thesis is to construct a segmentation of betting consumers in Denmark, where any 

differences and similarities between consumers are desired to be enlightened. The choice of objective stems 

from relatively limited research of betting on the Danish betting market prior to the thesis as well as a 

personal motivation to research whether the overwhelmingly positive discourse towards betting in fact 

causes mental health issues for some consumers. The thesis is based on peer-reviewed academic literature 

to form a contextual description prior to the thesis analysis of danish betting consumers.  

 
Methodology 
 
The thesis methodology is characterized by a qualitative and quantitative method due to critical rationalism. 

The qualitative method is utilized prior to the quantitative method. The qualitative method is represented as 

a semi-structured focus group interview. The quantitative method is represented as an online survey. The 

analysis consisted primarily of a structural equation modeling analysis and cluster analysis, where the data 

processing was conducted in Microsoft Excel, SPSS and AMOS.  

 
Results  
 
The results of the SEM analysis shows that the consumers intention of betting is affected positively by the 

attitude. The attitude is positively affected by the consumers commitment, internal motivation and use of 

cognitive capabilities. Social motivation and feelings cause a negative effect on the consumers intention of 

betting. Based on the cluster analysis, three segments were represented. The analytical gamblers, the 

emotional gamblers, and the rational gamblers.  

 
Implications  
 
In the discussion, it is argued that football clubs have an ethical responsibility towards their primary external 

stakeholder, the fans, to ensure their well-being when the football clubs promote betting. Furthermore, given 

the potential negative impact that betting can have on the consumers, it is relevant to examine exact factors 

that may cause the consumer into addictive and mental imbalance in future research. The incentive for this 

is to develop practical tools to prevent betting from becoming a problem for consumers.  
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1 INTRODUKTION  

1.1 INDLEDNING 

 
Sportsbetting er populært og opfattes af flere forbrugere som en integreret del af sportskulturen 

(Lamont & Hing, 2020; Nweze et al., 2020). Bettingbranchen vokser kontinuerligt økonomisk, og er 

mere visuelt til stede i dag end førhen grundet eksempelvis store sponsoraftaler med sportsklubber 

(Forrest, 2011).  Forbrugerne involverer sig i betting fordi det skaber spænding at forpligte sig 

økonomisk til bestemte sportsbegivenheder (Lamont & Hing, 2020; Nweze et al., 2020). Der findes 

utallige bettingmuligheder online i dag, hvilket gør det nemt for forbrugeren at forpligte sig 

økonomisk (Killick & Griffiths, 2021; Hing et al., 2016). Betting giver forbrugeren en mulighed til at 

udnytte sin sportsviden, hvilket potentielt kan påvirke sandsynligheden for at vinde penge (Lopez-

Gonzalez et al., 2020). Overvurdering af egne evner kan have en påvirkning på bettingforbrugerens 

økonomiske engagement i betting, da forbrugeren kan føle sandsynligheden for at vinde er høj, 

selvom det aldrig er sikkert at vinde (Lopez-Gonzalez et al., 2018).  

 

Demografiske forhold har indflydelse på bettingforbrugernes attitude og intention mod betting 

(Wong et al., 2012). Unge mænd er især engageret i betting som følge af at det er social accepteret, 

og de har muligheden for at vinde penge ved at udnytte selvforstået sportskompetencer (Lamont & 

Hing, 2020; Ayandele et al., 2019; King et al., 2010). Personligt kan der relateres til dette på baggrund 

af egen bettingerfaring igennem flere år. Egen erfaring er delvist motivation bag valget af dette 

fagområde i specialeafhandlingen. Den primære motivation for valg af betting i afhandlingen er 

ønsket om en dybere forståelse af de danske bettingforbrugere, og hvad der karakteriserer dem. 

Mere specifikt ønskes en segmentering af bettingforbrugere, og hvad der adskiller dem fra 

hinanden. Grundlaget for afhandlingen styrkes ved at viden om de danske bettingforbrugere synes 

at være begrænset på nuværende tidspunkt. Ydermere findes det relevant at undersøge, hvorvidt 

bettings popularitet i dag er på bekostning af visse forbrugeres mentale helbred. I den forbindelse 

vil der specifikt blive diskuteret om fodboldklubber har et samfundsmæssigt etisk ansvar overfor 

bettingforbrugernes velbefindende, og hvad de skal være opmærksom på i forhold til det danske 

bettingmarked.  
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

 
Med udgangspunkt i indledningen opstilles afhandlingens problemformulering som følgende med 

tre underliggende forskningsspørgsmål:  

 

Hvilke elementer skal fodboldklubberne være opmærksomme på i forhold til de motiverende 

faktorer for bettingforbrugerne? 

 

1) Hvad påvirker forbrugernes bettingintention, og hvilken indflydelse har følelser? 

2) Hvad karakteriserer bettingsegmenterne samt hvilke forskelle og ligheder kan der 

identificeret imellem dem på det danske bettingmarked?   

3) Har fodboldklubber et ansvar overfor bettingforbrugerne når de vælger at promovere 

betting?  

 

1.3 AFGRÆNSNING 

 
Først og fremmest er afhandlingen afgrænset til danske bettingforbrugere. I den forbindelse findes 

det relevant at pointere at afhandlingens resultater muligvis ville være anderledes, såfremt den 

metodiske fremgangsmåde blev foretaget i et andet land. Eventuelle kulturforskelle forventes at 

kunne have en indflydelse på bettingadfærden. Ydermere var det et krav at de deltagende 

respondenter i fokusgruppeinterviewet og spørgeskemaet var 18 år eller ældre, da det findes uetisk 

at inkludere forbrugere, der rent juridisk ikke må bette. Herudover afgrænses der til sports betting, 

hvorfor generel gambling, såsom eksempelvis lotto, ikke inkluderes i afhandlingens analyse. 

Analysen tager udgangspunkt i bestemte constructs, som opstilles på baggrund af den inkluderet 

teori og kontekstbeskrivelsen jf. afsnit 5.4.1. Der gøres opmærksom på at visse emner indenfor 

betting bevidst er valgt udeladt. Formålet med dette er at afgrænse sig til relevante constructs, der 

i forhold til afhandlingens omfang, kan skabe en dybdegående og konstruktiv undersøgelse af 

betting i Danmark. For mange emner indenfor betting anses at gøre afhandlingens relevans 

overfladisk og generel, hvilket ikke ønskes.   
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2 BASIS TEORI 

2.1 DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA  

 
Demografiske forhold skaber en dybere forståelse af forbrugernes bettingadfærd, hvor 

bettingmotivationen kan afhænge af eksempelvis køn, alder og bopæl. Demografiske forhold 

inkluderes for at kunne behandle forskelle og ligheder imellem afhandlingens forbrugersegmenter. 

Studier har vist at køn og alder har afgørende betydning på bettingadfærden (Potenza et al., 2001; 

Labrador & Vallejo-Achón, 2020). Lamont & Hing (2020) konkluderede at unge i alderen 18-34 år  

typisk oddsede mest, men samtidig var tilbøjelige til at udvikle bettingproblemer, da de som gruppe, 

er sårbare overfor socialindflydelse (Lamont & Hing, 2020). Bettingengagementet er typisk lavere 

hos de ældre såfremt deres venner ikke oddser hyppigt (Humphreys & Perez, 2012; Ayandele et al., 

2020). Ydermere er der en sammenhæng mellem forbrugerenes indkomstniveau, engagement og 

tilbøjelighed til at udvikle ludomaniske tendenser (Russell et al., 2019; Humphreys & Perez, 2012). 

Unge mænd oddser mere i takt med deres indkomstniveau stiger (Ibid). Ydermere forekommer der 

mere bettingaktivitet blandt unge mænd end kvinder som delvist er en konsekvens af at de føler sig 

sikre på at vinde (Leonard & Blane, 1992).  

 

Attitudedannelsen afhænger af forbrugerens risikoprofil, og kan variere på tværs af demografiske 

faktorer. Wong et al. (2013) konkluderede at mænd er mere risikosøgende end kvinder. Mænd er 

socialiseret i en tidlig alder til at kontrollere deres følelser, hvorfor de udadtil kan fremstå mere i 

emotionel kontrol end kvinder gør (Addis & Mahalik, 2003). Denne perception af emotionel kontrol, 

har i andre studier vist sig at hænge sammen med en større sandsynlighed til at søge risiko og oddse 

hyppigere (Eriksson & Simpson, 2010; Sapienza et al., 2009). Behovet for at fremstå maskulin og 

følge de sociale normer, kan i visse tilfælde gøre mænd mere sårbare overfor bettingproblemer, da 

de føler sig nødsaget til at bevise deres bettingkompetencer overfor vennerne (Sibley & Harre, 2008; 

Wong et al., 2013).  
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2.2 FORBRUGERADFÆRDSPERSPEKTIVER 

 
Forbrugerens beslutningsproces kan variere, alt efter hvilken situation vedkommende er i. Det er 

komplekst at analysere forbrugerenens beslutningsproces, da der typisk benyttes forskellige 

beslutningsgrundlagde under forskellige former for adfærd (Hansen, 2005). Beslutningsprocesser 

forklares under forbrugeradfærdsperspektiverne. De fire perspektiver er værdiperspektivet, 

informationsprocesperspektivet, indikationsperspektivet og det emotionelle perspektiv (Ibid). En 

kombination af disse perspektiver kan øge forståelsen af forbrugerens adfærdsbeslutninger, hvilket 

er det primære formål ved at inkludere dem i afhandlingen.  Forbrugeradfærdsperspektiver vil nu 

blive gennemgået.  

 

2.2.1 VÆRDIPERSPEKTIVET  

 
Værdiperspektivet karakteriseres ved at forbrugeren har en rationel tilgang til 

beslutningsprocessen, hvor produktattributter og substituerende produkter bliver evalueret. Dette 

gøres under incitamentet om at maksimere eget nyttebehov (Hansen, 2005, s.424). 

Værdiopfattelsen afhænger af forbrugerens opfattet værdi af produktet i forhold til benyttede 

ressourcer på evalueringen for at sikre om indsatsen har været det værd (Hansen, 2005). Den 

kognitive vurdering af et produkts værdi afhænger typisk af prisen og kvalitet. Forholdet mellem 

pris og kvalitet giver ofte forbrugeren en indikation af, hvorvidt produktet tilfører værdi til 

nyttebehovet (Zeithaml, 1988). Da betting ikke har en eksakt pris anses dette forhold at være 

imellem opfattet risiko og kvalitet. Eksempelvis ved at en forbruger opfatter en høj kvalitet ved et 

bestemt bet på baggrund af vedkommendes kognitive informationssøgning af kampform og 

skadesliste. Købsintention sker som følge af at forbrugeren opfatter tilstrækkelig værdi for pengene 

der ønskes at bettes for. Forbrugerens attitude mod et bestemt bets værdi påvirker om adfærden 

udføres (Hansen, 2005, s.425). Zeithaml (1988) kritiserede værdiperspektivet ved at argumentere 

at forbrugeren ikke altid er rationel, da vedkommende bevidst kan vælge en høj risiko uden rationelt 

belæg. Hansen (2005) kritiserede perspektivet ved at det er urealistisk at kende et produkts eksakte 

kvalitet, da forbrugeren har begrænset kognitive ressourcer. Afslutningsvist kritiserede Dubois 

(2000) værdiperspektivet ved ikke at anerkende at forbrugeren kan være usikker i sin 

beslutningsproces, hvor vedkommende efter bedste evner, forsøger at tage en rationel beslutning. 
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2.2.2 INDIKATIONSPERSPEKTIVET  

 
Indikationsperspektivet tager, i modsætning til værdiperspektivet, højde for forbrugernes 

usikkerhed, hvad angår opfattelse af værdi og produktkvalitet. Forbrugeren har ikke tiden eller 

lysten til at sammenligne og evaluere lignende produkter (Richardson et al., 1994). I praksis kan 

forbrugeren reducere mængden af usikkerhed ved selektivt at prioritere få indikatorer med det 

formål at simplificere beslutningsgrundlaget (Hansen, 2005, s.424). Eksempelvis kan en indikator for 

kvalitet være om det muligt at se kampene på bettingplatformen. Karakteristisk for 

indikationsperspektivet er lavt-involveret forbrugere, der ønsker at tage effektive beslutninger uden 

synderligt kognitiv ressourceallokering (Hansen, 2005, s.402).  

 

2.2.3 INFORMATIONSPROCESPERSPEKTIVET  

 
Informationsprocesperspektivet anerkender at forbrugeren har begrænset mentale ressourcer til at 

kunne evaluere alt tilgængelig information (Hansen, 2005; Bettman et al., 1998). En højt-involveret 

forbruger vil typisk være mere tilbøjelig end en lavt-involveret forbruger til at bruge tiden på at 

evaluere objektiv information (Hansen, 2005, s.425). Højt-involveret forbrugere kan have vidt 

forskellige motivationer for deres involvering. Eksempelvis kan to forbrugere være højt-involveret i 

betting, hvor den ene er socialt motiveret og den anden er økonomisk motiveret. Celsi & Olsen 

(1988) beskrev involvering som en konsekvens af at forbrugeren finder situationen relevant. Studier 

viser at relevante situationer eksempelvis indeholder høje prisklasser, højt opfattet risiko eller 

heterogene produkter, hvor forbrugeren føler sig nødsaget til at involvere sig mere (Antil, 1984; 

Zaichkowsky, 1985; Rossiter & Percy, 1987). Prisen er det forbrugeren selv vælger at bette for, 

hvorfor det i denne forbindelse udelukkende er risiko- og kvalitetsopfattelse som er relevant i 

afhandlingen.  

 

2.2.4 DET EMOTIONELLE PERSPEKTIV 

 
Det emotionelle perspektiv forudsætter at beslutninger ikke udelukkende er rationelle, da 

forbrugeren er påvirket af følelser (Hansen, 2005, s.426). Følelser er uundgåelige og komplekse at 

forstå, hvor forbrugeren kan have en affektiv tilgang til bestemt adfærd. Eksempelvis kan en 
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forbruger nægte at oddse mod sit yndlingshold selvom det ville være fordelagtigt. Forbrugeren kan 

foretage beslutning på baggrund af følelser og derved negliere objektiv informationsøgning. 

Bestemte følelser er forårsaget af bestemte stimuli. Eksempelvis kan en tilfældig handling i en 

fodboldkamp påvirke forbrugerens mentale tilstand. Flere studier argumenterer for at 

følelsesmæssige reaktioner bør accepteres og komplementere de kognitive perspektiver (Zajonc & 

Markus, 1982; Holbrook & Hirschman, 1982; Batra & Ray, 1986). Følelsesmæssige 

forbrugeroplevelser har vist signifikante effekter (Hansen, 2005, s.426). Forbrugere i godt humør 

evaluerer typisk bestemte stimuli mere positivt end forbrugere i neutral- eller dårligt humør (Isen 

et al., 1978; Srull, 1983). Bergenwall (1998) beskrev at følelser førte til bestemte handlinger, som 

eksempelvis kan være en forbruger i dårligt humør som følge af tabt odds, der spontant prøver at 

genvinde pengene igen. I dette tilfælde handler forbrugeren intuitivt med en lav grad af kognitiv 

aktivitet (Zajonc, 1980; Zajonc & Markus, 1982). Forbrugerens følelser kan blive påvirket af 

omgivelserne som herefter kan påvirke beslutningsprocessen (Hansen, 2005, s.426).  

 

Forbrugernes behandling af følelser stiger i takt med involveringen, hvor Swinyard (1993) beskrev 

at følelser er personlige og at højt-involverede forbrugere, modtager flere emotionelle 

informationer end lavt-involverede forbrugere gør. Eksempelvis involverer forbrugeren sig i betting 

under incitamentet om at skabe positive oplevelser (Mittal, 1989; Rossiter & Percy, 1987). Opfattet 

kvalitet og følelser repræsenterer begge forbrugernes eksponering overfor stimuli. Opfattet kvalitet 

kendetegnes som en del af forbrugernes kognitive system, hvor emotionelle aspekter karakteriseres 

i forbrugerens affektive system. Forholdet mellem disse, er fortsat svær at konkretisere indenfor 

forbrugeradfærd (Peter og Olson, 1996). I praksis kan en forbruger opfatte høj kvalitet på baggrund 

af en affektiv vurdering af produktet (Steenkamp, 1989; Hansen & Solgaard, 2001; Hansen, 2002). 

Det er ikke selve produktet, der gør udfaldet, men forbrugerens perception af produktet. Følgende 

hypoteser opstilles: 

 

𝐻!: 𝐹ø𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡	 

𝐻": 𝐹ø𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑘ø𝑏𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

𝐻#: 𝐹ø𝑙𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑢𝑑𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒	𝑎𝑓	𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑒𝑣𝑛𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 

 



Side 10 af 91 
 

2.2.5 KRITIK AF FORBRUGERADFÆRDSPERSPEKTIVER 

 
Forbrugeradfærdsperspektiverne inkluderes under incitamentet om at skabe en forståelse af 

forbrugerens bettingadfærd. Mere specifikt, hvordan forbrugeren tager sin bettingbeslutninger. Det 

er komplekst at forstå forbrugeren, hvilket betyder at det sjældent er muligt at kategorisere 

forbrugerne under ét specifikt forbrugeradfærdsperspektiv. I stedet kan den bagvedliggende teori 

fra perspektiverne komplementære manglerne fra Theory of Reasoned Action og Theory of Planned 

Behavior i henhold til at forstå forbrugernes attitudedannelse og beslutningsproces jf. afsnit 2.4. 

Perspektiverne agerer supplement til afhandlingens kategorisering af forskellige 

forbrugersegmenter, hvor de skal understøtte beskrivelsen af bestemte forbrugerkarakteristika.   

 
2.3 RISIKO 

 
Forbrugere er villige til at forpligte sig økonomisk til sportsbegivenheder for at øge den psykologiske 

involvering (Lamont & Hing, 2020). Forbrugeren er enten risikoavers, risikosøgende eller 

risikoneutral (Solomon, 2018). En risikoavers forbruger foretrækker et garanteret beløb fremfor en 

bettingkupon med samme- eller højere forventet værdi. En risikosøgende forbruger foretrækker en 

bettingkupon fremfor et garanteret beløb med samme- eller en lavere værdi. En risikoneutral 

forbruger er indifferent mellem en bestemt bettingkupon og dens forventede værdi. En forbrugers 

attitude mod risiko kan være påvirket af overoptimisme, som eksempelvis er når en risikosøgende 

forbruger er tilbøjelig til at overvurdere sandsynligheden for at vinde.  

 

Ajzen & Fishbein (2000) har undersøgt forbrugeradfærd, og beskriver forbrugerens attitude som et 

spontant resultat af de bagvedliggende beliefs som karakteriseres under Fishbeins multiattribute 

attitude model. Den overordnet attitude er et resultat af de primære overbevisninger (salient 

beliefs) hos forbrugeren som er tilgængelige i hukommelsen, og påvirker selve adfærden (Ajzen & 

Fishbein, 2000). Det belyses at forbrugerens overordnet attitude, eksempelvis mod en bestemt 

bettingkupon, er stærkt påvirket af en subjektiv evaluering af attributterne samt den dertilhørende 

værdi af dem. Bettingforbrugere evaluerer attributter forskelligt, hvorfor attitudedannelse mod den 

samme bettingkupon kan variere. Dette kan påvirke forbrugerens opfattelse af risiko. Eksempelvis 

kan en forbruger opfatte et bet som risikofyldt og en anden forbruger kan opfatte det som et sikkert 
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bet at vinde på. Andre studier har fokuseret på selve bettingplatformen, og dens påvirkning på 

forbrugerens perception af risiko.  

 

Labrador & Vallejo-Achón (2020) beskrev at forbrugere, der anvender onlineplatforme fremfor 

fysiske bettingudbydere, er mere tilbøjelige til at have et højere forbrug, da risikoen føles mindre 

virkelig online. I praksis kan bettingvirksomheder udnytte framing, som er når virksomheden 

forsøger at påvirke forbrugerens perception og beslutninger i en bestemt retning (Glimcher et al., 

2008). Eksempelvis ved brug af markedsføring, hvor usikre bets opstilles som sikre. Dette kan gøre 

forbrugeren kognitiv bias, da bettingmulighederne er præsenteret positivt eller negativt efter 

virksomhedens ønske. Dette kan have en effekt på forbrugerens opfattelse af risiko. Ydermere kan 

forbrugeren frame sig selv som følge af mental accounting, som er måden, hvorpå forbrugeren 

forsøger at beskrive, evaluere og kategorisere bestemte økonomiske konsekvenser (Thaler, 1999). 

Forbrugeren kan frame sig selv ved subjektivt at skabe en bestemt forståelse af en gældende risiko, 

hvor den objektive viden forsøges ignoreret (Chong & Druckman, 2007). Man kan argumentere for 

at det er en form for selvmanipulation, der er udført af forbrugeren. Eksempelvis ved at forbrugeren 

søger mere risiko som følge af et bevidst fokus på bestemte attributter, der peger i retning af at 

vedkommende vil vinde. Ydermere findes nudging relevant, som er et andet udtryk for 

bettingvirksomheden forsøg på at dreje forbrugeren i en bestemt retning til egen fordel (Ingendahl 

et al., 2021). Eksempelvis kan bettingvirksomheden fremhæve bestemte bets, hvor forbrugerens 

attitude mod risikotagen er mindre end hvis vedkommende oddsede fysisk. Følgende hypotese 

opstilles:  

 

𝐻$:		𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑜𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑖𝑛𝑑𝑓𝑙𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒	𝑝å	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛 

 
2.4 THEORY OF REASONED ACTION & THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

2.4.1 THEORY OF REASONED ACTION  

 
Theory of Reasoned Action (TRA) beskriver at forbrugerens adfærd bestemmes ud fra intentionen 

om at udføre den. TRA fremstiller intention, som en konsekvens af individets attitude mod et 

bestemt produkt, og de subjektive normers indflydelse på situationen (Fishbein & Ajzen, 1975). TRA 

antager at det er sandsynligt at forudse forbrugeradfærd udelukkende ved at analysere 



Side 12 af 91 
 

forbrugerens intention til adfærd (Ajzen, 1985, s.12). Eksempelvis ved at forbrugerens intention er 

at bette på at favoritholdet vinder, hvorefter vedkommende better at de vinder. I praksis vil en 

forbruger med en stærk intention om at bette, være mere tilbøjelig til at bette end en forbruger 

med en svag intention (Ajzen, 1991, s.181). Dette er dog ikke ensbetydende med at intentionen altid 

fører til den ønsket adfærd, da omstændighederne påvirker forbrugerens tilbøjelighed til at udøve 

en bestemt adfærd. Forbrugeren kan føle sig nødsaget til at indordne sig efter sine omgivelser, 

hvilket kan have en effekt på forbrugerens intention (Ajzen, 1985, s.11). Eksempelvis ved at en 

forbruger har en intention om ikke at bette, men vedkommende better som følge af at vennerne 

gør det.  

 

TRA beskriver forbrugerens intention som en konsekvens af attituden mod en bestemt subjektiv 

norm og adfærd. Den subjektiv norm består af normative beliefs og motivation to comply (Ajzen, 

1985; Solomon, 2018). Normative beliefs er eksempelvis venners attitude mod forbrugerens adfærd 

samt påvirkning fra de sociale normer. Motivation to comply omhandler forbrugeren tilbøjelighed 

til at lade sig påvirke af eksterne faktorer. Overordnet karakteriseres den subjektive norm som, 

hvorvidt bettingforbrugeren opfatter en bestemt handling som socialt accepteret (Ajzen, 1985; 

Hansen et al., 2004; Solomon, 2018). Eksempelvis er sandsynligheden for bestemt adfærd høj, når 

bettingforbrugeren selv anser situationen som gunstig samtidig med at den er socialt accepteret af 

omgivelserne. Forbrugerens intention er påvirket af behavioral beliefs, som er et udtryk for det 

opfattede mål med en bestemt adfærd (Guinea et al., 2014). Med andre ord, når forbrugerens 

opfattelse af en bestemt bettingadfærd vil skabe nytte, så vil forbrugerens attitude mod adfærden 

ligeledes være positiv. 

 

Forbrugere kan lade sig styre af venners accept, hvilket kan påvirke forbrugerens intention om at 

udføre en bestemt adfærd. Eksempelvis ved at en forbruger better på et bestemt hold udelukkende 

på baggrund af at vennerne synes at det er det rigtige at gøre. Det findes relevant for afhandlingen 

at undersøge sociale faktorers indflydelse på bettingadfærd. Det sociale pres på forbrugerens 

adfærd afhænger af forbrugerens motivation to comply (Ajzen, 1991, s.195). I denne situation kan 

forbrugeren være afhængig af et need for affiliation, som er ønsket om at føle sig inkluderet, hvor 

forbrugeren tillægger de normative beliefs høj værdi, og derved lader disse styre adfærden 
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(Solomon, 2018). På baggrund af dette forudsættes den subjektiv norm at have indflydelse på 

forbrugernes bettingintention og adfærd. Afslutningsvist kan TRA bruges som et værktøj i 

afhandlingen til at skabe en dybdegående forståelse af de to afgørende determinanter for 

bettingforbrugers intention. Determinanterne karakteriseres som attituden og subjektive normer. 

Følgende hypoteser opstilles:  

 

𝐻!: 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑘ø𝑏𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

𝐻": 𝐷𝑒𝑛	𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑘ø𝑏𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣𝑡 

 

2.4.2 THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

 
Theory of Planned Behavior (TPB) er en udvidelse af TRA, hvor forbrugerens perceived behavioral 

control (PBC) inkluderes. PBC beskrives som forbrugerens egen opfattelse af kontrol over en 

bestemt adfærd, hvilket TRA negligerer (Ajzen, 1991). TPB forudsætter at forbrugeren har 

begrænset kontrol over bestemt adfærd, som afhænger af evnerne til at styre interne- og eksterne 

faktorer (Ajzen, 1991, s.181). En intern faktor kan eksempelvis være når forbrugeren er emotionel, 

og better ukontrolleret som følge af det. En ekstern faktor kan eksempelvis være når forbrugeren 

oddser som vennerne for at føle sig accepteret selvom det i modstrid med egne principper jf. 

normative beliefs i afsnit 2.4.1.  

