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RESUME 

One of the key concerns surrounding the Danish betting market is the substantial increase in problem gam-

bling connected specifically to betting. The increasing commercialisation and digitalization of the industry 

are by multiple experts considered to be the largest contributors to this harmful development. The personal 

motivation for this thesis stem from both direct and indirect interaction with this particular issue. The pur-

pose of the thesis is to examine the Danish betting consumers and the underlying behavioral drivers. The aim 

is to provide additional insights in order to extend the current research on the subject and to discuss the 

potential implications that these insights entail. 

 

The thesis is primarily based on the acknowledged Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) complemented 

by both additional consumer behavioral research and betting specific studies. Having its starting point in the 

post positivism, the thesis utilizes both qualitative and quantitative methods. The former used prior to the 

data collection in the form of a focus group interview. This in order to confirm, elaborate and adapt the 

theoretical structure of the thesis. The latter contains the actual data collection – an online survey distributed 

to Danish betters (n=350). Statistical software, SPSS & AMOS, was used to analyse the data. 

 

The results of the thesis show five different validated constructs contributing and affecting the behavioral 

intention of the consumers: attitude (direct positive effect; ,86), excitement (indirect positive effect; ,24), 

sociability (indirect negative effect; -,29), information seeking behavior (indirect positive effect; ,18) and mo-

mentum (indirect negative effect; -,03). The final structural model indicates a holistic, affective consumer 

approach to betting. Moreover, four segments were identified based on a cluster analysis: the optimistic, the 

impulsive, the dedicated and the reluctant bettors. These four segments vary in both demographic and be-

havioral characteristics. 

 

The results of the study are discussed both in terms of theoretical and societal implications. Here particularly 

the effect of momentum on both intention and information seeking behavior, raise concerns considering the 

increasing availability of betting options as well as a tendency to valuate digital currency lower than physical. 

Moreover, the thesis initiates a discussion of where the responsibility for the development in harmful betting 

behavior lies and whether the current legal measures are sufficient. 
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1 INTRODUKTION 

Betting er et fænomen af stigende interesse både økonomisk, samfundsmæssigt og socialt. I Danmark er 

kommercialiseringen af betting steget betydeligt over de seneste år. Antallet af bettingrelaterede reklamer 

på tværs af danske medier er næsten firdoblet fra 2014 til 2019 (Hagemeister, 2019). Direktør for Center for 

Ludomani, Michael Bay Jørsel, mener at disse reklamer er manipulerende og bør forbydes idet de opfordrer 

til risikabel adfærd (Orry, 2020; Neupert, 2020). Motiverne for at engagere sig i betting varierer på tværs af 

forbrugersegmenter (Russell et al., 2019, s. 1221). Nogle forbrugere ser betting som en mulighed for at sup-

plere øvrig indkomst (Lamont & Hing, 2020, s. 196), hvorimod andre ser det som et værktøj til at øge den 

psykologiske involvering i specifikke sportsbegivenheder (Russell et al., 2019, s. 1213). Blandt danske bet-

tingforbrugere ses lignende motiver (Center for Ludomani, 2018). I de seneste år er der sket en kraftig udvik-

ling i antallet af personer, særligt unge mænd, i behandling for ludomani specifikt i forbindelse med betting 

(Spillemyndigheden, 2021). Ifølge ledende fagpersoner er en af årsagerne den stigende digitalisering af mar-

kedet (Christensen, 2021). Dette er en yderst interessant problemstilling, der synes endnu mere væsentlig 

når den sammenholdes med den stigende kommercialisering. Desuden har forfatterne af denne afhandling, 

gennem de sidste mange år, haft direkte og indirekte kontakt med betting. Af denne grund, kan vi i høj grad 

relatere til disse problemstillinger og den potentielt farlige udvikling, der ses på området. Dette er en stor 

del af vores motivation for specialeafhandlingen. 

 

Afhandlingen søger at forstå hvorfor danske bettingforbrugere fortsætter deres bettingadfærd angiveligt vel-

vidende om adfærdens vedhæftede risici. Vores personlige erfaring, fortæller at nogle danske bettingforbru-

gere fortsætter adfærden selv på trods af nylige og gentagende tab. Analysen vil undersøge forbrugeradfærd, 

herunder hvilke motivationsfaktorer og segmenter, der findes blandt de danske bettingforbrugere. Alt dette 

med det formål at kunne kortlægge og forstå de danske forbrugeres adfærd inden for betting samt indflydel-

sen af den stigende digitalisering på markedet. Deraf lyder afhandlingens problemformulering og dertilhø-

rende forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan kan indsigt i de bagvedliggende motivationsfaktorer hjælpe til at forstå adfærdsmønstre hos de dan-

ske bettingforbrugere? 

- Hvilke faktorer har indflydelse på bettingintentionen hos de danske bettingforbrugere? 

- Hvad karakteriserer de danske bettingforbrugere og hvilke segmenter af bettingforbrugere findes der på 

markedet? 
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- Hvilke teoretiske og samfundsmæssige implikationer findes på baggrund af de belyste adfærdsmønstre 

og segmenter set i forhold til digitaliseringen af betting? 

 

1.1 AFGRÆNSNING 

Forskningsspørgsmålene og problembeskrivelsen er centreret omkring danske bettingforbrugere, hvorfor af-

handlingen afgrænses både fra andre markedstyper og dermed udelukkende er fokuseret på det danske bet-

tingmarked. Ved betting forstås væddemål specifikt relateret til sport. Denne type væddemål er af fokus-

grupperespondenterne også omtalt som at oddse. Dog benyttes udelukkende termen betting gennem af-

handlingen. Afhandlingen og analysen har ikke fokus på specifikke virksomheder men i stedet analyseres 

opgavens problemstillinger fra et generelt forbrugerperspektiv. Afhandlingen afgrænser sig dermed fra even-

tuelle virksomhedsmæssige komplikationer, der måtte forekomme som resultat af den forestående analyse 

og diskussion. Dette både i økonomisk og organisatorisk henseende. Undervejs i analysen og diskussionen 

inddrages nogle markedsaktører såsom de lovgivende enheder og statsfinansierede programmer såsom Spil-

lemyndigheden og ROFUS. Specifikt for diskussionen inddrages bettingudbyderne som en samlet aktør, dog 

er der ikke fokus på eksplicitte virksomheder. På den måde afgrænser afhandlingen sig fra konkurrence, der 

eventuelt måtte findes på det danske bettingmarked. I forlængelse af dette afgrænser afhandlingens sig li-

geledes fra eventuelle økonomiske implikationer i en samfundsmæssig kontekst, hvor der i stedet kommen-

teres på etiske og moralske faktorer i forbindelse med afhandlingens resultater. 

 

Afhandlingens egentlige analytiske udgangspunkt er at undersøge hvilke motivationsfaktorer, der ligger til 

grund for bettingadfærd. Her søges en holistisk forståelse og nuancering af forbrugeradfærden uagtet for-

brugerens præference for og valg af bettingudbyder. Deraf benyttes ikke eksplicitte markedsaktører i den 

kvantitative dataindsamling. Dog fremgår nogle virksomheder og disses tiltag eksplicit af fokusgruppeinter-

viewet for at skabe relevans og forståelse hos respondenterne. 

 

Afhandlingen fokuserer på danske bettingforbrugere som helhed, hvor den eneste afgræsning er baseret på 

de juridiske krav til aktiviteten, altså afgrænses afhandlingen til at fokusere på forbrugere, der er ældre end 

18 år, jf. Spilleloven, kap. 5, § 34 (Retsinformation, 2016). De geografiske karakteristika hos forbrugeren vur-

deres ikke at skulle afgrænses, da omtrent to tredjedele af dansk betting foregår digital samt grundet tilste-

deværelsen af fysiske bettingplatforme på tværs af landet (Spillemyndigheden, 2021). Afhandlingens af-

grænsning kan derfor opsummeres til bettingforbrugere i alderen 18+ år på det danske bettingmarked. 
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2 TEORI 

2.1 DEMOGRAFISKE VARIABLE 

Forbrugerens karakteristika kan være en signifikant determinant for bettingadfærd (Ayandele et al., 2020, s. 

350). Både de demografiske faktorer og forbrugerens psykologiske profil har indflydelse på sandsynligheden 

for selve bettingadfærden samt risikoen for at udvikle gamblingproblemer. Undersøgelser inden for betting 

har med afsæt i demografi forsøgt at forstå forbrugerens adfærd. Forbrugerens motivation for adfærd samt 

den egentlige adfærd er påvirket af demografiske forhold som køn og indkomst. Blandt andet varierer både 

typen af betting og det økonomiske engagement på tværs af køn (Potenza et al., 2001, s. 1501; Labrador & 

Vallejo-Achón, 2020, s. 302). Relationen mellem indkomst og engagement i betting er undersøgt ved Humph-

reys & Perez (2012, s. 590) samt Russell et al. (2019, s. 1220), hvis research desuden viste en korrelation 

mellem indkomst og risikoen for at udvikle ludomani. Øvrige undersøgelser har påvist en sammenhæng mel-

lem alder og engagement i betting. Humphreys & Perez (2012, s. 591) fandt at unge mænd repræsenterer 

den befolkningsgruppe, der generelt better mest. Derudover er det påvist at ældre generelt ikke engagerer 

sig i bettingaktiviteter (Ibid.). Ifølge Russell et al. (2019, s. 1222) har unge mænd ligeledes større risiko for at 

udvikle gamblingproblemer. Dette gør sig især gældende hos de individer, der besidder lavere selvværd og 

selvkontrol end gennemsnittet. Disse teorier vil bidrage til den overordnede variabel i undersøgelsens teore-

tiske ramme. 

 

Der findes adskillige officielle statistikker, både nationale og internationale, der understøtter ovenstående 

research. Den danske spillemyndighed tilbyder forbrugere muligheden for frivilligt at udelukke sig samtlige 

online gambling sider. Dette program kaldes ROFUS. Af de tilmeldte forbrugere udgør mændene mere end 

¾-dele pr. september 2020. Programmet har siden 2018 vækstet med omtrent 50% i medlemsantal 

(Spillemyndigheden, 2020). I forlængelse af dette, handler mere end tredjedel af de samlede henvendelser 

til den danske hjælpe-linje for gambling afhængighed om yngre mænd i alderen 18 til 25 år. Dette indikerer 

den stigende alvor af gambling problemer og den potentielle indvirkning på samfundet. 

 

De demografiske forhold er derfor særdeles vigtige at forholde sig til, når de senere analyser udføres. Disse 

forhold afdækkes i forbindelse med at undersøge vigtigheden af specifikke forbrugerkarakteristika. Formålet 

er at analysere de forbrugerdemografiske elementers indflydelse på forbrugerens overordnede attitudedan-

nelse og adfærd relateret til betting. 
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2.2 FORBRUGERENS BESLUTNINGSPROCES 

2.2.1 BOUNDED RATIONALITY 

Bettingmarkedet kan være relativt overkommeligt at forstå men kan være yderst svært at opnå fuldkommen 

indsigt i. Den almene forbruger har antagelsesvist ingen viden omkring eller indsigt i hvordan de specifikke 

odds1 sættes eller hvorfor nogle bets kan være fordelagtige frem for andre. I traditionelle former for gamb-

ling, såsom ved roulettespil, er de statistiske sandsynligheder oftest enkle at udregne og forbrugeren er der-

for bevidst omkring den præcise chance for et succesfuldt udfald. Indenfor betting kan det dog være langt 

mere kompliceret at danne en forståelse for den procentuelle chance for succes. Den faktiske udregning af 

et specifikt odds afhænger af bookmakerens internt udvalgte faktorer. Ofte vil samme bet typisk have for-

skellige odds på tværs af markedets bookmakere, da den interne udregning er forskellig. Denne udregning 

er skjult for forbrugeren og tilføjer til opaciteten på markedet og dermed til sværhedsgraden af forbrugerens 

beslutningsproces. 

 

Enhver beslutningsproces er behæftet med estimater og vurderinger, der er foretaget af forbrugeren. Præ-

cisionen af disse vurderinger er stærkt afhængigt af forbrugerens kognitive evner (Kahneman , 2003). Evnen 

til at kunne gennemskue og udregne sandsynligheder samt at kunne vurdere hvilke eksterne faktorer, der 

spiller en rolle, er enorm vigtig – i særdeleshed ved beslutninger, der er funderet i statistik, som ved betting. 

Alle individer er dog i en vis grad begrænset i deres kognitive evner. Om end udmålt som IQ eller undersøgt 

i evnen til at overskue faktorer, vil forbrugerens rationale altid være begrænset. Med andre ord lider forbru-

geren af ’bounded rationality’ (Ibid.). Et fuldstændigt rationelt individ vil besidde evnen til at forstå, udregne 

og forudsige alle potentielle udfald af en given beslutningsproces. Denne rationelle agent, ofte omtalt Eco-

nomic Man, kan altså vurdere alle omkringliggende risici og muligheder ved enhver beslutning (Nedergaard, 

1990). Dette med en fuldkommen forståelse og overvejelse af det skiftende miljø, der måtte karakterisere 

faktorerne. Det vil sige at den rationelle agent vil kunne vurdere værdien af ethvert bet og agere derefter. 

Denne utopi er dog ikkeeksisterende hos ethvert menneske. Alle forbrugere er begrænset i deres rationalitet 

og deres kognitive evner, hvilket medfører suboptimale beslutninger. 

 

Som resultat af den begrænsede rationalitet, er forbrugeren tvunget til at ekskludere faktorer fra beslut-

ningsprocessen (Kahneman, 2003, s. 1460). Derudover har den menneskelige hjerne begrænset kapacitet, 

hvilket betyder at opdagelsen og indlæringen af ny information, vil kræve at der frigives hjernekapacitet ved 

 
1 Oddset er tilbagebetalingsgraden for et specifikt bet. Et odds på 2.00 vil udløse en tilbagebetaling på 200% af indsatsen. 
Jo højere odds, des lavere estimeret sandsynlighed fra bookmakeren. 
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at eliminere allerede lagret information (Glimcher et al., 2009, s. 139). Forbrugerens beslutningsproces er 

altså baseret på hvilke faktorer, forbrugeren vurderer som relevante. Ved betting kan forbrugeren eksem-

pelvis vælge at fokusere på holdenes seneste kampform og intet andet. Disse typer af faktorer er kendt heu-

ristikker. Forbrugeren udnytter heuristikker i et forsøg på at omgå den begrænsede rationalitet (Kahneman, 

2003, s. 1460). Efterhånden som den opfattede kompleksitet af produktet stiger, vil forbrugeren analysere 

og evaluere flere produktegenskaber indtil kompleksiteten når et uoverskueligt punkt. Her vil forbrugeren 

søge mod heuristikker såsom labels og mærkninger (Hansen, 2008). Et typisk eksempel på en heuristik er det 

danske Ø-mærke, som forbrugeren forbinder med økologi og bæredygtige forhold i FMCG-branchen. På den 

måde agerer Ø-mærket som let tilgængelig vejledning i forbrugerens beslutningsproces. Disse heuristikker 

beskrives nærmere i senere dele af den teoretiske fremstilling. 

 

2.2.2 RISIKOPROFIL 

Forbrugerens valg om faktisk at interagere med aktørerne på bettingmarkedet afhænger blandt andet af 

deres villighed til at satse penge (Wong et al., 2013). Grundlæggende findes tre typer af forbrugere katego-

riseret ved deres villighed til at satse – deres risikoprofil. Alle forbrugere befinder sig et sted på spektret 

mellem risikoavers, risikoneutral og risikosøgende (Glimcher et al., 2009, s. 84). Forbrugerens risikoprofil af-

spejler deres præference i valget mellem et sikkert beløb og en satsning med chancen for at vinde et større 

beløb. En risikoavers forbruger vil foretrække det sikre beløb, hvorimod en risikosøgende forbruger vil fore-

trække chancen for at vinde et større beløb (Pratt, 1964). Risikoneutralitet er karakteriseret ved forbrugerens 

indifference i valget mellem det sikre beløb og satsningen. Det betyder, at en fuldkommen risikoneutral for-

bruger, alt andet lige, vil føle samme nytte eller tilfredshed ved begge udfald. Risikoprofilen er individuel og 

varierer på tværs af forbrugere og kan samtidig variere mellem situationer. Forbrugerne inden for betting, 

samt andre typer af gambling, har en tendens til at være mere risikosøgende end gennemsnittet (Lamont & 

Hing, 2020). Dette fremstår som en selvfølgelighed idet essensen af betting og gambling er at satse penge. 

 

Forbrugerens risikoprofil er et resultat af den interne vurdering af en specifik situation. Summen af disse 

vurderinger udgør grundlaget for kategoriseringen af forbrugeren som enten risikoavers, -neutral eller -sø-

gende. Flere teoretikere har forsøgt at formulere disse interne vurderinger ved matematiske formler (Glim-

cher et al., 2009; Pratt, 1964). Glimcher et al. (2009) beskriver at forbrugeren forsøger at nedbryde sine valg 

i potentielle udfald og dertilhørende sandsynligheder. Dette er multiattribut-modellen af Fishbein & Ajzens 

(1975) et eksempel på. Den beskriver hvordan forbrugerens attitude overfor en specifik gode udvikles. Mul-
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tiattribut-modellen er altså en matematiske fortolkning af den klassiske teori om forbrugeradfærd og attitu-

dedannelse, hvor forbrugeren nedbryder produktet i delkomponenter, for herefter at være i stand til at eva-

luere og agere på baggrund af den samlede attitude (Solomon, 2018, s. 296). 

 

Expected utility teorien (EU) er et udtryk for resultatet af forbrugerens beslutningsproces. Denne teori vide-

refører principperne fra multiattribut-modellen og beskriver hvordan forbrugere baserer deres beslutninger 

alt efter hvad der maksimerer den opnåede nytte. Med andre ord beskriver EU sammenhængene i forbruge-

rens beslutningsproces uanfægtet af enhver potentiel indflydelse af andre faktorer – den ideelle beslutnings-

proces alt andet lige. En isoleret beslutningsproces vil medføre en perfekt risikovillighed, der udelukkende er 

baseret på de reelle sandsynligheder. Det er denne grad af risikovillighed man vil finde hos den rationelle 

agent (Nedergaard, 1990). Kahneman & Tversky (1979) argumenterer for, at EU-teorien er for simpel til at 

kunne favne beslutningsprocessen hos forbrugeren. Ifølge deres research er sandsynlighedsfaktoren ikke til-

strækkelig til at redegøre for udfaldet af processen hos den generelle forbruger. Derudover beskrives det 

hvordan nyttefaktoren ikke tager højde for den interne vurdering, der foretages hos hver enkelt forbruger. 

Som forlængelse af EU-teorien, introducerer Kahneman & Tversky (1979) ’prospect theory’ (PT). 

𝑉 = ∑𝑤(𝑝!) ∗ 𝑣(𝑥!) 

 

I PT forsøger Kahneman & Tversky (1979) at tage højde for netop disse to individuelle faktorer – den interne 

vurdering og de unikke præferencer hos den enkelte forbruger. Dette gøres ved at tilføje to elementer til EU 

teoriens matematiske fremstilling. Kahneman & Tversky (1979) tilføjer 𝑤, som er et udtryk for resultatet af 

den interne vurdering af sandsynligheden, altså en vægtning til sandsynlighedsfaktoren, samt 𝑣, som tager 

højde for den individuelle vurdering af nytten. Ved hjælp af denne udvidelse, kan PT, modsat EU, tage højde 

for de individuelle, interne vurderinger, der findes i beslutningsprocessen. Kahneman & Tverskys (1979) 

prospect theory danner grundlaget for analysen af forbrugerens risikovillighed. 

 

I deres research, fandt Kahneman & Tverskys (1979), at der findes en tendens til at forbrugere værdisætter 

gevinst og tab forskelligt. Generelt er forbrugere tilbøjelige til at opnå mindre nytte af en gevinst i forhold til 

disnytten ved et tab af samme størrelse. Altså findes der en diskrepans mellem opnået nytte og disnytte af 

henholdsvis gevinster og tab af samme størrelse. Desuden findes en signifikant forskellighed i hvordan både 

nytte og disnytte værdisættes blandt forbrugerne. Forskellen i vurderingen er knyttet til forbrugerens per-

sonlige baggrund. Eksempelvis vil forbrugere med et højt rådighedsbeløb vurdere gevinster lavere end for-

brugere med lavt rådighedsbeløb (Kahneman & Tversky, 1979). Resultaterne af Kahneman & Tverskys (1979) 

analyse viser derudover at vurderingen af sandsynligheder er påvirket af individuelle faktorer. I modsætning 
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til den rationelle agent, har forbrugerne ikke evnen til at agere udelukkende ud fra sandsynligheder 

(Nedergaard, 1990). Igen har det personlige ophav samt adskillige andre uspecificerede faktorer indflydelse 

på hvordan forbrugeren anser chancen for gevinst og altså dermed risikovilligheden. Generelt har respon-

denterne i studiet en tendens til at undervurdere sandsynlighederne forbundet med væddemål sammenlig-

net med de sikre beløb (Kahneman & Tversky, 1979). Denne effekt kaldes ’certainty effect’ og er et udtryk 

for den potentielle bias som risiko aversion tilføjer beslutningsprocessen. 

 

Tidligere research har undersøgt effekten af adskillige faktorer på forbrugerens risikovillighed, der nødven-

digvis ikke er inkluderet i grundelementer af PT. Wong et al. (2013) har, som beskrevet i PT, påvist at graden 

af risikovillighed er stærkt individualiseret. Deres research viser at risikovilligheden er større hos mænd end 

hos kvinder. Her kan der altså være tale om at mænd både undervurderer sandsynligheder og vægter de 

monetære værdier lavere sammenlignet med kvinder. Risikovilligheden og engagementet i forhold til betting 

er højere hos mænd end kvinder. Dette skyldes at mænd har en tendens til at foretrække strategibaseret 

gambling frem for chancebaseret. Her er der mulighed for at udvise kompetencer, hvilket øger konfidensni-

veauet hos mænd (Potenza, et al., 2001, s. 1504). Øvrige studier har undersøgt opfattelsen af værdi og kon-

kluderet at især den anvendte bettingplatform har en indvirkning på forbrugerens perception af værdi og 

dermed risikovillighed. I den sammenhæng fandt Labrador & Vallejo-Achón (2020), at de forbrugere, der 

anvender online bettingplatforme frem for fysiske bettingudbydere er mere tilbøjelige til at have et højere 

forbrug. Det skyldes at forbrugeren opfatter pengenes værdi som værende lavere ved online betting. 