 

PBC findes relevant i forhold til at forklare bettingforbrugerens intention og adfærd. Forbrugerens 

opfattelse af, hvor kompleks en bestemt adfærd er, har indflydelse på intentionen om at udføre 

den. Eksempelvis hvis forbrugerne opfatter en bestemt kamp som let at forudsige resultatet af, så 

vil forbrugeren være mere tilbøjelig til at bette på resultatet. Såfremt forbrugeren har en høj 

opfattet kontrol, vil vedkommende føle sig bevidst om handlingskonsekvenserne, og føle sig i stand 

til at eksekvere handlingen (Ajzen, 1991, s.184). Dette karakteriseres som control beliefs, der 

påvirker individets egen opfattelse af kontrolniveau ud fra påvirkning fra interne og eksterne forhold 

(Ajzen 1991, s.196-197). Eksempelvis er interne forhold forbrugerens selvforståelse af viden om 

betting, og hvad der skal gøres for succesfuldt at eksekvere en bestemt handling. Eksterne forhold 

kan være tidspres eller begrænset tilgængelig information, som har en indflydelse på forbrugerens 

opfattet kontrol (Ajzen, 1985). Forbrugerens selvforståelse af informationsniveau og mentale 
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ressourcer, spiller en væsentlig rolle i forhold til opfattet kontrol mod bestemt adfærd. Control 

beliefs er en konsekvens af de oplevelser, der tidligere har påvirket forbrugeren. 

 

Forbrugerens evne til at skabe selvopfattet kontrol mod bestemt adfærd er afgørende for, hvorvidt 

vedkommende finder bestemte handlinger komplekse eller simple at udføre. I forhold til 

afhandlingen findes det relevant at analysere eventuelle faktorer, som kan reducere forbrugerens 

control beliefs (Ibid). Det findes relevant at undersøge, hvorvidt forbrugeren har opstillet bestemte 

forsvarsmekanismer mod irrationelle beslutninger såfremt forbrugeren ikke føler sig i kontrol over 

den ønsket adfærd. I forhold til eksterne control beliefs findes det relevant om forbrugeren er i 

stand til ikke at bette eller foretage spontane irrationelle beslutninger. Såfremt individets control 

beliefs er i takt, vil forbrugeren være i stand til af afvise bestemte handlinger ud fra selvopfattet 

mangel på overblik over en bestemt handling (Ibid). Ajzen (1985) bekriver under TPB at 

tilgængelighed kan være en barrikade mod ønsket adfærd selvom egen- og venners attitude og 

beliefs mod bestemt adfærd, er positiv. Forbrugere kan i dag bette online på alle tidspunkter af 

døgnet, hvorfor det ikke i samme omfang er nødvendigt at bruge fysiske ressourcer på at udføre 

bettingadfærd ved eksempelvis at skulle gå ned i kiosker for at bette (King & Barack, 1999; Matthews 

et al., 2009; Aricak, 2018). I afhandlingen findes det relevant at undersøge den digitale platforms 

indflydelse på forbrugernes bettingadfærd, risikoprofil og opfattet kontrol. Ydermere ønskes det 

undersøgt i afhandlingen, hvordan PBC påvirker forbrugerens bettingintention. Afhandlingen vil 

tage udgangspunkt i TPB på grund af teoriens anerkendelse af PBC. Følgende hypotese opstilles:  

 

𝐻#:Bettingforbrugerens	opfattet	kontrol	påvirker	købsintentionen	direkte	positivt	 
 

2.4.3 KRITIK AF THEORY OF REASONED ACTION OG THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

 
I afhandlingens ønskes forbrugernes bettingadfærd at blive undersøgt ved brug af teorien fra TRA 

og TPB. Teorierne følger en konsekvent opbygning som består af tre hovedkomponenter. Attituden, 

den subjektive norm og opfattet kontrol (PBC) beskrives som de tre hovedkomponenter, der har 

indflydelse på forbrugerens intention. TRA kritiseres for neglieringen af opfattet kontrol (PBC), 

hvorfor afhandlingen vil tage udgangspunkt i TPB. TPB kritiseres for dens negliering af emotionelle 

aspekter, som har indflydelse på forbrugerens adfærd. Ydermere neglierer teorien sandsynligheden 
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for at forbrugeren er lavt-involveret, og deraf foretager sine beslutninger ubevidst på baggrund af 

rutinepræget processer. I forbindelse med PBC skal det nævnes at begrebet er komplekst, hvorfor 

det kan være svært at vide om begrebet at målt korrekt i afhandlingen. 

 

2.5 EFFEKTHIERARKIER 

 
Forbrugeren gennemgår tre faste trin, når der skal skabes en holdning. De tre trin er beliefs, attitude 

og adfærd (Solomon, 2018, s.286-289). Forbrugerens produktoverbevisninger kaldes beliefs. Beliefs 

karakteriseres som den kognitive tilgang. Attituden er den affektive del af holdningsskabelsen. 

Attituden karakteriseres ved de følelser, som forbrugeren tillægger produktet. Adfærd er den 

konative komponent, hvor forbrugeren tager stilling til selve købet. Der findes tre forskellige 

effekthierarkier, hvor rækkefølgen af de tre komponenter varierer. Variationen afhænger af 

forbrugeren og produktvalget. De tre effekthierarkier vil nu blive uddybet:   

 

1) Beliefs à Attitude à Adfærd 

 

Effekthierarki 1 karakteriseres som en problemløsningsproces, hvor forbrugeren typisk er højt-

involveret (Ibid). Forbrugeren har en analytisk tilgang, hvor vedkommende indleder med at tillægge 

produktet bestemte beliefs. Forbrugeren evaluerer efterfølgende selektive produktattributter, 

hvorefter attituden mod produktet dannes. Attituden afhænger af produktattribut evalueringen 

(Ibid). Afslutningsvist vil forbrugeren enten købe produktet eller ej afhængigt af, hvorvidt produktet 

tilfører værdi til nyttebehovet. Forbrugeren er villig til at søge information ud over egen stimuli, 

hvilket kan sammenlignes med informationsprocesperspektivet jf. afsnit 2.2.3. Forbrugeren ønsker 

ikke fejlkøb, hvorfor vedkommende forsøger at imødekomme dette ved at udnytte sine begrænset 

kognitive ressourcer. Den analytiske tilgang kan karakteriseres ved en høj informationssøgning, hvor 

substituerende produkter bliver evalueret for at sikre en maksimering af værdi af købet (Ibid). 

Effekthierarkiet benyttes typisk i situationer, hvor forbrugeren skal evaluere heterogene produkter. 

Evalueringen af produkterne karakteriseres typisk ved en kompleks beslutningsproces, hvorfor 

forbrugere under dette effekthierarki ofte er loyale, da de har dannet en stærk attitude mod 

produktet på grund af den høje involvering.  
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2) Beliefs à Adfærd à (Attitude) 

 

I effekthierarki 2 er forbrugerens produktviden ofte begrænset (Ibid). Forbrugeren er ofte lavt-

involveret i beslutningsprocessen, da vedkommende ofte ikke prioriterer at allokere yderlige 

kognitive ressourcer til produktvalget. I praksis køber forbrugeren et produkt, og danner 

efterfølgende en attitude af produktet. Forbrugerens beliefs har den dominerende effekt på 

købsintentionen. Det kan være komplekst for virksomheder at markedsføre sig mod 

forbrugersegmentet, da forbrugerne køber produkterne tilfældigt, og som en konsekvens af at de 

ikke gider bruge tid på, hvad der bedst for dem. Forbrugeren finder typisk en tilfredsstillende løsning 

fremfor en optimal løsning for at spare tid (Ibid). 

 

3) Attitude à Adfærd à (Beliefs) 

 

I effekthierarki 3 er forbrugerens attitude afgørende, og der dannes nødvendigvis ikke beliefs. 

Forbrugeren er ofte påvirket af immaterielle produktattributter, som er uhåndgribelige (Ibid). 

Uhåndgribelige produktattributter kan opstå som følge af forbrugerens følelser.  Attributterne har 

indflydelse på forbrugerens holistiske attitudedannelse (Ibid). Tidligere erfaringer kan have 

indflydelse på attitudedannelsen af nuværende produkter. Effekthierarkiet kan sammenlignes med 

det emotionelle perspektiv jf. afsnit 2.2.4. Forbrugerens beslutningsproces kan være intuitiv og 

irrationel. Eksempelvis kan en forbruger spontant bette selvom vedkommende blot skulle opdatere 

bettingappen.  

 

2.5.1 KRITIK AF EFFEKTHIERARKIERNE  

 
Effekthierarkierne inkluderes for at komplementære forbrugeradfærdsperspektiverne, og tilføre 

værdi til afhandlingens forbrugersegmentering. Det er komplekst at konkretisere, hvilket 

effekthierarki, der er gældende i praksis for en bestemt forbruger, da adfærden kan variere over tid. 

Effekthierarkierne opstilles som ekstremer, hvor man på trods af kompleksiteten, kan benytte 

teorien i praksis til bedre at forstå den enkelte forbrugers attitudedannelse og bettingadfærd 

(Solomon, 2018, s.286-289).  
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2.6 DELKONKLUSION AF TEORI 

 
Demografiske forhold og risiko er inkluderet for at skabe en teoretisk forståelse af bettingforbrugere 

forud for valg af constructs i afhandlingen. Formålet med at inkludere TRA og TPB er at skabe en 

dybere forståelse af bettingforbrugernes adfærd. Ydermere findes det relevant at undersøge, 

hvilken effekt den subjektive norm, opfattet kontrol (PBC) og attituden har på forbrugerens 

bettingintention. Afhandlingen tager udgangspunkt i TPB som følge af dens anerkendelse af PBC. 

Forbrugeradfærdsperspektiverne inkluderes for at kunne karakterisere forbrugerne senere hen i 

afhandlingen. Ydermere simplificerer de fire forbrugeradfærdsperspektiver forståelsen af, hvorfor 

forbrugere agerer forskelligt, og hvad der driver bettingadfærden. De tre effekthierarkier inkluderes 

for at supplere forbrugeradfærdsperspektiverne.   

3 KONTEKST TEORI 

 
Afhandlingens kontekst beskrives på baggrund af den inkluderet teori i afsnit 2. Det findes relevant 

i afhandlingen at opstille en modificeret model med dertilhørende constructs for at kunne besvare 

problemformuleringen. Der vil løbende blive opstillet hypoteser på baggrund af 

kontekstbeskrivelsen med det formål at skabe en dybere forståelse af fagområdet.  

 

3.1 ENGAGEMENT 

 
Betting er populært og en integreret del af sportskulturen (Lamont & Hing, 2020; Nweze et al., 

2020). Forbrugerens engagement stiger ved at øge involveringen igennem en økonomisk 

forpligtelse til den sportsbegivenhed, der skal ses (Ibid). Lamont & Hing (2020) beskrev at betting 

øger forbrugerens engagement, hvor manglende bettingadfærd kan medføre at forbrugeren ikke 

ønsker at involvere sig i sportsbegivenheden. Nogle forbrugere vælger bevidst ikke at se sport når 

det ikke er muligt at tilgå betting (Ibid). Bettingengagementet er typisk større online fordi risiko føles 

mindre virkeligt, der er flere muligheder og det er nemt at tilgå (Labrador & Vallejo-Achón, 2020; 

Lopez-Gonzalez et al., 2018). De utallige online bettingmuligheder kan påvirke forbrugeren negativt 

såfremt det ukontrolleret (Estevez et al., 2017; Killick & Griffiths, 2019). Eksempelvis kan 

forbrugeren miste kontrollen over egen bettingadfærd ved ikke at kunne stoppe (Parke & Parke, 



Side 18 af 91 
 

2019). Betting kan blive en afhængighed som til dels er en konsekvens af den øget tilgængelighed 

og markante bettingmarkedsføring (Ibid). På trods af dette, er der fortsat en tendens til at 

engagementet omkring online sportsbetting vil stige i de kommende år (Gainsbury, 2014; Lopez-

Gonzalez et al., 2018; Rodríguez et al., 2017).  

 

Ydermere kan engagementet være en konsekvens af at forbrugeren keder sig, hvorfor spænding 

opsøges (Granero et al., 2020; Wong et al., 2013). Ifølge Lamont & Hing (2020) var tilskyndelser 

ligeledes en motivationsdriver, der øger forbrugerens engagement. Tilskyndelser defineres som 

bettingvirksomheders forsøg på enten at fastholde- eller højne forbrugerens nuværende 

engagement (Ibid). Tilskyndelser er især dominerende når bettingvirksomheder tilbyder at reducere 

den opfattet risiko ved at dække et bestemt beløb, hvis forbrugeren skulle tabe (Ibid). Eksempelvis 

ved at bettingvirksomheden opfordrer forbrugeren til at spille 100 kr. på en kamp, og tilbyder at 

dække 50 kr. såfremt forbrugeren skulle tabe. I dette tilfælde har forbrugeren incitament til at 

oddse, og bettingvirksomheden har øget forbrugerens engagement. Overordnet indikerer 

engagementet at have en indflydelse på attituden, hvorfor følgende hypotese opstilles:    

 

𝐻$: 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

 

3.2 RISIKOPROFIL 

 
En forbrugers attitudedannelse mod betting afhænger af risikoprofilen som bliver påvirket af 

demografiske forhold jf. afsnit 2.3.  Mænd er generelt mere risikosøgende end kvinder (Wong et al., 

2013). Det kan delvist forklares ved at mænd opfatter dem selv som værende mere i kontrol over 

egne følelser end kvinder gør (Ibid). Jo mere emotionel selvkontrol forbrugeren har, desto større 

sandsynlighed er der for at forbrugeren søger mere risiko (Eriksson & Simpson, 2010; Sapienza et 

al., 2009). Forbrugeren har en tendens til at øge den psykologiske involvering igennem betting, da 

søgen efter risiko øger engagementet (Lamont & Hing, 2020). Omgivelserne påvirker forbrugerens 

perception af risiko (Labrador & Vallejo-Achón, 2020). I forhold til betting har selve platformstypen 

signifikant indflydelse på opfattelsen af risiko jf. afsnit 3.1. Digitale bettingplatforme føles generelt 

mindre virkeligt end fysisk betting gør (Ibid). Denne tendens skyldes til dels online 

bettingvirksomheders udnyttelse af framing og nudging (Glimcher et al., 2008; Ingendahl et al., 
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2021). I denne forbindelse kan framing og nudging beskrives som virksomheders forsøg på at påvirke 

forbrugerens perception og handlingsaktiviteter i en bestemt retning (Ibid). Det findes relevant for 

afhandlingen at undersøge forbrugernes risikoprofil, og hvilke faktorer der påvirker deres generelle 

risikovillighed.  

 

3.3 INTERN MOTIVATION 

 
Lamont & Hing (2020) identificerede tre interne motivationsdriver for bettingadfærd. De er ønsket 

om at vinde penge, udvise kompetencer og at betting var en vanesag (Lamont & Hing, 2020). 

Følelsen af at have satset penge har signifikant indflydelse på den samlet bettingoplevelse (Lamont 

& Hing, 2020; Binde, 2013). Forbrugerens bettingengagement afhænger af de økonomiske 

forpligtelser (Russel et al., 2019; Humphreys & Perez, 2012). Den anden motivationsdriver er ønsket 

om at udvise kompetencer (Lamont & Hing, 2020). Motivet for at udvise kompetencer kan være 

internt og eksternt. Et eksternt motiv kan være ønsket om at vennerne opfatter forbrugeren som 

kompetent. Et internt motiv kan være ønsket om at bekræfte selvforståelsen af egne 

bettingkompetencer (Ibid). At udvise kompetencer hænger til dels sammen med ønsket om at vinde 

penge (Ibid).  

 

Forbrugere forsøger at vinde penge ved at udnytte deres kompetencer. Kompetencerne kommer til 

udtryk ved at bettingforbrugeren indsamler brugbar information forud for bettingadfærd (Ibid). 

Forbrugere med en høj selvforståelse af egne kompetencer vil typisk føle sig mere sikre på at vinde 

(Ayandele et al., 2020; Pitt et al., 2017). Selvforståelsen af egne kompetencer er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med egentlige kompetencer. Eksempelvis kan en forbruger opfatte sig selv som god 

til at bette, uden at være det. I praksis kan selvforståelsen påvirke forbrugerens opfattelse af behov 

for informationssøgning forud for bettingaktivitet. Den tredje driver for bettingadfærd er at det en 

vane (Lamont & Hing, 2020). At det en vane skyldes i visse sammenhænge at digitale 

bettingplatforme har gjort det nemt for forbrugeren at blive ved med at bette kan til dels forklares 

ved at det er simpelt at tilgå bettingmuligheder online, uden at det er tidskrævende (Hing et al., 

2016). Afslutningsvist indikeres at når bettingforbrugeren ønsker at vinde penge, så øger 

vedkommende deres informationssøgning (udnytter kognitive evner). Følgende hypotese opstilles:  
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𝐻%: 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛	𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑒𝑣𝑛𝑒𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑣𝑡 

 

3.4 SOCIAL MOTIVATION 

 
Social motivation karakteriseres ved referencegruppe indflydelse, sociale elementer og kulturel 

indflydelse (Lamont & Hing, 2020). En referencegruppe er forbrugerens omgangskreds, der kan 

påvirke forbrugerens adfærd (Lessig & Park, 1978). For nogen forbrugere er referencegruppen 

grunden til at man begyndte at bette (Ibid). Den sociale kontekst har stor indflydelse på 

forbrugerens bettingadfærd (Lamont & Hing, 2020; Gordon et al., 2015). Bettingadfærden kan være 

en konsekvens af ønsket om at blive socialt accepteret, og opnå en bestemt social status (Ibid). 

Forbrugere er modtagelige overfor gruppepres, hvor den sociale kontekst enten kan hindre eller 

støtte forbrugeren i at følge sig inkluderet i den sociale gruppe (Ahaibwe et al., 2016; Hanss et al., 

2014; Pitt et al., 2017; Deci & Ryan, 2000). Forbrugeren er typisk mere tilbøjelig til at forme en positiv 

attitude mod betting såfremt referencegruppe har en positiv attitude (Hardoon & Derevensky, 

2001; Jacobs, 2000; Situ & Mo, 2016). Dette indikerer at referencegruppens accept kan være vigtigt 

for bettingforbrugeren, hvilket potentielt kan afspejles i egen bettingadfærd. Ydermere beskriver 

Lamont og Hing (2020) at forbrugeren kan separere at bette alene og i en social kontekst, hvorfor 

mental accounting er relevant. Mental accounting defineres ved at forbrugeren kan tillægge samme 

objekt, forskellig værdi, afhængig af omgivelserne (Solomon, 2018). Eksempelvis kan en forbruger 

være mere risikosøgende og intuitiv end vedkommende plejer, når vedkommende er sammen med 

andre, da den subjektive norm påvirker forbrugeren. Især mænd oddser i fællesskab for at skabe 

relationer, hvor deres bettingadfærd adskiller sig fra når de er alene (Lamont & Hing, 2020). 

Følgende hypoteser opstilles:  

 

𝐻!&: 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑑𝑒𝑛	𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

𝐻!!: 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

 

3.5 KOGNITIVE EVNER 

 
Forbrugeres ressourceallokering, informationssøgning og brug af kompetencer kan variere (Lamont 

& Hing, 2020). Behovet for informationssøgning afhænger af, hvorvidt forbrugeren finder det 
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nødvendigt forud for ønsket bettingadfærd (Ibid). Bettingforbrugerens selvforståelse af 

kompetencer kan have afgørende betydning på, hvorvidt det findes nødvendigt at allokere kognitive 

ressourcer på informationssøgning (Lopez-Gonzalez et al., 2020). Forbrugere kan negligere ekstern 

påvirkning på baggrund af en overoptimistisk selvforståelse af bettingkompetencer (Erev et al., 

2015). Med andre ord, forbrugeren finder det ikke nødvendigt at søge information (Lamont & Hing, 

2020). Eksempelvis kan en forbruger med en høj selvforståelse af bettingkompetencer være 

upåvirket af bettingreklamer eller vennernes holdning. Uagtet om forbrugeren er lavt- eller højt 

involveret, kan forbrugerens informationssøgning være påvirket af kompetenceforståelsen.  

 

Det kan være komplekst for bettingforbrugeren at navigere i de utallige bettingmuligheder i dag 

(d’Astous & Gaspero, 2015). I den forbindelse er Cue Utilization Theory (CUT), som beskriver at 

forbrugere søger efter ’cues’ for at reducere kompleksiteten forud for bestemt adfærd (Jones et al., 

2020). ’Cues’ kan være kampform eller hvad en bestemt ven plejer at bette. Disse ’cues’ er 

afgørende for bettingadfærden. Informationsprocesperspektivet karakteriserer forbrugeren som er 

rationelle og ønsker at reducere risikoen ved at opstille ’cues’ jf. afsnit 2.2.3. Forbrugeren er typisk 

villig til at udnytte sine kognitive ressourcer for at reducere sandsynligheden for at noget går galt 

(Ibid). Ved at forbrugeren søger mere information, vil forbrugerens attitude mod betting forbedres 

som følge af vedkommende kan føle den omliggende risiko for at tabe er blevet reduceret. På 

baggrund af ovenstående karakteriseres kognitive evner som forbrugerens udnyttelse- og brug af 

informationssøgning, og deraf opstilles følgende hypotese:  

 

𝐻!": 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑒𝑣𝑛𝑒𝑟	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

𝐻!#: 𝑈𝑑𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛	𝑎𝑓	𝑘𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑒𝑣𝑛𝑒𝑟	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑒𝑟	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑡 

 

3.6 FØLELSER 

 
Forbrugere bliver påvirket af følelser i sportsbegivenheder (Bradbury & O’Boyle, 2017; Hansen, 

2005). Forbrugere er begrænset rationelle, hvilket potentielt kan føre til irrationelle beslutninger 

(Kahneman & Klein, 2009). Irrationelle beslutninger kan være en konsekvens af følelsers indflydelse. 

Eksempelvis kan en forbruger tage en drastisk bettingbeslutning ud fra sin mavefornemmelse. Det 

er uundgåeligt at forbrugeren bliver påvirket af følelser, hvilket kan påvirke adfærden (Hansen, 
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2005). Med andre ord, købsmotivet er betinget af følelser, hvilket kan forklares ved brug af 

emotionsdiagrammet. Emotionsdiagrammet beskriver fire hovedfølelser, som forbrugeren forsøger 

at opnå individuelt i forskellige situationer (Rolls, 2005). De fire hovedfølelser er belønning, straf, 

lettelse og raseri. Eksempelvis kan vedkommende føle at en god aften er fortjent, hvorefter 

vedkommende better for at opnå dette (belønning).  

 

Forbrugeren forsøger at opfylde nyttebehovet ved at opnå en bestemte hovedfølelse (Solomon, 

2018, s.175). Mental ubalance kan opstå som følge af at nyttebehovet ikke tilfredsstilles. Ubalance 

opstår på grund af disharmoni, hvilket er når forbrugeren gør noget andet end vedkommende siger 

eller ønsker at gøre (Marks, 2005). Eksempelvis hvis forbrugeren ønsker at straffe sig selv ved 

udelukkelse af betting, men fortsætter med at bette og taber. I dette tilfælde kan der forekomme 

disharmoni mellem forbrugerens værdier og adfærd (Verplanken & Holland, 2002). For at undgå 

mental ubalance kan forbrugeren udnytte Ease of justification (EOJ) (Hansen & Thomsen, 2014). EOJ 

er en måde, hvorpå forbrugeren forsøger at retfærdiggøre sine valg. Eksempelvis hvis en kendt 

person i en bettingreklamer siger at forbrugeren fortjener at bette, kan det simplificere 

forbrugerens bettingintention.  

 

Det affektive (holistiske) perspektiv beskriver forbrugeren som intuitiv og holistisk jf. afsnit 2.2.4. 

Den affektive fremgangsmåde kan være en konsekvens af manglende overskud til at søge 

information eller ved at forbrugeren ikke finder det nødvendigt (Li et al., 2020). I disse situationer 

har forbrugeren ’preference for affective’ (PFA) fremfor et ’need for cognition (NFC), hvilket er når 

forbrugeren er mere påvirkelig overfor affektive stimuli fremfor kognitive stimuli (Schiepe-Tiska et 

al., 2021). Når forbrugerens beslutninger domineres af emotionelle aspekter, kan processen være 

præget af overoptimisme. Overoptimisme kan forårsage at forbrugeren ikke føler sig nødsaget til 

udnytte sine begrænsede kognitive ressourcer forud for bettingadfærd jf. afsnit 2.3. Hypoteser for 

følelser er afdækket i H!, H" og H# i afsnit 2.2.4.  
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4 OPSUMMERENDE MODEL AF TEORI & KONTEKST 

 
Afhandlingens model opstilles på baggrund af teori- og kontekstbeskrivelsen. Modellens 

udgangspunkt kommer til udtryk ved demografiske karakteristika, attitude, subjektiv norm, opfattet 

kontrol og intention med inspiration fra TRA og TPB. På baggrund af kontekstbeskrivelsen for betting 

opstilles constructs som intern motivation, følelser, kognitive evner, risikoprofil, engagement og 

social motivation. I bilag 2.1 fremgår et overblik af de opstillet hypoteser. Afhandlingens hypoteser 

visualiseres i nedestående figur 1:  

 

 
(Figur 1 – Afhandlingens opstillet model, egen tilvirkning) 

 

5 METODE  

5.1 VIDENSKABSTEORI 

 
Videnskabsteori er fundamentet for afhandlingens opstillet hypoteser som følge af de resultater der 

modtages, bearbejdes og kan analyseres ud fra. Videnskabsteori beskrives som den systematiske 

undersøgelse af, hvordan videnskabelig viden frembringes, begrundes og anvendes (Holm, 2018, 

s.14-15). Under videnskabsteori karakteriseres to typer af læren, som er ontologi og epistemologi. 

Ontologi beskrives som de antagelser man har om verden, mennesker og samfund (Presskorn-
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Thygesen, 2012, s.5-6). Med andre ord, hvorvidt det videnskaben fremhæver, faktisk eksisterer. 

Disse antagelser kan variere på tværs af civilisationer og kulturer. Epistemologi er de antagelser man 

har om erkendelse og viden, altså læren om viden (Ibid). Metodologi beskrives som de antagelser 

man har om metoder og anvendelser under de forskellige paradigmer (Ibid). Afhandlingens 

begrundelse for valg af metoder karakteriseres under den videnskabsteoretiske metodologi. 

Metodologien afhænger af paradigmet.  

 

Thomas Kuhn definerer paradigmer som værende den forståelseshorisont, der kendetegner en 

bestemt fagvidenskab (Holm, 2018, s.75). Altså, forståelseshorisonten der i de forskellige 

fagvidenskaber giver mening og retning til forskernes virke (Ibid). Et paradigme afhænger af to 

elementer, som er en faglig matrix og exemplars (Ibid). Faglig matrix dækker over alt det, som binder 

medlemmer sammen. Exemplars beskrives som de grundlæggende eksempler på paradigmets 

gyldighed (Holm, 2018, s.76-78). Thomas Kuhn beskriver at paradigmer ikke holder for evigt, og 

derved afløses et paradigme af et andet, hvilket karakteriseres som den videnskabelige revolution 

(Ibid). Kuhn udelukker samhørighed mellem to paradigmer, som beskrives som paradigmernes 

inkommensurabilitet (Presskorn-Thygesen, 2012, s.2-3). Med andre ord kan paradigmerne ikke 

sammenlignes, hvilket betyder at et paradigme ikke er mere sandt eller falskt end et andet (Holm, 

2018, s.80).  

 

Afhandlingen er karakteriseret ved kritisk rationalisme, som tager udgangspunkt i en teori og 

underkastes kritisk empirisk efterprøvning (Holm, 2018, s.51). Kritisk rationalisme beskrives som det 

post positivistiske paradigme, som anerkender at indsamling af viden bedst opnås ved at kombinere 

paradigmer (Guba & Lincoln, 1994). Dette står i kontrast til positivismen, som ikke accepterer 

kombinationen af paradigmer. Herved adskiller Popper sig fra Kuhn ved at afvise antagelserne om 

inkommensurabilitet. Kritisk rationalisme accepterer kombinationen af den kvalitative- og 

kvantitative metode (Stavnsager et al., 2006, s.93-144). Ved brug af begge dataindsamlings 

metoder, vil det være muligt at skabe et bedre fundament for at specificere besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering.  
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5.1.1 ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI 

 
Ontologi betyder læren om det værende, og omhandler hvad der eksisterer i verden, på hvilken 

måde det eksisterer og hvad tingenes natur er (Presskorn-Thygesen, 2012, s.5-6). Kritisk 

rationalisme og positivisme baseres på realisme. Det vil sige, at viden om verden er objektiv og viden 

eksisterer uafhængigt af videnskabelige observationer. I afhandlingen anerkendes en realistisk 

ontologi, som forudsætter en objektiv virkelighed. Epistemologi berører, hvad man kan vide om 

verden og hvordan denne viden kan opnås (Ibid). Begge paradigmer anerkender objektiv viden, hvor 

den observerbare viden ikke påvirkes af subjektivitet.  

 

Selvom paradigmerne kan komplementære hinanden, findes der klare forskelle. I positivisme 

benyttes den induktive metode, som bygger på en sammenfatning af en mængde 

enkeltobservationer, hvorefter teorien dannes. Kritisk rationalisme forudsætter den deduktive 

metode, og grundlaget for dette belyses under induktionsproblemet. Induktionsproblemet er at 

selvom samtlige observationer af verden hidtil har været ens, så er det ikke sikkert at den næste 

observation vil være som de andre (Holm, 2018, s.46).  

 

Ifølge Karl Popper kan forskere tage fejl, hvorfor det relevant at forsøge at modbevise teorier. 

Assymetritesen er relevant, da den beskriver at der kun skal én observation til at modbevise en 

videnskabelig teori (Holm, 2018, s.48). Ydermere benyttes den deduktive metode, som følge af at 

Popper argumenterede for at forskere ikke kan lade vær med at inkludere tidligere 

undersøgelsesresultater i nye undersøgelser. Positivisme karakteriseres ved verifikationsprincippet, 

som er at videnskaben gennem observationer, skal forsøge at bevise sine teorier, da videnskabelige 

teorier er beviselige teorier (Holm, 2018, s.31). På baggrund af assymetritesen beskriver Popper, 

hvorfor det findes nødvendigt at benytte falsifikationisme. Falsifikationisme karakteriseres ved at 

man skal forsøge at modbevise de videnskabelige teorier ved kritisk at efterprøve hypoteser (Holm, 

2018, s.48). I afhandlingen, vil der som nævnt, tages udgangspunkt i kritisk rationalisme under 

incitamentet om at forsøge at falsificere de opstillet hypoteser for at optimere vidensgrundlagdet 

for problemformuleringen.  
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5.1.2 METODOLOGI 

 
Metodologi omhandler de metoder man benytter, og hvordan de bedst muligt anvendes. Valget af 

metode og begrundelsen deraf betegnes som den videnskabsteoretiske metodologi. I kritisk 

rationalisme er det muligt at benytte den kvantitative- og kvalitative metode. Det tages in mente at 

fremgangsmåden er deduktiv. Den kvantitative metode adapteres fra positivismen, og beskrives ved 

at man forsøger at afdække objektive kendsgerninger via observationer (Presskorn-Thygesen, 2012, 

s.7). I afhandlingen karakteriseres kvantitativ data ved det opstillet spørgeskema, hvor der ønskes 

undersøgt bestemte karakteristika for en population. Den kvalitative metode er inkluderet i det 

foretaget fokusgruppeinterview, og har til formål at skabe en dybdegående forståelse af visse emner 

indenfor betting af færre respondenter. Der vil primært være fokus på afhandlingens kvantitative 

metode, hvor eventuelle fejlled, kriterier og mangler i den brugte metodologi vil blive beskrevet 

løbende.   

 

5.2 INDSAMLING AF TEORI  

 
I afhandlingen kombineres klassisk- og ny teori. Klassisk teori inddrages fra relevante forfattere, der 

eksempelvis karakteriserer TRA, TPB og effekthierarkierne. Dette gøres indledningsvist for at skabe 

et indblik i forbrugernes attitude og adfærd. I forhold til afhandlingens kontekstbeskrivelse af 

betting inkluderes artikler fra Business Source Complete og Libsearch, da disse søgemaskiner var 

tilgængelige igennem CBS’ adgange. I praksis er der benyttet key-words som eksempelvis ’betting’ 

og ’betting involvement’ for at finde relevante peer reviewed artikler, der kan bidrage konstruktivt 

til afhandlingen.  

 

5.3 KVALITATIV DATA  

 
Den kvalitative metode fremmer muligheden for at indhente en dybdegående forståelse af 

forbrugerens adfærdsmønstre (Malhotra et al., 2017, s.148-149). Undersøgelsesmetoden gør det 

muligt at udføre en eksplorativ fremgangsmåde, hvilket kvantitativ data ikke kan i samme omfang. 

Indsamling af kvalitativ data tilfører værdi til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. I 

praksis er et semi-struktureret fokusgruppeinterview blevet gennemført med en moderator (Ibid). 
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Den kvalitative dataindsamling blev foretaget forud for den kvantitative dataindsamling. Den 

kvalitative undersøgelsesmetode sikrer at de relevante målevariable inkluderes i den kvantitative 

dataindsamling. Ydermere inkluderes den kvalitative dataindsamling under incitamentet om at 

undersøge afhandlingens model og tilhørende constructs.  

 
5.3.1 METODISK REDEGØRELSE AF FOKUSGRUPPEINTERVIEW  

 
Fokusgruppeinterviewet vil blive beskrevet teoretisk og praktisk. For at organisere et 

fokusgruppeinterview skal man lave en spørgeramme, forberede en moderator, rekruttere 

respondenterne, igangsætte fokusgruppeinterviewet og optage det (Nuttavuthisit, 2019, s.150). Der 

er fem faser i et fokusgruppeinterview (Tuckman & Jensen, 1977). I den første fase forsøger 

moderatoren at nedbryde respondentens usikkerhed for at tale i et gruppemiljø. Respondenten vil 

typisk udelukkende henvende sig til moderatoren i denne fase (Ibid). Anden fase er når 

respondenterne begynder åbne op omkring deres holdninger. I denne fase kan diversiteten iblandt 

respondenterne blive fremmet, hvor nogen respondenter muligvis forsøger at være mere 

dominerende end andre (Ibid). I den tredje fase begynder respondenterne at acceptere andres 

holdninger for fortsat at kunne diskutere sammen. Den fjerde fase karakteriseres ved at 

respondenterne begynder at interagere mere med hinanden. I den afsluttende femte fase bør 

moderatoren afslutte samtalen med et forudbestemt positivt emne. Incitamentet for dette er at 

afslutte med en god oplevelse (Tuckman & Jensen, 1977; Nuttavuthisit, 2019). Afhandlingens 

fokusgruppeinterview har behandlet ovenstående 5 faser.  

 

Malhotra et al. (2017) anbefaler 6-10 respondenter i et fokusgruppeinterview, hvorfor de 9 

deltagende respondenter opfylder forudsætningen. Moderatorens ansvar er at neutralisere 

diskussionen, så enkelte personer ikke er dominerende, samtidig med at holde fokus på fagområdet 

for at undgå potentielle afvigelser fra konteksten (Malhotra et al., 2017; Nuttavuthisit, 2019). Det 

er essentielt at moderatoren ikke influerer samtalen, så interviewet bliver biased (Malhotra et al., 

2017, s.214). Respondenterne må ikke blive partiske, og blot svare, hvad de tror moderatoren 

ønsker at høre. Ydermere skal moderatoren være medvirkende til at supportere ønsket om at kunne 

afdække potentielle teoretiske overvejelser i forhold til, hvad der er brugbart for afhandlingens 

kontekst. Moderatoren i det gennemførte fokusgruppeinterview er afhandlingens forfatter.  
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Incitamentet med det semi-struktureret fokusgruppeinterviewet var at skabe en forholdsvis åben 

dialog indenfor bettingkonteksten, hvor der ønskes en viden på gruppeniveau fremfor viden på 

individniveau (Ingemann et al., 2018, s.153). Viden på gruppeniveau er typisk mere omfattende, da 

flere respondenter har mulighed for at ytre sine holdninger og indsigter (Malhotra et al., 2017, 

s.186). At opnå viden på gruppeniveau kan være udfordrende i praksis, da det er svært at samle alle 

respondenterne tids- og placeringsmæssigt (Malhotra et al., 2017, s.184). Dette var i praksis ikke 

svært, da respondenterne kendte hinanden, og kunne planlægge et fælles tidspunkt, hvor alle kunne 

deltage. For at styrke fokusgruppeinterviewets validitet blev fagområdet beskrevet forud for 

deltagelsen. I praksis blev spørgerammen vist til respondenterne forud for interviewet jf. bilag 1.1. 

Moderatoren udnyttede spørgemetoden probing, der karakterises som en motivationsteknik, hvis 

formål er at involvere respondenterne mere. I praksis styrkede probing den opnåede gruppeniveaus 

viden ved at få samtlige respondenter inkluderet i samtalen (Malhotra et al., 2017, s.186; 

Nuttavuthisit, 2019). Moderatorens udnyttelse af probing medførte dybdegående besvarelser fra 

respondenterne (Ibid). Et eksempel på probing var, hvis moderatoren spurgte om andre havde 

samme mening eller om respondenten kunne uddybe noget specifikt indenfor betting (Ibid).  

 

Malhotra et al. (2017) anbefaler en homogen respondentgruppe baseret på socioøkonomiske- og 

demografiske faktorer. Dette er relevant i forhold til at skabe en god samtale (Malhotra et al., 2017, 

s. 184). Fokusgruppeinterviewet bestod af mandlige respondenter i aldersgruppen 24-26 år med 

bopæl i Storkøbenhavn. Deltagelsen i fokusgruppeinterviewet var betinget af aktiv personlig 

bettingadfærd, hvilket de 9 respondenter opfyldte. Ydermere blev det sikret at respondenterne 

repræsenterer et bestemt homogent segment. Gruppedynamikken anses at skabe en større 

sandsynlighed for at kunne be- og afkræfte potentielle overvejelser samt indhentning af relevant 

viden indenfor afhandlingens emne.  

 

5.3.2 FOKUSGRUPPEINTERVIEW RESULTATER  

 
Fokusgruppeinterviewets resultater giver en indikation af, hvilke constructs der er relevante forud 

for indsamlingen af kvantitativ data. Formålet med følgende afsnit er at gennemgå tendenserne fra 

det afholdte fokusgruppeinterview. Afhandlingens model og tilhørende hypoteser vil blive justeret 

på baggrund af fokusgruppeinterviewets resultater.   
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5.3.2.1 ENGAGEMENT  

 
I fokusgruppeinterviewet var der en kollektiv enighed om at engagementet i sportsbegivenheder 

steg når betting var involveret. Respondent 3 sagde: ”Det er det der med fodboldkampe, man måske 

ikke havde interesse for som lige pludseligt kan blive meget sjovt” (bilag 1.2, ll.683-684). Det 

indikerer at forbrugeren føler sig nødsaget til at oddse for at engagere sig i visse 

sportsbegivenheder. Samtidig indikerer det at når bettingengagementet stiger, påvirker det 

attituden mod betting positivt, som følge af at der skabes spænding i ellers kedelige sportskampe. 

Engagementet i betting kan karakteriseret som en konsekvens af at man enten keder sig, var 

sammen med venner eller ville øge underholdningsværdien. Respondent 5 sagde: ”[…] jeg har to 

forskellige faser, hvor jeg begynder at oddse. Den ene er hvis der er store kampe og sociale 

sammenhænge, og den anden er kedsomheds odds” (bilag 1.2, ll.139-141). Respondent 3 var enig: 

”Den med kedsomhed, må du også gerne skrive på mig” (bilag 1.2, l.144). Ydermere har de mange 

bettingmuligheder en effekt på respondenternes engagement. Respondent 5 sagde: ”[…] når man 

spiller online, så er der større sandsynlighed for at blive ved bagefter med at spille videre for de 

penge du så vinder […]” (bilag 1.2, ll.440-441). Respondent 1 er enig: ” […] Hvis du sidder online, så 

kan du smide 100 kr. efter dart, som du aldrig har set. Klokken 3 om natten, så er der noget fra 

Sydamerika, som du ikke ved en skid om.” (bilag 1.2, ll.424-426). Der er en tendens til at 

respondenterne kan være mere tilbøjelige til at oddse hyppigere og mere intuitivt online end fysisk. 

Det kan konkluderes at respondenternes bettingengagement er påvirket af at man mangler noget 

at lave, vil øge sin involvering i sportsbegivenheder, er sammen med andre og fordi det er nemt at 

tilgå betting.  

 

5.3.2.2 RISIKOPROFIL  

 
Respondenternes risikoprofil blev påvirket af platformstypen. Respondent 1 synes at man tænker 

mere over sine bettingbeslutninger fysisk: ”[…] når man står nede fysisk, så er det lidt mere 

velovervejet […]” (bilag 1.2, ll.411-412). Herudover blev respondenternes risikoprofil påvirket af 

opfattet værdi af penge. Respondenterne var mere risikosøgende med vundne penge end 

indbetalte penge. Respondent 5 sagde: ”Hvis jeg har 100 kr. til at starte med, så hive 100 kr. eller 80 

kr. ud, og så spille resten da jeg tænker at det er gratis penge” (bilag 1.2, ll.452-453). Respondent 5 
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understøtter: ”Pengene bliver nok lidt mindre gennemtænkt”, når det omhandlede vundne penge 

(bilag 1.2, l.472). Ydermere indikerede respondenterne at chancerne de tog ved betting påvirkede 

deres attitude mod betting positivt, da betting skabte underholdningsværdi. Det kom til udtryk ved 

respondent 8: ”Man betragter det ikke som en dårlig dag, hvis man først har været 200 kr. oppe og 

så ender med at gå i nul. Så har man bare været underholdt.” (bilag 1.2, ll.497-498). Ydermere blev 

det implicit antydet at respondenterne kunne lide at oddse på grund af at de økonomiske 

forpligtelser øgede deres involvering. Det kom til udtryk ved respondent 5: ” Det er alt muligt 

random sport, jeg godt kan komme til at se. Det er mere sport på baggrund af oddset end det bare 

er sport man ser i det hele taget” (bilag 1.2, ll.660-662). Dette stemmer fint overens med afsnit 2.3.  

 

5.3.2.3 INTERN MOTIVATION 

 
Der var to gennemgående temaer for intern motivation. Den ene var ønsket om at vinde penge og 

den anden var at udnytte sine kompetencer. Udnyttelsen af kompetencer kom til udtryk ved at 

respondenterne generelt kun oddsede på en sportsgren, som de følte at de havde kendskab til, 

hvilket var fodbold. Respondent 2 sagde: ”Det er den eneste sportsgren, jeg føler at jeg har et 

kendskab til, og jeg overfor mig selv kan retfærdiggøre at jeg kan bruge nogle penge på at investere” 

(bilag 1.2, ll.66-67). Respondent 3 understøttede: ”[…] Jeg tror at det er det samme. Jeg er meget 

tilbøjelig til det når der er Premier League.” (bilag 1.2, ll.73-74). Ønsket om at vinde penge var der 

kollektiv enighed om var den primære motivationsdriver for deres bettinginvolvering. Respondent 

6 sagde: ”[…] det er håbet om at vinde nogle penge.” (bilag 1.2, ll.177-178). Respondent 2 gav udtryk 

for det samme: ”Jamen det kan siges meget let. Profit, profit, profit.” (bilag 1.2, l.1131). 

Gennemgående for fokusgruppeinterviewet var en bred enighed om at når man primært ønskede 

at vinde penge, og ikke følte ens kompetencer indenfor sportsgrenen var høj, så brugte man tid på 

at søge objektiv information. Respondent 6 sagde: ”[…] Så læser jeg for eksempel om noget system 

i tennis […]” (bilag 1.2, l.179). Respondent 7 understøttede: ”[…] Vi har haft nogle hockeydage, hvor 

vi har fulgt noget der hedder Zip code system, hvor man skulle oddse efter et bestemt system […]” 

(bilag 1.2, ll. 200-201). Overordnet kan den interne motivation karakteriseres som værende at vinde 

penge og udvise kompetencer, hvor manglende kendskab til andre sportsgrene end især fodbold 

medførte at respondenterne brugte mere tid på at allokere kognitive ressourcer mod objektiv 

information. 
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5.3.2.4 SOCIAL MOTIVATION 

 
Sociale faktorer viste sig at have stor indflydelse på respondenterne, når der omhandlede betting. 

Respondent 3 sagde: ” Hvis man lige kommer til at være sammen med nogle boys, så kan man godt 

være tilbøjelig til at lægge en kupon […]” (bilag 1.2, ll.1035-1036). Respondent 4 tilføjede: ”[…] jeg 

tror også at jeg oddser mere når jeg er sammen med folk” (bilag 1.2, l.1043). Det indikerer at den 

sociale motivation direkte påvirker respondentens bettingintention. Respondent 6 sagde: ”[…] Hvis 

jeg gør det med kedsomhed eller bare sammen med venner, så er det bare ”Chelsea er vel altid bedre 

end Bournemouth”, så Chelsea vinder” (bilag 1.2, ll.188-189). Respondent 4 sagde at der typisk 

oddses: ”[…] hvis man lige snakker om det med drengene til fodbold eller hvis Thor lige siger til en at 

han har et godt odds” (bilag 1.2, ll.90-92).  

 

Fokusgruppeinterviewet gav en klar indikation af at respondenterne var tilbøjelige til at bruge 

mindre tid på at analysere forud for bettingadfærd, når de var sammen med vennerne. Overordnet 

indikeres sociale faktorer at have en positiv indflydelse på respondentens attitude mod betting, da 

det er sjovt at oddse når man er sammen med andre. På trods af at respondenterne søgte mod 

betting i sociale sammenhænge, var der ingen indikation af at subjektive normer havde indflydelse 

på egen bettingadfærd. Da respondenterne blev spurgt ind til om de blev påvirket af 

bettingreklamer eller deres venners bettingholdninger svarede respondent 9 eksempelvis: ”Svaret 

herfra er nej” (bilag 1.2, l.1072). Respondent 6 understøttede: ”Det samme her. Slet ikke. Især ikke 

når det er Tøtti” (bilag 1.2, l.1075). Dette vidner om at virksomheders udnyttelse af framing og 

nudging ikke påvirker respondenterne ifølge dem selv. Ydermere indikerer respondenterne at de 

ikke fokuserer på, hvad der er socialt accepteret, men blot synes det hyggeligt at bette sammen, 

hvorfor der ikke findes tilstrækkeligt belæg for at fastholde subjektiv norm i afhandlingens model. 

På baggrund af dette udelades hypoteserne H' og H!& fra afhandlingens videre forløb.  

 

5.3.2.5 KOGNITIVE EVNER 

 
Som nævnt under intern motivation steg forbrugerens udnyttelse af kognitive evner, når man ville 

vinde penge, og respondenten ikke følte sig sikker på sin egen sportsviden. Respondent 6 svarede 

følgende til situationer, hvor vedkommende udelukkende ønsker at vinde penge: ”[…] Der går jeg 
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virkelig i detaljerne med det.“ (bilag 1.2, ll.191-192). Søgen efter detaljer forud for bettingadfærd 

var i høj grad karakteriseret ved at respondenten fokuserede på objektiv viden. Respondenterne 

udnyttede deres kognitive evner til at foretage rationelle beslutninger med det formål at øge 

sandsynligheden for at vinde. Det kommer til udtryk ved respondent 6: ”[…] skulle oddse efter et 

bestemt system for at man med sikkerhed ville vinde penge. Det har aldrig virket en skid, men det er 

rart at tænke at man har et system.” (bilag 1.2, ll. 201-203). Respondent 4 havde ligeledes brugt et 

system, hvor man kunne spille bonusser op imod hinanden fra diverse bettingudbydere. Da 

vedkommende blev spurgt om det fungerede svarede respondent 4: ”Ja, det fungerede. Jeg gjorde 

det også med min mors CPR og nogle flere.” (bilag 1.2, l.329). Det indikerer at respondenterne 

generelt føler sig sikrere på at vinde, når de har et system og har brugt tid på informationssøgning.  

 

Respondent 6 blev spurgt om vedkommendes attitude ændrede sig ved brug af et bettingsystem, 

og om vedkommende opfattede det som en selvfølge at blive ved med vinde i systemet. Til det 

svarede respondent 6: ”Ja, 100%. […] så havde jeg lige en halv time før jeg skulle arbejde og så tjente 

jeg lige 400 kr. […] Så kunne man lige lave det igen om aftenen når jeg kom hjem. Da det begyndte 

at gå nedad, så tænkte man at det har jo vendt før, så det skal nok vende igen.” (bilag 1.2, ll.350-

353). Overordnet indikeres at respondenterne føler sig sikrere på at vinde når de bruger deres 

kognitive evner. Systemener kan medføre at respondenterne føler at de kun kan vinde, hvorfor de 

oddser hyppigere og synes betting er nemt.  

 

5.3.2.6 FØLELSER 

 
Selvom det overordnet ønske var at vinde penge, var det ikke altid muligt for respondenterne at 

foretage rationelle beslutninger. Flere af respondenterne var påvirket af følelser, når de skulle bette. 

Eksempelvis kunne nogle respondenter ikke finde på at bette mod deres yndlingshold. Respondent 

7 sagde: ”[…] Jeg har aldrig oddset mod Arsenal […] Det kunne aldrig bilde mig ind” (bilag 1.2, ll.980-

982). Respondent 5 understøtter: ”Jeg har det på samme måde som Thor. Jeg kunne heller ikke finde 

på at spille imod FCK.” (bilag 1.2, ll.995-996). Det indikerer at respondenternes bettingbeslutninger 

kan være påvirket af følelser, hvorfor respondenten ikke altid agerer rationelt i forhold til, hvad der 

er mest sandsynligt at vinde penge på.  
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Det findes paradoksalt at foretage irrationelle beslutninger i forhold til respondent 2 siger ”[…] så 

tror jeg generelt at følelsen af at tabe, og særligt hvis det er mange penge, den rammer en vildere 

end succesen over at vinde” (bilag 1.2, ll.278-279). Det vidner om at respondenterne, i visse 

situationer, er villig til at risikere en stærk følelsesmæssig reaktion, som følge af en tabt odds, for at 

fastholde sine principper. Med andre ord, følelser kan negliere brugen af kognitive evner, da 

respondenten oddser ud fra selvopstillet emotionelle principper. Respondenterne var bevidste om 

at de potentielt kunne tabe penge når de better, hvorfor deres generelle attitude mod betting ikke 

blev påvirket synderligt af følelser. Respondent 8 sagde: ”Det er klart at man gerne vil gå derfra med 

nogle penge [...] Som udgangspunkt betragter jeg det som penge jeg har råd til at tabe og betragter 

det nærmest som et tab når jeg i gang for jeg har aldrig rigtigt vundet” (bilag 1.2, ll.1123-1125). 