 

2.2.3 OVER-OPTIMISME 

Forbrugerens beslutningsproces er ligeledes påvirket af sindstilstanden. Generelt har ethvert individ en op-

timistisk forventning til udfaldet af enhver beslutning (Glimcher et al., 2009, s. 185). Denne tendens er at 

finde på tværs af både markeder og landegrænser og er blandt andet eksemplificeret ved markedets forvent-

ninger til aktiemarkedet eller ved opfattelsen af konsekvenserne, eller manglen deraf, ved forbrugernes op-

tagelse af diverse lån. Dette optimistiske synspunkt er i udgangspunktet uberettiget og teoretisk kendt som 

over-optimisme. Forbrugeren anses at lide af over-optimisme i situationer, der kræver en vurdering af sand-

synligheden for et succesfuldt udfald. Inden for betting ses lignende mønstre idet der ses en tendens til at 

bettingforbrugeren forventer at de selvudvalgte væddemål ender med succesfuldt udfald uagtet af den 

egentlige statistiske sandsynlighed (Lamont & Hing, 2020; Seybert & Bloomfield, 2009). Dermed forventedes 

over-optimismen at indgå som en del af bettingforbrugerens risikoprofil og efterfølgende adfærd, hvorfor 

konceptet er relevant at undersøge særligt i forbindelse med udviklingen af gamblingproblemer. 
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2.3 THEORY OF REASONED ACTION & THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

The Theory of Reasoned Action (TRA) og The Theory of Planned Behavior (TPB) er teoretiske værktøjer som 

anvendes til at analysere, forklare og forudsige forbrugeradfærd. Modellerne undersøger de bagvedliggende 

strukturer og sammenhænge i forbindelse med varekøb. Begge teorier er baseret på traditionelle, generiske 

varekøb, som set i FMCG-branchen2. Teorierne danner grundlaget for analysen af de formodede mønstre i 

bettingadfærd. Derfor er det nødvendigt at adaptere dele af den teoretiske struktur til at favne de forskelle 

i forbrugerens adfærd, der må være, når fokus skifter fra traditionel købsadfærd til betting- og gamblingad-

færd. Eksempelvis vil elementer, såsom pris, have en særdeles anderledes betydning i en bettingkontekst. 

Ideerne og den overordnede struktur fra teorierne videreføres til afhandlingens perspektiv. 

 

2.3.1 THEORY OF REASONED ACTION 

Theory of Reasoned Action beskriver, at en forbrugers adfærd er bestemt af vedkommendes intention til at 

udøve en given adfærd. I teorien beskrives intentionen som et resultat af forbrugerens attitude over for det 

pågældende produkt og de subjektive normers påvirkning af denne (Fishbein & Ajzen, 1975). Teorien bygger 

på en antagelse om, at det er muligt at forudsige forbrugerens adfærd udelukkende på baggrund af vedkom-

mendes intention til adfærd (Ajzen, 1985, s. 12). Med andre ord forventes det, at forbrugerens intenderede 

adfærd er et udtryk for den reelt udøvede adfærd. Altså vil forbrugeren med en stærk intention være mere 

tilbøjelig til at udføre den pågældende adfærd sammenlignet med en forbruger med en svag intention (Ajzen, 

1991, s. 181). Intentionen resulterer dog ikke altid i en given adfærd, da forbrugeren kan være tilbøjelig til at 

adaptere sin intention til omgivelserne (Ajzen, 1985, s. 11). I teorien er således beskrevet at der kan fore-

komme en uoverensstemmelse mellem intention og reel adfærd. Det vil sige, at de danske bettingforbrugere 

kan have en intention om at engagere sig i betting, men deres egentlig adfærd kan være helt anderledes 

afhængigt af styrken af deres intention om adfærd. 

 

Afhandlingen vil primært forsøge at identificere forbrugerens intention i forbindelse med betting og derigen-

nem den egentlige adfærd. Formålet er at kunne analysere potentielle uoverensstemmelser mellem inten-

tion og adfærd, i et forsøg på blandt andet at identificere eventuelle faresignaler i forbindelse med betting. 

For at kunne afdække en potentiel inkonsistens mellem intention og adfærd, er det udelukkende aktive bet-

tingforbrugere der danner genstand for analysen. Rent analytisk vil fokus være at undersøge hvilke faktorer 

der påvirker forbrugerens bettingintention for derefter at forsøge, at identificere de vigtigste drivere for dan-

skernes bettingadfærd. 

 
2 FMCG er ’fast moving consumer goods’ og dækker over de varer man typisk vil finde i sin lokale dagligvarebutik. 
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En forbrugers intention er i teorien beskrevet som en funktion af vedkommendes attitude over for den på-

gældende adfærd samt den subjektive norm. Forbrugerens attitude er den individuelle holdning til at udøve 

en given adfærd, eksempelvis hvorvidt forbrugeren opfatter betting som fordelagtig adfærd eller ej. Den 

subjektive norm er et udtryk for den normative påvirkning på forbrugerens adfærd. Altså den individuelle 

forbrugers opfattelse af, hvorvidt den pågældende adfærd er socialt accepteret (Ajzen, 1985; Hansen et al., 

2004). Forbrugerens vurdering af, hvorvidt vedkommende finder det fordelagtigt at foretage en given ad-

færd, baseret på egen attitude og den subjektive norm er således afgørende for den samlede bettinginten-

tion. Det betyder, at en forbruger vil være tilbøjelig til at udøve den adfærd, som vedkommende selv anser 

som fordelagtig og som ligeledes opfattes som værende socialt accepteret. Derudover kan der ligge forskel-

lige grader af social accept i både selve akten at bette, det satsede beløbet eller sågar holdet, der bettes på. 

 

Forbrugerens intention er desuden indirekte påvirket af vedkommendes ’behavioral beliefs’, som er et udtryk 

for forbrugerens opfattede mål med den givne adfærd (Kahneman, 2003, s. 1467). Det vil sige, at betting-

forbrugeren, der har en positiv opfattelse af en given adfærd eller et specifikt bet, alt andet lige, vil have en 

positiv attitude over for adfærden. Dette er relevant, da teorien referer til attituden som én af to determi-

nanter for forbrugerens intention. Sammenhængen mellem attitude og intention undersøges ved nedenstå-

ende hypotese: 

 

𝐻":	𝐴𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑓æ𝑟𝑑. 

 

Den anden determinant i forbindelse med at forudsige en forbrugers intention er den subjektive norm, som 

består af ’normative beliefs’ og ’motivation to comply’ (Ajzen, 1985; Solomon, 2018, s. 299). I en betting 

kontekst antages det, at den subjektive norm har en signifikant effekt på forbrugerens intention og derigen-

nem adfærden. Dette kan begrundes med den, tidligere nævnte, påviste effekt af de sociale omstændigheder 

på bettingmotivation (Lamont & Hing, 2020, s. 194). 

 

De normative beliefs består af de sociale normer samt referencegruppens syn på forbrugerens adfærd. Hver 

enkelt forbruger indgår i adskillige referencegrupper med dertilhørende specifikke forventninger og syn på 

alle typer af adfærd. En referencegruppe er en gruppe af individer, der fungerer i en social sammenhæng – 

eksempelvis familie, venner eller holdkammerater. Niveauet af normative beliefs er således afgørende for 

intentionen, idet disse påvirker forbrugerens opfattelse af, hvad der er acceptabel adfærd. Med andre ord er 

forbrugeren tilbøjelig til at basere sin adfærd på andre individers meninger om hvorvidt den pågældende 

adfærd bør udføres eller ej. Af samme årsag kan en forbruger befinde sig i en situation hvor vedkommende 
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føler sig presset af sine referencegrupper til at udføre en bestemt adfærd. Eksempelvis kan antallet af aktive 

bettere i en referencegruppe opfattes som et socialt pres til at bette. Effekten af det sociale pres skal dog ses 

i forhold til forbrugerens motivation to comply – altså om individet tager højde for de sociale normer i ved-

kommendes adfærd (Ajzen, 1991, s. 195). Solomon (2018) beskriver, at forbrugeren kan være påvirket af en 

’need for affiliation’, altså et ønske fra forbrugeren om at blive accepteret i en social gruppe. Dette vidner 

om, at den subjektive norm både kan påvirke bettingforbrugerens intention i form af socialt pres, men også 

i form af interne adfærdsmotiver. Den subjektive norm undersøges ved nedenstående hypotese: 

 

𝐻#:	𝐷𝑒𝑛	𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑓æ𝑟𝑑. 

 

Baseret på forbrugerens egen holdning til en given adfærd og den opfattede subjektive norm, forsøger TRA 

at forudsige intentionen om at udøve en specifik adfærd. Teorien vurderes at være et vigtigt værktøj i for-

bindelse med at analysere hvilke faktorer der påvirker attituden og den subjektive norm samt hvilken betyd-

ning disse faktorer har for forbrugerens bettingintention. Teorien forholder sig dog ikke til, hvorvidt den in-

tenderede adfærd er realistisk at udføre baseret på forbrugerens kontrol. Da TRA ikke tager højde for forbru-

gerens kontrol over adfærd, findes det nødvendigt at inkludere Theory of Planned Behavior. Formålet er 

desuden at kunne anvende teorien til, at opnå et mere nuanceret billede af forbrugerens intention og reelle 

adfærd. 

 

2.3.2 THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

The Theory of Planned Behavior (TPB) er en videreudvikling af TRA, som giver et mere detaljeret billede af 

forbrugerens adfærd, idet teorien inddrager forbrugerens opfattede kontrol over adfærd (Ajzen, 1991). Te-

orien beskriver, at forbrugeren har begrænset viljestyrke i forbindelse med adfærdskontrol og at adfærden i 

høj grad er betinget af evnen til at kontrollere eksterne såvel som interne faktorer (Ajzen, 1991, s. 181). En 

ekstern faktor befinder sig uden for forbrugerens kontrol, hvorimod en intern faktor er styret af forbrugeren. 

I en bettingkontekst vil det eksempelvis være henholdsvis tidsbegrænsning på specifikke bets og forbruge-

rens kompetencer, der kommer til udtryk ved informationsøgningen forud for placeringen af et bet. Med 

andre ord kan adskillige faktorer begrænse forbrugeren, hvilket potentielt kan forhindre vedkommende i at 

udføre en ellers ønsket adfærd. 

 

Teorien adskiller sig udelukkende fra TRA ved at inddrage ’perceived behavioral control’ som en determinant 

for intention og derigennem adfærden. Determinanten er et udtryk for forbrugerens opfattelse af, hvor be-
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sværlig en given adfærd vil være at udføre, hvilket påvirker vedkommendes intention. En høj opfattet svær-

hedsgrad af adfærd vil, alt andet lige, have en negativ effekt på forbrugerens opfattede kontrol og deraf 

intentionen om at udføre adfærd. Modsat vil en øget opfattet adfærdskontrol øge sandsynligheden for, at 

den givne adfærd udøves, givet at forbrugerens intentioner holdes konstante (Ajzen, 1991, s. 184). Forholdet 

mellem forbrugerens attitude, den opfattede subjektive norm og den opfattede kontrol over adfærd udgør 

en central del af den senere analyse i afhandlingen. Det findes relevant at undersøge, hvilke af de teoretiske 

værktøjer og effekter, der reelt påvirker de danske bettingforbrugeres intentioner og adfærd. Derudover vil 

afhandlingen forsøge at teste hvorvidt forbrugeren er tilbøjelig til at engagere sig i betting på trods af be-

grænset eller minimal opfattet kontrol over adfærden. Altså findes det relevant at undersøge hvorvidt for-

brugeren udøver bettingadfærd på trods af, at vedkommende ikke er i stand til at vurdere konsekvenserne 

eller udfaldet grundet eksempelvis begrænset tid. 

 

Ligesom den subjektive norm, er forbrugerens opfattede adfærdskontrol underlagt nogle beliefs, som kan 

påvirke vedkommendes udførelse af adfærd. Disse kontrolmekanismer kaldes ’control beliefs’ og dækker 

over både interne og eksterne faktorer, der kan have en indflydelse på forbrugerens opfattede kontrol, så-

som informationssøgning og tid, som tidligere nævnt (Ajzen, 1991, s. 196-197). Ifølge TPB omfatter disse 

control beliefs blandt andet forbrugerens tidligere erfaringer med en given adfærd – de interne faktorer – 

samt lignende erfaringer hos forbrugerens referencegrupper – de eksterne faktorer. De interne control beli-

efs består hovedsageligt af forbrugerens kompetencer – altså forbrugerens opfattelse af, hvorvidt vedkom-

mende besidder den nødvendige information og mentale evner, der kræves for at udføre adfærden. I relation 

til afhandlingen antages det, at de interne faktorer potentielt udgør en adfærdsbarriere for forbrugeren, idet 

de er afgørende for selve beslutningsprocessen. Eksempelvis forventes den opfattede kompleksitet af betting 

at variere på tværs af forbrugere. Forbrugere, der opfatter betting som værende komplekst, vil forsøge at 

omgå denne kompleksitet ved at styrke deres interne control beliefs ved eksempelvis at øge informations-

søgningen forud for deres bettingadfærd eller at mindske den opfattede risiko. Betydningen af den opfattede 

kompleksitet har således indflydelse på forbrugerens intention og vil indgå som en del af analysen. 

 

De eksterne faktorer består af begrænsninger som ikke direkte er styret af den individuelle forbruger, her-

under tid og tilgængelighed (Ajzen, 1985). Disse control beliefs kan medvirke til at forhindre forbrugeren i at 

udføre en given adfærd, som et resultat af forbrugerens manglende kontrol. Særligt tilgængelighed (oppor-

tunity) (Ajzen, 1985) forventes tidligere at have begrænset bettingforbrugeren markant, idet det ikke altid 

har været muligt at foretage bets online. Derved har den fysiske placering af bettingudbydere, som eksem-

pelvis kiosker potentielt forhindret forbrugerens adfærd. TPB beskriver helt generelt, at en forbruger kan 
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være forhindret i at udføre en given adfærd, på trods af, at vedkommende har en positiv attitude over for 

adfærden samt en positivt opfattet subjektiv norm (Ajzen, 1985; Ajzen, 1991). 

 

 
 

Theory of Planned Behavior er en generel eksemplificering af forbrugerens attitudedannelse i forbindelse 

med adfærd. Afhandlingens analytiske struktur er baseret på de grundlæggende sammenhænge illustreret i 

Ajzens (1991) TPB. TPB beskriver, at en forbruger med en høj opfattet adfærdskontrol, alt andet lige, er mere 

tilbøjelig til at udføre en given adfærd (Ajzen, 1991). Den forestående analyse vil blandt andet undersøge 

hvilke control beliefs, der påvirker forbrugerens opfattede kontrol over adfærd – både interne og eksterne 

faktorer. Baseret på dette, opstilles følgende hypotese, som ønskes testet i afhandlingen: 

 

𝐻$:	𝐷𝑒𝑛	𝑜𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑓æ𝑟𝑑. 

 

De tre hovedfaktorer, fremsat i TRA og TPB, har indflydelse på forbrugerens intention om adfærd samt hvor-

dan forbrugerens egne tanker omkring disse har indflydelse på faktorerne selv. Attitude, subjektiv norm og 

PBC bliver udgangspunktet for denne opgaves struktur. Under hver af de generelle faktorer, vil denne opgave 

plotte specifikke, målbare constructs, der har eller kunne have relevant indflydelse på forbrugerens betting-

adfærd. 

 

2.3.3 KRITIK 

Theory of Reasoned Action og Theory of Planned Behavior fremsætter en stringent, veldefineret analyseme-

tode, hvor forbrugerens adfærd er et resultat af de tre elementer: attitude, subjektiv norm og PBC. Teorier-

nes struktur fastlægger dermed den analytiske fremgangsmåde. Senere research har fundet at en omstruk-

turering af modellens elementer kan resultere i bedre statistisk fit ved eksempelvis at føre effekten af den 
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subjektive norm igennem attitude frem for direkte på intention (Hansen et al., 2004, s. 546; Chang, 1998, s. 

1831). Derudover tillægger TRA og TPB ikke betydning af andre forbrugeradfærdsmæssige faktorer såsom 

tillid eller andre affektive elementer, der kan have indflydelse på forbrugerens attitudedannelse og senere 

adfærd (Hansen, 2012; Pavlou & Fygenson, 2006). Teorierne tager på den måde ikke højde for forbrugerens 

følelsesmæssige involvering og allokering af affektive ressourcer i belægsdannelsen for adfærd. Samtidig for-

udsætter TRA og TPB at forbrugerens intention om adfærd er baseret på dannelsen af de bagvedliggende 

beliefs. Ideen om den kontinuerlige vurdering og dannelse af disse beliefs medfører at teorierne ikke dækker 

over adfærd, der er baseret på rutiner, hvor forbrugerens involvering er lav. 

 

2.4 EFFEKTHIERARKIER OG ADFÆRDSPERSPEKTIVER 

Forbrugerens attitudedannelse er en essentiel del af de adfærdsstyrende faktorer. Attitudedannelsen er så-

ledes med til at danne grundlaget for den fremtidige adfærd. Forbrugerens attitudedannelse kan opdeles i 

tre delkomponenter: den kognitive, den affektive og den konative komponent (Solomon, 2018, s. 289). Den 

kognitive komponent udgør forbrugerens ’beliefs’ – altså forbrugerens subjektive opfattelse og evaluering 

af, hvorledes et givent produkts egenskaber optræder i forhold til forbrugerens personlige valgkriterier. Den 

affektive komponent dækker over de følelser forbrugeren tillægger produktet – forbrugerens egentlige hold-

ning eller ’attitude’ over for objektet. Den konative komponent er resultatet af henholdsvis forbrugerens 

kognitive og affektive elementer – den behavioristiske komponent eller forbrugerens ’adfærd’. Den konative 

komponent dækker således over forbrugerens indstilling til adfærd baseret på de tillagte beliefs og attituden 

i forhold til produktet. Til sammen udgør disse tre komponenter forbrugerens attitudedannelse. Forbruge-

rens attitudedannelse er stærkt forbundet med den bagvedliggende beslutningsproces. 

 

Denne beslutningsproces er afhængig af både personlighedstræk samt forbrugerens kognitive evner. Derud-

over afhænger beslutningsprocessen af forbrugerens tilgang og opfattelse, eller perception, af det pågæl-

dende produkt eller situation (Hansen, 2005, s. 423). Beslutningsprocessen kan ofte variere undervejs i til-

gangen, eller perspektivet. Altså vil forbrugeren ofte ubevidst skifte imellem fire grundlæggende perspekti-

ver: værdiperspektivet, informationsprocesperspektivet, indikations-perspektivet og det emotionelle 

perspektiv. De fire perspektiver er rangeret fra en analystisk, kognitiv tilgang, der er centreret vurdering af 

et produt ved at nedbryde det i delkomponenter, til et helhedsbillede, der dannes som følge af en holistisk 

tilgang. Dette spektrum følger førnænvte rækkefølge (Hansen, 2005). Koblinger mellem forbrugerperspek-

tiverne og det givne effekthierarki drages i nærværende teoretiske afsnit. 
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Udviklingen af de tre komponenter i effekthierarkierne kan være til stede i enhver beslutningsproces og af-

hænger i høj grad af det pågældende produkt samt den individuelle forbruger. Rækkefølgen af de tre trin er 

afgørende for forbrugerens attitudedannelse (Solomon, 2018, s. 287). Det skyldes blandt andet, at forbruge-

ren selv vurderer i hvor høj grad det er nødvendigt at involvere sig i beslutningsprocessen. Eksempelvis vil 

forbrugeren generelt involvere sig mere ved komplekse produktvalg og ved produkter af en høj anskaffelses-

pris. De specifikke karakteristika for hvert enkelt effekthierarki vil blive præsenteret og sammenholdt med 

adfærdsperspektiverne nedenfor. Det første effekthierarki er opstillet som følgende: 

Beliefs – attitude – adfærd. 

 

Det første effekthierarki beskriver en analytisk tilgang til attitudedannelsen, hvor forbrugeren i høj grad er 

kognitivt involveret, idet produktvalget anses som en problemløsningsproces. Effekthierarkiet er i høj grad 

forbundet med værdiperspektivet og Information Processing Perspective (IPP) (Hansen, 2005, s. 424). 

Værdiperspektivet kan være svært at relatere til en bettingkontekst, da dette beskæftiger specifikt med pris 

og kvalitet – faktorer, der kan være svære at overføre til en bettingkontekst. Derfor vil særligt IPP være 

relevant for afhanlingens senere analyser. IPP beskriver en kognitiv og overlagt beslutningsproces (Hansen, 

2005, s. 425). Dette perspektiv er bygget på forudsætningen om at forbrugeren er begrænset i den rationelle 

kapacitet (Kahneman, 2003, s. 1467; Glimcher et al., 2009, s. 139). Når forbrugeren er underlagt IPP, skyldes 

det et ønske om forhøjet involvering i beslutningsprocessen. Dette ønske kan forekomme af en række 

forskellige årsager og findes især ved situationer, hvor de opfattede risici er høje. Her vil forbrugeren forsøge 

at mindske disse, ved dybere undersøgelser af det pågældende produkt (Hansen, 2005, s. 425). IPP antager 

at forbrugeren agerer som et kognitivt, problemløsende individ med det formål at opnå en optimal begrundet 

beslutning (Kassarjian, 1981). Ved denne type af beslutning er forbrugeren altså villig til at allokere en større 

del af den begrænsede rationalitet i dannelsen af de bagvedliggende adfærdsstyrende faktorer (Hansen, 

2005, s. 425), herunder både beliefs og attitude. 