Respondent 8 har accepteret sandsynligheden for et potentielt tab, hvorfor der ikke forventes en 

emotionel reaktion, der vil påvirke vedkommendes generelle attitude mod betting negativt. H! 

udelades som følge af at respondenterne ikke giver udtryk for at deres attitude mod betting bliver 

direkte påvirket af deres følelser, hvilket muligvis kan skyldes deres forholdsvis rationelle- og 

kognitive tilgang til betting, der primært er en konsekvens af ønsket om at vinde penge.   

 
5.3.2.7 OPFATTET KONTROL  

 
Respondenternes følte generelt at de var i kontrol over egen bettingadfærd. Respondenterne 

opfattede ikke dem selv som værende dybt afhængige af betting. Betting blev beskrevet som et 

underholdningsfænomen fremfor en levevej. Respondent 6 sagde: ”Jeg havde længe en grænse der 

hed 200 kr. Når de var spillet op, så var det bare ærgerligt” (bilag 1.2, ll.579-580). Da respondent 6 

blev spurgt om denne grænse altid blev overholdt svares der: ”Der var enkelte gange, hvor man røg 

over, men det ikke meget mere end 100 kr. […] men det officielle beløb var 200 kr.” (bilag 1.2, ll.586-

587). Tid, var en anden faktor, der havde en indflydelse på respondenternes opstillet 

spillebegrænsninger. Respondent 6 sagde: ”Andre gange var det fordi at så havde jeg måske tabt 

[…] allerede d.1 […] så skubbede man det måske lige til weekenden efter, hvor man lige satte en 

50’er ind” (bilag 1.2, l.607-610). Respondent 1 svarede som følgende under, hvorfor der blev holdt 

bettingpauser når der hyppigt blev tabt: ”Så er jeg sådan lidt sur på mig selv […] og spiller så slet 

ikke […] men så samtidig kan jeg godt lide at være sammen med nogen og så ender man med at 

tage på kasino eller gøre noget som er lige så dumt” (bilag 1.2, ll.633-637). Afslutningsvist indikerer 
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respondenterne at være i kontrol over egen bettingadfærd, selvom de til tider, kan have svært ved 

at overholde deres egne restriktioner. Brud på disse restriktioner viste sig primært at være 

afhængige af tid eller social indflydelse. Overordnet blev der kollektivt taget afstand fra at 

respondenterne ikke kunne styre deres bettingadfærd, da det typisk var beløb som respondenterne 

kunne tåle at tabe jf. afsnit 5.3.2.6.  

 

5.3.3 OVERBLIK AF UNDERSTØTTET CONSTRUCTS I FOKUSGRUPPEINTERVIEWET   

 
Tabel 1 giver et overblik over de constructs, som er blevet understøttet af de deltagende 

respondenter i fokusgruppeinterviewet:  

 

 
(Tabel 1 – Overblik over constructs, egen tilvirkning) 

 

Subjektiv norm udelades i afhandlingens modificeret model som følge af fokusgruppeinterviewets 

resultater. Ydermere blev H!, H' og H!& udeladt fra det videre forløb, da disse ikke blev understøttet 

af respondenterne.  

 

5.4 KVANTITATIV DATA  

 
Formålet med indsamling af kvantitativ data er at kunne danne valide- og generelle konklusioner 

om en bestemt gruppe (Malhotra et al., 2017, s.150-151). Den kvantitative undersøgelsesmetode 

er statistisk anlagt for at gøre dataen kvantificerbar og målbar (Ibid). Dataen er indsamlet ved hjælp 

af en spørgeskemaundersøgelse forud for den statistiske analyse. Spørgeskemaundersøgelsens 

Constructs Status Respondenternes besvarelse af opstillet constructs 

Engagement ✓ Engagementet i sportsbegivenheder steg når betting var involveret.

Risikoprofil ✓ Opfattelsen af risiko blev påvirket af valg af platform, indbetalte eller vundne penge og risiko skabte spænding.  

Intern motivation ✓ De oddsede primært for at vinde penge, hvor de brugte deres kompetencer. 

Social motivation ✓ De oddsede mindre velovervejet med venner end alene. Ydermere oddsede man sammen fordi det er sjovt.

Subjektiv norm ✗ De blev ikke påvirket af, hvad vennerne fandt acceptabelt eller blev påvirket af bettingreklamer. 

Kognitive evner ✓ De følte sig mere sikre på at vinde når de brugte systemer, og generelt brugte deres kompetencer til at søge information. 

Følelser ✓ De havde emotionelle bettingprincipper. Potentielle tab var accepteret, hvorfor deres attitude mod betting ikke ændrede sig

Opfattet kontrol ✓ De følte sig i kontrol over egen bettingadfærd, og beløbene de spillede for var typisk lave, så det ikke tog overhånd.
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fremgangsmåde vil blive beskrevet teoretisk og praktisk. Ydermere vil afhandlingens constructs 

blive beskrevet i forhold til deres indbyrdes sammenhænge, hvilket findes relevant forud for SEM-

analysen. SEM-analysen og klyngeanalysen agerer de primære statistiske værktøjer for 

afhandlingens resultater, hvorfor disse ligeledes detaljeres.  

 

5.4.1 CONSTRUCTS  

 
Afhandlingens constructs opstilles på baggrund af den inkluderet teori- og kontekstbeskrivelse jf. 

afsnit 2 og afsnit 3. Constructs betegnes som et uobserverbart latent koncept, der ikke kan måles 

direkte, men i stedet omfavner et bestemt fagområde som ønskes undersøgt (Hair et al., 2014, 

s.543). Constructs kan være komplekse, hvorfor det findes nødvendigt at benytte flere målevariable 

under hvert enkelt construct (Hair et al., 2014, s.607-608). Der er opstillet et minimumskrav på to 

målevariable for at kunne omfavne et construct, hvilket der i afhandlingen opfyldes (Hair et al., 

2014, s.608). De adapteret måleskalaer er blevet oversat fra engelsk til dansk, hvorfor der gøres 

opmærksom på semantikken, da valg af ord, kan have betydning på den enkelte målevariabels 

egnethed. Afhandlingens spørgeskema er konstrueret på baggrund af tidligere studier om betting, 

hvor de opstillet constructs vil blive gennemgået. Afhandlingens brug af 7-punkt Likert skalaer og 

nominal skalaer beskrives i afsnit 5.4.3.  

 

Forbrugerens intention om at bette afdækkes ved to målevariable som adapteres fra Hansen (2005). 

Den ene målevariabel er inspireret derfra, og den anden undersøger specifikt købsintentionen 

imellem opstillet forbrugsgoder (Hansen, 2005, s.429). Ydermere afdækkes forbrugerens attitude 

mod betting ved to målevariable som ligeledes adapteres fra Hansen (2005). Oversættelsen af 

målevariablene er inspireret fra Chang (2017, s. 493), der belyser nøgleord såsom ’kan lide’ og ’god’, 

hvilket er blev adapteret til de to opstillet målevariable for attitude. 

 

Forbrugerens opfattet kontrol af bettingadfærd afdækkes ved tre målevariable som følger en 7-

punks Likert skala. De tre målevariable er adapteret og modificeret på baggrund af inspiration fra 

Chang (1998, s. 1828). I forhold til forbrugerens sociale motivation for betting afdækkes constructet 

ved fire målevariable som følger en 7-punkts Likert skala. Skalaerne for social motivation adapteres 

fra Gambling Outcome Expectancies Scale (GOES), Reasons for Gambling Scale (RGS) og Modified 



Side 36 af 91 
 

Gambling Motivation Scale (MGMS) (Flack & Morris, 2015, s.1570; Luceri & Vergura, 2015, s.12, 13, 

38; Shinaprayoon et al., 2018, s.16, 116). GOES og RGS behandler fire målevariable hver, hvilket i 

afhandlingens reduceres for at simplificere spørgeskemaet for respondenterne. Forbrugerens 

engagement mod betting afdækkes ved to målevariable som følger en 7-punkts Likert skala. 

Målevariablene der vedrører engagement operationaliseres fra MGMS (Shinaprayoon et al., 2018, 

s.20). I forhold til forbrugerens risikoprofil relateret til betting, er der konstrueret to målevariable. 

Den ene målevariabel følger en 7-punkts Likert skala, og er operationaliseret fra GOES, RGS og 

MGMS (Flack & Morris, 2015, s. 19; Luceri & Vergura, 2015, s. 2-4; Shinaprayoon et al., 2018, s.3, 

18). Den anden målevariabel omhandler respondenternes opfattelse af penges værdi online kontra 

fysisk, og karakteriseres ved en nominal skala. Den anden målevariabel opsættes efter inspiration 

fra det gennemførte fokusgruppeinterview (bilag 1.2, ll. 373-378; bilag 1.2, ll. 380-385; bilag 1.2, ll. 

408-414; bilag 1.2, ll. 416-421, bilag 1.2, ll. 429-433, bilag 1.2, l. 560).  

 

Bettingforbrugernes udnyttelse af kognitive evner afdækkes ved tre målevariable. Den første 

målevariable, som omhandler forbrugerens tidsforbrug på informationssøgning forud for 

bettingadfærd, adapteres fra Bhargave et al. (2016, s. 703). Den anden målevariabel som 

omhandler, hvorvidt forbrugeren søger information hos eksperter, adapteres fra (Timmers & Glas, 

2010, s.67). Den sidste målevariabel operationaliseres fra Bhargave et al. (2016, s.97), og omhandler 

hvorvidt forbrugeren føler sig god til at finde belæg for sine odds. De tre målevariable følger en 7-

punkts Likert skala. Følelsers indflydelse på bettingadfærd afdækkes ved to målevariable. Den første 

målevariabel omhandler, hvorvidt forbrugeren better mere når vedkommende er i godt humør. 

Målevariablen opstilles på baggrund af fokusgruppeinterviewet, hvor respondenterne blev ved med 

at bette når humøret var positivt og de vandt penge (bilag 1.2, ll.446-454; bilag 1.2, ll. 492-498; bilag 

1.2, ll. 517-522; bilag 1.2, ll. 561-563). Den anden målevariabel omhandler, hvorvidt forbrugeren 

lader sin mavefornemmelse påvirke bettingadfærden. Denne målevariabel er operationaliseres fra 

(Hing et al., 2018, s. 419). De to målevariable følger en 7-punkts Likert skala.  

 

Forbrugerens interne motivation for betting afdækkes ved tre målevariable som følger en 7-punkt 

Likert skala. Hvorvidt forbrugeren føler sig god til at bette adapteres fra RGS og MGMS (Luceri & 

Vergura, 2015, s. 2-4; Shinaprayoon et al., 2018, s.18). Hvorvidt betting er en vane for forbrugeren 
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adapteres fra MGMS (Shinaprayoon et al., 2018, s.17). Ydermere adapteres målevariablen der 

omhandler, hvorvidt forbrugeren better for at vinde penge, fra henholdsvis GOES, RGS og MGMS 

(Flack & Morris, 2015, s.16-20; Luceri & Vergura, 2015, s. 14-15; Shinaprayoon et al., 2018, s.8). 

Afslutningsvist findes det relevant at pointere bestemte adfærdsmæssige målevariable er inkluderet 

i afhandlingen selvom de ikke tilhører bestemte constructs. Incitamentet for dette er at kunne 

identificere respondenterne og karakterisere deres bettingadfærd.  

 

5.4.2 PATHS  

 
Formålet med en SEM-analyse er at finde signifikante sammenhænge mellem de opstillet 

constructs, som kaldes paths (Hair et al., 2014, s.546). SEM er i stand til at undersøge flere relationer 

simultant, hvorfor den adskiller sig fra multipel regression (Ibid). SEM vil blive beskrevet mere 

detaljeret i afsnit 5.4.6. De opstillet paths illustreres i nedestående figur 2, hvor subjektiv norm er 

udeladt som følge af fokusgruppeinterviewets resultater:  

 

 
(Figur 2 – Modificeret model efter fokusgruppeinterview, egen tilvirkning) 

 

Intern motivation forventes at påvirke kognitive evner direkte positivt, og have en indirekte positiv 

effekt på attituden jf. afsnit 3.3. Med andre ord, kognitive evner vil agere mediator imellem intern 
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motivation og attitude. En mediator effekt er når en sammenligningsvariabel kanaliserer noget af 

effekten fra dens uafhængige variable til den afhængige variabel (Jensen & Knudsen, 2016, s.176-

177). Kognitive evner kanaliserer noget af effekten fra intern motivation mod attitude. I afsnit 3.3 

indikeres at når forbrugeren ønsker at vinde penge eller udvise kompetencer, så øger 

vedkommende sin informationssøgning og udnytter sine kognitive evner.  

 

På baggrund af H! udelades som følge af fokusgruppeinterviewet, forventes følelser udelukkende 

at påvirke intention indirekte positivt og kognitive evner direkte negativt jf. afsnit 2.2.4. De opstillet 

paths dannes på baggrund af at i afsnit 2.2.4 blev det indikeret at jo mere forbrugeren er påvirket 

af følelser, desto mindre tilbøjelig er vedkommende til at udnytte sine kognitive evner. Forbrugeren 

forventes i denne sammenhæng er handle intuitivt og i visse bettingsituationer irrationelt.  

 

Kognitive evner forventes som nævnt at blive påvirket af intern motivation direkte positivt, men 

forventes ydermere at påvirke både attitude og intention positivt. I afsnit 3.5 indikeres at når 

forbrugeren søger information og har en rationel fremgangsmåde, føler vedkommende sig sikrere 

på at foretage de rette bettingbeslutninger. Dette blev understøttet i fokusgruppeinterviewet jf. 

afsnit 5.3.2.5. Ydermere forventes risikoprofil at påvirke attituden direkte positivt. I afsnit 2.3 

indikeres at opfattelsen af risiko kan variere på tværs af platforme, og kan påvirke forbrugerens 

attitude mod betting. Dette blev understøttet i fokusgruppeinterviewet jf. afsnit 5.3.2.2.  

 

Engagement forventes at påvirke attituden direkte positivt. I afsnit 3.1. indikeres at når 

engagementet stiger i betting, så skabes der mere spænding i sportsbegivenhederne, hvorfor 

attituden forventes at forbedres i takt med stigende engagement. Herudover forventes social 

motivation at påvirke attituden direkte positivt. I afsnit 3.4 indikeres betting at kunne samle venner 

og skabe social underholdning, hvorfor det forventes at skabe positive associationer mod betting.  

jf. afsnit 3.4. Dette blev understøttet i fokusgruppeinterviewet jf. afsnit 5.3.2.4.  

 

Attitude forventes at blive påvirket indirekte af intern motivation og følelser samt direkte påvirket 

af kognitive evner, risikoprofil, engagement og social motivation. Ydermere forventes attitude at 

påvirke intention direkte positivt. I afsnit 2.4.1 indikeres at når forbrugerne kan lide betting, så er 
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de mere tilbøjelig til faktisk at bette. Afslutningsvist forventes opfattet kontrol at påvirke intention 

direkte positivt. I afsnit 2.4.2 indikeres at når forbrugeren føler sig i kontrol over egen bettingadfærd, 

så er forbrugeren tilbøjelig til at bette. Fokusgruppeinterviewet understøtter dette jf. afsnit 5.3.2.7. 

Intention forventes at blive påvirket direkte positivt af opfattet kontrol og attitude samt indirekte 

påvirket af følelser, kognitive evner, risikoprofil, engagement, social motivation og intern 

motivation.  

 

5.4.3 SPØRGESKEMA UDFORMNING  

 
Afhandlingens spørgeskemaer vises i bilag 2.2. Konstrueringen af spørgeskemaet afhænger af 

målinger og skalaer (Malhotra et al., 2017, s.335-336). Målinger karakteriseres eksempelvis som 

forbrugerens attitude og bettingadfærd (Ibid). Skalaer kan opfattes som en underkategori indenfor 

målinger (Ibid). Skalaer benyttes for at skabe en sammenhængende struktur uden eventuelle 

mangler, hvor man i praksis kan klassificere respondenternes adfærdsmønstre i skalaen (Ibid). Der 

er fire primære måleskalaer som er nominal, ordinal, interval og ratio (Malhotra et al., 2017, s.338-

339). I afhandlingen benyttes nominal- og interval skalaer. En nominal skala karakteriseres ved at 

en label tillægges en værdi, hvor det er essentielt, at der er en direkte sammenhæng. Eksempelvis 

ved at man tillægger mænd værdien 1 og kvinder værdien 2. Nominale skalaer inkluderes for at 

kunne identificere bettingforbrugerne. En interval skala beskrives som en udvidelse af den ordinale 

skala, hvor det muligt at specificere forskellene mellem objekter (Malhotra et al., 2017, s.341). 

Eksempelvis hvis man ønsker at undersøge bettingforbrugerens engagement ud fra et opstillet 

interval. Interval skalaer inkluderes for at skabe en dybere forståelse af bettingforbrugerne og 

dertilhørende constructs, hvilket er essentielt for afhandlingens analyse.  

 

Der findes to skalateknikker, den komparative- og ikke-komparative skala. Den komparative skala 

opstiller typisk et dilemma, hvor to objekter sammenlignes i en ordinal skala (Malhotra et al., 2017, 

s.342-343). Den ikke-komparative skala forudsætter at samtlige objekter skaleres uafhængigt af 

hinanden (Ibid). Sidstnævnte er metrisk, da der kan udregnes et gennemsnit (Ibid). I afhandlingen 

benyttes den ikke-komparative skala fordi den er metrisk, og det er den mest anvendte ved 

markedsanalyser (Ibid). I den ikke-komparative skala karakteriseres to tekniske vurderingsskalaer, 

disse er kontinuerligere eller specificerede (Malhotra et al., 2017, s.348). En kontinuerlig 
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vurderingsskala illustreres ved en linje, hvor respondenten skal sætte en prik på linjen mellem to 

ekstremer (Ibid). Under den specificerede vurderingsskala kan benyttes en Likert skala, en semantisk 

differentiering skala eller en stapel skala. En Likert skala benyttes til at rate, hvorvidt 

respondenterne er enige eller uenige i en bestemt påstand, og er typisk opsat med 5 punkter 

(Malhotra et al., 2017, s.350). En semantisk differentiering skala er typisk en 7-punkts skala med 

modpoler som ekstremer (Malhotra et al., 2017, s.351). En stapel skala er en unipolar rating skala 

med ti kategorier fra -5 til +5, hvor 0 er den neutrale værdi (Malhotra et al., 2017, s.352). 

 

I afhandlingen benyttes en udvidet 7-punkts Likert skala. Udvidelsen fra 5 til 7 valgmuligheder anses 

at være retmæssigt i forhold til at respondenterne i starten af spørgeskemaet bliver screenet for, 

hvorvidt de har oddset indenfor det sidste halve år eller oftere. Såfremt de ikke har oddset indenfor 

de seneste seks måneder, bliver de ekskluderet fra det videre forløb, så deres deltagelse ikke 

influerer med valide respondentbesvarelser (Malhotra et al., 2017, s.416). I forbindelse med 

screeningen sikres et kendskab til betting, hvorfor flere valgmuligheder kan styrke kompleksiteten 

og segmenteringen af bettingforbrugerne i afhandlingens analyse. Forud for brugen af Likert 

skalaer, skal respondenterne indledningsvist besvare baggrundsspørgsmål, så det muligt at 

karakterisere forbrugerne i analysen. Eksempelvis skal respondenterne besvare, hvilken 

aldersgruppe og bopælsområde de tilhører. Afslutningsvist er spørgeskemaet designet således at 

respondenterne har mulighed for at deltage i lodtrækningen om at vinde de tilbudte præmier. Dette 

gøres i praksis ved at de indtaster deres e-mail efter de har besvaret spørgsmålene. Formålet med 

at gøre det i den afsluttende proces er at sikre visse respondenter ikke frafalder i processen.  

 
5.4.4 FREMGANGSMÅDE FOR DATAINDSAMLING  

 
Dataindsamlingen er foretaget ved hjælp af en online survey, som er blevet distribueret på diverse 

sociale medier. Heriblandt Facebook, Instagram og LinkedIn. En online survey gør det muligt at 

distribuere ud til mange personer relativt ukompliceret i forhold til eksempelvis en face-to-face 

survey (Malhotra et al., 2017, s.271-274). Afhandlingens spørgeskema er forsøgt distribueret så 

bredt som muligt for at sikre en stor stikprøvestørrelse med forskellige typer af bettingforbrugere. 

Ved at distribuere spørgeskemaet online kan respondenten i højere grad selv bestemme, hvornår 

det passer vedkommende at besvare spørgeskemaet (Ibid). Dette findes optimalt i forhold til 
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eksempelvis en street survey, da respondenterne eksempelvis kan have travlt. Ydermere kan 

respondenterne blive partiske ved direkte fysisk kontakt, hvilket ikke ønskes (Ibid). Incitamentet for 

valg af online survey understøttes ved at man hurtigt kan indsamle mange besvarelser 

omkostningslet (Ibid). I afhandlingen blev der indhentet en acceptabel stikprøvestørrelse, hvorfor 

andre kvantitative indsamlingsmetoder ikke blev fundet nødvendige at inkludere i forhold til 

analysens reliabilitet og validitet. I praksis blev der udlovet præmier for at deltage, hvilket antages 

at have påvirket stikprøvestørrelsen positivt (Malhotra et al., 2017, s.199).  

 
5.4.5 PILOTTEST AF SPØRGESKEMA  

 
En pilottest karakteriseres ved at man tester spørgeskemaet på en lille gruppe af respondenter forud 

for den endelige distribuering (Malhotra et al., 2017, s.398-399). Formålet er at identificere 

eventuelle fejl, tvetydige formuleringer og potentielle mangler for at sikre at spørgeskemaet er 

designet optimalt (Ibid). I praksis blev afhandlingens spørgeskema distribueret ud til nogle få i 

referencegruppen for at teste den jf. bilag 2.2.1. Pilottesten blev foretaget af respondenter i 

forskellige aldre for at sikre dens forståelighed. Respondenterne blev bedt om at notere eventuelle 

mangler, tidsbrug på besvarelsen og kommentarer undervejs for at sikre at feedbacken var brugbar. 

Feedback fra pilottesten var mundtlig fremfor skriftligt, da dette anbefales for at begrænse 

eventuelle misforståelser (Ibid). På trods af en succesfuld pilottest blev der efter noget tid 

identificeret essentielle mangler i spørgeskemaet, som ville påvirke analysens reliabilitet og validitet 

negativt, hvorfor det tilpasset spørgeskema blev distribueret på ny jf. bilag 2.2.2. Der blev igen 

foretaget en pilottest med rettelserne for at sikre det fortsat var simpelt og forståeligt forud for den 

endelige distribuering af spørgeskemaet.  

 
5.4.6 STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) 

 
Afsnittet vil behandle terminologien bag Structural equation modeling (SEM). SEM er en effektiv 

analysemetode, der adskiller sig fra en deskriptiv- og faktoranalyse, ved at kunne undersøge en serie 

af afhængige sammenhænge simultant, hvilket skaber en holistisk forståelse af bettingforbrugerne 

(Hair et al., 2014, s.541-542). SEM-analysen er konstrueret i de statistiske programmer SPSS og 

AMOS. De opstillet afhængige sammenhænge vil blive beskrevet som paths jf. afsnit 5.4.2. SEM-

analysen skelner mellem eksogene og endogene constructs. Eksogene constructs er uafhængige 
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variable og endogene constructs er afhængige variable (Hair et al., 2014, s.560). Afhandlingens 

constructs er beskrevet i afsnit 5.4.1. Nedestående figur 3 illustrerer et path diagram, som er den 

teoretisk opbygning for afhandlingens model (Hair et al., 2014, s.546): 

 

 
(Figur 3 – Path diagram med inspiration fra Hair et al., 2014, s.560-561, egen tilvirkning) 

 

Af ovenstående path diagram karakteriseres eksogene constructs som A, B og C, da disse 

udelukkende påvirker D, uden selv at blive påvirket af constructs. D er både et eksogent- og 

endogent construct, da det påvirkes af A, B og C samtidig med constructet påvirker E. E er et 

endogent construct, da den bliver påvirket af D uden at påvirke andre constructs. SEM-analysen 

består af en measurement- og strukturmodel. Measurement modellen specificerer sammenhængen 

mellem de opstillet målevariable og tilhørende constructs (Hair et al., 2014, s.548-549). 

Indledningsvist antages samtlige constructs at være eksogene i measurement modellen, hvorefter 

der testes for potentielle insignifikante paths (Ibid). Strukturmodellen foretages efter measurement 

modellens reliabilitet og validitet er acceptabel.  

 
Measurement model  
 

Measurement modellen er en del af afhandlingens konfirmative faktoranalyse, hvis formål er at 

kortlægge målevariablene på deres respektive constructs. Under den konfirmative faktoranalyse 

bestemmes antal constructs på forhånd, hvilket er modsat den eksplorative faktoranalyse. Malhotra 

et al. (2017) forudsætter fem trin i den indledende measurement model. Første trin er at 

konkretisere de latente constructs. Andet trin er at distribuere målevariablene ud til deres 

respektive constructs (Malhotra et al., 2017, s.800). Tredje trin er at bestemme sammenhængen 

mellem de latente constructs og målevariablene (Ibid). Fjerde trin er at bestemme relationen 

mellem de latente constructs (Ibid). Femte trin er at konkretisere fejlled for målevariablene (Ibid). I 

den indledende measurement model benyttes standardized regression weights, også kaldet factor 

loadings. Factor loadings indikerer sammenhængen imellem en målevariabel og den respektive 

construct, som den tilhører. Under den konfirmative faktoranalyse forudsættes som sagt at 
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målevariable er distribueret ud på bestemte constructs, hvorfor det ikke er muligt at cross-loade 

(Hair et al., 2014, s.603). Factor loadings under 0,5 ekskluderes ud fra det hierarkiske princip, da det 

indikerer at målevariablen forklarer mindre end 50% af det pågældende construct. Såfremt der kun 

forekommer én acceptabel målevariabel på et construct, vil constructet og målevariablen bortfalde 

som følge af constructs ikke kan forklares udelukkende af en enkelt målevariabel (Hair et al., 2014, 

s.608).  