 

Ved det første effekthierarki nedbryder forbrugeren produktet i delkomponenter, herefter evalueres de re-

levante attributter og forbrugeren former sine beliefs omkring produktet. Baseret på disse beliefs og evalu-

eringen heraf, danner forbrugeren sin overordnede attitude. Attitude danner da grundlaget for den endelige 

adfærd. Dette effekthierarki er primært relevant ved attitudedannelse over for produkter af høj heterogeni-

tet. Når de tilgængelige produkter er karakteriseret ved stor forskellighed, vil forbrugeren se sig nødsaget til 

at involvere sig markant i informationssøgningsprocessen for at foretage den mest optimale beslutning. Som 

et resultat af den komplekse proces og en høj involveringsgrad hos forbrugeren skabes en stærk attitude, 

hvilket danner grundlag for potentielt ægte loyalitet. 
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Ved det andet effekthierarki nedbryder forbrugeren produktet i delkomponenter, men her er forbrugerens 

adfærd baseret på få og lettilgængelige evalueringsattributter som eksempelvis pris. Dette skyldes at forbru-

geren ikke er villig til at benytte af sine begrænsede kognitive ressourcer, da det ikke vurderes nødvendigt 

for beslutningsprocessen. Det andet effekthierarki er forbundet med indikationsperspektivet, der tager 

højde for den opfattede sværhedsgrad i forbrugerens beslutningsproces. Det kan være særdeles svært for 

forbrugeren at vurdere både kvaliteten og vigtigheden af diverse aspekter i beslutningen (Hansen, 2005, s. 

424). Forbrugeren er i dette perspektiv behæftet med en del usikkerhed omkring beslutningen. Som tidligere 

nævnt, benytter forbrugeren heuristikker i enhver beslutningsproces i et forsøg på at omgå både den be-

grænsede rationalitet og en eventuel usikkerhed. I ’Cue utilization theory’ (CUT) beskrives disse heuristikker 

som ’cues’ (Burnkrant, 1978; Olson & Jacoby, 1972). CUT beskriver hvordan forbrugeren naturligt søger efter 

cues, der kan overskueliggøre og facilitere perceptionsprocessen ved specifikke produkter og dermed den 

endelige beslutning. Brands, mærker eller pris kan agere cues for forbrugeren (Hansen, 2005, s. 424). Så snart 

forbrugeren føler at den opnåede information omkring produktet er tilstrækkelig, kan beslutningen træffes. 

Forbrugeren anser dette nær-holistiske overblik som tilfredsstillende og dermed er der ingen grund til at 

nedbryde og analysere produktet yderligere. Det andet effekthierarki opstilles som følgende: 

Beliefs – adfærd – (attitude). 

 

Effekthierarkiet er karakteriseret ved lav involvering, idet forbrugerens attitudedannelse først sker som en 

del af efterkøbsprocessen. I nogle tilfælde dannes ingen attitude over for produktet, da den lave involvering 

resulterer i indifferens fra forbrugerens side. Effekthierarkiet består således af den klassisk instrumentelle 

indlæring, hvor forbrugerens adfærd belønnes eller straffes, hvilket regulerer den fremtidige adfærd 

(Solomon, 2018, s. 287). Af samme årsag er effekthierarkiet særligt set ved generiske vanekøb, hvor forbru-

gerens adfærd baseres på erfaringer fra tidligere lignende situationer. Generiske vanekøb er et udtryk for, at 

forbrugeren gentagne gange har købt et produkt, for eksempelvis mælk eller benzin. 

 

Det tredje effekthierarki adskiller sig fra de øvrige idet beliefs er ekskluderet fra processen. Det vil sige, at 

forbrugerens adfærd og beslutningsproces udelukkende er baseret på attituden over for produktet, herunder 

emotioner og tidligere erfaringer. Effekthierarkiet er således forbundet til det emotionelle perspektiv, som 

beskriver en beslutningsproces hvor forbrugeren ikke indsamler information, men handler holistisk 

(Solomon, 2018, s. 287). Ved det emotionelle perspektiv er forbrugerens beslutningsproces underlagt en ho-

listisk vurdering af den pågældende situation eller produkt. Dette perspektiv komplementerer den kognitive 

tilgang ved at tage højde for forbrugerens affektive respons. Her tillægges forbrugerens følelser omkring det 

specifikke produkt altså høj værdi. Der er blandt andet påvist at en forbruger, der er påvirket af positive 
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følelser, alt andet lige, vil evaluere andre stimuli mere positivt (Hansen, 2005, s. 426). Forbrugerens affektive 

respons og dermed følelsesmæssige involvering afhænger i høj grad af den personlige relevans beslutningen 

eller produktet besidder. I en bettingkontekst kommer disse affektive vurderinger eksempelvis til udtryk når 

det specifikke bet inkluderer forbrugerens yndlingshold. Det vil sige, at forbrugeren ved dette effekthierarki 

ikke finder det nødvendigt at nedbryde produktet i delkomponenter, men genkender og evaluerer produktet 

øjeblikkeligt for herefter at agere ud fra en samlet følelse. Det tredje effekthierarki opstilles således: 

Attitude – adfærd – (beliefs). 

 

I dette effekthierarki vil forbrugerens attitude være særligt påvirket af eksterne, sekundære stimuli – altså 

immaterielle produktattributter som brand image, produktdesign eller særlige produktcertifikater. Forbru-

geren vil eksempelvis være tilbøjelig til at agere på baggrund af en holistisk opfattelse hvis den opfattede 

kompleksitet er for høj. Det kan forekomme hvis antallet af forskellige tilgængelige egenskaber overstiger 

forbrugerens begrænsede ressourcer. I en sådan situation er forbrugeren ikke i stand til at overskue alle 

elementer eller alternative produkter og er således nødt til at foretage en holistisk evaluering som basis for 

sin adfærd (Solomon, 2018, s. 287). 

 

2.4.1 KRITIK 

Forbrugerens effekthierarkier bidrager sammen med adfærdsperspektiverne til forståelsen af attitudedan-

nelsen og den forudgående beslutningsproces for enhver adfærd. Disse perspektiver benyttes sammen med 

TRA og TPB i analysen til at skabe fundamentet for de bagvedliggende motivationsfaktorer ved bettingad-

færd. På trods af den adskilte fremstilling af både de tre effekthierarkier og de fire adfærdsperspektiver, kan 

forbrugeren, som nævnt, gennemgå flere eller samtlige af disse i enhver beslutningsproces og attitudedan-

nelse. Præsentationen af teorierne vil derfor ikke afspejle den proces som forbrugeren gennemgår – med 

andre ord kan man eksempelvis ikke karakterisere en forbruger som tilhørende én specifik type af attitude-

dannelse. De to teorier skal i stedet belyse de områder, der ikke er afdækket af TRA og TPB, og på den måde 

vil afhandlingens analyse og senere karakterisering af forbrugergruppe fremstå mere nuanceret. 

 

2.5 DELKONKLUSION 

Den indledende teoretiske indsamling er centreret omkring Ajzens (1991) Theory of Planned Behavior og 

udledningen af de sammenhænge, der ses i modellen. Denne model danner, som nævnt, grundlaget for den 

analytiske struktur senere i opgaven. TPB er et teoretisk værktøj, der benyttes til at forstå mønstrene i for-

brugerens generelle beslutningsproces. Disse teoretiske mønstre er et resultat af forbrugerens manglende 
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evne til at overskue og behandle alle faktorer og sandsynligheder ved en given beslutning. Denne manglende 

evne, forbrugerens begrænsede rationalitet, er afdækket ved Kahnemans (2003) koncept bounded ratio-

nality. Udover forbrugerens begrænsede rationalitet og kognitive evner, har det været relevant at pointere 

vigtigheden og forskellene i forbrugerens demografiske karakteristika. 

 

Ved beslutningsprocesser specifikt for betting, vurderes det relevant af afdække den potentielle indflydelse 

af forbrugerens risikovillighed. Risikovilligheden har antagelsesvist indflydelse på beslutningsprocessen, idet 

bettingadfærd er betinget af forbrugerens risikotagen. Her danner prospect theory af Kahneman & Tversky 

(1979) grundlaget for forståelsen af forbrugerens risikovillighed, hvilken indflydelse denne kan have på det 

endelige udfald af beslutningsprocessen samt hvordan denne er situations- og personbetinget. Den teoreti-

ske udredning af forbrugerens attitudedannelse er yderst relevant da forbrugerens attitude er et af hoved-

elementerne i TPB og dermed afhandlingens struktur. Attitudedannelsen sker ved tre forskellige effekthie-

rarkier, der endnu yderligere uddybes ved adfærdsperspektiverne. Disse teorier benyttes senere til at udlede 

hvordan attitudedannelsen opstår og foregår i en bettingkontekst. 

 

3 KONTEKST 

Tidligere research har påvist den positive sammenhæng mellem intention og adfærd fra TPB i en betting 

kontekst (Flack & Morris, 2017, s. 138; Canale et al., 2015, s. 73). I nedenstående afsnit undersøges hvilke 

teoretiske constructs, der kan afdække de interne forhold i modellen. Med andre ord undersøges hvilke 

teoretiske tendenser, der kan forklare attitude, subjektiv norm og PBC i Ajzens (1991) TPB. 

 

Russell et al. (2019) har undersøgt specifikke motivationsfaktorer for betting. Denne research tager udgangs-

punkt i en adapteret version af Sports Fan Motivation Scale (SFMS), der oprindeligt beskriver sammenhæn-

gen mellem diverse underliggende motivationsfaktorer og det at være sportsfan (Bristow & Schneider, 2003, 

s. 118). De primære motiver for betting er niveauet af spænding samt de potentielle økonomiske gevinster 

(Russell et al., 2019, s. 1221). Disse faktorer er stærkt forbundet, da den opfattede spænding opstår, som et 

resultat af den økonomiske usikkerhed, der er forbundet til udfaldet af et bet. Bettingen fungerer altså som 

et værktøj til at øge spændingen omkring det at se sport (Russell et al., 2019, s. 1213). I et kvalitativt studie 

af Lamont & Hing (2020) beskrev adskillige respondenter, at de økonomiske satsninger var en metode til at 

øge engagementet og involveringen i den pågældende kamp. Spændingen ved betting fungerer altså som en 

måde til at vedholde interessen i sport samt en metode at øge den personlige involvering i kampe, der ellers 

var uinteressante for forbrugeren (Lamont & Hing, 2020, s. 196). 
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Mænd er mere tilbøjelige til at engagere sig i risikosøgende aktiviteter som betting og har desuden et større 

ønske om at føle den øgede spænding ved disse (Walker et al., 2005, s.125). Ifølge et studie er spænding som 

bettingmotiv forbundet med såkaldt harmonisk gamblingpassion3 (Lee et al., 2013, s. 855). Det vil sige at 

bettere, der hovedsagligt er motiveret af den tilføjede spænding, har mindre risiko for udviklingen af 

gamblingproblemer. Dette står dog i modsætning til resultaterne af Russell et al. (2019), der viser at personer 

med moderat og høj risiko for udviklingen af gamblingproblemer er stærkt motiverede af den tilføjede 

spænding. Spændingen ved betting har ifølge teorien en markant effekt på attituden til betting og vurderes 

derfor som yderst relevant til de forestående analyser. Deraf opstilles nedenstående hypotese: 

 

𝐻%:	𝑆𝑝æ𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛. 

 

Den potentielle økonomiske gevinst ved betting er bevist at være en signifikant driver for bettingadfærd 

(Russell et al., 2019, s. 1221; Lamont & Hing, 2020, s. 196). Som nævnt i ovenstående afsnit tilføjer den ekstra 

økonomiske usikkerhed en vis grad af spænding til det at se sport. Dog er den potentielle økonomiske gevinst 

i sig selv en motiverende faktor. I litteraturen er det beskrevet at nogle typer af bettingaktivitet udelukkende 

foretages med det formål at tjene penge (Lamont & Hing, 2020, s. 195). I tidligere studier har respondenterne 

beskrevet det økonomiske aspekt omkring betting som værende en kilde til tilføjet indkomst og tilmed som 

let tjente penge (Ibid.). Samtidig beskrives en yderst relevant motiverende faktor i akten at genvinde tab 

(Ibid.). Denne type af motivation er en af de mest afgørende faktorer for udviklingen af gamblingproblemer 

idet forbrugeren risikerer at udvikle et konstant ønske om at vinde tidligere tab tilbage (Lamont & Hing, 2020, 

s. 195; Russell et al., 2019, s. 1222). 

 

Ifølge Lee et al. (2013) fører den økonomiske motivation til uharmonisk, eller fikseret, passion3, hvilket er 

direkte afgørende for udviklingen af usunde bettingvaner og i sidste ende gamblingproblemer. Forbrugere, 

hvis primære bettingmotivation består i det økonomiske incitament, har således større risiko for at udvikle 

gamblingproblemer (Lee et al., 2013, s. 856; Russell et al., 2019, s. 1222). Den økonomiske motivation er 

særdeles risikabel ved forbrugere der besidder lave kognitive evner. Det vil sige at den manglende evne til at 

overskue bettingadfærdens effekter på den personlige økonomi, vil øge risikoen for, at forbrugeren træder 

ind i en tilbagevindingscirkel (Lamont & Hing, 2020, s. 195; Russell et al., 2019, s. 1224). Desuden ses en klar 

 
3 Harmonisk (uharmonisk) gamblingpassion medbringer positive (negative) konsekvenser af gamblingaktiviteterne. Det 
er således udøvelsen af gambling på en bæredygtig (farlig) måde med lav (høj) risiko for udvikling af gamblingproblemer 
(Lee et al., 2013, s. 846). 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 22 af 114 

tendens til at bettingaktivitet korrelerer positivt med indkomst (Humphreys & Perez, 2012, s. 593). Dette 

anses ikke som en direkte påvirkende faktor på den økonomiske motivation, men kan dog yderligere bidrage 

til forklaringen af den tidligere beskrevne tendens om tilbagevinding. De økonomiske gevinster anses som en 

relevant motiverende faktor for bettingadfærd og tilføjes derfor til afhandlingens teoretiske model samt 

undersøges ved nedenstående hypotese: 

 

𝐻&:	𝐷𝑒𝑡	ø𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑒	𝑖𝑛𝑐𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛. 

 

Betting bliver i nogle sociale grupper benyttet som et værktøj til at øge relationen til andre medlemmer i 

gruppen (Lamont & Hing, 2020, s. 192). Betting kan altså agere bindemiddel i sociale sammenhænge (Lamont 

& Hing, 2020, s. 201). De adfærdsmæssige normer er med til at afgøre hvor stor betydning dette bindemiddel 

kan have. Inden for mandsdominerede subkulturer og referencegrupper, kan betting især være et stærkt 

middel til at fremhæve personlig kompetence eller kognitive evner (Lamont & Hing, 2020, s. 194). Blandt 

unge mænd kan betting blive implicit opfordret gennem diverse underliggende sociale kræfter, der er base-

ret på forestillingen om øget maskulinitet ved at udvise kompetencer (Russell et al., 2019, s. 1213). Deraf kan 

der forekomme implicit gruppepres, såkaldt gruppeaccept, i de sociale grupper, der medfører bettingaktivi-

tet (Ayandele et al., 2020, s. 350; Lamont & Hing, 2020, s. 192). Søgen efter gruppeaccept fremstår som en 

stærkt motiverende faktor for både at indlede og forøge bettingaktivitet. Desuden har individer, der i højere 

grad er motiveret af dette, større risici for at udvikle gamblingproblemer (Russell et al., 2019, s. 1222). 

 

McDougall et al. (2011) har testet indflydelsen af at gamble med en partner i casino specifikke situationer. 

Resultaterne af denne research viste at respondenterne er mere tilbøjelige til både at gamble i længere tid 

samt for højere beløb når parteren deltog i samme gamblingaktivitet end ved uledsaget gambling. Desuden 

viste undersøgelsen en korrelation mellem parterens og respondenternes indsats (McDougall et al., 2011, s. 

420). Baseret på ovenstående teoretiske overvejelser vurderes det essentielt at undersøge den sociale 

påvirkning på bettingattitude og -intention. Deraf tilføjes social norm og socialitet som construct i 

afhandlingens teoretiske model, der er delvise udtryk for henholdsvis motivation to comply og need for 

affiliation (Ajzen, 1991, s. 195; Solomon, 2018, s. 177). I disse constructs behandles adskillige faktorer så som 

gruppepres/-accept og indflydelse af individets referencegruppe på henholdsvis den subjektive norm og at-

titude imod betting. Nedenstående hypoteser opstilles til behandling i opgavens analyse: 

 

𝐻':	𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑎𝑡𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛. 

𝐻(:	𝐷𝑒𝑛	𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑑𝑒𝑛	𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑛𝑜𝑟𝑚. 
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Betting er selvsagt en adfærdstype forbundet med øget risici, hvorfor bettingforbrugere vil være mere tilbø-

jelige til at udnytte deres begrænsede kognitive ressourcer og indsamle informationer omkring det specifikke 

bet (Kahneman, 2003). Derudover indeholder betting en grad af evnebaseret4 gambling, hvilket betyder at 

forbrugerens viden og informationssøgning omkring et bet har en vis betydning for chancen for succesfuldt 

udfald. Forbrugerens informationssøgning forinden placeringen af et bet kan derfor antagelsesvist have stor 

indflydelse på den opfattede kontrol omkring adfærden. Informationssøgningen sker med det formål at øge 

den opfattede prædiktionsevne og dermed mindske den opfattede risiko af et bet. Den begrænsede rationa-

litet er blevet undersøgt inden for betting specifik research blandt andet i et studie af Hall et al. (2007). Her 

blev adskillige eksperimenter opstillet med det formål at måle respondenternes evne til at forudsige resulta-

tet af basketballkampe. En stigning i graden af information resulterede i stigninger i både respondenternes 

prædiktionsevne og konfidensniveau omkring deres egne forudsigelser. Studiet viste dog at ved en markant 

stigning i tilgængelig information, skete et fald i prædiktionsevne om end et stigende konfidensniveau. Med 

andre ord havde informationen oversteget respondenternes evne til at behandle den (Hall et al., 2007, s. 

281). Her blev det altså påvist i en form for bettingsimulering at respondenterne led af begrænset rationali-

tet. Det findes yderst interessant at respondenternes konfidensniveau omkring deres forudsigelser steg ufor-

trødent. Dette er en indikation på at den opfattede prædiktionsevne har positiv indflydelse på intentionen 

om bettingadfærd. 

 
Det evnebaserede element i betting kan forårsage at betterne overestimerer deres viden samt styrken af 

belægget for det specifikke bet og underestimerer betydningen af tilfældigheder (Lopez-Gonzalez et al., 

2020, s. 904). Betterens opfattelse af egen viden samt af styrken af belægget, giver en følelse af kontrol over 

udfaldet, hvilket fører til en positiv bettingattitude (Taormina, 2009, s. 1066). Her påvirkes forbrugerens in-

terne vurdering, jf. prospect theory, derfor af den opfattede kontrol over udfaldet. Dette er desuden et ek-

sempel på indflydelsen af over-optimisme inden for betting. I en eksperimentel undersøgelse af bettingad-

færd hos børn og unge, blev det påvist at individer med en stærk tiltro til deres viden omkring både sport og 

specifikke hold eller konkurrence, har en positiv opfattelse af chancen for gevinst ved betting (Pitt et al., 

2017, s. 7). Ved hjælp af statistiske simuleringer, er det dog blevet påvist at betting ikke er en holdbar, lang-

varig indtægtskilde for størstedelen af bettere, uagtet af deres egentlige viden samt deres opfattede prædik-

tionsevne (Budimir & Jelaska, 2017; Browne et al., 2015). På trods af dette afhænger intentionen til at bette 

blandt andet af den opfattede prædiktionsevne og betterens konfidensniveau, hvilket er påvirket af den for-

udgående informationssøgning. 

 

 
4 Evnebaseret gambling er karakteriseret ved ikke at være baseret fuldstændigt på tilfældighed, som roulettespil. 
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Camerer (1998) har forsøgt at undersøge brugen af heuristikker i informationssøgning forinden bettingad-

færd. I dette eksperimentelle studie blev der placeret store synlige bets til et hestevæddeløb. Disse bets blev 

efterfølgende annulleret ligeledes synligt for andre bettere. Camerers (1998) forventning var at disse annul-

leringer ville agere som heuristikker for de tilstedeværende bettere. Om end studiet ikke viste nogen signifi-

kant effekt, findes det relevant at undersøge effekten af disse typer af heuristikker på informationssøgningen 

i en bettingkontekst. I forbindelse med dette undersøges også effekten af ekspertinput, bettingfora og refe-

rencegruppernes indflydelse på adfærd, som tidligere nævnt, samt hvor meget tid forbrugeren bruger på 

informationssøgningen. 

 

Overordnet vurderes forbrugerens opfattede prædiktionsevne samt objektive grad af og tilgang til informa-

tionssøgning at have betydelig effekt på forbrugerens opfattede kontrol. Den opfattede prædiktionsevne 

samt effekten af over-optimisme inddrages under constructet risikoprofil. Her er det relevant at undersøge 

forbrugerens risikoattitude i udgangspunktet, som eksemplificeret ved prospect theory, samt at vurdere si-

tuationsafhængige faktorer på forbrugerens opfattede prædiktionsevne, som eksempelvis de sociale om-

stændigheder. Informationssøgning tilføjes som separat construct i afhandlingens model og analyseres ved 

både forbrugerens udvalgte informationskilder samt omfanget, tiden, af informationssøgningen. Disse to 

constructs fungerer som udtryk for respondenternes opfattede belæg for betting adfærden og undersøges 

ved nedenstående hypoteser: 

 

𝐻):	𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠ø𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑑𝑒𝑛	𝑜𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

𝐻*:	𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑑𝑒𝑛	𝑜𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

 

3.1.1 KRITIK 

Den kontekstteoretiske indsamling består af flere forskellige studier både i form af målgruppe, dataindsam-

ling og analytisk metode. Validiteten af de pågældende studier varierer som følge af dataindsamlingsmeto-

den. Blandt andet vurderes validiteten af de inddragede kvalitative studier, herunder Lamont & Hing (2020) 

og Lopez-Gonzalez et al. (2020), at være højere end studier af kvantitativ karakter, da hovedpunkterne fra 

denne type research kan uddybes og præciseres umiddelbart. Derudover er den udvalgte research baseret 

på stikprøver, der varierer i demografisk karakteristika fra hinanden, hvilket påvirker den samlede 

generaliserbarhed af de fremførte teoretiske pointer. Desuden er ingen af inkluderede studier 

repræsentative for afhandlingens målgruppe, der i udgangspunktet er danske bettingforbrugere. Genstands-

feltet for undersøgelserne i den indsamlede empiri varierer ligeledes. Her ses eksempler fra både specifikke 
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typer af betting, såsom hestevæddeløb ved Camerer (1998), samt andre typer af hasardspil, som casino-spil 

ved McDougall et al. (2011). 

 

Overordnet vurderes den kontekstteoretiske indsamling er være fyldestgørende for afhandlingens formål 

samt at forskellene i de pågældende studiers metode og datagrundlag bidrager til styrken af den samlede 

validitet for kontekstteorien. Dog er det relevant at pointere at den kontekstteoretiske indsamling er baseret 

på en subjektiv vurdering af studiernes relevans og potentielle bidrag til den forestående analyse. Desuden 

anses en komplet, fuldstændig afdækning af alle teoretiske pointer på områderne inden for både betting, 

gambling og forbrugeradfærd som værende umulig. 

 

3.2 TEORETISK UDGANGSPUNKT 

Baseret på ovenstående kontekstteoretiske afsnit adapteres afhandlingens overordnede model til at inklu-

dere følgende constructs: spænding, økonomiske gevinster & socialitet, social norm, informationssøgning & 

risikoprofil. Disse constructs udgør behavorial, normative og control beliefs i Ajzens (1991) TPB. Desuden 

inkluderes forbrugerens demografiske karakteristika, som baggrundsvariabel for modellen. Den optimerede 

teoretiske model er afbilledet herunder. 
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4 METODE 

4.1 VIDENSKABSTEORI 

Opgavens videnskabsteoretiske udgangspunkt danner rammerne for både de metodiske og analytiske over-

vejelser. Med andre ord formidler videnskabsteorien hvordan der, igennem afhandlingen, tilegnes og bear-

bejdes viden. I denne sektion belyses hvordan de videnskabsteoretiske paradigmer og den dertilhørende 

ontologi, epistemologi og metodologi bidrager til og forklarer både de hidtidige og de senere sektioner af 

opgaven. 

 

Videnskabsteori er den metodiske beskrivelse, forståelse, forklaring og fortolkning af videnssubjekter. Disse 

subjekter er specifikke, afgrænsede udsnit af virkeligheden (Holm, 2018, s. 14). Thomas Kuhn beskriver hvor-

dan den videnskabelige ramme og arbejdet med viden varierer fra videnskab til videnskab. Kuhn betegner 

disse rammer som paradigmer. Paradigmerne er ikke et resultat af den videnskabelige forskning men snarere 

forudsætningen og forståelsen for det videnskabelige arbejde (Holm, 2018, s. 75). Med andre beskriver pa-

radigmet den fælles konsensus, der eksisterer i en videnskab, hvilket desuden eksemplificeres ved Kuhns to 

krav til paradigmedefinitionen: den faglige matrix, der omfatter det fælles sprog og viden, og exemplars, der 

er specifikke eksempler på paradigmets gyldighed (Ibid.). Et skift i paradigme er en substantiel proces, der 

forekommer når det nuværende paradigme ikke kan redegøre for og forklare nye opdagelser (Holm, 2018, s. 

78). Ifølge Kuhn kan paradigmer altså ikke sameksisterer – de er inkommensurable (Holm, 2018, s. 80). I 

videnskabsteori behandles to typer af læren – ontologi og epistemologi. Ontologien beskriver læren om ver-

den – altså de antagelser der eksisterer om verden. Epistemologien relaterer sig til de antagelser der findes 

omkring hvordan viden er mulig, med andre ord læren om viden. Metodologien er et udtryk for de teknikker 

og metoder, der benyttes til at indsamle eller tilegne sig viden. Der har historisk eksisteret adskillige typer af 

videnskab med dertilhørende ontologi, epistemologi og metodologi (Guba & Lincoln, 1994, s. 108). 

 

4.1.1 ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI 

Paradigmers ontologi relaterer sig til den viden og de studier, der eksisterer inden for de videnskabelige ram-

mer. Ontologien er et udtryk for hvordan man, inden for paradigmet, opfatter og forholder sig til viden om 

verden (Presskorn-Thygesen, 2012, s. 5). Inden for både kritisk rationalisme og post-positivisme er ontologien 

baseret på kritisk realisme (Guba & Lincoln, 1994, s. 111). Det betyder at genstande og viden i genstandsfeltet 

eksisterer uafhængigt af den videnskabelige iagttagelse men samtidig er forståelsen af denne viden ufuld-

kommen grundet mangelfulde menneskelige kognitive evner. Desuden afhænger opfattelsen og tilgangen til 

undersøgelser af forskerens synspunkt og baggrund. Viden omkring verden erkendes som objektiv og sand, 
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dog afhængigt af eventuelle subjektive opfattelser af denne. Gennem kritiske undersøgelser og tests kan 

tilegnelsen af viden tilnærme sig sandhed, om end aldrig fuldstændigt (Guba & Lincoln, 1994, s. 110). I af-

handlingen benyttes således en kritisk realistisk ontologi, der antager en objektiv virkelighed under erken-

delse af forskerens indflydelse og opfattelse af denne. 

 

Epistemologien er antagelser omkring viden inden for paradigmet. Det er altså et udtryk for hvordan viden 

kan tilegnes og forholder sig generelt til hvilken viden, der kan opnås om verden inden for de videnskabelige 

rammer. Positivismen og post-positivismen, herunder kritisk rationalisme, deler adskillige karakteristika men 

er særligt forskellig i definitionen af og kriteriet for ny viden. Positivismen behandler videnskab induktivt, idet 

de rene observationer danner grundlaget for teorien. Post-positivismen mener ikke at videnskabsmænd kan 

agere fuldstændigt objektivt i undersøgelsen af observationer, hvorfor den rene observation ikke eksisterer 

(Guba & Lincoln, 1994, s. 110). Modsat positivismen er udgangspunktet for metodologien i kritisk rationa-

lisme deduktiv. Desuden mener Popper ikke at videnskabsmænd kan se sig fuldstændig fri af tidligere under-

søgelser, hvorfor kritisk rationalisme behandler undersøgelser deduktivt. Den deduktive tilgang danner 

grundlaget for effektiv forklaring og kritik af den fremsatte teori (Holm, 2018, s. 50), hvilket bliver udgangs-

punktet for afhandlingen. 

 

Det postpositivistiske paradigme frasiger altså den fuldstændige dualitet, der findes i positivismen. Her kan 

de to elementer ved tilegnelsen af viden, forskeren og objektet, altså ikke komplet adskilles. Samtidig aner-

kender post-positivismen, ligesom positivismen, objektiv viden, dog under den antagelse at forskerens bag-

grund har indflydelse på eventuelle resultater (Guba & Lincoln, 1994, s. 111). Det betyder at blandt andet 

udvælgelsen af teori, opstillingen af hypoteser og vurderingen af resultater er afhængig af forskeren. Anta-

gelsen om objektiv viden og erkendelsen af forskerens indflydelse på og forståelse af denne er kendt som 

modificeret dualitet (Ibid.), hvilket videreføres til denne afhandling. 

 

Positivismen er, som nævnt, baseret på verifikationisme, hvor sandheder udgøres af det beviselige. Med an-

dre ord sker tilegnelsen af viden ved bekræftelse, hvorfor ny viden altid bygger på den eksisterende frem for 

at afvise, såkaldt kumulativ videnskab (Holm, 2018, s. 30). Popper mener at det altid er muligt at finde beviser 

for en påstand, hvorfor det er essentielt at viden tilegnes gennem falsificering. Popper modsætter sig positi-

vismens verifikationsprincip og opstiller asymmetritesen som baggrund for falsifikationskriteriet. I dette 

post-positivistiske paradigme tages afstand fra det positivistiske koncept omkring verifikationisme. Her op-

nås viden i stedet ved falsifikationisme, altså test af hypoteser, der resulterer i ikke-falsificerede hypoteser, 
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der fremstår som sandsynlige sandheder (Guba & Lincoln, 1994, s. 112). I post-positivismen og kritisk ratio-

nalisme er det endelige mål ikke nye og flere sandheder, som i positivismen, men i stedet et forbedret viden-

skabeligt grundlag. Derfor er det essentielt at forskere er indstillet på at adaptere eller helt at opgive viden 

til fordel for nye tilegnelser. I afhandlingen antages objektiv epistemologi med det forbehold at arbejdspro-

cessen er deduktiv. Derfor er denne afhandling, ligesom kritisk rationalisme, indstillet på at teste, adaptere 

og falsificere hypoteser til fordel for et nyt, forbedret vidensgrundlag. Afhandlingen vil gennem statistiske 

analyser ikke bekræfte tendenser og hypoteser men i stedet vil resultatet af disse analyser være at de opstil-

lede hypoteser enten kan afvises eller ikke kan afvises. 

 

4.1.2 METODOLOGI 

Paradigmets metodologi udspringer at de to typer af læren, ontologi og epistemologi. Hvor disse to typer af 

læren beskriver hvilken viden, der findes, og hvorvidt denne kan opnås, relaterer paradigmets metodologi 

sig til, hvordan denne viden undersøges på bedst mulig vis. Metodologien er altså et udtryk for hvilke typer 

af værktøjer, der bør benyttes til at undersøge genstandsfeltet (Presskorn-Thygesen, 2012, s. 6). 

 

Kritisk rationalisme benytter, ligesom positivismen, en kvantitativ metodologi, da formålet er at måle og op-

stille (læs: kvantificere) den objektive viden. Dog tillader det post-positivistiske paradigme en kombination 

af metoder. Desuden tilegnes viden, ifølge post-positivismen, på bedst mulig vis ved at kombinere paradig-

mernes metodologi (Guba & Lincoln, 1994, s. 109). Dette synspunkt videreføres til afhandlingens kontekst, 

hvor Kuhns fremstilling om inkommensurabilitet samtidig afvises. Dette på baggrund af erkendelsen om et 

forbedret grundlag ved paradigmernes og metodernes kombination. Undervejs i opgavens dataindsamling 

benyttes både kvalitativ og kvantitativ metodologi. Her er formålet at udbygge og understøtte den tilegnede 

viden (Stavnsager et al., 2006, s. 113). Med andre ord, vurderes det at afhandlingens genstandsfelt, betting, 

vil kunne uddybes og nuanceres signifikant bedre ved kombinationen af disse metoder. Den kvalitative me-

tode kommer til udtryk ved et fokusgruppeinterview og bidrager til afhandlingens teoretiske grundlag. For 

den kvalitative dataindsamling er formålet at forstå og uddybe sammenhængene i respondenternes bettin-

gadfærd. Derimod er formålet med den kvantitative dataindsamling, at observere og kvantificere adfærden 

hos respondenterne. Objektiviteten i analyserne er hovedfokus gennem afhandlingens analyse, hvor det 

samlede mål er at forklare tendenser (Guba & Lincoln, 1994, s. 110). Desuden tillægges særlig fokus på Pop-

pers falsifikation gennem hele den forestående analyse. Afhandlingen er derfor under indflydelse af de post-

positivistiske tankegange, der tillægger særdeles vægt af den kvantitative metode og samtidig tillader brugen 

af kvalitativ metode. 
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Afhandlingens hovedformål er at kunne forklare adfærd og tendenser. Her er særlig fokus på pointeringen af 

den modificerede dualitet samt kombinationen af metoder, der begge tillægges afhandlingens undersøgel-

ser. Afhandlingens paradigmatiske udgangspunkt bliver derfor det post-positivistiske paradigme, kritisk rati-

onalisme og falsifikationsprincippet. 

 

4.2 TEORETISK INDSAMLING 

Afhandlingens teoretiske udgangspunkt består af en sammensætning af både klassiske, herunder TRA og 

TPB, og nyere teorier ved de specifikke bettingaspekter. Indsamlingen af den klassiske teori stammer fra 

forfatternes baggrundsviden omkring disse. Blandt andet er både TPB og effekthierarkierne behandlet i tid-

ligere studier, hvorfor koblingen mellem disse og afhandlingens kontekst var åbenbar. De kontekstteoretiske 

overvejelser er baseret på en indledende brainstorm, der havde til formål at fremstille alle potentielle sam-

menhænge ved bettingmotivation. Herefter er det teoretiske landskab forsøgt nogenlunde kortlagt. Den 

egentlige indsamling af empiri er sket ved søgninger via CBS’ online bibliotek samt diverse videnskabelige 

databaser som Business Source Complete. Disse søgninger er baseret på relevante keywords, der er resulta-

tet af den indledende brainstorm. Disse keywords omfatter eksempelvis ’betting motivation’ og ’betting ex-

periment’. Et af kriterierne for brugen af den indsamlede teori, er at hvert enkelt studie er peer reviewed, 

hvilket bidrager til den overordnede validitet af afhandlingen. 

 

4.3 KVALITATIV METODE 

Den kvalitative metode bygger på en eksplorativ fremgangsmåde, hvor formålet er at forstå forbrugerens 

meninger og handlinger (Nuttavuthisit, 2019, s. 1). Kvalitative undersøgelser er kendetegnet ved at søge 

mange oplysninger om få enheder, eksempelvis ved interviews. Den kvalitative metode er anvendelig i for-

bindelse med skabe en dybere forståelse for forhold, som kan være vanskelige at forstå blot ved observation 

(Ibid.). I afhandlingen anvendes den kvalitative metode med henblik på henholdsvis at sikre et godt funda-

ment for den kvantitative del samt for potentielt at uddybe afhandlingens teoretiske model og foretage even-

tuelle justeringer. Med andre ord benyttes den kvalitative metode som både konfirmativ og eksplorativ, frem 

for udelukkende eksplorativ, som ellers generelt er kendetegnet ved den kvalitative metode. 

 

4.3.1 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 

Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ metode, hvis formål er at etablere en samtale blandt responden-

terne i fokusgruppen (Stavnsager et al., 2006, s. 106). Størrelsen af fokusgruppen varierer, men udgør typisk 

mellem 6-10 respondenter (Stavnsager et al., 2006, s. 105). Fokusgruppeinterviewet anvendes ofte som en 
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semi-struktureret metode, som kontrolleres af moderator, hvis primære rolle er at styre samtalen. Der stilles 

således store krav til moderators årvågenhed, da der i fokusgruppeinterviews ofte opstår nogle gruppedyna-

mikker som potentielt kan påvirke samtalen i en uhensigtsmæssig retning (Stavnsager et al., 2006, s. 106). 

Formålet med fokusgruppeinterviewet er, aktivt at udnytte gruppedynamikker og opnå en forståelse for, de 

sociale konstruktioner der måtte være i forbindelse med betting. Gruppedynamikkerne repræsenterer én af 

de væsentligste fordele ved fokusgruppeinterviewet, idet en gruppe af mennesker oftest vil skabe et bredere 

spænd af informationer. Desuden fordrer tilstedeværelsen af flere respondenter en dybere diskussion af de 

præsenterede emner. En af udfordringerne ved fokusgruppeinterviewet er, at respondenterne kan påvirke 

hinandens svar indbyrdes i gruppen og desuden kan det være tidskrævende at komme i dybden med hvert 

enkelt udsagn (Stavnsager et al., 2006, s. 107). Sammensætningen af fokusgruppen er afgørende for at sikre 

en relevant dialog imellem respondenterne. Hertil skal det pointeres, at fokusgruppen som udgangspunkt 

ikke bør være hverken for homogen eller heterogen (Halkier, 2008). Ved for homogene fokusgrupper risike-

res det, at den sociale udveksling ikke når et tilstrækkeligt niveau, idet respondenterne helt grundlæggende 

er for ens. Modsat kan der i meget heterogene grupper opstå adskillige uoverensstemmelser, hvilket kan 

forstærke eventuelle alfa effekter (Ibid.). Med andre ord kan disse uoverensstemmelser eller konflikter po-

tentielt undertrykke nogle af respondenterne, hvilket er uhensigtsmæssigt i et fokusgruppeinterview. 

 

I forbindelse med at sammensætte en relevant fokusgruppe baseret på afhandlingens emne og afgrænsning, 

blev respondenter udvalgt baseret på demografiske og socioøkonomiske forhold. Det indledende udvælgel-

seskriterie omfattede hvorvidt respondenterne havde bettet inden for de seneste seks måneder. Baseret på 

kontekstbeskrivelsen samt afhandlingens model, vil respondenter udvælges således, at gruppen hverken er 

for homogen eller heterogen. Eksempelvis danner udvælgelseskriterier som alder og køn grundlaget for ho-

mogenitet, hvor heterogenitet tilføjes i form af respondentens primære beskæftigelse som varierer på tværs 

af respondenterne. Respondenterne er desuden adspurgt vedrørende deres bettingvaner forinden inter-

viewet. Her fandtes indledende tegn på yderligere heterogenitet, idet der var stor adskillelse mellem respon-

denternes overfladiske bettingadfærd såsom frekvens og budget. 

 

Fokusgruppen bestod af otte unge mænd i aldersgruppen 24-26 år, hvoraf alle er bosat i København. Samtlige 

respondenter i den sammensatte fokusgruppe kender hinanden indbyrdes, hvilket forventedes at fordre ind-

byrdes samtale og diskussion af de præsenterede emner. Det skal dog også noteres at det indbyrdes kend-

skab kan føre til en vis bias. Respondenterne kunne risikere at underlægge sig den velkendte hverdagsdyna-

mik og indtage de samme roller som ses i andre sociale sammenhænge (Stavnsager et al., 2006, s. 107). Her 

var moderator særligt opmærksom og den potentielle problematik blev forsøgt afhjulpet med objektivitet og 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 31 af 114 

afklarende spørgsmål (Ibid.). Baseret på kontekstbeskrivelsen, vurderes den sammensatte fokusgruppe at 

være repræsentativ for målgruppen. Fokusgruppeinterviewets primære formål er at undersøge hvorvidt op-

gavens teoretiske model med dertilhørende constructs kan understøttes af forbrugere i målgruppen. Som 

nævnt tidligere anvendes fokusgruppen således både konfirmativt og eksplorativt med det formål at kunne 

udforme afhandlingens kvantitative grundlag i form af et spørgeskema. Formålet med fokusgruppen blev 

således indledningsvist præsenteret, og respondenterne blev opfordret til, så vidt muligt, at holde sig inden 

for det ønskede emne. Desuden blev enkelte praktiske elementer forklaret for at sikre et godt flow undervejs. 

Grundet Covid-19 blev fokusgruppeinterviewet afholdt online via Microsoft Teams, hvilket medførte særlige 

forhold, herunder at kommentarer og inputs fra respondenterne skulle ske ved virtuel håndsrækning hvis 

nødvendigt. 

 

Fokusgruppeinterviewet bestod af en semi-struktureret spørgeramme med henblik på hverken at lede eller 

påvirke respondenternes udsagn. Denne spørgeramme fremgår af bilag 6.1. Det blev tilstræbt, at spørgsmål 

blev stillet åbent for at fordre samtale indbyrdes i fokusgruppen. Den semi-strukturerede tilgang stillede 

store krav til moderators årvågenhed – særligt i forbindelse med at samle op på løse udsagn og holdninger 

(Stavnsager et al., 2006, s. 106). Da fokusgruppeinterviewet forløb online, skærpedes kravene til moderators 

evne til at lede diskussionen. Af samme årsag dannede ’probing’ grundlaget for moderators styring af sam-

talen. Probing er en motivationsteknik, som anvendes med henblik på at sikre, at samtlige respondenter 

deltager aktivt i samtalen (Malhotra et al., 2017, s. 186). Teknikken indebærer, at moderator løbende opfor-

drer respondenterne til at bidrage med deres syn eller kommentarer til det givne emne (Stavnsager et al., 

2006, s. 107). Et eksempel på probing er: ’Er I andre enige i det udsagn – hvorfor/hvorfor ikke? Har I noget at 

tilføje?’. 

 

Efter indhentelse af respondenternes samtykke blev fokusgruppeinterviewet optaget og senere transskribe-

ret efter danske standarder (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 237). Formålet med transskriberingen er primært 

at være i stand til at kunne anvende fokusgruppeinterviewet som en integreret del af afhandlingen (Nut-

tavuthisit, 2019, s. 240). Af samme årsag blev transskriberingen foretaget umiddelbart efter fokusgruppein-

terviewet var gennemført. En af de største fordele ved en transskribering er, at alle respondenternes præcise 

udtalelser er tilgængelige, hvilket faciliterer anvendelsen af fokusgruppeinterviewet som belæg gennem af-

handlingen (Ibid.). Transskriberingen er centreret omkring udtalelser og refleksioner som bidrager til afhand-

lingens kontekst og model, hvorfor grin eller indbyrdes kommentarer, som ikke relaterer sig til emnet, er helt 

eller delvist udeladt fra transskriberingen. Transskriberingen fremgår af bilag 6.2. 
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4.3.2 RESULTATER AF FOKUSGRUPPEN 

Afhandlingens analytiske struktur er hidtil udelukkende baseret på teoretiske overvejelser fra både forbru-

geradfærdsuniverset samt teori specifikt relateret til opgavens kontekst, betting. På trods af at det teoretiske 

udgangspunkt, i form af TRA og TPB, er hjørnesten af litteraturen og at de bagvedliggende motivationsfakto-

rer og constructs fra bettingteorien vurderes som velfunderet, findes det yderst relevant at teste den opstil-

lede model. Denne indledende test sker ved et fokusgruppeinterview, hvor formålet er at afdække relevante 

mønstre i respondenternes motivation og adfærd. Disse mønstre danner grundlaget for eventuelle adapte-

ringer af opgavens teoretiske constructs. Her vurderes altså hvorvidt de opstillede constructs bør indgå i 

modellen og på hvilken måde. 

 

4.3.2.1 ATTITUDE 

Blandt fokusgruppens respondenter fandtes en tydelig positiv attitude overfor betting. Respondent 1 sagde 

blandt andet: ”Ja jeg tror bare jeg ville sige jeg ved jo godt det er dumt men jeg synes det er hyggeligt og jeg 

synes det er sjovt.” (bilag 6.2, ll. 655-657). Respondent 4 beskriver årsagen til bettingaktivitet på en samme 

måde (bilag 6.2, l. 662). Den positive attitude der er at finde blandt alle respondenterne, var klart forventelig, 

da det indledende udvælgelseskriterie for deltagelse var bettingaktivitet inden for de seneste seks måneder. 