 

Herefter kan den endelige measurement model opstilles med signifikante paths. Det findes relevant 

at kommentere på de respektive constructs reliabilitet og validitet. Constructs reliability skal 

accepteres før constructs validity behandles. Constructs reliability undersøger, hvorvidt der 

forekommer intern konsistens imellem de latente constructs (Hair et al., 2014, s.548). Altså, om der 

forekommer sammenhæng imellem afhandlingens construct i den endelige measurement model 

(Hair et al., 2014, s.619). Under den konfirmative faktoranalyse anses en construct reliability på 0,6-

0,7 at accepteres, hvor en værdi på 0,7 eller højere, indikerer en god intern konsistens (Hair et al., 

2014, s.605-619). Constructs reliability udregnes ved den kvadratiske sum af de opstillet constructs 

factor loadings og summen af dertilhørende fejlled (Hair et al., 2014, s.619):  

 

𝐶𝑅 =
(∑ 𝐿%)&	'

%()
(∑ 𝐿%'

%() )& + (∑ 𝑒%)'
%()

 

 

Efter constructs opfylder kriteriet om en grænseværdi på 0,6, kan constructs validity kommenteres. 

Construct validity karakteriseres ved, hvorvidt de latente constructs faktisk måler det, som ønskes 

målt (Hair et al., 20214, s.543). Under construct validity behandles convergent- og discriminant 

validity. Convergent validity behandler, hvorvidt målevariablene forklarer tilstrækkelig varians af et 

bestemt construct (Hair et al., 2014, s.618-619). Discriminant validity behandler, hvorvidt et 

construct adskiller sig fra andre constructs (Hair et al., 2014, s. 619). Convergent validity udregnes 

på baggrund af average variance extracted (AVE), som udregnes ved den kvadratiske sum af de 

opstillet constructs factor loadings og antal målevariable (Hair et al., 2014, s.619):  

 

𝐴𝑉𝐸 =
∑ 𝐿%&'
%()
𝑛
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Kriteriet for en acceptabel AVE er ≥ 0,5 for at kunne bekræfte convergent validity (Hair et al., 2014, 

s.605). AVE bør være større mellem egne faktorer end i korrelationen mellem to forskellige faktorer 

(Ibid). Discriminant validity karakteriseres ved at sammenligne AVE med R", som kendetegner den 

forklaret varians. Convergent validity efterstræbes at være højere end discriminant validity, da det 

indikerer at de opstillet constructs forklarer sig selv bedre end andre constructs forklarer dem. I 

SEM-analysen accepteres  R" ikke at kunne forklare modellens egnethed selvstændigt, hvorfor fit 

measures inkluderes til en helhedsvurdering (Hair et al., 2014, s.552). Selvom de ikke er afgørende, 

anbefales det at man benytter flere fit measures til at vurdere modellen. Fit measures karakteriseres 

i afhandlingen ved chi-square (X"), root mean square error of approximation (RMSEA), normed fit 

index (NFI), Tucker Lewis index (TLI) og comparative fit index (CFI). Chi-square testen (X") er 

signifikant ved p<0,05, hvilket ikke ønskes, da nulhypotesen er at measurement modellen ikke 

passer på den indsamlet data. Der ønskes en så lav RMSEA-værdi som muligt, da det indikerer et 

bedre fit. Grænseværdien for RMSEA er 0,08, hvor en værdi under 0,05 indikerer et godt fit (Hair et 

al., 2014, s.579). Værdien af NFI, TLI og CFI kan variere imellem 0-1. Jo tættere på 1, desto bedre fit 

(Hair et al., 2014, s.579-580). Værdier større end 0,9 er typisk betragtet som gode, og værdier over 

0,95 er rigtig godt (Ibid). Såfremt stikprøvestørrelsen er større end 250 responder accepteres en god 

værdi som 0,92 eller større (Hair et al., 2014, s.584). Det skyldes, at der accepteres at større 

stikprøvestørrelser er mere komplekse. Strukturmodellen kan opstilles såfremt den endelige 

measurement model accepteres i forhold til reliability, validity og fit measures.   

 

Strukturmodel  

 

Strukturmodellen antager i modsætning til measurement modellen ikke at samtlige constructs er 

eksogene. Formålet med strukturmodellen er at behandle de tilbageværende constructs, der viste 

at have signifikante paths i measurement modellen (Hair et al., 2014, s.560). Indledningsvist i 

strukturmodellen kategoriseres de eksogene- og endogene constructs. Herefter bortfalder 

insignifikante paths efter det hierarkiske princip, hvor grænseværdien for p<0,05 ønskes. 

Efterfølgende kan de signifikante paths beskrives mellem de opstillet constructs ved hjælp af 

dertilhørende beta-koefficienter (Jensen & Knudsen, 2016, s.166). Fejlled tilføjes under de 
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tilbageværende målevariable for at styrke SEM-analysens generelle reliabilitet og validitet (Hair et 

al., 2014, s.548-550).  

 

5.4.7 KLYNGEANALYSE 

 

Klyngeanalysen forsøger med basis i bestemte variable at gruppere respondenterne, hvilket er den 

modsatte fremgangsmåde af faktoranalysen. Altså, er grupperingen af respondenterne ukendt 

forud for klyngeanalysen (Jensen & Knudsen, 2016, s.260-261). Klyngeanalysen vil foretages på 

baggrund af udvalgte variable fra SEM-analysen (Ibid). Afstanden imellem 

sammenligningsvariablene er relevant for klyngedannelsen, hvor skalaniveauet påvirker valget af 

beregningsmetode (Jensen & Knudsen, 2016, s.262). For at beregne afstanden skelnes der imellem 

to metoder, den metriske og ikke-metriske (Ibid). I afhandlingen er sammenligningsvariablene 

metriske, hvorfor squared euclidean distance, som er den mest anvendte metode, benyttes i stedet 

(Jensen & Knudsen, 2016, s.263). Ved squared euclidean distance beregnes afstanden mellem 

respondent 1 og respondent 2 som summen af kvadraterne på forskellene mellem respondenternes 

svar på sammenligningsvariablene (Ibid).  

 

Der er to metoder til klyngedannelsen, som er den ikke-hierarkiske- og hierarkiske metode (Jensen 

& Knudsen, 2016, s.264). Den ikke-hierarkiske metode kendetegnes ved at antal (k) klynger 

fastsættes på forhånd, som er praktisk ved større stikprøver (Ibid). Den hierarkiske metode 

karakteriseres ved en højere reabilitet og anvendelighed, hvorfor den benyttes. De hierarkiske 

metoder kan opdeles i den sammenhobede og splittende procedurer (Ibid). Den sammenhobende 

benyttes i afhandlingen, da det er den mest anvende i markedsanalysesammenhæng. Den høje 

reabilitet kommer til udtryk ved Ward’s procedure, hvor klyngerne dannes ud fra kriteriet om at 

opnå minimal varians inden for klyngerne (Jensen & Knudsen, 2016, s.265). Det relevant at have in 

mente, at der ikke findes en optimal klyngeløsning. Klyngeløsningen er testet via en ANOVA-analyse 

i SPSS for at undersøge signifikante forskelle i klyngerne. Valg af klyngeløsning understøttes ved brug 

af et screeplot i analysen. Klyngerne vil blive specificeret i afsnit 6.7.  
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6 ANALYSE 

Analysen har til formål at besvare afhandlingens problemformulering. Først og fremmest vil 

databehandlingen beskrives med fokus på reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Ydermere vil 

datas normalfordeling beskrives efterfulgt af datakritik og refleksion. Herefter vil fokus være på 

afhandlingens endelige analyser.  

 

6.1 DATABEHANDLING  

 
Den primære empiri er indsamlet ved brug af et spørgeskema, som resulterede i 602 besvarelser. 

Det var et kriterie at respondenterne havde oddset indenfor de seneste seks måneder for at kunne 

deltage. 122 respondenter blev ekskluderet, da de ikke opfyldte kriteriet. Af de resterende 480 

besvarelser blev yderligere 130 ekskluderet på grund af manglende besvarelse af spørgeskemaets 

sidste spørgsmål. De 130 respondenterne karakteriseres som missing cases, da de ikke har fuldendt 

spørgeskemaet. Ekskluderingen sker som følge af at disse respondenter ikke findes repræsentative 

for den samlet dataindsamling (Hair et al, 2014, s.39-41). Dette skyldes potentielle skævvridninger i 

form af outliers, som er en dataværdi, der afviger fra de andre værdier (Hair et al., 2014, s. 34-35). 

De resterende 350 veludførte besvarelser opfylder minimumskravet på 300 besvarelser for at kunne 

modstå eventuelle afvigelser, og herved være repræsentativt (Jensen & Knudsen, 2016, s.38). De 

350 besvarelser understøtter de opstillet constructs i SEM-analysen (Hair et al., 2014, s.574-575). 

Da spørgeskemaets data er blevet automatisk overført til SPSS formodes potentielle outliers ikke at 

være til stede, som manuelle tastefejl kunne havde forårsaget. Ydermere blev der bevidst ikke stillet 

åbne spørgsmål i spørgeskemaet, som kunne havde forårsaget outliers ved eventuelle 

misforståelser af svars betydning. Afslutningsvist anses de 350 besvarelser ikke at indeholde 

hverken outliers eller missing cases. 

 

Resultaternes validitet og reliabilitet styrkes af gennemførte besvarelser, da det indikerer at 

respondenten har været engageret. Respondenternes reliabilitet kan måles ved to forskellige 

metoder. Den første er at foretage en personlig screening af respondenternes besvarelser af 

samtlige spørgsmål, hvilket findes for manuelt komplekst. Den anden metode er ved at 

sammenligne besvarelsernes standardafvigelser. I praksis undersøges, hvorvidt respondenterne har 
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klikket på den samme intervalknap igennem spørgeskemaets forskellige spørgsmål. Et udsnit af 

standardafvigelserne illustreres i bilag 3. Såfremt standardafvigelsen er 0, vil vedkommende blive 

sorteret fra, da dette indikerer at vedkommende har svaret det samme til alle spørgsmål. Dette 

virker upålideligt på grund af manglende varians. Under samtlige 350 respondenter, er der ingen 

besvarelser med en standardafvigelse på 0, hvorfor reliabiliteten styrkes og besvarelserne 

inkluderes i det videre statistiske forløb. 

 

6.1.1 RELIABILITET, VALIDITET OG GENERALISERBARHED 

 
Reliabilitet, målingens pålidelighed, er et udtryk for hvor stabile målingerne er i forhold til tilfældige 

målefejl (Jensen & Knudsen, 2016, s.20). En målefejl kan ske som følge af forbrugeren ikke forstår 

spørgsmålets betydning. Tilfældige målefejl kan gøre det svært at opnå signifikans i den 

efterfølgende analyse. Reliabiliteten forringes såfremt forbrugerne ikke forstår spørgsmålene, 

hvilket forventes såfremt deltagerne intet kendskab til betting har. Tilfældige målefejl er forsøgt 

undgået ved deltagelseskriteriet om bettingaktivitet indenfor det sidste halve år. Der blev udsendt 

en pilottest forud for den endelig distribuering af spørgeskemaet for at imødekomme potentielle 

målefejl jf. afsnit 5.4.5. Der gøres opmærksom på at det sjældent er muligt at undgå måleproblemer, 

hvorfor dataanalysens delkonklusioner kan være påvirket af dem (Ibid). I afsnit 6.1.2 vil en 

Cronbach’s alpha analyse teste spørgsmålssvarenes interne konsistens.  

 

Validitet, målingernes gyldighed, er et udtryk for i hvor høj grad målingerne rent faktisk måler det 

som var hensigten at måle (Jensen & Knudsen, 2016, s.21). Datas validitet afhænger af en høj 

reliabilitet. Validitetsproblemer kan opstå, hvis respondenten forsøger at sætte sig selv i et mere 

positivt lys (Ibid). I SEM-analysen vil reliabiliteten og validiteten for afhandlingens constructs blive 

behandlet.  

 

Generaliserbarhed er relevant i forhold til om afhandlingens stikprøvestørrelse er repræsentativ for 

populationen (Jensen & Knudsen, 2016, s.23). Jensen & Knudsen (2016) beskriver en 

stikprøvestørrelse på 300 som acceptabel, hvorfor dataindsamlingens 350 respondentbesvarelser 

accepteres som repræsentativ. Eventuelle fejlkilder tages in mente. Fejlkilderne kan enten være 

tilfældige eller ikke-tilfældige (Jensen & Knudsen, 2016, s.23-24). Tilfældige fejl er at der altid er en 
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sandsynlighed for at respondenterne ikke afspejler populationen (Jensen & Knudsen, 2016, s.24). 

Tilfældige målefejl er uundgåelig selvom man forsøger at gøre stikprøvestørrelsen så tilfældigt som 

muligt. Ikke-tilfældige fejl karakteriseres ved en systematisk skævvridning (bias) af stikprøven (Ibid). 

Typisk er kilden enten måden stikprøven er udvalgt på, dataindsamlingens procedure eller frafald 

af respondenter (Ibid). Ikke-tilfældige fejl kan eksempelvis være, hvis spørgeskemaet udelukkende 

er distribueret i lukket bettinggrupper for unge, hvilket gør det svært at fange de ældre. Det er 

nemmere at undgå ikke-tilfældige fejl end tilfældige fejl, selvom det er svært at elimere risikoen 

helt. I forhold til afhandlingens kvantitative dataindsamling, har det ikke være muligt at undgå ikke-

tilfældige fejl fuldkommen, selvom der er blevet taget højde for det. Spørgeskemaet blev i praksis 

distribueret ud på diverse platforme, hvor alle målgrupper var repræsenteret for at øge 

generaliserbarheden. Der gøres opmærksom på at afhandlingens analyse og efterfølgende 

konklusion kan være påvirket, i et hvis omfang, af ikke-tilfældige fejl.   

 

6.1.2 RELIABILITETSANALYSE  

 
Reliabilitetsanalysen undersøger i hvor høj grad skalaenes spørgsmål måler det samme begreb 

(Jensen & Knudsen, 2016, s.252). Cronbach’s alpha analyse udnyttes for at teste svarenes interne 

konsistens (Ibid). Cronbach’s alpha beskrives som et udtryk for, hvor meget varians i skalaen, der er 

fælles for de inkluderede variable (Ibid). Cronbach’s alpha betragtes som en korrelationskoefficient, 

hvor værdien er mellem 0-1. Værdien kan anses som andelen af den ’sande’ værdi, hvor en alpha 

værdi på 1 er et udtryk for at målingen er fri for tilfældige fejl (Ibid). Det er urealistisk at opnå en 

alpha værdi på 1, da sandsynligheden for tilfældige fejl altid vil være til stede. Man vil typisk ikke 

acceptere en alpha værdi under 0,6 (Jensen & Knudsen, 2016, s.253). Alpha værdier over 0,6 er 

godkendte, og værdier over 0,7 er gode målinger (Ibid). Følgende tabel 2 illustrerer de respektive 

constructs tilhørende Cronbach’s alpha værdi:  

 

 
(Tabel 2 – Cronbach’s alpha, egen tilvirkning)  

 

Engagement Risikoprofil Intern motivation Social motivation Kognitive evner Følelser Attitude Opfattet kontrol Intention

0,586 0,152 0,498 0,733 0,665 0,319 0,726 0,500 0,508
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Tabel 2 viser at målingerne for social motivation og attitude er gode, da alpha værdien er over 0,7. 

Eksempelvis afdækker de underliggende spørgsmål for social motivation 73,3% af variansen. 

Målingerne for kognitive evner er godkendt som følge af en alpha værdi på 0,665. Alpha værdien 

for engagement (0,586), accepteres ikke, da variansen bliver for stor i forhold til den benyttet teori. 

Ydermere accepteres alpha værdierne ikke for henholdsvis intern motivation, intention, følelser og 

risikoprofil, da disse værdier er under 0,6. Især risikoprofil udviser stor varians. Følelser kan ikke 

accepteres på trods af at alpha værdien steg efter underholdning_motiv_5 blev rekodet fordi den 

var ladet negativt.   

 

6.2 NORMALFORDELING  

 
Forudsætningen om normalfordelt data er essentielt for hypotesetest, statistisk inferens og 

afhandlingens validitet (Jensen & Knudsen, 2016, s.37-38). En normalfordeling karakteriseres som 

en teoretisk sandsynlighedsfordeling, hvor skalaværdierne er samlet omkring skalaens middelværdi 

(Ibid). En normalfordeling er i praksis sjældent realistisk at opnå (Ibid). Forudsætningen om 

normalfordeling ønskes på trods af variablen ikke er normalfordelt, hvilket kommer til udtryk ved 

en stikprøvefordeling der kan antages at være normalfordelt (Ibid). I forbindelse med dataens 

normalfordeling findes det nødvendigt at inkludere skewness og kurtosis, da disse giver en 

indikation af, hvordan dataen er fordelt sammenlignet med en normalfordeling (Jensen & Knudsen, 

2016, s.81-82). Skewness viser symmetrien i dataen, hvor der antages værdien 0 ved normalfordelt 

data (Jensen & Knudsen, 2016, s.74-76). Her skelnes der mellem positive- og negative værdier. 

Positive værdier indikerer at der er flest observationer i venstre side af fordelingen, og omvendt 

(Ibid). Kurtosis viser fordelingens ’spidshed’, hvor positive værdier indikerer markant 

tilstedeværelse af observationer ved et eller flere af toppunkter i fordelingen, og omvendt (Ibid).  

 

Ydermere vil fordelingen blive visualiseret ved hjælp af histogrammer med indlagt normalkurve og 

P-Plots (Ibid). Et histogram viser variablens frekvens- eller procentfordeling med indtegnet 

normalfordeling (ibid). I et P-Plot, normal probability plots, holdes to frekvens- eller 

procentfordelinger op imod hinanden (Ibid). Den kumulative fordeling vil være lineær, såfremt den 

fordeling der testes, er ens med fordelingen der testes op imod (Ibid). I afhandlingen vil fordelingen 
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der testes op imod være normalfordelingen. Når prikkerne følger linjen, er forudsætningen om en 

normalfordeling opfyldt.   

 

Bilag 4.1 viser de metriske variables skewness og kurtosis, hvor 5 variable tilnærmelsesvist følger en 

normalfordelt skewness, syv variable følger tilnærmelsesvist en normalfordelt kurtosis, men der er 

ingen variable som opfylder en normalfordeling i begge jf. bilag 4.1. Relateret til forudsætningerne 

om normalfordeling er dette ikke afgørende, da det ligeledes findes nødvendigt at behandle 

histogrammerne. Bilag 4.2 viser de metriske variables respektive histogrammer, hvor det tydeligt at 

flere af dem ikke er normalfordelt. I bilag 4.3 kan samme tendens konkluderes at være til stede 

under de metriske variables respektive P-Plots. Opf_kontrol_3 ”Jeg synes jeg er god til at bette” vil 

blive gennemgået som et eksempel. Opf_kontrol_3 vælges, da den var tættest på at være 

normalfordelt.  

 

 
(Figur 4 – Eksempel på histogram og P-Plot, egen tilvirkning) 

 

I figur 4 vises den faktiske fordeling sammenlignet med normalfordelingen. Der forekommer en 

acceptabel symmetrisk fordeling omkring middelværdien, hvorfor histogrammets skewness må 

være omkring 0. Kurtosis er negativ, hvilket indikerer en forholdsvis flad fordeling uden egentlig top 

(Ibid). Forudsætningerne for en normalfordeling anses at være opfyldt. I forhold til P-plottet er 

forudsætningen om at prikkerne skal følge linjen tilnærmelsesvist opfyldt, hvilket accepteres jf. figur 

4. Af bilag 4.1, 4.2 og 4.3 kan det konkluderes at kriterierne for normalfordeling ikke er opfyldt flere 

steder. Den centrale grænseværdisætning inkluderes, da den beskriver at når man udtager større 

stikprøver (over 200 besvarelser) fra en vilkårlig fordeling, så vil gennemsnittene af stikprøverne 

tilnærmelsesvist være normalfordelt, uanset fordelingens oprindelige form (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 38). Afhandlingens 350 besvarelser kendetegnes som en stor stikprøve, hvorfor der er 

belæg for at datasættet er normalfordelt.  
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6.3 DATAKRITIK OG REFLEKSION 

 
Det findes relevant i afhandlingen at vurdere de opstillet constructs og målevariable kritisk. 

Målevariablene inkluderes under formålet om at kunne undersøge afhandlingens constructs. Det 

skal pointeres at visse constructs kan være over- eller underrepræsenteret, alt efter hvad der blev 

fundet nødvendigt for at afdække constructet. Ydermere findes det relevant at foretage en kritisk 

vurdering af det teoretiske område, da det har afgørende betydning på analysen. Det vigtigt at have 

in mente at traditionelle teorier ikke nødvendigvis kan benyttes direkte til bettingkonteksten, 

hvorfor de blot skal skabe supplerende forståelse af fagområdet. Teoriområderne er kritiseret i 

afsnit 2.2.5, afsnit 2.4.3 og afsnit 2.5.1. For at imødekomme eventuelle udfordringer i 

spørgeskemaet er svarmuligheden ’ved ikke/ønsker ikke at oplyse’ inkluderet for at reducere 

sandsynligheden for at respondenten svarer misvisende, da det ville påvirke afhandlingens validitet 

og reliabilitet negativt. Tvetydige spørgsmålsformuleringen blev forsøgt undladt ved brug af en 

pilottest forud for den endelige distribuering af spørgeskemaet jf. afsnit 5.4.5. I forhold til det 

gennemførte fokusgruppeinterview kan det ikke afvises at respondenterne har været biased, da 

sociale faktorer kan begrænse respondenternes reelle holdninger (Malhotra et al., 2017, s.287). Til 

sidst findes det relevant at belyse afhandlingens analyse kan være påvirket af type 1- og type 2 fejl 

(Hair et al, 2014, s.9). Type 1 fejl karakteriseres ved at man postulerer noget er sandt når det faktisk 

er falskt. Type 2 fejl er ofte inkluderet i store stikprøvestørrelse, hvor små sammenhænge kan være 

signifikante.  

 

6.4 DESKRIPTIVE ANALYSE 

 
Frekvens- og krydstabeller inkluderes for at analysere simple tendenser i datasættet. En 

frekvenstabel viser fordelingen af svar på en enkelt variabel (Jensen & Knudsen, 2016, s.75). En 

krydstabel præsenterer dataene i et række- og kolonneformat (Jensen & Knudsen, 2016, s.84). 

Krydstabeller viser antallet af observationer (counts) for hver kombination af de to bestemte 

variable, der ønskes at ses en sammenhæng imellem (Ibid). Frekvenstabeller og krydstabeller stiller 

ikke krav til skalaniveau og præsenterer dataen i en overskuelig form (Jensen & Knudsen, 2016, 

s.74). Den deskriptive analyse ønsker at belyse faktiske- og procentvise fordelinger i datasættet. 
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Ydermere inkluderes compare means, der beskriver sammenhængen mellem to variable ud fra 

deres middelværdier.  

 

Bilag 5.1 og bilag 5.2 er frekvenstabeller, som viser henholdsvis køns- og aldersfordelingen i 

datasættet. Det kan konkluderes ud fra bilag 5.1 at der er 332 mænd, 17 kvinder og 1 person ønsker 

ikke at oplyse sit køn. Den valide procentfordeling er 95,1% mænd og 4,9% kvinder, hvor personen 

som ikke oplyser sit køn antages at være en mand grundet den nuværende fordeling. Mænd er 

stærkt overrepræsenteret i spørgeskemaet. Bilag 5.2 viser at der er flest repræsenteret i 

alderssegment 21-24 årige, da de udgør 41,4% af de samlet besvarelser. Den kumuleret 

procentandel af forbrugere i aldersgruppen 18-29 år udgør 78%. Det vidner om at det primært er 

unge, som har valgt at engagere sig i spørgeskemaet på trods af at spørgeskemaet er distribueret 

bevidst ud til forskellige demografiske segmenter. Overordnet kan det konkluderes at det primært 

er unge mænd, der er repræsenteret i afhandlingen. Det findes relevant at pointere at der er en 

forholdsvis lige fordeling mellem kønnene i Danmark for dette alderssegment jf. bilag 5.3. Følgende 

figur 5 illustrerer køns- og aldersfordelingen. 

 

 
(Figur 5 – Frekvenstabel af køn- og aldersfordeling, egen tilvirkning) 

 

Bilag 5.4 viser fordelingen af forbrugernes bopælsområde, hvor 68,3% af respondenterne bor i 

Region Hovedstaden, og de resterende fire regioner spreder sig tilnærmelsesvist lige. Bilag 5.5 viser 

fordelingen af forbrugernes seneste bettingaktivitet, hvor 65,4% havde oddset inden for den 

seneste uge. 18,9% havde oddset inden for den seneste måned og 15,7% inden for de seneste seks 

måneder jf. bilag 5.5. I bilag 5.6 er der fokus på forbrugernes engagement, hvor 25,4% af 

forbrugerne typisk better 5-7 dage om ugen, hvilket indikerer en høj involvering i betting. Ydermere 
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er der flest repræsenteret i kategorien ’1-4 dage om ugen’ som udgjorde 30% jf. bilag 5.6. Den 

kumulative procentandel af forbrugere, der oddser mindst en gang om måneden udgør 87,4% jf. 

bilag 5.6. Det findes relevant at undersøge engagementet fordelt på de opstillet aldersgrupper. Bilag 

5.7 viser en krydstabulering imellem aldersgrupper og hvor ofte de oddser. Chi-square testen 

hjælper med at undersøge, hvorvidt den observeret sammenhæng, er et tilfældigt resultat af 

stikprøveproceduren (Jensen & Knudsen, 2016, s.84-86). Chi-square testen tager udgangspunkt i 

antagelsen om at der ikke forekommer en sammenhæng mellem de to bestemte variable (Ibid). Den 

testes via følgende hypoteseopstilling:  

 

𝐻*: 𝑈𝑎𝑓ℎæ𝑛𝑔𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑒	 

𝐻+: 𝐴𝑓ℎæ𝑛𝑔𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑖𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑒 

 

Hvis signifikansværdi (p) er < 0,05 kan nulhypotesen, om at de to variable er uafhængige, afvises på 

et 95% signifikansniveau (Ibid). I bilag 5.7 kan det konkluderes at p<0,001 i chi-square testen, hvorfor 

nulhypotesen afvises. Der er en sammenhæng mellem variablene aldersgruppe og hvor ofte de 

oddser. Sammenhængskræften afgøres af Cramer’s V, hvis værdi varierer mellem 0-1 (Jensen & 

Knudsen, 2016, s.87-88). Jo tættere værdien er på 1, desto større sammenhæng (Ibid). Ydermere er 

antal frihedsgrader relevant. Frihedsgrader beregnes som produktet af rækker-1 og kolonner-1, 

altså krydstabellens størrelse (Ibid). Krydstabellen i bilag 5.7 består af 5 rækker og 8 kolonner. Der 

tages udgangspunkt i den laveste værdi, hvorfor der er 4 frihedsgrader (5-1) (Ibid). Ved 4 

frihedsgrader er en stærk sammenhæng af variablene repræsenteret ved grænseværdien på 0,25 

(Ibid). I bilag 5.7 er Cramer’s V 0,251, hvilket fastlægger en stærk sammenhæng mellem variablene. 

Det relevant at pointere, at man typisk ikke bør benytte chi-square test, hvis mere end 20% af 

tabellens celler har en lavere værdi end 5 (Ibid). Af bilag 5.7 fremgår det at 21 celler (52,5%) har en 

lavere værdi end 5, hvorfor krydstabellens statistiske robusthed kunne være bedre. Robustheden 

antages at kunnet være bedre såfremt man havde en større stikprøvestørrelse, som ville medføre 

en større diversitet i de forskellige celler. Ydermere findes der litteratur, som anerkender en 

grænseværdi på 3 fremfor 5, som ville øge mængden af celler, der er egnet (Ibid).  

 

Ud fra nedestående figur 6 kan det konkluderes at 44% af de 18-20 årige better 1-4 gange om ugen. 

30% af både de 21-24 årige og 25-29 årige, better ligeså imellem 1-4 gange om ugen. I hver af de 
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resterende alderssegmenter, er der flest repræsenteret i 5-7 dage om ugen. Det relevant at pointere 

fra aldersgruppen 30-34 og ældre, er antal respondenter stagnerende, hvorfor den 

procentviseandel af fordelingen er mere følsom end i de yngre segmenter jf. bilag 5.7. Der er flere 

respondenter til stede i de yngre alderssegmenter, som gør denne del af statistikken mere robust 

(Jensen & Knudsen, 2016, s.84-99). Ikke desto mindre, fordelingen baseres på virkelighedsnær data 

og krydstabellen er signifikant, hvorfor krydstabellen findes brugbar.  

 

 
(Figur 6 – Krydstabulering mellem aldersgruppe og hvor ofte respondenten oddser, egen tilvirkning) 

 

Ovenstående figur 6 indikerer at størstedelen af respondenterne better ugentligt. Dette stemmer 

fint overens med afhandlingens kontekstbeskrivelse, hvor det blev etableret at forbrugere better 

for at øge engagementet i sportsbegivenheder jf. afsnit 3.1. Nedestående figur 7 viser fordelingen 

imellem rådighedsbeløb og aldersgrupper.   

 

 
(Figur 7 – Krydstabulering mellem aldersgruppe og rådighedsbeløb, egen tilvirkning) 

 

Figur 7 viser at 42% af de 18-20 årige har mindre end 3.000 kr. til rådighed om måneden. 48% af de 

21-24 årige samt 38% af de 25-29 årige har mellem 3.000-6.999 kr. til rådighed om måneden. Det 
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giver mening at rådighedsbeløbene er relativt lave som følge af deres unge alder. Figur 7 viser en 

tendens i at jo ældre respondenterne er, desto større er deres generelle rådighedsbeløb. Figur 6 og 

figur 7 indikerer at et lavere rådighedsbeløb ikke nødvendigvis medfører at respondenten oddser 

mindre hyppigt. Bilag 5.8 viser en foretaget krydstabulering mellem rådighedsbeløb og hvor ofte 

forbrugeren better, hvor det understøttes at der er ingen sammenhæng er i at forbrugerne 

nødvendigvis better mere eller mindre afhængigt af deres rådighedsbeløb. I den forbindelse findes 

det relevant at undersøge om bettingbudgettet stiger i takt med rådighedsbeløbet, da dette var en 

tendens i fokusgruppeinterviewet (bilag 1.2, ll.1179-1183). Sammenhængen mellem månedligt 

bettingbudget og aldersgrupperne er opstillet ved brug af compare means i bilag 5.9. Bilag 5.9 viser 

at jo ældre forbrugeren er, desto flere penge bruger vedkommende typisk på betting om måneden. 

Det kan konkluderes via ANOVA-tabellen i bilag 5.9 at sammenhængen mellem de to variable er 

signifikant. Ydermere kan der i bilag 5.10 konkluderes at jo flere penge forbrugeren har til rådighed, 

desto flere penge bruger vedkommende typisk på betting om måneden, hvilket understøtter 

tendensen i fokusgruppeinterviewet.   

 

6.4.1 DELKONKLUSION 

 
Indledningsvist gav frekvenstabellerne et indblik i diverse demografiske fordelinger. Mænd var 

overrepræsenteret i datasættet jf. bilag 5.1. 78% af respondenterne var i alderen 18–29 år jf. bilag 

5.2. 25,4% af forbrugerne oddser 5-7 dage om ugen og 55,4% oddsede mindst 1-4 dage om ugen jf. 

bilag 5.6. Det indikerer at størstedelen af forbrugerne er meget involveret i betting.  

Krydstabuleringerne indikerer at forbrugerne oddser hyppigt uagtet af deres aldersgruppe eller 

rådighedsbeløb jf. bilag 5.7 og bilag 5.8. Bilag 5.9 og bilag 5.10 viser at jo ældre eller større 

forbrugerens rådighedsbeløb er, desto flere penge oddser forbrugeren typisk for om måneden. Det 

indikerer at de unge forbrugere med lave rådighedsbeløb som oddser hyppigt, alt andet lige, må 

oddse generelt for lavere beløb end de ældre forbrugere, der bruger flere penge om måneden på 

at oddse. Det kan konkluderes at nogle af tendenserne fra fokusgruppeinterviewet er understøttet 

i afhandlingens kvantitative dataindsamling. 
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6.5 EKSPLORATIV FAKTORANALYSE 

 
Den eksplorativ faktoranalyse vil forsøge at afdække strukturer i datamaterialet (Jensen & Knudsen, 

2016, s.224-225). Med udgangspunkt i korrelationsmatricen vil svarenes indbyrdes sammenhænge 

blive undersøgt (Ibid). En faktor (construct) repræsenterer de variable, som korrelerer indenfor 

samme område. Faktoranalysen kan opdeles i to typer, som er eksplorativ og konfirmativ (Ibid). Den 

eksplorative type er induktiv, og søger efter sammenhænge i datasættet (Ibid). Den konfirmative er 

deduktiv, og tager udgangspunkt i en teori (Ibid). I afhandlingen findes den konfirmative 

faktoranalyse optimal på grund af forudbestemte constructs. Den konfirmative faktoranalyse 

inkluderes i afhandlingens measurement model jf. afsnit 6.6.1. Ydermere inkluderes den eksplorativ 

faktoranalyse, da det er den mest almindelige faktoranalyse og den giver en indikation af de 

naturlige underliggende latente dimensioner (Ibid). Typisk foretages den induktive faktoranalyse 

forud for den deduktive faktoranalyse. Ifølge teorien bør data separeres når både den induktive- og 

deduktive faktoranalyse benyttes, men dette gøres ikke på grund af 200 besvarelser er påkrævet 

for at kunne tilnærmelsesvist acceptere forudsætningen om normalfordelt data jf. afsnit 6.2.  

 

De mest gennemgående metoder til faktoranalysen kaldes common factor og principal component 

(Jensen & Knudsen, 2016, s.226). Den primære forskel imellem de to kan ses på variansen, der 

indgår i faktormodellerne, hvor der i afhandlingen er valgt common factor analysemetoden. 

Common factor analysen karakteriseres ved udelukkende at fokusere på variansen som variablene 

deler indbyrdes med hinanden i datasættet (Jensen & Knudsen, 2016, s.227). Incitamentet for dette 

er at sikre faktorerne udelukkende indeholder fælles varians, hvilket kaldes common variance (Ibid). 

Analysen dannes på baggrund af korrelationsmatricen med communalities i diagonalen (Ibid). En 

communality beskrives som summen af den varians en variabel deler med de øvrige variable i 

datasættet (Jensen & Knudsen, 2016, s.233).  

 

Der foretages i afhandlingen en rotation af faktorløsningen, hvilket i praksis betyder, at faktorernes 

koordinater ændres (Jensen & Knudsen, 2016, s.230). Incitamentet for rotationen er at i løsningen, 

vil det blive muligt at omfordele variablenes varians på de enkelte faktorer (Jensen & Knudsen, 2016, 

s.230-231). Det betyder, at størstedelen af en variabels varians kan forklares af en enkelt faktor 

samtidig med variablens varians med de øvrige faktorer reduceres (Ibid). Der findes to 
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rotationsmetoder, den ortogonale og oblikke (Jensen & Knudsen, 2016, s.232). Under en ortogonal 

rotation er faktorerne fortsat indbyrdes uafhængige, hvilket den oblikke metode ikke forudsætter 

(Ibid). Oblikke rotationer benyttes oftest, når man har prædefineret teori og forventer at faktorerne 

korrelerer indbyrdes, hvorfor denne rotationsmetode ville være oplagt at bruge i afhandlingen. På 

trods af dette, er den ortogonale rotationsmetode valgt. Valget tages på baggrund af at den 

ortogonale rotationsmetode er simplest at fortolke, i forhold til, hvilke målevariable der tilhører de 

forskellige faktorer. Den oblikke metode er ikke hensigtsmæssigt at benytte når multikollinearitet 

blandt de uafhængige variable ønskes undgået i afhandlingen (Ibid). Multikollinearitet er, hvor 

variablene korrelerer højt med flere faktorer, hvorfor det svært at skille dem ad. Der er tre typer 

ved ortogonal rotationsmetode. Varimax er den mest anvendte, hvorfor den er valgt i afhandlingen.  

 

Korrelationsmatricen og Bartlett & Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) inkluderes for at teste om datasættet 

er egnet til den eksplorative faktoranalyse. Korrelationsmatricen beskriver målevariablenes 

egnethed som en konsekvens af at de har moderate eller høje (³ 0,3) korrelationer med minimum 

en anden variabel i datasættet, samtidig med at ingen af variablene har moderate eller høje (³ 0,3) 

korrelationer med alle de andre variable (Jensen & Knudsen, 2016, s.228). Bartlett og KMO benyttes 

samlet. Bartlett tester om samtlige variable er ukorrelerede (Ibid). Såfremt p<0,05 afvises H& 

hypotesen om at samtlige variable ikke korrelerede. KMO kategoriserer data som egnet til en 

faktoranalyse når værdien er over 0,6 (Ibid). Faktoranalysen igangsættes ved at tage et udsnit af 

korrelationsmatricen jf. bilag 6.1. Bilag 6.1 indikerer at visse variable har en indbyrdes høj 

korrelation (³ 0,3), uden en høj korrelation med samtlige variable. Eksempelvis er korrelation ³ 0,3 

opfyldt for Adfærd_7 og Social_motiv_1 (0,395) og ikke opfyldt for Adfærd_7 og Social_motiv_3 

(0,243), hvilket indikerer datasættet er egnet (Ibid). KMO og Bartlet understøtter datasættets 

egnethed jf. bilag 6.2. KMO-indekset er 0,803, hvilket er over den ønsket grænseværdi på 0,6. 

Ydermere er Bartlett’s test signifikant, da p-værdien er under 0,05, hvorfor H& afvises jf. bilag 6.2.  

 

Forudsætningerne for faktoranalysens egnethed er opfyldt, hvorfor fokus drejes mod 

communalities. Communalities ønskes så tæt på 1, da værdien indikerer, hvor meget af variansen 

der er forklaret (Jensen & Knudsen, 2016, s.230). Eksempelvis vil en communality på 0,3 kun forklare 

30% af variansen. Communalities bør ekskluderes ved værdier under 0,5, da mindre end 50% af 
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variansen er forklaret (Jensen & Knudsen, 2016, s.238). I bilag 6.3 kan det konkluderes at flere 

communalities ikke opfylder grænseværdien på 0,5. Fremgangsmåden følger det hierarkiske princip, 

som er at man ekskluderer den laveste communality værdi først, indtil samtlige communalities er ³ 

0,5. Bilag 6.4 viser rækkefølgen af de ekskluderet variable. I bilag 6.5 vises de resterende seks 

variable, der opfylder grænseværdien på 0,5.  

 

Den endelige faktorløsning fremgår i bilag 6.6, der viser den samlet varians, som kaldes total 

variance explained. Faktorløsningen udtrykkes af eigenvalues. Eigenvalues forklarer, hvor meget af 

datamaterialets samlet varians, den enkelte faktor dækker (Jensen & Knudsen, 2016, s.239). 

Eigenvalues grænseværdi fastsættes i SPSS på 1,0 (Ibid). Af bilag 6.6 fremgår at den eksplorative 

faktorløsning danner 3 endelige faktorer med en eigenvalue over 1,0. Med en eigenvalue på 2,430 

udgør faktor 1: ()*+,-./0+
123./	.,3./	5.6327+7

= ",$#&
'

= 40,5% af den samlet varians. Faktor 2 udgør 23,4% og 

faktor 3 udgør 17,3% jf. bilag 6.6. De tre faktorløsninger udgør til sammen 81,1% af den samlet 

varians, hvilket er acceptabelt i forhold til den konventionelle grænseværdi på 60% (Jensen & 

Knudsen, 2016, s.240). Ydermere er der konstrueret et screeplot i bilag 6.7, der viser faktorernes 

eigenvalues i en faldende orden (Jensen & Knudsen, 2016, s.233). Det punkt på screeplottet, hvor 

den stejle ’klippevæg’ flader ud, er som udgangspunkt en indikation af at de efterfølgende faktorer 

ikke bør medtages (Jensen & Knudsen, 2016, s.240). Bilag 6.7 understøtter bilag 6.6 ved at kurven 

flader relativt ud efter tre faktorer.  

 

Bilag 6.8 viser faktorløsningens factor loadings, som beskriver korrelationen imellem en faktor og 

variablene (Jensen & Knudsen, 2016, s.233). Kvadratet på loadings karakteriseres som den samlet 

varians mellem faktoren og variablene (Ibid). Variablenes factor loadings giver en indikation af, hvor 

meget den enkelte variabel har til fælles med faktoren. Eksempelvis kan der af bilag 6.8 konkluderes 

at Social_motiv_2 loader 0,773 med faktorløsning 1. Det vil sige (0,773)", eller 59% af variablens 

varians er repræsenteret i faktor 1 (Jensen & Knudsen, 2016, s.241). En factor loading på ± 0,5 

accepteres, da det indikerer at 25% af variablens varians er fælles med den respektive faktor (Jensen 

& Knudsen, 2016, s.232). I praksis ønskes en så høj factor loading for en variabel i en bestemt faktor 

samtidig med den loader lavt i de to andre faktorer. Det kan konkluderes at samtlige seks variable 

har en factor loading over 0,5 i en af de tre faktorer jf. bilag 6.8. Variabelfordelingen i de tre faktorer 
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vises i bilag 6.9.  De tre faktorer har to variable hver jf. bilag 6.9. De fire constructs i bilag 6.9 var 

blandt dem med højeste Cronbach’s alpha værdi, hvorfor det giver mening at de er repræsenteret i 

den endelige faktorløsning jf. afsnit 6.1.2. De fire prædefineret constructs kan accepteres i den 

eksplorative faktoranalyse. Afhandlingens resterende constructs understøttes ikke i den 

eksplorative faktoranalyse på trods af valide skalaer, hvilket gør det komplekst at forklare deres 

ekskludering jf. afsnit 5.4.3. Det giver mening at constructs som risikoprofil og følelser ikke indgår i 

faktorløsningen, da deres Cronbach’s alpha værdier var lave jf. afsnit 6.1.2.  

 

Ekskluderingen af intern motivation, engagement og intern motivation kan være en konsekvens af 

dertilhørende spørgsmål er blevet modificeret, hvor selve semantikken kan skabe problemer. 

Ydermere kan en forklaringsmulighed være at målevariablene i nogle af de ekskluderet constructs 

havde høje factor loadings på flere faktorer, hvilket medfører at de skal udelukkes. Grunden til at 

opfattet kontrol er ekskluderet i faktorløsningen, kan muligvis være at constructet var for abstrakt 

at måle. Målevariablene Opf_kontrol_2 ”Det er nemt for mig at bette hvis jeg vil” og Opf_kontrol_3 

”Jeg synes jeg er god til at bette” måler nødvendigvis ikke det samme. Afslutningsvist kan der 

argumenteres for at afhandlingens modificeret model med tilhørende constructs, og antagelsen om 

at de korrelerer, havde haft en effekt på faktorløsningen. På baggrund af en høj samvarians kan 

bestemte målevariables betydning overlappe i forskellige constructs, hvilket kan havde medført at 

en faktor har udelukket en anden faktor.  

 

6.5.1 DELKONKLUSION  

 
Den eksplorative faktoranalyse bekræfter at datasættet opfylder de teoretiske kriterier ud fra 

korrelationsmatricen og Bartlett’s & KMO. Under faktoranalysen er der blevet ekskluderet 23 

målevariable ud fra deres communalities værdier, hvor seks målevariable var egnet. De seks 

målevariable er lige fordelt ud på den endelige faktorløsning som består af tre faktorer. De tre 

faktorer berører constructs som social motivation, kognitive evner, attitude og intention. De tre 

faktorer udgør 81,1% af den samlet varians, hvilket er acceptabelt i forhold til den konventionelle 

grænseværdi på 60%.  
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6.6 STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) 

 
Afsnittet vil behandle afhandlingens SEM-analyse. SEM benyttes for at undersøge en serie af 

afhængige sammenhænge simultant (Ibid). Measurement modellen vil først blive behandlet, 

hvorefter afhandlingens strukturmodel beskrives. Den teoretiske baggrund er detaljeret i afsnit 

5.4.6.  

 

6.6.1 MEASUREMENT MODEL  

 
Measurement modellen er en del af afhandlingens konfirmative faktoranalyse. Der følges fem trin i 

den indledende measurement model som er beskrevet i afsnit 5.4.6. I bilag 7.1 fremgå de latente 

constructs i cirkler, hvor der er en pil over mod dertilhørende målevariable i rektanglerne. På venstre 

side af de rektanglet målevariable er deres respektive fejlled. Fejlled forklarer det målevariablen 

ikke kan (Hair et al., 2014, s.604). Der forudsættes eksogene constructs i measurement modellen, 

hvilket betyder at der antages korrelation mellem disse (Hair et al., 2014, s.549). Det illustreres ved 

de sammenhængende pile på høje side af de latente constructs.  

 

Factor loadings under 0,5 ekskluderes ud fra det hierarkiske princip jf. afsnit 6.6. I bilag 7.2 vises 

measurement modellens factor loadings, hvor det kan konkluderes at R_6 som omhandler, hvorvidt 

respondenten føler sig optimistisk omkring sine bets, skal ekskluderes. R_6 forklarer ikke 

tilstrækkeligt af constructet risikoprofil. Da constructet risikoprofil ikke kan forklares ud fra én 

målevariable, ekskluderes R_5 ligeledes (Hair et al., 2014, s. 608). Det medfører at risikoprofil 

bortfalder i measurement modellen. Når risikoprofil bortfalder kan H$ (Bettingforbrugerens 

risikoopfattelse har direkte positiv indflydelse på attituden) forkastes. Det samme gælder 

constructet opfattet kontrol. O_1, som omhandler hvorvidt forbrugeren oplever få udfordringer ved 

at bette, ekskluderes som følge af en lav factor loading, hvilket medfører O_2 ekskluderes jf. bilag 

7.2. Malhotra et al. (2017) forudsætter at såfremt et spørgsmåls betydning er tvetydigt forringes 

målevariablens sammenhæng med constructet. Enten kan forbrugeren opfatte O_2 som, hvorvidt 

det nemt for vedkommende at tilgå bettingmuligheder eller om vedkommende er god til at oddse. 

Opfattet kontrol bortfalder, hvilket medfører at H9 (Bettingforbrugerens opfattet kontrol påvirker 

købsintentionen direkte positivt) forkastes. I bilag 7.3 vises et overblik over de ekskluderet 
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målevariable fra measurement modellen. Den endelige measurement model består af syv 

constructs. De resterende målevariable opfylder factor loading grænseværdien på 0,5 jf. bilag 7.4. 

Egnetheden blev understøttet af at chi-square testen var signifikant (p<0,001).  I følgende figur 8 

illustreres den endelige measurement model efter den indledende model er blevet reestimeret fire 

gange.  

 

 
(Figur 8 – Endelig measurement model) 

 

Det findes relevant at kommentere på de respektive constructs reliabilitet og validitet. Som nævnt 

tidligere, undersøger reliabiliteten graden af de latente constructs interne konsistens (Hair et al., 

2014, s.548). Mere specifikt om der er sammenhæng mellem de syv constructs (Hair et al., 2014, 

s.619). Constructs reliability kan ses i følgende tabel 3. De eksakte estimater fremgår i bilag 7.5.   

 

 
(Tabel 3 – Constructs reliability, egen tilvirkning) 

Under den konfirmative faktoranalyse indikerer en construct reliability værdi på 0,7 eller højere, at 

der er tilstrækkelig intern konsistens til stede (Hair et al., 2014, s.605). Ovenstående tabel 3 viser at 

samtlige syv constructs opfylder grænseværdien 0,7 for en god intern konsistens, hvilket gør dem 

Engagement Intern motivation Social motivation Kognitive evner Følelser Attitude Intention

0,861 0,818 0,912 0,888 0,829 0,904 0,913
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pålidelige for det videre forløb. Fokus drejes nu mod de syv constructs validity. Average Variance 

Extracted (AVE) og den forklaret varians (R") måler convergent- og discriminant validity jf. afsnit 

5.4.6. I bilag 7.6 opsummeres AVE beregningerne fra bilag 7.5 og den forklaret varians i bilag 7.7. 

AVE fremgår med fed tekst og den forklaret varians nedenunder jf. bilag 7.6. I bilag 7.6 kan det 

konkluderes at tre ud af syv constructs AVE opfylder grænseværdien ≥ 0,5. Disse er social 

motivation, kognitive evner og attitude jf. bilag 7.6. I de tre faktorer forekommer en acceptabel 

convergent validity. I de resterende faktorer, som er engagement, intern motivation, følelser og 

intention, er AVE værdien lavere end 0,5, hvorfor det umiddelbart indikerer en uacceptabel 

convergent validity. I visse sammenhænge accepteres en AVE på 0,4, hvorfor det kan diskuteres om 

engagements AVE (0,442) bør accepteres under convergent validity (Fornell & Larcker, 1981) jf. bilag 

7.6.  

 

Ydermere kan der under den forklaret varians konkluderes at der forekommer flere R"-værdier 

højere end AVE, hvilket ikke ønskes jf. bilag 7.6. Eksempelvis har intention en højere R" (0,865) på 

engagement end engagements AVE (0,442). De lave AVE værdier indikerer at der er fejl i de 

tilhørende crossloadings. Det er ikke overraskende i forhold til at nogle af afhandlingens constructs 

kan overlappe. Eksempelvis kan der i bilag 7.6 udledes at AVE for intention er 0,371, og at intentions 

forklaret varians med engagement (0,865), intern motivation (0,903) og kognitive evner (0,886) er 

høje i forhold til AVE. Det giver mening i forhold til afhandlingens model, da intention afhænger af 

disse constructs. Selvom det ikke findes optimalt, accepteres discriminant validity. På trods af de 

lave AVE værdier kan convergent validity forklares på baggrund af tre forskellige statistiske mål. De 

er henholdsvis reliability, factor loadings og AVE. I indeværende afsnit er det blevet fastlagt at 

afhandlingens constructs reliability er højere end grænseværdien på 0,7, og dertilhørende factor 

loadings er over grænseværdien på 0,5. På baggrund af dette er de syv constructs egnet i forhold til 

convergent validity (Hair et al. 2014, s.618-619). Measurement modellens constructs er blevet 

adresseret i forhold til reliability og validity.  