Respondenterne beskriver også hvordan attituden er vedvarende på trods af økonomiske konsekvenser eller 

personlige omstændigheder. Respondent 4 sammenligner bettingtab med omkostningerne forbundet med 

forlystelsesture: ”Man ved godt det er 150 kroner ud ad vinduet (…). Det er lidt det samme med odds en gang 

i mellem.” (bilag 6.2, ll. 376-377). Respondent 3 forklarer den vedvarende attitude således: ”Vi oddser egent-

lig bare sådan vi egentlig ligeglade om vi er glade eller kede af det. Eller ingen penge har eller har penge.” 

(bilag 6.2, ll. 520-521). 

 

Af fokusgruppeinterviewet kan det udledes af respondenternes attitude overfor betting er afhængig af den 

opfattede tilføjede grad af spænding. Respondent 2 forklarer således: ”Ja det er primært det vi i hvert fald 

går efter [at tilføje spænding til det at se kampe]. Vi vinder aldrig.” (bilag 6.2, l. 90). Her er attituden og deraf 

intentionen om bettingadfærd altså direkte afhængig af den tilføjede spænding. Respondent 4 beskriver 

hvordan oplevelsen af en fodboldkamp intensiveres ved den tilføjede spænding fra betting (bilag 6.2, ll. 133-

134). Adskillige af de andre respondenter forklarer hvordan bettingforbrug, og potentielle tab, ikke anses 

som en økonomisk konsekvens men snarere et tilkøb af spænding. Respondent 7 forklarer: ”Men det er også 

fordi jeg ser det lidt som om at de penge jeg oddser for, der køber jeg noget underholdning eller noget spæn-

ding” (bilag 6.2, ll. 876-878). Deraf bekræftes den teoretiske sammenhæng mellem spænding, attitude og 
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intention i en bettingkontekst, hvorfor variablen beholdes i afhandlingens model og de dertilhørende hypo-

teser fastholdes. 

 

Det økonomiske incitament for betting varierer på tværs af fokusgrupperespondenterne. Hos nogle respon-

denter ses et tydeligt valg om en strategisk tilrettelæggelse, der har til formål at optimere den potentielle 

profit. Respondent 8 siger: ”Vi lægger en fast strategi hver morgen, så det er vi ved, hvad det er, vi helt præcist 

har ude, og hvad chancen og det reelle beløb, vi kan tabe er.” (bilag 6.2, ll. 270-271). På trods af dette, ses en 

bred enighed om at den økonomiske motivation ikke er en af årsagerne til bettingaktivitet, blandt andet siger 

respondent 7: ”(…) men altså rent økonomisk så tror jeg det en ting er, at det ikke er økonomisk fordelagtigt 

at oddse i forvejen (…)” (bilag 6.2, ll. 547-548), hvortil respondent 4 tilføjer: ”(…) altså man gør det jo ikke for 

at blive millionær. Hvis man gør det, så er det nok den forkerte branche man er i.” (bilag 6.2, ll. 666-667). 

Desuden forklarer respondenterne at udsigten til monetært overskud fra bettingaktiviteter ikke er realistisk 

samt at deres personlige aktivitet enten er ikke-profitable eller i underskud (bilag 6.2, ll. 626-627). 

 

Derudover er respondenterne enige om at personlige økonomiske omstændigheder absolut ingen indfly-

delse har, eller må have, på bettingaktivitet, her nævner respondent 4: ”(…) jeg ville aldrig oddse hvis det var 

fordi jeg skulle bruge dem.” (bilag 6.2, l. 139). I forlængelse af dette forklarer respondent 7: ”Det er ikke 

varmeregningen der står og vælter med om AGF de vinder eller ej.” (bilag 6.2, l. 145). Den økonomiske moti-

vation er altså ikke eksplicit til stede hos fokusgrupperespondenterne. Snarere findes det økonomiske incita-

ment som en del af spændingen. Respondent 3 forklarer således: ”Pengene er jo den der lille bonus. Hvis man 

vinder.” (bilag 6.2, l. 687). Den eventuelle påvirkning på attituden fra de økonomiske gevinster, vurderes altså 

at være afdækket under det eksisterende construct spænding. Derfor udelukkes constructet økonomiske ge-

vinster fra afhandlingens model på trods af det ellers velfunderede teoretiske grundlag. Samtidig udelades 

𝐻& om den eksplicitte påvirkning fra det økonomiske incitament på attituden fra de senere undersøgelser. 

Det findes særligt interessant at fokusgrupperespondenterne tillægger særdeles motiverende effekt til en 

faktor, der ikke er afdækket af opgavens nuværende teoretiske model. Respondent 5 siger: 

 

”Men også helt klart når det er der kommer nogle store kampe især ved slutrunder, EM, VM og Champions 

League og så videre. Så snakker man med hinanden og siger skal vi ikke lige se om vi kan lave en kupon 

sammen eller et eller andet ikke.” (bilag 6.2, ll. 1013-1015). 

 

Spektaklet omkring specifikke kampe synes altså at bidrage til respondenternes bettingaktivitet, hvilket re-

spondent 4 forklarer således: ”Bare det når det er stort, så er det lidt federe, og det både federe at se, for der 
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sker noget mere omkring det. (…) Der er noget mere media. Der er flere statistikker.” (bilag 6.2, ll. 443-445). 

Respondent 3 uddyber sammenhængen mellem disse større events og de sociale omstændigheder der med-

følger: ”Det er egentlig bare sådan hvis der er gode kamp i Champions League. (…) Det er så der hvor vi tager 

over til drengene og ser en god kamp og så oddser vi på de kampe der bliver spillet (…)” (bilag 6.2, ll. 521-

524). På baggrund af disse belæg, vurderes det relevant at undersøge sammenhængen mellem bettingatti-

tude og events. Grundet det manglende teoretiske grundlag, bør disse events indgå som del af opgavens 

spænding-construct. 

 

Blandt fokusgrupperespondenterne forklarer flere at bettingaktiviterne udføres sammen med andre venner 

(bilag 6.2, l. 16; bilag 6.2, ll. 85-86). Derudover better flere respondenter sammen med familiemedlemmer, 

blandt andet respondent 1, der siger: ”Jeg oddser sammen med min bror og min far. Vi har sådan en odds-

klub.” (bilag 6.2, ll. 106-107). Fællesskabet omkring bettingadfærd er en tydelig indikator på, at det sociale 

aspekt ved betting og referencegruppens bettingaktivitet har positiv indflydelse på attituden. Desuden ses 

en tendens til, at informationssøgningen op til bettingaktivitet mindskes, når der bettes i sociale sammen-

hænge. Hertil forklarer respondent 6: ”Det er hvis jeg lige får et lille bip af Jens Ulrich, min far [at jeg better]. 

Hvis han lige skriver om vi ikke skal smide på at Brøndby taber, så smider vi lige på at Brøndby taber.” (bilag 

6.2, ll. 50-51). Det sociale aspekt forbundet med bettingadfærd er desuden en klar motivationsfaktor for 

fokusgrupperespondenterne. Eksempelvis udtaler respondent 4: 

 

”Altså jeg ville jo også forklare det med at jeg synes det er sjov og jeg bruger meget tid med Bastholm på at 

snakke om sport og gennemgå kampe og sådan noget, og jeg synes også, det er hyggeligt og socialt, at vi 

gør det (…)Så det er lige så meget det sociale aspekt der er ind over.” (bilag 6.2, ll. 662-666). 

 

Blandt deltagerne er der generel enighed omkring den motiverende effekt ved socialiteten (bilag 6.2, l. 162; 

bilag 6.2, l. 670; bilag 6.2, l. 691). Respondent 2 forklarer derudover at betting kan agere en såkaldt dårlig 

undskyldning for at socialisere (bilag 6.2, ll. 222-223). Socialitet bibeholdes derfor i opgavens teoretiske struk-

tur og undersøges den respektive hypotese. 

 

4.3.2.2 SUBJEKTIVE NORM 

Den subjektive norm ved betting er teoretisk forklaret hovedsageligt ved de sociale normer omkring bettin-

gaktivitet blandt andet ved gruppepres og gruppeaccept. Som nævnt i ovenstående afsnit omkring de sociale 

aspekter ved betting, synes fokusgrupperespondenterne ikke at være påvirket af nogen form for gruppepres 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 35 af 114 

eller trang til gruppeaccept. Det er i stedet primært hyggen, der spiller en rolle under sociale omstændighe-

der (bilag 6.2, ll. 133-134; bilag 6.2, ll. 86-87). Respondent 6 nævner blandt andet: ”Så er der lidt hygge med 

personen jeg oddser med, og hvad kan man sige, hvis det så går hen og vinder, så er det sjovt nok også.” 

(bilag 6.2, ll. 256-257). Der kan altså ikke udledes mønstre omkring potentielt gruppepres eller -accept blandt 

fokusgruppens medlemmer. Derudover ses en tendens til at respondenterne i fokusgruppen mener, at bet-

ting er associeret med et mere positivt samfundsstigma end andre typer for gambling. Flere respondenter 

erklærer sig enig i denne betragtning, som respondent 7 forklarer således: ”Altså sådan stereotypisk der inde 

i mit hoved, der er folk der går på kasino, altså det er sådan meget mere ludomanagtigt end at smide 200 på 

FCK-sejr.” (bilag 6.2, ll. 789-790). Respondent 7 uddyber senere at de sociale normer ikke har effekt på hans 

bettingadfærd samt at nogle bettingudbydere forsøger at påvirke netop disse ved hjælp af deres reklamer: 

 

”Nogle af de der reklamer der har været, jeg kan ikke huske om det er Danske Spil der har de der hvor de 

siger fordi vi er oddsere eller sådan et eller andet hvor man så ser en hel hær af folk der går med odds flag 

ned over en bakke og sådan noget. Så er det sådan nogle stereotype mænd der står med en hund som pisser 

ud ad vinduet fordi han er mere optaget af at se fodbold end at gå tur med hunden og sådan noget. Det sy-

nes jeg faktisk er lidt irriterende.” (bilag 6.2, ll. 962-967). 

 

Respondenterne finder altså ikke nogen særlig effekt ved de sociale normer. Desuden varierer opfattelsen af 

disse normer blandt både forbrugere og udbydere, hvilket kan være en indikation på den lave betydning af 

disse. Generelt findes dermed ikke belæg for at opretholde den sociale norm som afgørende construct for 

intention om bettingadfærd. Deraf vurderes det at dette construct sammen med subjektiv norm skal udgå af 

afhandlingens struktur samt at hypoteserne, 𝐻#	&	𝐻(, om eventuel påvirkning udelades fra de senere analy-

ser. 

 

4.3.2.3 PBC 

Den opfattede kontrol hos forbrugerne afhænger grundlæggende af den opfattede prædiktionsevne samt 

objektive grad af og tilgang til informationssøgning. Blandt fokusgrupperespondenterne ses bred enighed om 

at det evnebaserede element i betting spiller en stor rolle. Respondent 7 forklarer hvordan informationssøg-

ningen styrker belægget for det valgte bet: ”Altså vi tror jo vi har en reel ide (…) vi kan ligesom gøre vores 

eget for at gøre vores forarbejde godt og derfor skabe en større chance for at vinde.” (bilag 6.2, ll. 792-797). 

I forlængelse af dette nævner respondent 4 at de evnebaserede spil er at foretrække frem for gambling ba-

seret udelukkende på chancer (bilag 6.2, ll. 803-805). 
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Størstedelen af respondenterne føler samtidig stor tiltro til deres egne evner, i særdeleshed når bettingad-

færden er indledt med dybdegående informationssøgning. Dette forklares blandt andet af respondent 5: 

”Altså når jeg sidder og har brugt lang tid på at lave et odds, så er jeg selvfølgelig game på at det her lort nok 

skal gå hjem.” (bilag 6.2, ll. 602-603). Hertil beskriver respondent 7: ”(…) jeg er overbevist om at jeg har 

fundet den gyldne vej der, ikke.” (bilag 6.2, l. 101). Informationssøgningen spiller forskellig rolle på tværs af 

fokusgrupperespondenterne. Nogle respondenter har en fast strategisk rutine, der danner grundlaget for 

informationssøgningen og belægget for deres bettingadfærd blandt andet respondent 4 og 8 (bilag 6.2, ll. 

67-70). I forlængelse af dette nævner respondent 5 hvordan hans tilgang til betting har ændret sig de seneste 

år. I et forsøg på at facilitere informationssøgningen, har respondent 5 udelukket adskillige sportsgrene og 

sportsligaer til nu kun udelukkende at bette på én sportsliga og én type af bet (bilag 6.2, ll. 380-387). Andre 

respondenter beskriver et løsere forhold til informationssøgningsprocessen. Her nævner respondent 2: 

 

”Altså vores taktik er faktisk overhovedet ikke en taktik. Det ville være synd at sige. (…)som regel så oddser 

vi næsten bare på favoritter eller på mål der bliver scoret i selve kampen. (…) Så vi kigger faktisk bare stort 

set på favoritterne og tænker de vinder sikkert igen.” (bilag 6.2, ll. 359-364) 

 

Respondent 7 forklarer hvordan sin informationssøgning egentlig består i den baggrundsviden han har om 

holdene. Gennem blandt andet information på sociale medier opnår respondenten en styrket mavefornem-

melse og dermed en øget opfattet prædiktionsevne (bilag 6.2, ll. 401-405). Respondenterne i fokusgruppen 

benytter sig af adskillige kilder til information. Flere respondenter forklarer hvordan anbefalinger fra perso-

ner i referencegruppen har stærk indvirkning (bilag 6.2, ll. 180-182). Desuden tillægges en del vægt til fælle-

skaber på diverse sociale medier. Respondent 4 nævner i denne sammenhæng: 

 

”Vi begyndte lidt at følge med i, hvor meget han vandt og han vandt ret meget. Det var bare en sådan en 

helt normal person ligesom os. Så begyndte vi faktisk at spille mange af hans spil, og det var ikke fordi vi 

vidste noget om det. Men han lavede bare nogle lange analyser, og det gav fin mening.” (bilag 6.2, ll. 483-

486) 

 

Flere af de andre respondenter udtaler at de følger flere forskellige såkaldte bettingeksperter både via sociale 

medier samt på andre sider og i podcastformat (bilag 6.2, ll. 460-467; bilag 6.2, ll. 480-487). Graden af tillid 

til disse eksperter afhænger hovedsageligt af ekspertens bettinghistorik. Jo højere ekspertens indtjening, des 

større grad af tillid fra respondenterne (bilag 6.2, ll. 472-478). Af disse årsager er det interessant at undersøge 

tilgangen til og graden af informationssøgning på en større skala. Informationssøgningen bibeholdes derfor i 
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afhandlingens teoretiske udgangspunkt og undersøges ved de tidligere opstillede hypoteser. Her undersøges 

altså både den opfattede prædiktionsevne, den objektive grad af information og tilgangen til informations-

søgning, herunder blandt hvilke informationskilder, der vurderes relevante af bettingforbrugerne. 

 

Respondenterne synes ikke at være direkte påvirket af deres risikoattitude i udgangspunktet. Der ses en ge-

nerel risikovillighed på tværs af alle respondenterne, hvilket stemmer overens med deres deltagelse i bettin-

gadfærd. Den interne vurdering af sandsynligheder er påvirket af diverse faktorer, som eksempelvis informa-

tionssøgningen og de sociale omstændigheder. Derudover er vægten af nytten samt selve nyttetypen af-

hængig af de interne præferencer. Eksempelvis vil nogle respondenter beskrive den opfattede nytte som 

resultat af spændingen og den sociale kontekst hvorimod andre vil beskrive det økonomiske resultat af bet-

tingadfærden. Disse indirekte påvirkninger på risikovilligheden bliver beskrevet undervejs ved opgavens te-

oretiske constructs, hvorfor risikoprofilen som separat construct er unødvendig. Baseret herpå ændres risi-

koprofilen til at være en baggrundsvariabel på linje med de demografiske faktorer. Dermed vil analysen ikke 

specifikt undersøge risikoprofil, men det anerkendes at denne faktor kan have indflydelse på bettingadfær-

den hos nogle forbrugere. Deraf udelades hypotese 𝐻* om risikoprofilens direkte påvirkning på PBC fra af-

handlingens analyse. 

 

Den opfattede kontrol over adfærden og intentionen om adfærd synes at være stærkt påvirket af en anden 

faktor. På tværs af samtlige fokusgrupperespondenter ses en tendens til at være påvirket af de seneste per-

sonlige bettingresultater – det vil sige at hvis tidligere bets har været succesfulde synes den opfattede kontrol 

højere og intentionen om adfærd stærkere. Derudover virker respondenternes attitude overfor betting mere 

positiv, når den personlige aktivitet har været succesfuld. Respondent 7 forklarer: ”(…) min oddsaktivitet den 

stiger når jeg har succes. Altså ikke i mit liv men på mine odds.” (bilag 6.2, ll. 1009-1010). Andre respondenter 

understøtter dette fænomen (bilag 6.2, ll. 33-34; bilag 6.2, ll. 208-211; bilag 6.2, ll. 239-240). Respondent 5 

forklarer: "Går det godt for en så er man tilbøjelig til også at spille mere” (bilag 6.2, ll. 1012-1013). Kriterierne 

for udvælgelsen af specifikke bets samt graden af informationssøgning bliver reduceret i forbindelse med at 

følelsen af momentum stiger. Respondent 5 siger blandt andet: ”Jeg vil aldrig nogensinde starte med at smide 

penge efter chilensk, anden eller tredje division bare ved at overføre direkte fra min konto. Det skal være, hvis 

jeg vinder noget og så du ved spiller videre.” (bilag 6.2, ll. 171-174). Følelsen af momentum synes at øge den 

opfattede kontrol over aktiviteten og synes samtidig at øge respondenternes opfattede prædiktionsevne. 

Denne følelse er beskrevet i teorien som en del af den opfattede prædiktionsevne i informationssøgningen. 

Her er tale om en kombination af øget konfidensniveau (Hall et al., 2007) samt opfattelsen af egen viden 

omkring et specifikt bet (Taormina, 2009; Pitt el al., 2017). Den specifikke følelse af momentum fremstår ikke 
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eksplicit af den teoretiske del, men snarere som en del af informationssøgningen. Baseret på ovenstående 

resultater fra fokusgruppen vurderes det at momentum bør tilføjes som eksplicit construct i afhandlingens 

teoretiske model og undersøges ved nedenstående hypoteser: 

 

𝐻"+:	𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠ø𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔. 

𝐻"":	𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑑𝑒𝑛	𝑜𝑝𝑓𝑎𝑡𝑡𝑒𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

 

Til sidst er det bemærkelsesværdigt at flere af respondenterne er påvirket af de følelser, der er tillagt de 

pågældende hold i ethvert bet. Særligt kan respondenternes yndlingshold have en betydelig effekt på deres 

beslutningsproces. Blandt andet nævnes det af respondent 4 således: ”Det ville jeg heller aldrig gøre [bette 

imod yndlingshold]. Aldrig i mit liv ville jeg oddse imod Brøndby” (bilag 6.2, l. 432). Beslutningsprocessen hos 

respondent 1 synes ligeledes påvirket af dette element: ”Men jeg oddser heller aldrig på Real eller Arsenal, 

det er bare sådan et princip. Jeg kan sgu ikke styre det.” (bilag 6.2, ll. 435-436). Det vurderes ikke at disse 

udtalelser er stærke nok til at retfærdiggøre tilføjelse af endnu et construct, men det er dog en relevant 

observation. Resultaterne fra fokusgruppen og deres påvirkning på afhandlingens teoretiske udgangspunkt 

findes opsummeret i figur 3. Ændringerne til denne består af udelukkelsen af økonomiske gevinster og social 

norm, ændringen af risikoprofil fra construct til baggrundsvariabel samt inklusionen af momentum som se-

parat construct. 
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4.4 KVANTITATIV METODE 

Den kvantitative metode har til formål at karakterisere forbrugernes adfærd ved hjælp af statistiske analyser 

(Stavnsager et al., 2006, s. 119). Denne analysedel er baseret på den forudgående teoretiske indsamling og 

de justeringer, der måtte være som følge af den kvalitative data. Det vil sige at afhandlingens kvantitative del 

bygger på det optimerede teoretiske udgangspunkt. Kvantitativ metode er generelt karakteriseret ved præ-

sentationen af numerisk data og ved stikprøver, der er langt større end ved kvalitativ metode (Stavnsager et 

al., 2006, s. 120). I denne undersøgelse består den kvantitative metode af en dataindsamling ved hjælp af 

spørgeskema. Resultaterne af dette spørgeskema skal derefter hjælpe til at teste afhandlingens fremstillede 

hypoteser (Ibid.). I følgende afsnit præsenteres de bagvedliggende overvejelser forinden den egentlige 

dataindsamling, hvilket både inkluderer sammensætningen af målevariable samt den tekniske udformning 

og den egentlige distribution af spørgeskemaet. 

 

4.4.1 CONSTRUCTS 

Opgavens teoretiske udgangspunkt består af fire bagvedliggende constructs, der har til formål at forklare og 

uddybe resterende, oprindelige hovedconstructs fra TPB: attitude, PBC og intention. Derudover benyttes 

forbrugerdemografi og risikoprofil som baggrundsvariable for modellen. Den kvantitative dataindsamling har 

til formål at afdække den teoretiske baggrund på bedst mulig vis, hvorfor det er essentielt at understøtte 

opbygningen af spørgeskemaet med testede, velfunderede målevariable. Den specifikke sammensætning og 

udformning af hvert enkelt construct, kan være vanskelig, idet der skal foretages en vurdering mellem con-

structets afdækningsgrad og omfanget af spørgeskemaet for respondenterne (Hair et al., 2014, s. 605). Over-

ordnet ønskes et spørgeskema, der fremstår overskueligt for respondenterne for at undgå uafsluttede be-

svarelse og bibeholde et vedvarende engagementet igennem den fulde besvarelse. Desuden opstilles et krav 

om minimum to målevariable for hvert construct for at sikre identificerbare constructs samt at øge forkla-

ringsgraden af den kvantitative dataindsamling (Hair et al., 2014, s. 608). Afhandlingens endelige spørge-

skema fremgår af bilag 7.2. 

 

Operationaliseringen af de enkelte constructs bør som udgangspunkt foretages identisk med tidligere under-

søgelser, der har testet og målt disse constructs. Det kan dog være nødvendigt at foretage adapteringer eller 

skabe helt nye målevariable og skalaer afhængigt af konteksten (Hair et al., 2014, s. 567). Hertil skal det 

bemærkes at afhandlingens kontekst afviger fra den oprindelige teoretiske kontekst ved TPB, der, som 

nævnt, ikke er baseret på betting- og gamblingindustrien. Gennem hele spørgeskemaet har det desuden væ-

ret nødvendigt at oversætte samtlige udnyttede variable, der figurerer på engelsk i deres oprindelige form. 

Dette kan forårsage semantiske udfordringer både i form at specifikke ord og formuleringer, hvilket påvirker 
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variablenes måleevne. Udformningen af afhandlingens spørgeskema er så vidt muligt baseret på eksiste-

rende studier med lignende constructs. Herunder forklares og evalueres variablene tilknyttet hvert enkelt 

construct. 

 

Bettingadfærd er præciseret ved seks variable, der undersøger specifikke karakteristika ved respondenternes 

bettingadfærd. Respondenterne blev bedt om at rangere deres bettingfrekvens på en nominal skala med 

seks prædefinerede svarmuligheder fra ’5-7 dage om ugen’ til ’en gang hver sjette måned’ (Jensen & Knud-

sen, 2016, s. 16). På samme måde blev respondenterne blev om at beskrive deres månedlige bettingforbrug 

på en lignende skala med fem prædefinerede svarmuligheder fra ’mindre end 250 kr.’ til ’mere end 5.000 kr.’ 

Respondenterne blev bedt om yderligere at karakterisere deres bettingadfærd ved at besvare hvorvidt deres 

bettingaktivitet var online, offline eller begge samt hvor mange forskellige bettingudbydere, der benyttedes. 

Til sidst blev respondenterne adspurgt hvor mange forskellige sportsgrene de bettede på. Disse variable er 

adapteret fra Hing et al. (2018, s. 419), der benytter lignende spørgsmål. I denne sektion er desuden tilføjet 

to variable med det formål at afdække indflydelsen af respondenternes yndlingshold på bettingadfærden, 

som nævnt i fokusgruppeinterviewet. Eksempelvis når adspurgt om det at bette på sit yndlingshold, udtaler 

respondent 4 i fokusgruppeinterviewet: ”Det ville jeg heller aldrig gøre. Aldrig i mit liv ville jeg oddse imod 

Brøndby.” (bilag 6.2, l. 429). Denne samt lignende udtalelser har bidraget til inddragelsen af variable i spør-

geskemaet relateret specifikt til respondenternes yndlingshold – eksempelvis adfærd_8 ’Jeg er mere tilbøje-

lig til at bette når mit favorithold spiller’. 

 

Afhandlingens spænding construct adapteres gennem uddrag fra Gambling Outcome Expectancies Scale 

(GOES) (Flack & Morris, 2015, s. 1566) og Modified Gambling Motivation Scale (MGMS) (Shinaprayoon et al., 

2018, s. 116). Den sammensatte skala er baseret på fem variable fra GOES og tre variable fra MGMS, der alle 

beskriver konceptet, som beskrevet af fokusgrupperespondenterne, som eksempelvis ”Gambling is about 

enjoying intensive feelings” (Flack & Morris, 2015, s. 1568) og ”It [gambling] gives me a thrill or strong sen-

sation.” (Shinaprayoon et al., 2018, s. 133). En af variablene adapteres fra Parker et al. (2016, s. 128) for at 

kunne undersøge værdien af den opfattede spænding. Det vurderes ikke at være fordelagtigt at 

operationalisere skalaerne i deres fuldstændighed, da det vil medføre et særdeles omfattende spørgeskema. 

Desuden er både GOES og MGMS udformet med det formål at måle flere typer af motivations-faktorer, 

hvoraf flere ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de hidtige undersøgelser i denne opgave. Alle tre 

skalaer følger Likert skalaer, hvor 7-punktsskalaen fra MGMS videreføres til afhandlingens sammensatte 

skala. Der tilføjes desuden en variabel til spænding constructet med det formål at afdække effekten af større 

events, som beskrevet i fokusgruppen. 
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Socialitet operationaliseres ved GOES og Reasons for Gambling Scale (RGS) (Luceri & Vergura, 2015). Begge 

skalaer behandler de sociale omstændigheder ved fire variable hver (Flack & Morris, 2015, s. 1570; Luceri & 

Vergura, 2015, s. 38). Disse variable adapteres og antallet reduceres for at øge over-skueligheden af 

spørgeskemaundersøgelsen for respondenten. For at simplificere gennemførslen af spørgeskemaet for 

respondenten bygger socialitet, ligesom spænding og de resterende skala-variable herunder, på en 7-punkts 

Likert skala. 

 

Informationssøgning konceptet dækker over både respondenternes egen opfattede evne til at søge belæg 

for et specifikt bet, respondenternes villighed til at bette på intuition samt effekten af specifikke informati-

onskilder. Her adapteres Bhargave et al. (2016, s. 703) til at afdække egen evne til informationssøgning og 

Hing et al. (2018, s. 419) for at undersøge impulsivitet i forbindelse med informationssøgning. Desuden 

tilpasses Timmers & Glas’ (2010, s. 67) skala omkring informations-kilder ved studieopgaver til afhandlingens 

kontekst. Derudover tilføjes tre variable til at afdække situationsspecifik informationssøgning. Særligt er her 

tale om situationer, der er relateret til potentielle ændringer i informationssøgningsprocessen i henholdsvis 

sociale sammenhænge, som følge af tidligere tab og ved lavere økonomisk råderum. Disse variable forsøger 

at afdække situationer berørt i fokusgruppeinterviewet (bilag 6.2, ll. 86-87; bilag 6.2, ll. 289-290; bilag 6.2, ll. 

617-618). 

 

Den kvantitative dataindsamling behandler constructet momentum baseret på adskillige udtalelser fra fo-

kusgruppeinterviewet (bilag 6.2, ll. 33-34; bilag 6.2, ll. 171-174; bilag 6.2, ll. 239-243; bilag 6.2, ll. 573-576). 

Her blev omtalt hvordan både tab og gevinst kan påvirke intentionen om fremtidig bettingadfærd. Denne 

type af tilbagevindingscirkel og momentum inden for betting er ligeledes bekræftet af anden research (La-

mont & Hing, 2020, s. 195). For at kunne afdække disse særlige forhold på bedst mulig vis adapteres og 

uddybes én specifik variabel, variabel 7, fra Canadian Problem Gambling Index (Ferris & Wynne, 2001, s. 39). 

Momentum består således af fire variable hvoraf to er relateret til tilbagevindingscirklen og to er relateret til 

momentum ved gevinst. 

 

Attitudekonceptet afdækkes i dataindsamlingen af to variable, der er adapteret fra Attitude Towards Gamb-

ling Scale (ATGS) (Orford et al., 2009, s. 44). Denne skala undersøger ved hjælp af 14 variable respondeternes 

attitude overfor gambling. Antallet af variable er reduceret og indholdet af variablene er tilpasset 

afhandlingens kontekst. Chang (2017, s. 493) fremhæver betydningen af specifikke nøgleord, såsom ’kan lide’ 

og ’god’, ved undersøgelsen af attitude, hvilket den semantiske formulering af de to præciserede variable er 
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baseret på. Afhandlingens målevariable lyder derfor ’Jeg kan godt lide at bette’ og ’Jeg har generelt gode 

oplevelser med betting’. 

 

Chang (1998) undersøger den opfattede kontrol i en sammenligning af TRA og TPB baseret på amoralsk ad-

færd. Her udgøres PBC konceptet af tre variable, der følger en 7-punkts Likert skala. Disse tre variable adap-

teres til afhandlingens kontekst og videreføres til spørgeskemaet. Respondenternes intention om bettingad-

færd præciseres ved to målevariable. En målevariabel er adapteret fra Hansen (2005, s. 429), der undersøger 

købsintention for to specifikke forbrugsgoder. Denne variabel tilpasses bettingkontekst og videreføres ellers 

direkte til opgavens spørgeskema. Den anden målevariabel tilføjes for at opfylde det tidligere opstillede mål 

om minimum to målevariable pr. construct. Denne variabel kreeres med inspiration fra Hansen (2005). Begge 

variable følger, ligesom opgavens andre skalavariable, en 7-punkts Likert skala. 

 

Den kvantitative dataindsamling indeholder, udover de teoretiske constructs, variable, der har til formål at 

karakterisere respondenterne og deres bettingadfærd. Disse variable er ikke baseret på specifik teori men 

snarere en overordnet vurdering af relevante karakteristika. Denne vurdering er foretaget baseret på de kon-

tekstteoretiske overvejelser samt hvilke karakteristika, der vurderes som relevante i fokusgruppeinterviewet. 

På trods af at disse variable ikke er inkluderet eksplicit i opgavens teoretiske udgangspunkt, findes det yderst 

relevant at undersøge diverse faktorer såsom respondenternes risikoprofil, deres opfattelse af acceptabel 

bettingadfærd samt en vurdering af hvorvidt respondenterne har været i kontakt med eller oplevet ludoma-

niske tendenser. Herunder ses en opsummering af spørgeskemaet variable og konstruktioner samt hvilken 

empiri, der agerer udgangspunkt for de respektive skalaer og spørgsmål. 
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4.4.2 PATHS & SPØRGSMÅL 

Forinden den egentlige kvantitative dataanalyse, er det relevant at belyse sammenhængene i opgavens ana-

lytiske struktur og teoretiske udgangspunkt. Dette gøres for at undersøge hvilke sammenhænge, der ønskes 

analyseret ved hjælp af SEM analysen. Her er det vigtigt at forstå og specificere de enkelte paths, da SEM 

analysen undersøger disse simultant. En uddybende metodisk klarlægning af SEM analysen findes i afsnit 4.5. 

I figur 5 er udspecificeret de pågældende paths i modellen og desuden er de opdaterede constructs, baseret 

på fokusgrupperesultaterne, inkluderet. Derudover er inkluderet de specifikke hypoteser for de enkelte 

paths. 
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Forbrugerens bettingintention er det centrale element i afhandlingens undersøgelser. Som specificeret i op-

gavens teoretiske udgangspunkt, TPB, er dette construct den bedste indikator for egentlig forbrugeradfærd. 

I afhandlingens endelige undersøgelse forventes forbrugerens intention om betting at være direkte positivt 

påvirket af attituden imod betting og den opfattede kontrol omkring adfærden. Derudover forventes inten-

tionen at være indirekte positivt påvirket igennem de bagvedliggende, forklarende constructs for både PBC 

og attitude. Her forventes altså såkaldte mediatoreffekter. 

 

Forbrugerens opfattede kontrol forventes at være direkte positivt påvirket af både informationssøgning og 

momentum. Baseret på TPB forventes den opfattede kontrol at være indirekte bestemmende for den ende-

lige adfærd, da eventuelle forhindringer for adfærden kommer til udtryk ved PBC. Om end både informati-

onssøgning og momentum forventes at påvirke PBC positivt, findes en forventning om negativ påvirkning fra 

momentum på informationssøgning. Denne sammenhæng er afhandlingens eneste negative path. Denne 

forventning om begge constructs’ positive påvirkning på PBC, men negative interne sammenhæng stemmer 

ikke nødvendigvis overens med en almen logisk antagelse, men er baseret på udtalelser fra fokusgruppein-

terviewet, jf. afsnit 4.3.2, hvor respondenterne beskrev, at nylige gevinster fører til øget adfærd. I samme 

forbindelse blev det beskrevet, hvordan sådanne nylige gevinster kan føre til mindre informationssøgning, 

som følge af øget opfattet kompetenceniveau. Det andet bestemmende construct for intention er attitude. 

Her ses en forventning om at de bagvedliggende constructs, spænding og socialitet, har direkte positiv på-

virkning på attituden. Forventningen om disse effekter er et resultat af fokusgruppeudtalelserne og stemmer 

overens med lignende nuværende teori, jf. afsnit 3. 

 

Behandlingen af afhandlingens constructs og forventede paths har stor betydning for de forestående data-

analyser. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet, er det derfor essentielt at overveje, hvilke typer af spørgsmål 

og skalaer, der er fordelagtige at udnytte. Her findes fire primære typer af skalaer rangeret fra lavest til hø-

jeste abstraktionsniveau: nominal, ordinal, interval og ratio (Malhotra et al., 2017 s. 337). Hver enkelt skala-

type har både fordele og ulemper i forbindelse med både præsentationen af spørgeskemaet og behandlingen 

af den indsamlede data og har direkte indflydelse på hvilke analytiske muligheder, der findes. 

 

En nominal skala har til formål at klassificere og kategorisere svar og denne skala benyttes oftest til identifi-

kation af respondenterne (Ibid.). Et eksempel på en nominal skala, hvor formålet er identifikation af respon-

denter, er en skala fra 1 til 2, hvor 1 = Mand og 2 = Kvinde. Her fungerer skalaens værdier blot som kategorier 

eller klasser. Desuden vil det ikke nødvendigvis være meningsfuldt at foretage specifikke analyser ud fra ude-

lukkende denne skala, da begge kategorier betragtes ligeværdige. Eksempelvis vil det ved ovenstående skala 
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være værdiløst at undersøge gennemsnittet. Den nominale skaleringstype anvendes i afhandlingens kvanti-

tative dataindsamling til identifikation og kategorisering af eksempelvis køn og bopæl. Den ordinale skale-

ringstype er en rangeringsskala, hvor respondenten skal rangering objekter. Det kunne eksempelvis være en 

rangering fra ’kan bedst lide’ til ’kan mindst lide’ af foretrukne bettingplatforme eller -sportsgrene. Den or-

dinale skala benyttes ikke i afhandlingens dataindsamling. En intervalskala måler ligeledes respondenternes 

rangering af det opstillede spørgsmål. Ved denne skaleringstype er afstanden mellem hvilke som helst to 

tilstødende værdier lige. Det vil sige at afstanden fra værdien 2 til 3 er den samme som afstanden fra værdi 

5 til 6 (Malhotra et al., 2017 s. 340). På den måde tager intervalskalaer højde for eventuelle subjektive vur-

deringer af afstande, der kan findes i ordinale skalaer. Igennem afhandlingens spørgeskema har der været 

fokus på netop denne skaleringstype i relation til de forestående analyser. Den sidste skaleringstype, ratio, 

indeholder alle statistiske karakteristika af de tre førnævnte. Desuden inkluderer denne skaleringstype målet 

for nulpunktet (Malhotra et al., 2017 s. 341). Et eksempel kunne være at respondenten skal udvælge, hvilket 

beløb de better for om måneden. Dette spørgsmål, sammen med få andre ratioskalaer, figurerer af afhand-

lingens spørgeskema. 

 

De fire skaleringstyper klassificeres som enten komparative eller ikke-komparative skalaer. Komparative ska-

laer er, som navnet indikerer, en skala, der sammenligner objekter. Denne type skala behandles relativt til 

hvad der måles, hvorfor der eksempelvis ikke kan tages et meningsfuldt gennemsnit af en komparativ skala. 

De er altså ikke-metriske. Den ordinale skaleringstype er komparativ (Malhotra et al., 2017 s. 342). Ved ikke-

komparative, metriske skalaer kan variablene behandles uagtet af hinanden (Malhotra et al., 2017 s. 343). 

Herefter kan de pågældende variable sammenholdes på tværs, alt andet lige. Interval- og ratio-skala er ikke-

komparative, hvorfor denne type skala altså benyttes i dataindsamlingen. De ikke-komparative skalaer kan 

opdeles i kontinuerlige og specificerede vurderinger (Ibid.). En kontinuerlig vurdering er karakteriseret ved 

at respondenten markerer sit svar på en linje (Malhotra et al., 2017 s. 348). Et eksempel kunne være ’Hvordan 

vil du vurdere kvaliteten af denne bettingplatform?’ på en linje fra ’Værste kvalitet’ til ’Bedste kvalitet’. De 

specificerede, ikke-komparative skalaer består af semantisk differentiering, Likert og Stapel skala. Først- og 

sidstnævnte benyttes ikke i afhandlingens spørgeskema. Likert skalaen er typisk en 5-punktsskala, der ran-

gerer respondentens enighed med et udsagn fra ’meget uenig’ til ’meget enig’ (Malhotra et al., 2017 s. 350). 

I afhandlingens dataindsamling benyttes en 7-punkts Likert skala til samtlige intervalskalaer. Det vurderes at 

den potentielle øgede nuancering i respondenternes svar vil være fordelagtig for dataanalysen. Denne nuan-

cering er betinget af respondenternes viden omkring det pågældende emne, hvilket i dette tilfælde vurderes 

som høj, da spørgeskemaet indeholder et screeningkriterie, der forudsætter at respondenterne er bettere. 

Sammenholdt med argumenterne for 7-punktsskalaen i afsnit 4.4.1, er dette årsagen til skiftet. 
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Spørgeskemaets intervalskalaer består, som nævnt, af 7-punkts Likert skalaer, hvor de enkelte svarmulighe-

der er tilskrevet en label, der oversætter spørgeskemaets skala til reelle beskrivelser, som respondenterne 

kan forholde sig til (Malhotra et al., 2017, s. 336). Her er 1 = Meget uenig, 2 = Uenig, 3 = Delvist uenig, 4 = 

Hverken enig eller uenig, 5 = Delvist enig, 6 = Enig og 7 = Meget enig. Desuden indeholder intervalskalaerne 

en ottende mulighed, hvis label er ’ved ikke/ønsker ikke at oplyse’. Årsagen til tilføjelsen af den ottende 

mulighed er beskrevet yderligere i afsnit 5.3. 

 

4.4.3 UDFORMNING & DISTRIBUTION 

Til opbygningen og distributionen af spørgeskemaet, benyttedes det professionelle survey værktøj Qualtrics. 

Vurderingen af de inkluderede variable er, som nævnt, baseret på tidligere studier med lignende undersø-

gelsesfelter. Efter oversættelse og eventuel adaptering af disse variable, indsættes de i spørgeskemaet. Spør-

geskemaet, der findes i bilag 7.2, opsættes således at respondenterne møder en kategori af spørgsmål pr. 

side, eksempelvis spørgsmål relateret udelukkende til deres informationssøgning. Derudover er vedhæftet 

både en introduktion, der fortæller respondenterne om formålet med spørgeskemaet, og en afslutning, der 

indeholder information om lodtrækningen, der beskrives yderligere senere i denne sektion. For at sikre ef-

fekten af afgræsningen fra ikke-bettere, er spørgeskemaet teknisk opsat således at alle betting relevante 

spørgsmål et betinget af svaret på screeningkriteriet. Med andre ord, hvis respondenten svarer at de ikke har 

bettet inden for de sidste 6 måneder, afsluttes spørgeskemaet med det samme. 

 

For at sikre den bedst mulige forståelse af spørgsmål og teknik, er spørgeskemaet pilottestet (Stavnsager et 

al., 2006, s. 129). Pilottesten har til formål at forbedre og justere spørgeskemaet, hvor det er muligt, forinden 

den reelle dataindsamling Pilottesten er foretaget ved omtrent 20 personer af forskellige demografiske 

karakteristika for at sikre relevante input på tværs af eksempelvis aldre. Justeringerne som følge af 

pilottesten inkluderede: 

- Forstørrelse af skriftstørrelse ved forklarende elementer. 

- Justering af spørgsmålsrækkefølge for optimering af sammenhæng. 

- Præcisering og uddybning af formål ved introduktion. 

 

Om end mindre justeringer, vurderes det at pilottesten har bidraget signifikant til både sandsynligheden for 

udfyldelse samt respondenternes lyst og motivation for udfyldelse af alle spørgsmål. Undervejs i 

afhandlingens analystiske dele, blev det vurderet at den kvantitative dataindsamling ikke var tilstrækkelig for 

afhandlingens forskningsspørgsmål og hypoteser. Dette skyldes at spørgeskemaet indledningsvist ikke 

indeholdt specifikke spørgsmål for henholdsvis attitude, opfattet kontrol og intention. En fejl, der burde være 
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opdaget i pilottesten af spørgeskemaet. Deraf blev det vurderet at en ny dataindsamling var både nødvendig 

og fordelagtig for den forestående analyse. I denne forbindelse repeteredes de indlededende dele af 

dataindsamling, herunder pilottest, og eventuelle justeringer af både spørgsmål og opsætning blev gentaget. 

Blandt andet blev spørgsmålene relateret til effekten af bettingreklamer på både valg af udbyder og valg af 

bet undladt af spørgeskemaet. Dette skyldes at disse spørgsmål ikke var i overensstemmelse med 

afhandlingens teoretiske udgangspunkt og at variable i den indledende dataindsamling ikke bidrog med 

synderlig værdi til den indledende analyse. Af samme årsag udelades spørgsmålene relateret til 

respondenternes loyalitet overfor deres nuværende bettingplatform. Ved udelukkelsen af disse spørgsmål 

vurderes overskueligheden af det nye spørgeskema at være på niveau med det første. Desuden blev der 

foretaget en mindre ændring i spørgeskemaets alderskategorier. Den første dataindsamling kan på den måde 

betragtes som en særdeles omfattende pilottest af spørgeskemaet. Det første spørgeskema fremgår af bilag 

7.1 og det andet, endelige spørgeskema fremgår af bilag 7.2. 

 

Distributionen af spørgeskemaet og indhentningen af svar er sket online via diverse sociale medier, som Fa-

cebook og LinkedIn. En af fordelene ved digital dataindsamling, såkaldt CAWI, er den potentielt øgede ræk-

kevidde, der kan opnås online (Malhotra et al., 2017 s. 278). Dette er en vigtig overvejelse, da spørgeskemaet, 

som nævnt, indeholder et screeningskriterie for fuldkommen udfyldelse. Her vil alle personer, der ikke har 

bettet inden for det sidste halve år, sorteres fra. Det har ikke været muligt at tilgå statistikker, der beskriver 

målgruppepopulationens online adfærd, men især Facebook vurderes at være et stærkt værktøj til at få ad-

gang til målgruppen. Det blev blandt andet nævnt i fokusgruppeinterviewet at flere respondenter interagerer 

med diverse bettingfællesskaber på netop dette medie (bilag 6.2, ll. 480-487). Spørgeskemaet blev delt via 

vores personlige profiler og blev desuden lagt op i flere af disse bettingfællesskaber på Facebook. Dette for 

både at øge relevansen af opslaget og dermed antagelsesvist svarprocenten, men samtidig for at målrette 

dataindsamlingen til afhandlingens målgruppe. Det blev vurderet i denne forbindelse at afhandlingens mål-

gruppe ikke ville kunne rammes lige så præcist ved andre typer af face-to-face surveys, som eksempelvis, 

street surveys (Malhotra et al., 2017 s. 278), hvorfor denne metode ikke blev benyttet. Den digitale dataind-

samling medvirker desuden at interview bias, forårsaget af tilstedeværelsen af interviewer, ikke opstår 

(Malhotra et al., 2017 s. 274; Stavnsager et al., 2006, s. 128). Grundet særligt Covid-19 har en fysisk distribu-

tion af spørgeskemaet desuden ikke været hensigtsmæssig. 