 

Det findes relevant at inkludere modellens fit measures for at skabe en helhedsvurdering. Hertil 

inkluderes Chi-square, RMSEA, NFI, TLI og CFI som er beskrevet deltaljeret i afsnit 5.4.6. 
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Nedestående tabel 4 viser om measurement modellen er blevet forbedret i den endelige version ud 

fra ovenstående værdier: 

 

 
(Tabel 4 – Fit measures for indledende- og endelig measurement model, egen tilvirkning) 

 

Tabel 4 viser at X" er signifikant for begge measurement modeller, hvilket medfører nulhypotesen 

kan afvises. Det betyder at measurement modellen ikke tilegner sig til datasættet. Konklusionen er 

ikke overraskende, da stikprøvelsen er relativ stor (350 respondenter) og består af flere 

målevariable (Hair et al., 2014, s.580-585). Der ønskes en p-værdi > 0,05, da det indikerer en god 

sammenhæng mellem data og modellen. RMSEA forsøger at simplificere measurement modellens 

kompleksitet og stikprøvestørrelse ved at inkludere begge i sin beregning (Hair et al., 2014, s.579). 

Der ønskes en så lav RMSEA-værdi som muligt, da det indikerer et bedre fit jf. afsnit 5.4.6. I tabel 4 

er den indledende RMSEA-værdi 0,086 og den endelige RMSEA-værdi er 0,090, hvilket indikerer en 

marginal stigning. Fokus drejes mod værdierne af NFI, TLI, CFI. Da afhandlingens stikprøvestørrelse 

består af 350 respondenter, og derved opfylder kriteriet ved mindst 250 responder, accepteres en 

grænseværdi på 0,92 for et godt fit jf. afsnit 5.4.6. NFI er steget fra 0,617 i den indledende til 0,834 

i den endelige measurement model. TLI er steget fra 0,592 til 0,784. CFI er steget fra 0,680 til 0,868. 

NFI, TLI og CFI er blevet forbedret i den endelige measurement model, hvilket vidner om 

ændringerne fra den indledende measurement model har skabt et bedre fit. Værdierne anvendes 

som supplement til validitets- og reliabilitetsanalysen, og er ikke altafgørende, men skaber værdi til 

den samlet helhedsvurdering (Hair et al., 2014, s.583).  

 

6.6.2 STRUKTURMODEL  

 
Strukturmodellen er komponeret ud fra de syv constructs sammenhænge (Hair et al., 2014, s.588). 

Modellen differentierer sig fra measurement modellen ved ikke at antage at samtlige constructs er 

eksogene. Risikoprofil og opfattet kontrol er ikke inkluderet, da de to constructs bortfaldt i 

Fit measure Indledende værdi Endelig værdi Optimal værdi

Chi-square 1219,482              
P-værdi <0,001

1917,222                           
P-værdi <0,001 Den absolutte værdi er relativ, men p-værdi >0,05

RMSEA 0,086 0,090 <0,08
NFI 0,617 0,834
TLI 0,592 0,784
CFI 0,680 0,868

>0,90 (Godt)                                                                       
>0,95 (Rigtig godt)
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measurement modellen. Nedestående tabel 5 identificerer de eksogene- og endogene constructs i 

afhandlingens strukturmodel:  

 

 
(Tabel 5 - Eksogene- og endogene constructs, egen tilvirkning)  

 

Eksogene constructs påvirker andre constructs. Endogene constructs påvirkes af andre constructs. 

Eksempelvis er attitude og kognitive evner er både eksogene- og endogene constructs, da de 

påvirker, og bliver påvirket af andre constructs. Intention er udelukkende et endogent construct, da 

den ikke påvirker andre constructs. Afhandlingens indledende strukturmodel vises i bilag 7.8. I bilag 

7.9 præsenteres tilhørende regression weights for den indledende strukturmodel. De paths med 

højeste p-værdi bortfalder efter det hierarkiske princip indtil p<0,05 er opfyldt. Følelser mod 

kognitive evner bortfalder som følge af p=0,573, hvilket betyder at sammenhængen er insignifikant 

jf. bilag 7.9. På baggrund af dette kan H# (Følelser påvirker bettingforbrugerens udnyttelse af 

kognitive evner direkte negativt) forkastes. Det kan ikke fastlægges at forbrugerens følelser har en 

indflydelse på vedkommendes brug af kognitive evner når det omhandler betting.  

Efterfølgende bortfalder kognitive evner mod intention som følge af p=0,381, hvorfor H!# forkastes. 

Den endelige strukturmodel med signifikante paths på et 95% niveau fremgår i bilag 7.10 og bilag 

7.11. Det kan konkluderes at to paths blev ekskluderet, hvorfor den er blevet reestimeret tre gange. 

Følgende figur 9 viser den endelige strukturmodel uden tilhørende fejlled og målevariable for at 

simplificere den. 

 
(Figur 9 – Endelig strukturmodel)  

Eksogene constructs Engagement, Social motivation, Intern motivation, Følelser, Attitude og Kognitive evner

Endogene constructs Attitude, Kognitive evner og Intention
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De standardiseret koefficienter, beta-koefficienter, vil blive behandlet i afhandlingens endelige 

strukturmodel. En standardiseret variabel har middelværdi på 0 og standardafvigelse på 1 (Jensen 

& Knudsen, 2016, s.166). Af ovenstående figur 9 kan det konkluderes at bettingforbrugernes 

intention bliver direkte påvirket af deres følelser og attitude. Attituden har en positiv effekt på 

købsintention (0,89), hvilket betyder at H: ikke kan afvises. I praksis indikeres at når forbrugerens 

attitude mod betting er positiv, vil forbrugeren være mere tilbøjelig til at bette. Attitude er i 

strukturmodellen en mediatorvariabel (Jensen & Knudsen, 2016, s.176-177). Attitudes uafhængige 

variable er kognitive evner, social motivation og engagement som forklarer en del af den afhængige 

variabel, intention. Eksempelvis forklarer engagement 0,39 (uafhængig variabel) af attitude 

(mediator variabel), og attitude forklarer 0,89 af intention (afhængig variabel). Det vil sige, at den 

signifikante indirekte effekt engagement har på intention er 0,39*0,89=0,3471. Engagement 

forklarer indirekte 0,347 af intention.  

 

Følelser har en negativ effekt på intention (-0,19) jf. figur 9. H" forkastes som følge af den 

standardiseret beta-koefficient er negativ. Statistisk set betyder det at når følelser stiger med 1, så 

falder forbrugerens bettingintention med -0,19. Jo større indflydelse følelser har på forbrugeren, 

desto mindre tilbøjelig er vedkommende til at bette. Intern motivation påvirker direkte kognitive 

evner positivt (0,83), hvorfor H% ikke kan afvises. Sammenhængen viser, at når forbrugeren ønsker 

at vinde penge eller udvise kompetencer, så udnytter vedkommende sine kognitive evner forud for 

bettingadfærd. Det stemmer overens med afhandlingens kontekstbeskrivelse af intern motivation 

jf. afsnit 3.3. Ydermere påvirker forbrugerenes udnyttelse af kognitive evner attituden direkte 

positivt (0,30), hvilket medfører at H!" ikke kan afvises. Det indikerer, at når forbrugeren har brugt 

sine begrænset ressourcer på at søge mere information (kognitive evner), er vedkommendes 

attitude mod betting forbedret. Kognitive evner er en mediatorvariabel, som kanaliserer fra den 

uafhængige variabel intern motivation til at forklare attitude, som er den afhængige variabel. 

Mediator-effekten mellem den uafhængige variabel (intern motivation) og den afhængige variabel 

(attitude) er 0,83*0,30=0,249. Kognitive evner forklarer indirekte 0,249 af attitude (Ibid).  

 

Engagement påvirker attituden direkte positivt (0,39), som betyder at H; ikke kan afvises. I praksis 

indikeres at når forbrugeren engagerer sig mere i betting, forbedres vedkommendes attitude mod 
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betting. Det stemmer overens med fokusgruppeinterviewets resultater i afsnit 5.3.2.1 I afsnit 5.3.2.1 

blev det indikeret at stigende engagement påvirker attituden mod betting positivt i situationer, hvor 

ellers kedelige sportskampe bliver spændende når betting involveres. Social motivation påvirker 

attituden direkte negativt (-0,16), hvilket medfører at H!! kan forkastes. Det indikerer at 

forbrugernes attitude mod betting påvirkes negativt såfremt det gøres under incitamentet om at 

indgå i en social sammenhæng. I nedestående tabel 6 vil fit measures for den endelige 

strukturmodel fremgå:  

 

 
(Tabel 6 – Fit measure for endelig strukturmodel, egen tilvirkning)  

 

Chi-square er forholdsvis høj, og som i den endelige measurement model signifikant, hvilket ikke er 

ønskværdigt. NFI, TLI og CFI er under grænseværdien på 0,9 for et godt fit, men værdierne findes 

acceptable i forhold til det samlet fit. Især CFI er tæt på en god værdi (0,843). På baggrund af 

signifikante paths, factor loadings og construct reliability værdier findes strukturmodellen 

acceptabel efter en helhedsvurdering. Afslutningsvist danner bilag 7.12 et overblik over, hvorvidt 

hypoteserne er blevet forkastet eller ikke-afvist samt specifikt hvor i afhandlingen de er blevet 

behandlet.  

 

6.6.3 DELKONKLUSION  

 
I afhandlingens endelige measurement model kan det konkluderes at opfattet kontrol og risikoprofil 

bortfalder som constructs forud for strukturmodellen. Det skyldes at deres respektive målevariables 

factor loadings var lavere end grænseværdien på 0,5. I praksis betyder det at målevariablenes 

forklaringsgrad af de to constructs ikke kan accepteres, hvorfor H$ og H9 blev forkastet. Herefter 

kunne den indledende strukturmodel konstrueres som følge af acceptable factor loadings i den 

Fit measure Endelig værdi Optimal værdi

Chi-square
1917,222                          

P-værdi <0,001
Den absolutte værdi er 

relativ, men p-værdi >0,05
RMSEA 0,093 <0,08

NFI 0,806
TLI 0,767
CFI 0,843

>0,90 (Godt)                                                                       
>0,95 (Rigtig godt)
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endelige measurement model. Ved test af den indledende strukturmodel kan det konkluderes at 

der forekom en insignifikant path fra følelser mod kognitive evner (p=0,573), hvilket medfører at H# 

forkastes. H!# forkastes af samme grund, da der forekom en insignifikant path fra kognitive evner 

mod intention (p=0,381). H" og H!! forkastes som følge af negative beta-værdier. I den endelige 

strukturmodel kan H:, H%, H!" og H; ikke afvises fordi de respektive beta-koefficienter er positive.  

 

6.7 KLYNGEANALYSE  

 
Klyngeanalysen har til formål at gruppere respondenterne i forhold til bettingadfærd (Jensen & 

Knudsen, 2016, s.260-261). Klyngeanalysen foretages ud fra relevante sammenligningsvariable. 

Attitude, intention og følelser er valgt, da de påvirker hinanden direkte i SEM-analysen jf. figur 9. 

Tre sammenligningsvariablen forventes at forklare klyngedannelsen tilstrækkeligt uden at 

klyngeanalysen bliver for kompleks (Jensen & Knudsen, 2016, s.267). Der skelnes imellem den 

hierarkiske- og ikke-hierarkiske metode til selve klyngedannelsen jf. afsnit 5.4.7. Klyngeanalysen 

tager udgangspunkt i den sammenhobende (agglomerative) hierarkiske metode, hvor 

sammenlægningen af afhandlingens klynger konstrueres ud fra Ward’s procedure (Ibid). Ved brug 

af den hierarkiske metode og Ward’s procedure sikres en så lav within group variance samtidig med 

en høj between group variance (Ibid). 

 

Sammenligningsvariablene er metriske, der betyder at de er intervalskalerede, hvorfor squared 

euclidean distance metoden benyttes til at beregne afstandsmålene for afhandlingens 

respondenter (Jensen & Knudsen, 2016, s.262-263). Afstandsmålene fremgår i bilag 8.1 under 

agglomeration schedule, som viser trin for trin sammenlægningen af klynger samt afstanden mellem 

disse klynger (Jensen & Knudsen, 2016, s.266). Jo større afstand mellem klyngerne, desto mere 

differentierer de sig fra hinanden (Jensen & Knudsen, 2016, s.269). Først og fremmest kan det af 

bilag 8.1 konkluderes at 340 ud af 350 cases (respondenter) indeholder valide svar på de tre 

klyngevariable. Da der er 340 klynger, vil alle klynger være lagt sammen til én stor klynge i trin 339 

jf. bilag 8.1. I bilag 8.1 vises et udsnit af trinene, hvor trin 11 til 322 er udeladt for at simplificere 

tabellen. Klyngedannelsen foretages ud fra between-group linkage-metoden. Det relevante i 

agglomeration schedule tabellen, er de sidste trin før den endelige forening af klyngerne, da 

klyngeantallet fastsættes her (Jensen & Knudsen, 2016, s.270). Små afstande indikerer at klyngerne 
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er meget ens, og bør lægges sammen til en fælles klynge, mens store afstande indikerer at klyngerne 

er meget forskellige, og ikke egner sig til sammenlægning (Ibid). Der findes ikke en optimal 

klyngeløsning, hvorfor der opereres ud fra relative afstandsmål. Klyngedannelsen stoppes ved 

knækket, som er trinnet hvor afstanden er så stor, at sammenlægningen af klyngerne kan afvises og 

samtidig acceptere klyngesammenlægningen på det forrige trin (Jensen & Knudsen, 2016, s.271). I 

bilag 8.2 vises den trinvise forøgelse i afstandsmål fra trin 334 til 339. Afstanden imellem klyngerne 

bliver større for hvert trin jf. bilag 8.2.  

 

Afstandsmålene accepteres for en klyngeløsning på 2, 3 og 4 klynger jf. bilag 8.2. Ved 2 klynger fra 

trin 338 til 339 er forøgelsen i afstand 399.696, hvilket indikerer en markant forskel. Ved 3 klynger 

fra trin 337 til 338 afstandsforskellen 239.879. Ved 4 klynger fra trin 336 til 337 er afstanden 

173.604, som ligeledes findes egnet for den endelige klyngedannelse jf. bilag 8.2. Herefter findes 

knækket, da den absolutte forøgelse i afstand fra trin 335 til 336 er 83.369, som ikke findes 

acceptabelt i forhold til at inkludere en femte klyngeløsning jf. bilag 8.2. Bilag 8.3 illustrerer 

afstanden mellem de mulige klyngeløsninger via et screeplot, som støtter en klyngeløsning på enten 

2, 3 eller 4 klynger, da kurven flader ud efterfølgende. Bedømmelsen tages ud fra, hvad der giver 

mening i forhold til afhandlingens segmentering af bettingforbrugerne (Jensen & Knudsen, 2016, 

s.272). Fokus indsnævres til, hvilken af de tre klyngeløsninger der findes retvisende i forhold til at 

karakterisere bettingforbrugerne. I bilag 8.4.1-, 8.4.2- og 8.4.3 er de tre forskellige klyngeløsningers 

respektive frekvensfordelinger konstrueret efter Ward’s procedure. Det kan konkluderes at de tre 

klyngeløsninger opfylder kriteriet om at hver klynge udgør mindst 10% af stikprøven (Jensen & 

Knudsen, 2016, s.274).  

 

Efter klyngeløsningerne er testet for deres egnethed findes det relevant at opstille de tre 

klyngeløsninger under bilag 8.5. For at validere de tre klyngeløsninger skiftes fokus mod de 

respektive ANOVA-tabeller under bilag 8.5. De tre klyngeløsninger er signifikante (p<0,001), hvorfor 

nulhypotesen om at middelværdierne er ens afvises. De tre klyngeløsninger er fortsat egnet til 

afhandlingens endelige klyngeløsning. I bilag 8.5 er middelværdierne estimeret for hver af klyngerne 

på de tre sammenligningsvariable, i alle tre klyngeløsninger. Det tages in mente at jo færre klynger 

der vælges, desto mere within-group varians vil der forekomme, og omvendt (Jensen & Knudsen, 
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2016, s.274). Det er essentielt at finde balancen imellem en simpel fortolkningsgrad, og at klyngerne 

er tilfredsstillende forskellige (Hair et al., 2014, s.418-420). En klyngeløsning med 2 klynger findes 

for simpel i forhold til en klyngedannelse på tre variable, hvorfor den bortfalder i det videre forløb 

(Jensen & Knudsen, 2016, s.272). Dette gøres under incitamentet om ikke at miste relevant 

forbrugerkarakteristika, og gøre segmenteringen overfladisk. Formålet er at kunne differentiere 

bettingforbrugerne i retmæssige grupper.  

 

Der vil nu tages stilling til, hvorvidt klyngeløsningen med 3- eller 4 klynger er optimal. Under bilag 

8.6 fremgår en diskriminantanalyse med 3- og 4 klynger. Diskriminantanalysen foretages ud fra en 

klassifikationstabel, hvor man eksempelvis tager tre klynger som den afhængige variabel og 

klyngevariablene som uafhængige variable (Jensen & Knudsen, 2016, s.277). Af bilag 8.6.1 kan det 

udledes at ved 4 klynger er 92,9% af respondenterne klassificeret i de korrekte klynger (Ibid). Af 

bilag 8.6.2 er 97% af respondenterne klassificeret korrekt ved 3 klynger. På baggrund af den høje 

klassificering (97%) i bilag 8.6.2 og tilfredsstillende forskellighed imellem klyngerne i bilag 8.5.2, 

vælges en klyngeløsning med 3 klynger i afhandlingen.  

 

Nedestående tabel 7 giver et overblik af klyngeløsningens værdier fra frekvensfordelingen og 

middelværdierne fra klyngeløsningen:  

 

 
(Tabel 7 – Klyngeløsning med 3 klynger, egen tilvirkning)  

 

Der opstilles tre segmenter på baggrund af klyngeløsningen. Bettingsegmenterne kategoriseres som 

følgende:  

 

1) De analytiske oddsere (segment 1)  

2) Hygge oddserne (segment 2) 

3) De rationelle oddsere (segment 3)  

 

Klynge Frekvens % af frekvens Attitude Intention Følelser
1 75 22% 6,37 + 6,24 + 3,54 -
2 151 44% 5,37 - 4,24 - 5,64 +
3 114 34% 5,04 - 4,31 - 3,75 -

Total 340 100%
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Segment 1 udgør 22% af respondenterne, som er det mindst repræsenteret segment i 

klyngeløsningen. Segmentet har meget høje middelværdier på sammenligningsvariablene attitude 

og intention. Segmentet karakteriseres ved at de elsker betting og tit better, hvor de har en analytisk 

fremgangsmåde, da de typisk ikke better ud fra deres mavefornemmelse eller humøret. 

 

Segment 2 udgør 44% af respondenterne, og er det størst repræsenteret i klyngeløsningen. 

Segmentet har høje middelværdier for attitude og følelser. Segmentet karakteriseres som 

forbrugere der kan lide at bette, men ikke nødvendigvis tænker på, hvornår de skal bette igen eller 

better hyppigt. Når de vælger at bette er de stærkt påvirket af følelser.  

 

Segment 3 udgør 34% af respondenterne i klyngeløsningen, hvilket svarer til 114 bettingforbrugere 

jf. tabel 7. Segmentet har en høj middelværdi ved sammenligningsvariablen attitude, relativ høj 

middelværdi ved intention og middel middelværdi for følelser. Segmentet karakteriseres som 

forbrugere, der kan lide at bette, men ikke tænker på at bette hele tiden, hvorfor vedkommende 

heller ikke better konstant. Såfremt forbrugeren vælger at bette, så gør vedkommende det analytisk 

og ikke nødvendigvis på baggrund af følelser.   

 

6.7.1 UDDYBENDE SEGMENTERING 

 
Indeværende afsnit vil uddybe karakteristika for de tre segmenter ved brug af krydstabuleringer og 

compare means analyser. Der tages udgangspunkt i de estimeret residualer, der indikerer hvorvidt 

segmenterne er over- eller underrepræsenteret. Samtlige krydstabuleringer er signifikante, da chi-

square er 0,000 (p<0,001), hvorfor nulhypotesen om uafhængig forkastes. Det tages in mente at 

mænd er stærkt overrepræsenteret i afhandlingen, hvorfor køn ikke inkluderes i indeværende 

segmentering jf. afsnit 6.4. Af bilag 8.7 vises en krydstabulering mellem de tre segmenter og 

aldersfordelingen. Krydstabuleringen indikerer at de analytiske oddsere (segment 1) er 

overrepræsenteret i alderen 30-49 år. Hygge oddserne (segment 2) er overrepræsenteret i alderen 

21-29 år og de rationelle oddsere (segment 3) er relativt overrepræsenteret i alderen 18-24 år. Bilag 

8.8 indikerer at de analytiske oddsere (segment 1) er overrepræsenteret under betting 5-7 dage om 

ugen. Hygge oddseren (segment 2) er overrepræsenteret en gang hver anden uge eller sjældnere, 

og under de rationelle oddsere (segment 3) er fordelingen forholdsvis diversificeret jf. bilag 8.8.  
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Bilag 8.9 danner et overblik over segmenternes månedlige budget for betting. De analytiske oddsere 

(segment 1) er overrepræsenteret ved et månedligt forbrug fra 500 kr. eller mere. Især er 

budgetkategorien 5.000 kr. eller mere, stærkt overrepræsenteret for segment 1. Hygge oddserne 

(segment 2) er overrepræsenteret ved et månedligt budget på 500 kr. eller mindre jf. bilag 8.9. 

Hygge oddserne (segment 2) bruger typisk færre penge end de analytiske oddsere (segment 1). De 

rationelle oddsere (segment 3) er relativt overrepræsenteret ved højest 1.000 kr. om måneden eller 

mindre, men fordeler sig forholdsvis lige i de forskellige budgetkategorier jf. bilag 8.9. I bilag 8.10 

opstilles, hvorvidt segmenterne holder regnskab over deres bettingadfærd. De analytiske oddsere 

(segment 1) er stærkt overrepræsenteret ved at de holder regnskab. Modsat er hygge oddserne 

(segment 2) stærkt overrepræsenteret ved at de ikke holder regnskab. At hygge oddserne (segment 

2) ikke holder regnskab kan muligvis forklares ved at de typisk oddser for mindre beløber og ud fra 

følelser jf. bilag 8.9. Fordelingen er meget lige, hvad angår om der holdes regnskab eller ej for de 

rationelle oddsere (segment 3) jf. bilag 8.10.  

 

Det findes relevant at undersøge afhandlingens øvrige repræsenteret constructs i den endelig 

strukturmodel. I bilag 8.11 er der foretaget en compare means af forbrugersegmenternes 

engagement i betting. De analytiske oddsere (segment 1) har den højeste middelværdi når det 

omhandler om de ser mere sport når de better, og sport de ellers ikke ville se. Hygge oddserne 

(segment 2) indikerer at de ser mere sport på baggrund af betting, og nogle gange ser sport, de 

ellers ikke ville se jf. bilag 8.11. Dette kan muligvis skyldes at de primært ser sport som interesserer 

dem, hvor betting ikke nødvendigvis er den afgørende driver for deres engagement i 

sportsbegivenheder. De rationelle oddsere (segment 3) har de laveste middelværdi i begge 

kategorier jf. bilag 8.11. Segment 3 karakteriseres ved at de ser mere sport når betting er involveret, 

men de gider typisk ikke se sport som ikke interesserer dem jf. bilag 8.11. Generelt kan det 

konkluderes at engagementet stiger i takt med betting er involveret på tværs af de tre segmenter.  

 

 I bilag 8.12 karakteriseres intern motivation for de tre bettingsegmenter. De tre segmenter scorer 

høje middelværdier ved ønsket om at vinde penge. Det stemmer fint overens med 

kontekstbeskrivelsen i afsnit 3.3 og fokusgruppeinterviewets resultater i afsnit 5.3.2.3. Den primære 
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driver for betting anses i høj grad at være ønsket om at vinde penge. Der er en tendens til at de 

analytiske oddsere (segment 1) anser det at vinde penge for vigtigere end eksempelvis hygge 

oddserne (segment 2). Det indikerer at jo mindre påvirket forbrugeren er af følelser, desto større er 

ønsket om at vinde penge jf. bilag 8.12. Ydermere har hygge oddserne (segment 2) en markant 

lavere middelværdi end de øvrige segmenter, når det kommer til, hvorvidt betting er en vane jf. 

bilag 8.12. Afsluttende for segmenternes interne motivation er en tendens til at jo mere analytisk 

og mindre påvirket af følelser forbrugersegmenterne er, desto bedre føler de sig til at bette jf. bilag 

8.12.  

 

I bilag 8.13 er der fokus på segmenternes sociale motivation. De analytiske oddsere (segment 1) har 

den laveste middelværdi, når det omhandler hvorvidt de oddser sammen med venner, for at være 

en del af en social sammenhæng eller fordi vennerne better jf. bilag 8.13. Det lader ikke til at 

segment 1 tillægger sociale aspekter meget værdi, hvilket giver mening i forhold til at de i høj grad 

better for at vinde penge fremfor det sociale. Hygge oddserne (segment 2) har en høj middelværdi, 

i forhold til de to andre segmenter, ved at de better sammen med venner jf. bilag 8.13. Dette 

indikerer at når segment 2 vælger at bette, så gør de det i sociale sammenhænge. De rationelle 

oddsere (segment 3) har lave middelværdier, hvad angår om de better for at være en del af en social 

sammenhæng eller på grund af vennerne better. Med andre ord, indikeres det ikke at sociale 

faktorer er den primære driver for segment 3 jf. bilag 8.13.  

 

I bilag 8.14 karakteriseres de tre bettingsegmenters middelværdi for brug af kognitive evner. De 

analytiske oddsere (segment 1) bruger meget tid på at søge information forud for betting, hvor de 

bruger eksperter til at hjælpe dem. Segment 1 føler sig meget gode til at finde brugbar information. 