 

For yderligere at øge incitamentet for komplet udfyldelse af spørgeskemaet, blev der i hvert opslag annon-

ceret en lodtrækning af mindre præmier, henholdsvis biografbilletter og kontanter, til tilfældige responden-

ter. Alle respondenter kunne vælge at deltage i denne lodtrækning ved at indtaste deres kontaktoplysninger 
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til sidst i spørgeskemaet. Det er altså forsøgt at mindske såkaldt non-response, manglende svar, og item non-

response, manglende udfyldelse, (Stavnsager et al., 2006, s. 129) ved både at øge relevansen af opslagene 

hos modtager samt ved at vedhæfte en lodtrækning. 

 

Det forventes at datasættet vil besidde en klar skævvridning i de demografiske faktorer. Denne skævvridning 

skyldes at de primære modtagere af opslagene er forfatternes sociale omgangskreds, der tilnærmelsesvist 

afspejler forfatterne i demografiske karakteristika, som alder og bopæl. Derudover skal det pointeres at da-

taindsamlingen er sket i fællesskab og samarbejde med medstuderende Søren Oksen. Grundet lignende un-

dersøgelsesfelter, blev det vurderet at en samlet dataindsamlingsindsats ville være favorabelt for begge par-

ter. Udarbejdelsen og vurderingen af de fælles spørgsmål er ligeledes sket i samarbejde. Begge spørgeske-

maer indeholder dog adskillige spørgsmål, der er unikke for hvert. Heri findes forskellen i undersøgelsernes 

genstandsfelt. 

 

Afhandlingen søger i udgangspunktet at indhente så mange spørgeskemabesvarelser som muligt, da det vil 

øge validiteten af de præsenterede analyser. Indledningsvist opsattes et mål om at indsamle 300 besvarelser 

fra personer, der har bettet inden for det sidste halve år. Alle disse besvarelser skulle være fuldkommen 

udfyldte, altså ethvert spørgsmål skulle besvares. Dette kriterie er opstilles på baggrund af både de statistiske 

undersøgelser i den indsamlede teori samt ud fra en vurdering fra forfatterne baseret på diverse teoretiske 

guidelines (Stavnsager et al., 2006, s. 127). Denne målsætning blev vurderet at være tilstrækkelig for at opnå 

bedre stabilitet og statistisk power igennem de forestående analyser. Stikprøvestørrelsen skal desuden være 

stor nok til at undgå upålidelige resultater særligt ved SEM analysen og de dertilhørende matematiske 

algorimter (Hair et al., 2014, s. 572-573). Den tekniske opsætning af spørgeskemaet i Qualtrics sikrede vali-

diteten af hver enkelt besvarelse, idet adgangen til spørgeskemaet var begrænset til én pr. IP-adresse. På 

den måde kunne ingen respondenter svare mere end én gang. 

 

4.5 STRUCTURAL EQUATION MODELING 

Den strukturelle ligningsmodel (SEM) har en afgørende betydning for afhandlingen, idet den anvendes til at 

besvare forskningsspørgsmål 1, som undersøger, hvilke faktorer der påvirker forbrugerens bettingintention. 

Følgende afsnit har således til formål at bidrage med en detaljeret redegørelse af SEM analysen, herunder 

bagvedliggende forudsætninger, metodikken og selve analysen. I afsnittet vil desuden blive skildret, hvordan 

SEM adskiller sig fra øvrige multivariate analyseteknikker. SPSS 26 samt programudvidelsen AMOS 26 anven-

des i forbindelse med at udføre SEM analysen. 
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SEM er en kvantitativ, multivariat analyseteknik, hvis primære formål er at undersøge sammenhænge mel-

lem variable (Hair et al., 2014, s. 554). SEM er grundlæggende kendetegnet ved at være i stand til at estimere 

multiple og interdependente variable, til at repræsentere uobserverede koncepter forbundet variablene og 

på den måde tage højde for målefejl i estimeringen af modellen, og til at definere en model til at kunne 

forklare sammenhænge mellem samtlige inkluderede variable (Hair, et al., 2014, s. 547). 

 

SEM analysens primære formål er at undersøge sammenhænge mellem constructs, som i litteraturen er de-

fineret som uobserverede (latente) faktorer repræsenteret af flere underliggende målevariable (Hair et al., 

2014, s. 546). Latente faktorer kan således ikke måles direkte, idet det kræves, at constructs er forklaret af 

underliggende variable på samme tid. Analyseteknikken adskiller sig primært fra øvrige multivariate teknik-

ker, som faktoranalyse og multipel regression, ved at være i stand til at undersøge mere end én afhængig 

variabel på samme tid (ibid.). SEM analyseteknikken er kendetegnet ved at kunne kombinere faktoranalysen 

og den multiple regression med henblik på, at forklare relationer mellem flere constructs i en sammenhæn-

gende model. Figur 6 er et eksempel på en SEM model – også betegnet et path diagram. 

 

 
 

Det er vigtigt at pointere, at ovenstående blot er et eksempel på et path diagram, hvorfor tilhørende værdier 

ikke er et udtryk for relle målinger. I dette SEM eksempel er det estimeret, hvilken indflydelse spænding, 

socialitet og økonomiske gevinster har på intentionen til at gamble samt dennes påvirkning på problematisk 

gamblingadfærd. Som nævnt trækker SEM på nogle grundlæggende teknikker fra den multiple 

regressionsanalyse. De to analyseteknikker adskiller sig primært fra hinanden ved, at den multiple regression 

skelner mellem afhængige og uafhængige variable, hvilket ikke er tilfældet ved en SEM analyse. Her skelnes 

der i stedet mellem eksogene og endogene constructs. Førstnævnte dækker over constructs, hvis varians er 

forklaret udenfor modellen. Disse constructs forklarer således andre constructs i modellen og er selv forklaret 

udenfor modellen. I ovenstående path diagram er ’Monetary rewards’, ’Socialization’ og ’Excitement’ 

karakteriseret som eksogene constructs. Eksogene constructs i en SEM model, kan altså sidestilles med 

uafhængige variable i en regressionsanalyse. ’Problem gambling’ er et eksempel på et endogent construct, 
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idet det er forklaret i modellen. Endogene constructs kan således sidestilles med afhængige variable. 

Desuden adskiller SEM sig fra andre multivariate teknikker ved at constructs kan være både eksogene og 

endogene, hvilket er tilfældet med ’Intention to gamble’ (Hair et al., 2014, s. 560). Det betyder at constructet 

er afhængigt af de eksogene constructs og samtidig påvirker ’Problem gambling’. 

 

For at eksemplificere forskellen på de eksogene og endogene constructs, er figur 7 udarbejdet. Her er 

eksogene målte variable navngivet som X-variable, hvorimod endogene målte variable benævnes Y-variable. 

De målte variable, henholdsvis X- og Y-variable forbindes herefter med en pil, som repræsenterer 

sammenhængen. Constructs er i SEM analysen repræsenteret ved ovaler, hvorimod underliggende 

målevariable er repræsenteret ved rektangler. (Hair et al., 2014, s. 550). 

 

 
 

På samme måde som med øvrige multivariate analyser, er SEM underlagt forudsætninger, der skal opfyldes 

førend analysen gennemføres. En grundlæggende forudsætning for SEM analysen er tilnærmelsesvist 

normalfordelt data. Desuden er det en forudsætning, at der ikke foreligger missing data (Kumar, 2015). Den 

største forskel i forudsætninger for SEM sammenlignet med øvrige multivariate analyser er forholdet til 

multikollinearitet. Hvor det i andre analyseteknikker er en forudsætning, undersøger SEM analysen flere 

sammenhænge simultant. Forudsætningen om multikollinearitet gælder således ikke for SEM analysen. 

 

En SEM model består af henholdsvis en measurement- og en strukturmodel. Førstnævnte bygger på en 

konfirmativ faktoranalyse, hvorfor formålet er at undersøge hvorvidt målevariablene kan kombineres og på 

den måde udgøre et construct. Measurement modellen danner således en del af fundamentet for 

strukturmodellen, der opstilles efterfølgende. Formålet med strukturmodellen er, at undersøge indbyrdes 

sammenhænge mellem de opstillede constructs. Analysen er baseret på afhandlingens teoretiske model, 

hvor de formodede sammenhænge testes henholdsvis ved en measurement- og en strukturmodel. 
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4.5.1 MEASUREMENT MODELLEN 

Measurement modellen bygger på en konfirmativ faktoranalyse, hvorfor modellen er baseret på afhandlin-

gens teoretiske fundament. I measurement modellen er foretaget en specificering af disse constructs samt 

de dertilhørende målevariable med henblik på, at teste sammenhængen mellem underliggende målevariable 

og det overordnede construct. Metoden er således en del af den deduktive fremgangsmåde, hvor constructs 

opstilles på baggrund af afhandlingens teoretiske fundament og resultaterne udledes heraf (Hair, et al., 2014, 

s. 603). I den konfirmative faktoranalyse er det essentielt at vurdere, om de inkluderede variable korrelerer 

tilstrækkeligt med de opstillede constructs til at indgå som underliggende målevariable for konceptet. Denne 

sammenhæng mellem målevariabel og construct vurderes ud fra ’standardized regression weights’, som er 

et udtryk for ’factor loadings’ – korrelationen mellem variabel og faktor. Som illustreret i figur 7, bliver hver 

enkelt målevariabel tildelt dets respektive construct. Modsat en eksplorativ faktoranalyse, loader målevari-

ablene således udelukkende på én faktor, hvorfor der ikke forekommer ’cross-loadings’, som er et udtryk for, 

at variable loader på mere end én faktor (Ibid.). Kriteriet for en signifikant factor loading er 0,5 eller højere. 

 

I den konfirmative faktoranalyse vurderes reliabilitet ved ’Construct reliability’ (CR) og validiteten vurderes 

ud fra henholdsvis ’convergent validity’ og ’discriminant validity’. Førstnævnte forholder sig til, hvorvidt der 

forekommer intern konsistens – altså sammenhængen mellem de opstillede constructs. Convergent validity 

er en helhedsvurdering af henholdsvis factor loadings, CR og ’Average Variance Extracted’ (AVE). CR bestem-

mes ud fra nedenstående matematiske udtryk og anses som acceptabel ved en værdi mellem 0,6 og 0,7, hvor 

en værdi over 0,7 anses som værende god (Hair et al., 2014, s. 619). 

𝐶𝑅 =
(∑ 𝐿!,

!-" )#
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, hvor 𝐿!= factor loadings og 𝑒!= fejlledet varians (Hair et al., 2014, s. 619). 

 

AVE beregnes ved summen af et givent constructs kvadrerede factor loadings divideret med antallet af un-

derliggende målevariable. Grundlæggende bør AVE være højere end 0,5, for at det kan konkluderes, at de 

underliggende målevariable forklarer et tilstrækkeligt niveau af varians i det pågældende construct (Hair et 

al., 2014, s. 619). Der kan dog argumenteres for et absolut minimumskriterie på 0,4 og desuden anses AVE 

for værende acceptabel såfremt samtlige af værdierne for construct reliability overstiger 0,6 (Fornell & 

Larcker, 1981). AVE er dog, som nævnt, kun en del af convergent validity, hvorfor den ikke bør stå alene i 

vurderingen af validiteten, men bør suppleres af de øvrige statistiske mål for convergent validity. AVE benyt-

tes ligeledes til at vurdere discriminant validity, ved at sammenligne værdien med den forklarede varians, 

𝑅#. Det tilstræbes, at AVE er højere end 𝑅#, da det betyder, at de pågældende constructs forklarer mere af 
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deres egen varians end af de øvrige constructs’ varians. Det er netop ønskværdigt, da det indikerer, at con-

structs er forskellige (Hair et al., 2014, s. 620). Det matematiske udtryk for AVE er: 

𝐴𝑉𝐸 =
∑ 𝐿!#,
!-"
𝑛

 

 

Modellens overordnede ’fit’ bør supplere validitets- og reliabilitetsvurderingen og kan undersøges ved at 

inddrage ’fit measures’. Disse statistiske mål er beregnet af SPSS, ved at sammenligne en ’predicted’ kovari-

ansmatrice med den reelle kovariansmatrice, som repræsenterer afhandlingens rå datamateriale. Det til-

stræbes således, at disse to kovariansmatricer er så lig hinanden, som muligt, da det indikerer en bedre mo-

del (Hair et al., 2014, s. 563). De inkluderede fit measures anvendes med henblik på at vurdere i hvor høj grad 

modellen formår, at repræsentere den indsamlede data. Det anbefales generelt at kommentere på tre til fire 

fit measures, henholdsvis både ’goodness-of-fit’ og ’badness-of-fit’ indikatorer (Hair et al., 2014, s. 576). 

Dette gøres for at opnå et så troværdigt billede af modellens fit, som muligt. Det er ikke muligt at karakteri-

sere modeller som acceptable eller uacceptable alene baseret på fit measures, hvilket betyder at høje good-

ness-of-fit measures ikke er garanti for en god model (Hair et al., 2014, s. 583). I afhandlingen anvendes tre 

goodness-of-fit measures (Chi-square, CFI, TLI og NFI) samt RMSEA som er et badness-of-fit mål. De udvalgte 

fit measures anvendes som supplement til vurderingen af validitet og reliabilitet. For chi-square målet testes 

en nulhypotese om at modellen passer på den indsamlede data, hvilket betyder at en p-værdi højere end 

0,05 er tilstræbt. De resterende inkluderede goodness-of-fit mål, CFI, TLI og NFI, bør have en værdi over 0,90. 

RMSEA, målet for badness-of-fit, korrigerer for stikprøvestørrelse og modelkompleksitet og bør have en 

værdi, der er mindre end 0,08 (Hair et al., 2014, s. 577-580). 

 

4.5.2 STRUKTURMODELLEN 

Strukturmodellen specificeres når measurement modellen er udarbejdet, færdigestimeret og vurderet at 

besidde en acceptabel validitet, reliabilitet og værdier for fit measures. Det primære formål med 

strukturmodellen er, at undersøge afhandlingens teoretiske model, herunder de opstillede paths med 

dertilhørende hypoteser. Førend modellen kan opstilles, er det nødvendigt at foretage en klassificering af 

hvorvidt de pågældende constructs er eksogene eller endogene (Hair et al., 2014, s. 585). Når modellen er 

estimeret, foretages eventuelle frasorteringer baseret på kriteriet om p<0,05. En path med en p-værdi større 

end 0,05 er et udtryk for at sammenhængen mellem de opstillede constructs ikke er statistisk signifikant, 

hvorfor den dertilhørende hypotese afvises. Når samtlige paths i modellen er signifikante, kan de direkte og 

eventuelle indirekte effekter vurderes ud fra de standardiserede beta-koefficienter. Baseret på disse 
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koefficienter er det muligt, at få et indblik i hvilke constructs der har de største påvirkninger på 

bettingintentionen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 166). 

 

SEM vurderes at være relevant i relation til afhandlingen, idet analysen muliggør holistisk estimering, hvilket 

betyder at øvrige analyser ikke er nødvendige. En fordel ved SEM analysen er, at analysen kan estimere 

adskillige sammenhænge simultant, hvilket betyder at modellerne formår at afdække mere komplekse 

modeller end en multipel regression ville kunne. Denne fordel anses som værende af afgørende betydning, 

idet det forventes at være komplekst at identificere hvad der driver danske bettingforbrugeres intention. En 

anden fordel ved SEM, som adskiller teknikken fra øvrige multivariate analyser, modellerne kan medtage 

fejlled for hver enkelt målevariabel, hvilket bidrager til en bedre målenøjagtighed (Hair et al., 2014, s. 549). 

 

4.6 KLYNGEANALYSE 

Formålet med følgende afsnit er at redegøre for klyngeanalysen, herunder den metodiske fremgangsmåde. 

Klyngeanalysen anvendes i forbindelse med at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål 2, om segmente-

ring af de danske bettingforbrugere og derigennem afhandlingens overordnede problemformulering. Klyn-

geanalysen er en strukturanalyse, hvis primære formål er at foretage en gruppering af respondenter baseret 

på udvalgte sammenligningsvariable (Jensen & Knudsen, 2016, s. 260). Med andre ord er det muligt at iden-

tificere segmenter, som kan bidrage med indsigt om populationens karakteristika og adfærdsmønstre. 

 

Antallet af klynger bestemmes, som nævnt, på baggrund af udvalgte sammenligningsvariable. Her tages ud-

gangspunkt i de absolutte forskelle mellem disse variable (Jensen & Knudsen, 2016, s. 260-261). Sammenlig-

ningsvariablene er således af afgørende betydning for den endelige klyngeløsning. Sammenligningsvariab-

lene vil blive udvalgt på baggrund af SEM analysen, som har til formål at identificere hvilke constructs der 

påvirker forbrugerens bettingintention. Da der anvendes metriske variable, måles afstanden mellem klyn-

gerne ved ’Squared euclidean distance’. Afstanden mellem respondenterne måles ved at summere de kva-

drerede forskelle mellem besvarelserne for de udvalgte sammenligningsvariable (Jensen & Knudsen, 2016, 

s. 262-263). Klyngedannelsen foretages ved den hierarkiske metode, som er en eksplorativ fremgangsmåde, 

hvor klyngerne dannes ud fra respondenternes ensartethed (Jensen & Knudsen, 2016, s. 264). Beregnings-

metoden, ’Wards procedure’ anvendes, da klyngerne her dannes ud fra kriteriet om at opnå mindst mulig 

varians i klyngerne (Jensen & Knudsen, 2016, s. 264). Med andre ord sikrer beregningsmetoden, at de grup-

perede respondenter har så høj ensartethed som muligt. Den hierarkiske metode med dertilhørende Wards 

beregningsteknik anvendes for at sikre en højere pålidelighed sammenlignet med en ikke-hierarkisk klynge-

dannelse. 
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Antallet af klynger afhænger af de relative forskelle mellem klyngernes afstandsmål. De relative forskelle 

vurderes ud fra et agglomeration schedule samt et screeplot. Det er disse koefficienter, der anvendes i for-

bindelse med at vurdere, hvor mange segmenter der skal indgå i klyngeanalysen. Ved at beregne de relative 

forskelle mellem de forskellige klyngestadier, kan det vurderes, hvor mange klynger der bør indgå i løsningen. 

Forskellen i koefficienterne er et udtryk for forskelligheden mellem klyngerne, hvorfor store afstande indike-

rer stor forskellighed og vice versa. 

 

5 ANALYSE 

5.1 DATABEHANDLING 

Følgende afsnit er en redegørelse for processen forud for analysen, herunder behandling af rådata i forbin-

delse med dataindsamlingen fra spørgeskemaet samt diverse fravalg af respondenter. Formålet med data-

behandlingen er at sikre et SPSS kompatibelt datasæt, som er hensigtsmæssigt for afhandlingens videre ana-

lyser. Spørgeskemaet udgør afhandlingens primære empiri og det er således essentielt, at sikre dets eg-

nethed til de senere analyser. Spørgeskemaet blev besvaret af i alt 602 respondenter. Målgruppekriteriet for 

spørgeskemaet påkrævede, at respondenten havde bettet inden for det seneste halve år, hvorfor respon-

denter som ikke opfyldte dette krav, blev frasorteret – 122 respondenter blev frasorteret af denne grund. 

Dette resulterede i en stikprøve bestående af 480 respondenter i målgruppen. Ved utilsigtede missing values, 

eksempelvis ved ufuldstændige besvarelser, skal det vurderes, hvorvidt respondenterne fortsat skal indgå i 

analysen. I tilfælde af missing values, vil det blot være dele af besvarelsen, der ville kunne anvendes i analysen 

(Jensen & Knudsen, 2016, s. 28). I den forbindelse vurderes det at være mest hensigtsmæssigt, at udelade 

respondenter med missing values, med henblik på at undgå en potentiel skævvridning af resultaterne. Blandt 

de 480 respondenter havde 130 ikke gennemført hele spørgeskemaet, hvorfor disse blev frasorteret. 

 

Dataværdier, som afviger markant fra de øvrige dataværdier i datasættet, er betegnet som ’outliers’ (Jensen 

& Knudsen, 2016, s. 28). Disse er relevante at overveje i forbindelse med frasortering af respondenter, da de 

kan have stor indflydelse på analysens resultater. Eksempler på outliers ses særligt i situationer hvor respon-

denten skal foretage manuelle indtastninger eller hvis enkelte datapunkter helt grundlæggende er ekstreme 

i forhold til de øvrige dataværdier, eksempelvis respondentens alder (Jensen & Knudsen, 2016, s. 29). Desu-

den kan outliers forekomme i situationer, hvor spørgeskemadata manuelt overføres til den endelige datafil 

– altså ved fejlindtastninger (Ibid.). Eftersom spørgeskemaet blev overført til Excel for at foretage diverse 

rensninger, er der en minimal risiko for fejlindtastning. Selve behandlingen af dataværdierne i Excel bestod 
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udelukkende i at foretage ’søg og erstat’ med henblik på at transformere ’choice text’ til numeriske værdier. 

Derudover skal det pointeres, at samtlige spørgsmål bestod af prædefinerede valgmuligheder, hvorfor der 

ikke blev stillet krav til manuelle indtastninger. Overordnet, vurderes det, at der ikke eksisterer outliers i 

datasættet og der foretages således ikke yderligere ekskludering af respondenter. 