Hygge oddserne (segment 2) bruger tid på at finde information forud for betting, hvor de nogle 

gange kan være tilbøjelige til at benytte eksperter. Segment 2 føler sig gode til at finde brugbar 

information, selvom de i høj grad lader sig styre af venners holdning og følelser. De rationelle 

oddsere (segment 3) bruger tid på at finde brugbar information, hvor de benytter eksperter jf. bilag 

8.14. Følgende tabel 8 giver et overblik over de tre bettingsegmenters karakteristika.  
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(Tabel 8 – Overblik over de tre bettingsegmenters karakteristika, egen tilvirkning) 

 

6.7.2 DELKONKLUSION  

 
En klyngeløsning med 3 klynger blev fundet optimal på baggrund af forklaringsgraden og at 97% af 

respondenterne var klassificeret korrekt jf. bilag 8.6.2. De tre bettingsegmenter blev karakteriseret 

som de analytiske oddsere (segment 1), hygge oddserne (segment 2) og de rationelle oddsere 

De analytiske oddsere Hygge oddserne De rationelle oddsere 

Alder Segmentet er overrepræsenteret i 
alderen 30-49 år.

Segmentet er overrepræsenteret i 
alderen 21-29 år.

Segmentet er overrepræsenteret i 
alderen 18-24 år.

Bettinghyppighed Segmentet er overrepræsenteret ved 
betting 5-7 dage om ugen.

Segmentet er overrepræsenteret ved 
en gang hver anden uge eller 

sjældnere.

Segmentet er relativt neutralt 
repræsenteret i samtlige kategorier. 

Månedligt budget
Segmentet er overrepræsenteret ved 

500 kr. eller mere. Især stærkt 
overrepræsenteret i 5.000 kr.+

Segmentet er overrepræsenteret ved 
maks 500 kr. eller mindre. 

Segmentet er relativt 
overrepræsenteret ved maks 1.000 kr. 

eller mindre, men ellers forholdsvis 
lige fordelt. 

Regnskab
Segmentet er meget 

overrepræsenteret ved at de holder 
regnskab. 

Segmentet er meget 
overrepræsenteret ved at de ikke 

holder regnskab. 

Segmentet er relativt 
overrepræsenteret ved at de holder 

regnskab. 

Attitude Segmentets attitude mod betting er 
meget positiv.

Segmentets attitude mod betting er 
positiv.

Segmentets attitude mod betting er  
positiv.

Intention Segmentets intention om at bette i 
nærmeste fremtid er meget høj.

Segmentets intention om at bette i 
nærmeste fremtid er relativ høj.

Segmentets intention om at bette i 
nærmeste fremtid er relativ høj.

Følelser
Segmentets tilbøjelighed til at lade 

følelser påvirke deres bettingadfærd 
er middel. 

Segmentets tilbøjelighed til at lade 
følelser påvirke deres bettingadfærd 

er over middel. 

Segmentets tilbøjelighed til at lade 
følelser påvirke deres bettingadfærd 

er middel. 

Engagement
Segmentet ser meget mere sport når 

de better. Heriblandt sport, som de 
ellers ikke ville se.

Segmentet ser mere sport når de 
better, og kan nogle gange se sport, 

de ellers ikke ville se.

Segmentet ser mere sport når de 
better, men ser typisk ikke sport, de 

ellers ikke ville se. 

Intern motivation
Segmentet better i høj grad for at 

vinde penge. Betting er en vane og de 
føler sig meget gode til det. 

Segmentet better i høj grad for at 
vinde penge. Betting er ikke en vane 

og de føler sig gode til det. 

Segmentet better i høj grad for at 
vinde penge. Betting er ikke en vane 

og de føler sig gode til det. 

Social motivation
Segmentet better ikke primært med 

venner, og bestemt ikke for at føle sig 
inkluderet eller fordi vennerne better.  

Segmentet better primært med 
venner, og overvejende for at føle sig 
inkluderet og fordi vennerne better.  

Segmentet better nogle gange med 
venner, men bestemt ikke for at føle 

sig inkluderet eller fordi vennerne 
better.  

Kognitive evner

Segmentet bruger meget tid på 
informationssøgning, hvor eksperter 
benyttes meget. De føler sig meget 

gode til at finde brugbar information.

Segmentet bruger tid på 
informationssøgning, hvor eksperter 
kan benyttes. De føler sig gode til at 

finde brugbar information.

Segmentet bruger meget tid på 
informationsøgning, hvor eksperter 

benyttes. De føler sig gode til at finde 
brugbar information.



Side 74 af 91 
 

(segment 3). Segment 1 udgør 22% af respondenterne, og karakteriseres som de analytiske bettere, 

der oddser hyppigt for at vinde penge uden at blive synderligt påvirket af følelser eller sociale 

faktorer. Segment 2 udgør 44% af respondenterne, og karakteriseres ved at være meget påvirket af 

følelser og den sociale kontekst, når de vælger at oddse. Segment 2 oddser for færre penge og 

sjældnere end segment 1. Segment 3 udgør 34% af respondenterne, og karakteriseres ved at de er 

forholdsvis objektive i deres bettingadfærd når de vælger at bette, hvilket de ikke gør konstant. 

Segment 3 har en del fællestræk med segment 1, uden at kunne matche entusiasmen mod betting, 

hvor tit der bettes eller hvor meget tid der bruges på at tænke på betting.  

 

7 DISKUSSION 

 
I indeværende afsnit ønskes en diskussion af afhandlingens analyse for danske bettingforbrugere og 

de opstillet bettingsegmenter. Den inkluderet teori i afhandlingen vil blive diskuteret i forhold til, 

hvilke teoretiske overvejelser der komplementærer- og udfordrer bestemte tendenser i analysen i 

afsnit 7.1. Ydermere vil disse refleksioner forsøges operationaliseret til en praktisk diskussion af 

betting og fodboldklubbernes ansvar i afsnit 7.2.  

 
7.1 TEORETISKE OVERVEJELSER  

 
I den endelige strukturmodel kan det konkluderes at attitude har den største effekt på intention, 

hvilket komplementærer teorien fra TRA og TPB jf. afsnit 2.4. TRA og TPB beskriver intention som 

en konsekvens af attituden, hvilket vidner om de deltagende respondenter i afhandlingen 

understøtter dette (Fishbein & Ajzen, 1975). Det findes relevant at belyse Fishbeins multiattribute 

attitude model, som forudsætter at forbrugerenes attitude, er et spontant resultat af de 

bagvedliggende beliefs (Ajzen & Fishbein, 2000). Det kan diskuteres, hvorvidt den høje beta-værdi 

(0,89) mellem attitude og intention blot er et stilbillede af respondenternes seneste oplevelser, og 

ikke deres generelle opfattelse af betting jf. afsnit 6.6.2. Ydermere forudsætter Fishbeins 

multiattribute model at forbrugernes overordnet attitude er stærk påvirket af en subjektiv 

evaluering af attributterne (Ajzen & Fishbein, 2000). Det kan diskuteres, hvorvidt den sociale 

kontekst har indflydelse på forbrugernes evalueringsproces af dertilhørende attributter for betting. 
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Specifikt under fokusgruppeinterviewet blev der indikeret at forbrugerne var mindre velovervejede 

i en social kontekst jf. afsnit 5.3.2.4. Der kan argumenteres for at respondenterne er mere intuitive 

i deres beslutningsproces, når de sammen med andre. Cue Utilization Theory (CUT) anses for 

værende relevant, da den sociale setting kan simplificere forbrugerens udnyttelse af ’cues’ forud for 

deres økonomiske forpligtelser til betting jf. afsnit 3.5. Ydermere kan der argumenteres for at 

mental accounting præger bettingforbrugerne, da det blev fastlagt i fokusgruppeinterviewet og 

klyngeanalysen, at forbrugernes bettingadfærd ændrer sig efter valg af bettingplatform og sociale 

faktorer jf. afsnit 2.3, afsnit 5.3.2.2 og afsnit 6.7.1. 

 

De analytiske oddsere (segment 1) karakteriseres som værende rationelle i deres fremgangsmåde, 

hvor de ved hjælp af bestemte ’cues’, som eksempelvis ekspertråd, forsøger at tage de optimale 

bettingvalg. Der kan argumenteres for at segment 1 skal kategoriseres som en blanding af værdi- og 

informationsprocesperspektiverne jf. afsnit 2.2.1 og afsnit 2.2.3. Informationsprocesperspektivet 

forudsætter at forbrugeren øger sin involvering og kognitive ressourceallokering når risikoen er høj 

eller det omhandler penge (Antil, 1984; Zaichkowsky, 1985; Rossiter & Percy, 1987). Det blev i den 

uddybende klyngeanalyse konkluderet at de analytiske oddsere (segment 1) better hyppigst og for 

flest penge af de tre opstillet bettingsegmenter, hvilket kan være grunden til deres rationelle tilgang 

til betting jf. afsnit 6.7.1.  

 

I værdiperspektivet evalueres handlingsalternativer og dertilhørende attributter rationelt, hvilket 

stemmer overens med segment 1’s høje informationssøgning forud for bettingadfærd jf. tabel 8. 

Segment 1 har et stærkt ønske om at vinde penge, hvilket er den primære faktor, der kan maksimere 

deres nyttebehov (Hansen, 2005, s.424). Kombinationen af de to forbrugeradfærdsperspektiver 

findes nødvendig, da værdiperspektivet negligerer forbrugerens begrænset kognitive ressourcer. 

Afslutningsvist kan der argumenteres for at segment 1 kan kategoriseres under effekthierarki 1, da 

forbrugeren evaluerer selektive produktattributter, hvorefter attituden dannes jf. afsnit 2.5.  De 

rationelle oddsere (segment 3) anses at være en mildere bettingudgave af segment 1, hvorfor der 

ligeledes argumenteres for at segmentet kategoriseres under effekthierarki 1 og en blanding af 

værdi- og informationsprocesperspektivet. Den primære forskel imellem segment 1 og segment 3 
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er, at de rationelle oddsere (segment 3) ikke better lige så hyppigt eller kan matche segment 1’s 

attitude og bettingintention.  

 

Hygge oddserne (segment 2) kategoriseres under det emotionelle forbrugeradfærdsperspektiv, da 

de har en affektiv tilgang til betting jf. afsnit 2.2.4. Segment 2 oddser sammen med venner, hvilket 

kan påvirke forbrugerens bettingadfærd (Hansen, 2005, s.426). Hygge oddserne opfatter dem selv 

som værende gode til at finde brugbar information forud for betting, hvilket kan diskuteres at være 

en overoptimistisk selvforståelse af egne bettingkompetencer, da fremgangsmåden kan være 

irrationel og intuitiv (Erev et al., 2015). Med andre ord, kan der argumenteres for at segment 2 har 

preference for affective (PFA) fremfor et need for cognition (NFC) jf. afsnit 3.6. Hygge oddserne føler 

ikke at det nødvendigt at allokere deres begrænset kognitive ressourcer mod betting, da de typisk 

har en god mavefornemmelse af, hvad udfaldet vil blive, hvilken kan argumenteres at være en 

konsekvens af deres holistiske attitudedannelse. Den holistiske attitudedannelse kategoriseres 

under effekthierarki 3, der forudsætter en lav kognitiv involveringsgrad jf. afsnit 2.5. Afslutningsvist 

kan det diskuteres, hvorvidt der for segment 2, er balance imellem deres ønske om at vinde penge 

og affektive tilgang til betting jf. afsnit 6.7.1.  

 

Respondenterne afviste i det gennemførte fokusgruppeinterview at bettingvirksomheders 

udnyttelse af framing og nudging påvirkede dem jf. afsnit 5.3.2.4. Det findes relevant at pointere at 

dette kan være en konsekvens af at respondenterne ikke ville tabe ansigt overfor de andre i 

interviewet jf. afsnit 2.3 og afsnit 3.2. Diskursen var meget direkte og afvisende, da respondenterne 

specifikt blev spurgt ind til bettingreklamers indflydelse, hvilket ligeledes kan være en konsekvens 

af at det står i modstrid med respondenternes selvopfattelse. På trods af at respondenterne 

fremstod som overejende rationelle ved brug af systemer, kan det ikke afvises at de bliver ubevidst 

påvirket af bettingvirksomheder, hvilket potentielt kan gøre dem kognitiv biased forud for deres 

bettingadfærd jf. afsnit 2.3.   

 

Respondenterne i fokusgruppeinterviewet følte sig i kontrol over egen bettingadfærd jf. afsnit 

5.3.2.7. Respondenterne definerede kontrol som følge af et opstillet begrænset månedligt 

bettingbudget, og at de kunne tåle at tabe jf. afsnit 5.3.2.7. Det blev pointeret at til tider blev 
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begrænsningen ikke overholdt, men at det var små beløber. Det kan diskuteres om dette blot er en 

form for ease of justification (EOJ), hvor respondenten forsøger at fremstå i kontrol overfor sig selv 

eller udadtil jf. afsnit 3.6. Specifikt blev der fokuseret på underholdningsværdien og at det var 

småpenge, hvis bettet blev tabt. Segmentanalysen viste at især de analytiske- og rationelle oddsere 

(segment 1 og segment 3) har relative høje månedlige bettingbudgetter jf. tabel 8. Såfremt 

fokusgruppeinterviewets mulige tendens til EOJ er lignende for segment 1 og segment 3 findes det 

alarmerende. Afslutningsvist kan der argumenteres for at respondenternes opsatte 

spillebegrænsninger er en form for straf såfremt vedkommende ikke har vundet, hvilket 

karakteriseres under emotionsdiagrammet jf. afsnit 3.6. 

 

7.2 SAMFUNDS- OG FORRETNINGSMÆSSIGE OVERVEJELSER  

 
I afhandlingens analyse har de deltagende forbrugere en positiv bettingattitude. Betting associeres 

med gode- og underholdende oplevelser. Betting beskrives som populært og en integreret del af 

sportskulturen som følge af samfundets sociale accept (Lamont & Hing, 2020; Nweze et al., 2020). 

Den øget tilgængelighed af bettingmuligheder og markante markedsføring, har været medvirkende 

til at øge forbrugernes bettingadfærd (Binde, 2014). At betting er populært kan være en konsekvens 

af det generelt stigende kommercielle samarbejde imellem bettingvirksomheder og sportsklubber 

(Horn, 2011; Lamont et al., 2011; Milner et al., 2013). Fokus indskrænkes til fodboldbranchen, da 

det er en af de mest populære sports med indflydelse på millioner af mennesker, og kendetegnes 

som en yderst profitabel branche (Duque et al., 2019; Naidenova et al., 2015).  

 

Flere fodboldklubber lader sig sponsorere af bettingvirksomheder, da kontrakterne typisk er så 

profitable at samarbejdet kan blive en primær indtjeningskilde (Forrest, 2011). Det er blevet 

normaliseret at bettingvirksomheder fremgår visuelt på spillernes uniformer, stadion banner, 

reklamer i halvlegen og klubberne får spillerne til at promovere for dem (Milner et a., 2013; Thomas 

et al., 2012). Marketingstrategien er skiftet fra et produktfokus til atletfokus, hvor flere 

virksomheder, heriblandt fodboldklubber, anser forbrugernes emotionelle tilskyndelse mod 

bestemte atleter som en indgangsvinkel til eksempelvis promovering af betting (Chang et al., 2018). 

Med andre ord, forbrugerne ønsker at være mere som atleterne som promoverer betting, hvorfor 

forbrugerne potentielt begynder at bette (Chang et al., 2018). I den forbindelse kan det diskuteres 
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om det etisk korrekt at fodboldklubber promoverer betting grundet deres markante indflydelse på 

fans (Silva & Casas, 2017). Der kan argumenteres for at fodboldklubberne neglierer deres 

samfundsmæssige ansvar ved udelukkende at fokusere på den forretningsmæssige 

indtjeningsmulighed. Det diskutabelt, hvorvidt den eneste aktør som kan påvirkes negativt i denne 

forbindelse, er forbrugeren, der potentielt kan miste kontrollen over egen bettingadfærd.   

 

Respondenterne i fokusgruppeinterviewet afviste at de subjektive normer blandt venner havde 

indflydelse på dem jf. afsnit 5.3.2.7. Ikke desto mindre, kan det ikke afvises at de subjektive normer 

som samfundet har tillagt betting i praksis påvirker forbrugerens bettingadfærd. I afhandlingen blev 

især unge karakteriseret som værende sårbare overfor ekstern påvirkning, hvilket eksempelvis kan 

være fodboldklubber der promoverer betting jf. afsnit 2.1. Afhandlingens deskriptive analyse 

indikerede at især unge mænd better flere gange om ugen, hvor bettingbudgettet typisk steg i takt 

med alderen og rådighedsbeløbet jf. afsnit 6.4. Det er diskutabelt, hvorvidt denne tendens indikerer 

at forbrugerne føler sig nødsaget til at øge den økonomiske forpligtelse for at opnå samme 

adrenalinsus som førhen. Dette er alarmerende i forhold til forbrugeren kan miste kontrollen.  

 

Ydermere kan der argumenteres for at den hyppige bettingaktivitet potentielt kan stamme fra 

forbrugernes passion for fodbold, der med tiden, er eskaleret til potentielt at forårsage 

bettingafhængighed. Med andre ord, kan fodboldklubber være den primære grund til forbrugerne 

vælger at bette, hvorfor der kan argumenteres for at de har et etisk ansvar. I afhandlingen blev det 

fastlagt at forbrugere er modtagelige overfor gruppepres. I den forbindelse forventes 

fodboldklubbernes positive diskurs mod betting at påvirke sociale gruppers diskurs mod betting. 

Såfremt den sociale gruppe, som forbrugeren indgår i, kan lide at bette, kan forbrugeren føle sig 

nødsaget til at bette for at føle sig inkluderet (Ahaibwe et al., 2016; Hanss et al., 2014; Pitt et al., 

2017; Deci & Ryan, 2000). Hygge oddserne (segment 2) er især stærkt påvirket af sociale faktorer og 

følelser, hvorfor der kan argumenteres for at dette segment potentielt er mere tilbøjelige til lade sig 

påvirke af deres tilskyndelser til eksempelvis kendte fodboldspillere.  

I afhandlingen har forbrugerne en tendens til at udnytte ease of justification når de taber deres 

odds, hvilket gøres for at forblive i mental balance jf. afsnit 3.6. Mental ubalance kan opstå som 

følge af kognitiv dissonans, hvilket er når der er uoverensstemmelse mellem aktuel- og ønsket 



Side 79 af 91 
 

tilstand (Altanlar et al., 2019). Kognitiv dissonans og mental ubalance opstår som følge af usikkerhed 

omkring, hvorvidt vedkommende kan leve op til metamålet (Ibid). Et metamål kan i denne 

sammenhæng være ønsket om at være velhavende som sin yndlingsfodboldspiller der promoverer 

betting, hvilket potentielt ikke er en realitet, da vedkommende taber flere penge end der tjenes. 

Såfremt forbrugeren ikke har råd til sine tab, kan det skade vedkommendes mentale helbred, hvilket 

fodboldklubber muligvis har et ansvar i at forsøge at forhindre. Fans beskrives som værende den 

primære eksterne stakeholder for fodboldklubber, hvilket styrker incitamentet for 

fodboldklubbernes ansvar af forbrugernes velbefindende i forhold til betting (Cleland, 2010; García 

& Welford, 2015). Afslutningsvist findes det relevant at have in mente at fodboldklubber 

forretningsmæssigt kan være nødsaget til at indgå sponsoraftaler med bettingvirksomheder 

grundet de økonomiske fordele og ønsket om at forblive konkurrencedygtige. Fodboldklubber skal 

blot være opmærksomme på etikken omkring betting og indflydelse på forbrugerne, da det 

potentielt kan skade fodboldklubbens omsætning og omdømme. 

 

8 KONKLUSION  

Indledningsvist blev betting karakteriseret som værende populært, hvor flere bettingforbrugere 

anser betting som en integreret del af sportskulturen. Med det in mente blev det fundet relevant at 

analysere det danske bettingmarked, og specifikt karakterisere bettingsegmenterne. Dette blev 

gjort på baggrund af den inkluderet teori fra TRA, TPB, forbrugeradfærdsperspektiver, 

effekthierarkierne og kontekstbeskrivelsens supplerende beskrivelse af fagområdet. Relevante 

constructs blev opstillet i afhandlingens modificeret model som følge af teori- og 

kontekstbeskrivelsen. Afhandlingen karakteriseres under det videnskabsteoretiske paradigme, 

kritisk rationalisme, hvor de opstillet hypoteser forsøges falsificeret ved brug af den deduktive 

metode. Metodologien i afhandlingen kommer til udtryk ved et gennemført semi-struktureret 

fokusgruppeinterview forud for det udsendte spørgeskema (Stavnsager et al., s.93-144). 

Constructet subjektive normer blev udeladt som følge af at respondenterne neglierede det i 

fokusgruppeinterviewet. Spørgeskemaet resulterede i 350 valide besvarelser som agerede den 

primære empiri i afhandlingens analyse. Ydermere blev det fundet væsentligt at diskutere 

potentielle komplikationer imellem forretningsmæssige- og etiske aspekter, specifikt med 
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udgangspunkt i en fodboldklub. Afhandlingen tager udgangspunkt i en problemformulering med tre 

underliggende forskningsspørgsmål. Problemformuleringen er opstillet som følgende:  

 

Hvilke elementer skal fodboldklubberne være opmærksomme på i forhold til de motiverende 

faktorer for bettingforbrugerne? 

 

Det første forskningsspørgsmål ønsker at undersøge, hvad der påvirker forbrugernes 

bettingintention, og hvilken indflydelse følelser har. I den endelige strukturmodel i SEM-analysen 

blev det konkluderet at seks constructs påvirker bettingintention. Disse karakteriseres som følelser, 

attitude, engagement, social motivation, kognitive evner og intern motivation. Attituden har den 

dominerende effekt på intentionen. Såfremt forbrugeren forbinder betting med gode oplevelser og 

kan lide det, vil vedkommende være mere tilbøjelig til at bette. Attituden påvirkes positivt af 

forbrugerens engagement, udnyttelse af kognitive evner og interne motivation om at vinde penge 

eller udvise kompetencer. Social motivation påvirker attituden negativt, hvilket eksempelvis vil sige, 

når forbrugeren better på grund af venner, så forringes vedkommende attitude mod betting. 

Følelser påvirker direkte negativt bettingintentionen, hvilket vil sige, at når forbrugeren primært 

better ud fra mavefornemmelsen og humøret, vil det være mindre sandsynligt at vedkommende 

better i nærmeste fremtid eller tænker over at bette hyppigt.  

 

Det andet forskningsspørgsmål ønsker at undersøge bettingsegmenterne, og dertilhørende ligheder 

og forskelle imellem dem. I klyngeanalyse blev tre bettingsegmenter identificeret som værende de 

analytiske oddsere, hygge oddserne og de rationelle oddsere. De tre segmenter har en positiv 

attitude mod betting. De analytiske- og rationelle oddsere deler fællestræk. De to segmenter 

foretrækker en rationel tilgang til betting, hvor de primært vælger at bette for at vinde penge, og 

bestemt ikke på baggrund af at vennerne gør det. Ydermere kommer de to segmenters kognitive 

tilgang til udtryk ved at de holder regnskab, og bruger meget tid på at søge objektiv viden forud for 

bettingadfærd. Forskellen mellem det analytiske- og rationelle segment er, at de analytiske oddsere 

er mere engageret ved at deres intention om at bette i nærmeste fremtid er meget høj i forhold til 

de rationelle oddsere. Hygge oddserne står i kontrast til de to segmenter ved i høj grad at lade sig 

styre af følelser når de vælger at oddse. Hygge oddserne karakteriseres som intuitive og irrationelle 
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i deres fremgangsmåde, da mavefornemmelse, humøret og den sociale indflydelse kan være 

afgørende for deres bettingadfærd.   

 

Det tredje forskningsspørgsmål ønsker at undersøge, hvorvidt fodboldklubber har et ansvar overfor 

bettingforbrugere, når de vælger at promovere betting. I diskussionen argumenteres der for at 

fodboldklubber har et etisk samfundsmæssigt ansvar som følge af at fans anses som værende den 

primære eksterne stakeholder (Cleland, 2010; García & Welford, 2015). Mere specifikt anses 

ansvaret at omhandle bettingforbrugernes mentale helbred. Fodboldklubber udnytter fans 

emotionelle tilskyndelser til fodboldspillere som en indgangsvinkel til promovering af betting, 

hvilket i praksis kan gøre forbrugeren kognitiv biased. Der argumenteres for at fodboldklubber har 

et ansvar i at forhindre at forbrugeren potentielt kommer i mental ubalance som følge af at de ikke 

kan leve op til metamålet om at ligne de idoliserende fodboldspillere, hvilket fodboldklubben 

eksempelvis har givet udtryk for. Overordnet argumenteres der for at de har et ansvar overfor 

bettingforbrugerne, hvilket ligeledes findes nødvendigt at behandle i forhold til fodboldklubbens 

omsætning og omdømme.  

 

På baggrund af de tre forskningsspørgsmål er afhandlingens problemformulering besvaret. SEM- og 

klyngeanalysen har givet fodboldklubberne indsigt i de tre segmenter, der forekommer på det 

danske bettingmarked samt hvad der i praksis påvirker forbrugerens bettingintention. Ydermere er 

der blevet argumenteret for det etiske ansvar som fodboldklubber har overfor fans ved 

promovering af betting. Det er essentielt, at fodboldklubber har dette in mente for at opretholde 

deres konkurrencedygtighed samt gode relationer til deres primære eksterne stakeholder, fansene.  
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