 

Det tilstræbes, at respondenten engagerer sig, ved at bruge tid på, at læse og svare oprigtigt på samtlige 

spørgsmål. Formålet er at undgå tilfældige svar som følge af et lavt engagement, da disse potentielt kan have 

en negativ påvirkning på undersøgelsens reliabilitet og validitet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 20-21). Respon-

denternes engagement kan vurderes ved at foretage en subjektiv vurdering af samtlige besvarelser. Dette er 

dog relativt omfattende at gennemføre ved en stikprøve af denne størrelse. Alternativt kan respondentens 

engagement vurderes ud fra vedkommendes besvarelser på hvert enkelt spørgsmål. Ved at undersøge stan-

dardafvigelsen for en respondents besvarelser af samtlige intervalskalerede variable, kan det udledes, om 

vedkommende har svaret det samme til samtlige spørgsmål. Med andre ord er formålet at undersøge hvor-

vidt der er varians mellem respondentens besvarelse af de enkelte spørgsmål. Det tilstræbes således, at be-

svarelserne har en standardafvigelse større end 0, hvilket lader til at være gældende i datasættet (bilag 1.1). 

Der er altså umiddelbart ingen indikation på, at respondenterne har svaret det samme på samtlige spørgsmål. 

Baseret på dette, vurderes det, at respondenterne har været engagerede og har besvaret spørgeskemaet 

oprigtigt. Den samlede stikprøve består således af 350 respondenter, hvilket betyder, at den reelle svarpro-

cent5 udgør 72,91%. Det er væsentligt at pointere, at stikprøvestørrelser over 300 generelt er mere robuste 

overfor mindre afvigelser i testforudsætninger (Jensen & Knudsen, 2016, s. 38). Stikprøven vurderes over-

ordnet at være acceptabel og således anvendelig til de senere analyser. 

 

Forinden udførelsen af afhandlingens multivariate analyser, foretages en rekodning af inf_søgning_3, idet 

variablen korrelerede negativt med de øvrige variable i det prædefinerede construct for informationssøg-

ning. Dette er essentielt, da de videre analyser, herunder reliabilitetsanalysen, stiller krav til ensrettede ska-

laer. Ved at vende skalaen om, sikres det, at variablen korrelerer positivt med de øvrige variable og dermed 

bidrager til det samlede construct (Jensen & Knudsen, 2016, s. 253-255). 

 

5.1.1 RELIABILITET, VALIDITET OG GENERALISERBARHED 

De konklusioner, der drages på baggrund af analysen, skal ses i forhold til datakvalitet og troværdighed. Re-

liabilitet er et udtryk for, hvorvidt målingen af data er pålidelig eller ej og forholder sig i høj grad til selve 

 
5 Svarprocenten for målgruppen – altså andelen af respondenter i målgruppen, der har gennemført spørgeskemaet. 
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dataindsamlingsprocessen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 20). Reliabiliteten afhænger i høj grad af, om målin-

gerne er fri for tilfældige målefejl som er afgørende for at opnå signifikant i statistiske analyser (Ibid.). En 

typisk kilde til tilfældige målefejl er spørgsmål, som indeholder uklare- eller tvetydige ord eller formuleringer. 

Sådanne spørgsmål kan resultere i, at respondenten opfatter spørgsmålet anderledes end tilsigtet (Ibid.). 

Reliabilitetsproblemer ses desuden ved spørgsmål hvor der stilles høje krav til respondentens hukommelse 

– altså hvor respondenten skal genkalde tidligere forhold fra hukommelsen. 

 

Afhandlingens spørgeskema er, som nævnt i metodesektionen, udformet med fokus på at undgå fejlmålinger 

og af samme årsag er en pilottest gennemført forinden deling af spørgeskemaet. Det forventes at denne 

pilottest har bidraget til pålideligheden af data og derigennem reliabiliteten. Målingernes reliabilitet kan vur-

deres ved hjælp af Cronbach’s alpha, som er et hyppigt anvendt mål for reliabilitet på sammensatte skalaer 

(Jensen & Knudsen, 2016 s. 21). Reliabilitetsanalysen er en essentiel del af afhandlingen, idet analysen un-

dersøger hvorvidt flere spørgsmål kan anvendes til at måle samme koncept. Formålet er, at sikre pålidelige 

målinger når der arbejdes med constructs med underliggende items og vil således blive foretaget i et kom-

mende selvstændigt afsnit. 

 

Validitet forholder sig til datas gyldighed og er et udtryk for, hvorvidt målinger reelt måler det, der var tilsigtet 

(Jensen & Knudsen, 2016, s. 21). Reliabilitet er således en forudsætning for at kunne opnå valide målinger og 

dermed være i stand til at drage valide konklusioner. Holdnings- og adfærdsbaserede spørgsmål er eksempler 

på typiske situationer, hvor der kan forekomme validitetsproblemer. Ved sådanne spørgsmål er responden-

ten, som nævnt, tilbøjelig til, at vurdere sig selv bedre end hvad der reelt er tilfældet. Et sådant eksempel er 

ved variablen acc_adfærd_4, hvor der spørges ind til, hvorvidt respondenten føler de har været tæt på at 

udvikle ludomaniske tendenser. Da spørgsmålet i høj grad er rettet mod respondentens egenkontrol, kan 

vedkommende være tilbøjelig til at svare uoprigtigt. Dette kan skævvride svarfordelingen og påvirke validi-

teten negativt. Desuden findes det interessant at andelen af respondenter, der føler de har været tæt på at 

udvikle disse tendenser, er væsentlig lavere end andelen af respondenter, der føler en i deres omgangskreds 

har været tæt på. Fordelingen er ikke nødvendigvis et udtryk for et validitetsproblem, dog er det en interes-

sant observation. 
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Begrebsvaliditet er en relativt objektiv metode som anvendes til at vurdere validiteten. Begrebsvaliditet an-

tages at være til stede, når målingen er baseret på gængse, understøttende teorier (Jensen & Knudsen, 2016, 

s. 22). Spørgeskemaets anvendte skalaer er adapteret fra tidligere undersøgelser, hvorfor det antages, at 

begrebsvaliditeten er acceptabel. Derfor forventes det, at skalaerne er i stand til at måle det, der er hensigten 

at måle. Desuden er afhandlingens teoretiske constructs og underliggende items baseret på andre validerede 

studier, hvilket forventes at forbedre begrebsvaliditeten. 

 

Generaliserbarhed dækker over hvorvidt stikprøvens resultater er i stand til at blive generaliseret ud på hele 

populationen. En stikprøves generaliserbarhed er høj når denne er fri for henholdsvis tilfældige og ikke-til-

fældige fejl (Jensen & Knudsen, 2016, s. 23-24). Når der arbejdes med stikprøver, er tilfældige fejl uundgåe-

lige, da en mindre delmængde af populationen sjældent vil være den perfekte repræsentant for hele popu-

lationen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 24). Eksempler på tilfældig stikprøvefejl er en skæv fordeling af mænd 

og kvinder eller aldersgrupper sammenlignet med populationen. Modsat denne type stikprøvefejl er ikke-

tilfældige fejl kendetegnet ved en systematisk skævvridning af stikprøven (Ibid.). Oftest er denne type fejl 

forbundet med dataindsamlingsprocessen samt uundgåelige frafald af respondenter. Det tilstræbes generelt, 

at respondenter findes ved tilfældig udvælgelse – altså at alle enheder i populationen har samme sandsyn-

lighed for at blive udvalgt (Ibid.). Indsamlingsmetoden har dog, alt andet lige, en betydning for hvilke respon-

denter, der kommer til at danne grundlaget for stikprøven, hvilket ligeledes er tilfældet i dataindsamlingen 

for denne afhandling, jf. afsnit 4.4.3. 

 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 58 af 114 

5.1.2 RELIABILITETSANALYSE 

Afhandlingens spørgeskema danner grundlaget for den kvantitative analyse og er bygget op omkring con-

structs og dertilhørende items, der har til formål at måle det samme koncept. Med andre ord kombineres 

spørgsmål med høje indbyrdes korrelationer til en sammensat skala. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, 

at den generelt har en positiv effekt på analysens validitet og reliabilitet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 251). 

En af de afgørende forudsætninger for at anvende sammensatte skalaer er, at der forekommer intern konsi-

stens blandt de inkluderede spørgsmål – altså at spørgsmålene måler det samme begreb (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 252). Den interne konsistens kan testes ved en Cronbach’s Alpha analyse, som er en teknik, der måler 

hvor stor en del af den sammensatte skalas varians, der er fælles for de inkluderede variable. 

 

Cronbach’s alpha er en korrelationskoefficient, hvilket betyder, at den kan antage værdier mellem 0 og 1 

(Jensen & Knudsen, 2016, s. 252). Ved en værdi på 1 er målingen, constructet, fri for tilfældige fejl. I en sådan 

situation er sammensat en perfekt skala, idet de underliggende spørgsmål formår at afdække samtlige aspek-

ter for det givne construct. En Cronbach’s alpha værdi på 1 er således umulig at opnå, idet tilfældige fejl aldrig 

vil kunne elimineres helt. I udgangspunkt anses Cronbach’s alpha værdier mellem 0,6-0,7 som værende ac-

ceptable og værdier >0,7 anses som værende gode (Jensen & Knudsen, 2016, s. 253). Cronbach’s alpha ana-

lysen foretages almindeligvis med udgangspunkt i en prædefineret sammensat skala, hvorfor analysen udar-

bejdes på baggrund af afhandlingens syv constructs. For opfattet kontrol medtages blot to af de tre måleva-

riable, da inkluderingen af den tredje variable, opf_kontrol_3, resulterede i manglende intern konsistens i 

constructet som følge af negative korrelationer. På trods af rekodning af målevariablen opf_kontrol_3 besad 

constructet endnu uacceptabel Cronbach’s alpha. Ekskluderingen af målevariable modstrider den egentlige 

teoretiske fremgangsmåde, men det vurderes fordelagtigt at foretage frasorteringen på nuværende tids-

punkt for at kunne analysere og kommentere Cronbach’s alpha værdien af det reelle construct, der er essen-

tielt i den teoretiske struktur. Cronbach’s alpha analysen fremgår af tabel 1. 

 

 
 

Cronbach’s alpha værdierne for de enkelte constructs viser, at socialitet, momentum og attitude er godt 

repræsenteret af deres underliggende items. Eksempelvis gælder det, at 78,2% af variansen i socialitet er 

afdækket af de underliggende items. Tabellen viser desuden, at socialitet og attitude har de højeste 
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Cronbach’s alpha værdier, hvilket er et udtryk for en højere intern konsistens mellem svarene på skalaens 

spørgsmål. Constructet informationssøgning har en Cronbach’s alpha værdi på 0,660, hvilket som nævnt kan 

accepteres. Værdien indikerer dog, at der er en del varians som de underliggende items i constructet ikke 

forklarer. Cronbach’s alpha værdierne for spænding, opfattet kontrol og intention er relativt tæt på grænse-

værdien. De lave værdier vidner om, at de underliggende variable for de respektive constructs ikke måler det 

samme, hvorfor der ikke foreligger intern konsistens. Her skal det pointeres, at opfattet kontrol og intention 

er repræsenteret af blot to underliggende spørgsmål, hvilket kan være medvirkende til de lave værdier for 

Cronbach’s alpha. Enkelte Cronbach’s alpha værdier kan forbedres ved at ekskludere udvalgte variable fra 

deres respektive construct. Eksempelvis vil en ekskludering af underholdning_motiv_5, der lyder ’Selv når jeg 

taber mine bets, føler jeg at det har været det værd’, forbedre Cronbach’s alpha værdien for constructet 

spænding til 0,669. Dette er dog, som nævnt, ikke formålet i den nærværende analyse, hvorfor sådanne for-

bedringer foretages i den eksplorative- og konfirmative faktoranalyse. Deraf foretages ingen ændringer i con-

structs baseret på de beskrevne Cronbach’s alpha værdier, udover den førnævnte frasortering af opf_kon-

trol_3. 

 

5.2 NORMALFORDELING 

En af de væsentligste forudsætninger for at udføre hypotesetest og multivariate analyser er at data er nor-

malfordelt (Jensen & Knudsen, 2016, s. 37). Forudsætningen er således afgørende for at kunne gennemføre 

afhandlingens senere analyser, herunder SEM analysen. Normalfordelte data er kendetegnet ved at være 

centreret omkring skalaens middelværdi i en symmetrisk, klokkeformet kurve (Ibid.). En sådan fordeling af 

data vil dog kun yderst sjældent forekomme blandt variable undersøgt ved en spørgeskemaundersøgelse. Af 

samme årsag, kan forudsætningen om normalfordeling opfyldes, hvis variablens stikprøvefordeling kan an-

tages at være normalfordelt (Ibid.). Generelt antages det, at en stigning i stikprøvestørrelsen, alt andet lige, 

vil resultere i mere normalfordelte data (Jensen & Knudsen, 2016, s. 38). Forudsætningen om normalforde-

ling vurderes for samtlige metriske variable. Fremgangsmåden er at vurdere normaliteten af data ud fra va-

riablenes værdier for ’skewness’ og ’kurtosis’ samt den grafiske illustration af data, vurderet ved histogram-

mer og ’normal probability plots’ (P-P plots). 

 

Skewness og kurtosis er begge statistiske mål som anvendes til at vurdere hvorvidt data følger en normalfor-

deling. Førstnævnte er en indikator for balancen i datadistributionen – altså hvorvidt data er ’balanceret’ 

omkring skalaens middelværdi. I situationer hvor distributionen af data er i ubalance, omtales denne som 

værende skæv. En venstreskæv fordeling af data er kendetegnet ved positive værdier – altså har fordelingen 
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en overvægt af observationer i højre side. En højreskæv fordeling er således kendetegnet ved negative vær-

dier – altså en overvægt at observationer i venstre side. Kurtosis er et mål for, hvor spids eller flad fordelingen 

er sammenlignet med en normalfordeling. En fordeling med negativ kurtosis værdi vil være fladere end en 

normalfordeling og positive kurtosis værdier vil således indikere en højere fordeling. Normalfordelte data er 

altså kendetegnet ved at værdierne for både skewness og kurtosis er 0 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 81). Som 

nævnt ovenfor, er normalitet tilstræbt, men langt fra realiteten, når der arbejdes med virkelighedsnære data. 

I afhandlingen vil forudsætningen om normalitet således vurderes ud fra, om data følger en tilnærmelsesvis 

normalfordeling. Generelt kan det ikke afvises, at data er normalfordelt, hvis værdierne for skewness og 

kurtosis er mindre end to standardafvigelser (Ibid.). 

 

I forbindelse med at vurdere hvorvidt variablene følger en tilnærmelsesvis normalfordeling, udarbejdes en 

oversigt over samtlige metriske variables værdier for skewness og kurtosis. Baseret alene på disse statistiske 

mål for normalitet, kan det konstateres, at ingen variable følger en normalfordeling (bilag 1.2.1). De statisti-

ske værdier for skewness og kurtosis er dog ikke alene tilstrækkelige til at vurdere, hvorvidt data er normal-

fordelt. Disse værdier suppleres således af histogrammer samt P-P plots, som udarbejdes for samtlige af de 

metriske variable. De udarbejdede histogrammer og P-P plots indikerer, på samme måde som værdierne for 

skewness og kurtosis, at variablene ikke umiddelbart følger en normalfordeling. Da en gennemgang af samt-

lige grafer vil være relativt omfattende, analyseres blot opfattet_kontrol_3. Variablen er vurderet til tilnær-

melsesvist at følge en normalfordeling, idet værdien for kurtosis er mindre end to standardafvigelser. Desu-

den ses det, at værdien for skewness er tilnærmelsesvist acceptabel (bilag 1.2.1). 
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Histogrammet for opfattet_kontrol_3 giver en indikation af, hvordan variablens fordeling ser ud sammen-

lignet med en normalfordeling. Af histogrammet ses det, at fordelingen er relativt symmetrisk omkring 

middelværdien. Værdien for skewness er negativ, hvilket betyder at fordelingen er en smule højreskæv, 

som histogrammet også indikerer. Værdien for kurtosis er 0,04, hvorfor den opfylder grænseværdien for en 

tilnærmelsesvis normalfordeling. Ovenstående P-P plot sammenligner den akkumulerede fordeling af de 

indsamlede værdier med en normalfordeling. Prikkerne repræsenterer således de faktiske værdier og bør 

ligge på linjen, som er et udtryk for normalfordelingen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 82). P-P plottet for op-

fattet_kontrol_3 viser, at værdierne tilnærmelsesvist følger linjen. Når der tages forbehold for, at der arbej-

des med virkelighedsnære data, vurderes variablen at følge en tilnærmelsesvis normalfordeling – opfat-

tet_kontrol_3 bryder således ikke normalitetsforudsætningen. 

 

Det fremgår tydeligt, at adskillige variable bryder normalitetsforudsætningen (bilag 1.2.2; bilag 1.2.3). Den 

centrale grænseværdisætning hævder, at når der udtages større stikprøver (>200 respondenter) fra en vil-

kårlig fordeling, vil gennemsnittene i stikprøverne nærme sig en normalfordeling. Dette gælder uanset for-

delingens oprindelige form (Jensen & Knudsen, 2016, s. 38). Stikprøvestørrelsen for afhandlingen er 350, 

hvorfor det antages, at data følger en normalfordeling. Forudsætningen om normalitet er således opfyldt. 

 

5.3 DATAKRITIK OG REFLEKSION 

Følgende afsnit har til formål at reflektere over afhandlingens datamateriale, herunder mulige kritikpunkter 

og omstændigheder, der skal tillægges særlig opmærksomhed. De anvendte målevariable er, som tidligere 

nævnt, udledt på baggrund af afhandlingens teoretiske fundament, hvorfor det vurderes, at disse er repræ-

sentative for de opstillede constructs. Antallet af målevariable varierer på tværs af constructs, da udvalgte 

constructs besidder en vis grad af kompleksitet, hvorfor koncepterne kan være svært at afdække, såfremt 

der eksempelvis anvendes blot to underliggende målevariable. Ved constructs af høj kompleksitet, bør disse 

forklares af flere målevariable. Det er vigtigt at pointere, at der kan opstå en under- eller overrepræsentation 

af constructs, som følge af variationen i de underliggende målevariable. Antallet af målevariable har desuden 

en betydning, særligt i relation til SEM analysen, hvor den generelle anbefaling er, at der som minimum an-

vendes tre underliggende målevariable for hvert enkelt construct (Hair et al., 2014, s. 608). Færre målevari-

able kan dog accepteres, såfremt andre constructs består af fire eller flere underliggende variable, som det 

eksempelvis er tilfældet for informationssøgning, der har otte underliggende målevariable. I forlængelse 

heraf, er det relevant at pointere at det, forud for en SEM analyse, er den teoretiske ramme, der er det 

vigtigste. 
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Nogle af de anvendte koncepter i den teoretiske ramme er oprindeligt relateret til studier af en anden karak-

ter end afhandlingen. Med andre ord beskæftiger teorierne sig med problemstillinger og emner, der varierer 

fra afhandlingens. TRA og TPB er eksempelvis anvendt i forbindelse med at prædiktere gængse beslutninger, 

herunder forbrugerens intention til at stemme på en given præsidentkandidat (Ajzen, 1985, s. 15-17). Desu-

den kan forbrugeradfærdsperspektiverne, herunder særligt værdiperspektivet, være svære at overføre di-

rekte til en bettingkontekst, hvilket også er pointeret i den kontekstteoretiske beskrivelse. Afhandlingens 

kontekst er således væsentligt anderledes, hvilket bør inkluderes som refleksion, når der kommenteres på 

analysens resultater. Det bør blandt andet pointeres, at i henhold til TPB, kan der argumenteres for, at op-

fattet kontrol potentielt er for generel sammenlignet med afhandlingens kontekst. I en bettingkontekst an-

tages det, at den opfattede kontrol dækker over adskillige elementer, herunder forbrugerens kognitive ev-

ner, opfattet prædiktionsevne og tilgængelighed af bettingplatform. Constructet for opfattet kontrol kan så-

ledes være svært at afdække, idet konceptet er af høj kompleksitet og de underliggende målevariable desu-

den stiller store krav til respondentens fortolkning af spørgsmålene. I et forsøg på at reducere indflydelsen 

af potentielle fortolkningsproblemer på resultaterne, er i spørgsmålene inkluderet en ’ved ikke/ønsker ikke 

at oplyse’. Formålet er at minimere antallet af usande besvarelser som følge af enten overfortolkning eller 

lavt engagement. 

 

Som nævnt i databehandlingen, er der foretaget en rekodning af en enkelt variabel. De resterende spørgsmål 

er alle positivt ladet, hvilket potentielt kan påvirke respondenternes svar. Denne risiko for skævvridning af 

svar som følge af formulering af spørgsmål, kan reduceres ved at veksle mellem negativt og positivt ladet 

spørgsmål (Malhotra et al., 2017, s. 394). Udeladelsen af supplerende negativt ladede spørgsmål er bevidst 

og er baseret på en vurdering af de eventuelle udfordringer forbundet med rekodning i databehandlingen. 

Derudover kan der foreligge en risiko for, at respondenterne er underlagt ’social desirability’, hvilket er et 

udtryk for, at respondenternes svar er baseret på deres opfattelse af, hvad der er socialt accepteret (Mal-

hotra et al., 2017, s. 287). Særligt i fokusgruppeinterviewet er der risiko for, at respondenterne er påvirket af 

social desirability, da den sociale respons er umiddelbar. Undervejs i fokusgruppeinterviewet var der en ge-

nerel tendens til at respondenterne havde en positiv attitude over for betting, hvor flere respondenter anså 

det for at være fordelagtigt at bette. Dette er et eksempel på en situation, hvor én eller flere respondenter 

potentielt kunne være underlagt social desirability, hvilket fører til helt eller delvist usande udsagn. Ved den 

kvantitative dataindsamling er risikoen for social desirability forsøgt minimeret ved at fjerne fokus fra selvet 

i formuleringen af spørgsmålene samt at pointere anonymiseringen af besvarelserne fra start. 
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Afslutningsvist skal det pointeres, at der generelt foreligger en risiko for at konklusioner på analyserne er 

forkerte og dermed ikke er gældende for populationen. I den forbindelse inddrages type 1 og type 2 fejl, som 

begge forholder sig til dét, at drage en forkert konklusion. Type 1 fejl beskriver risikoen for at konkludere, at 

en påstand (H1) er sand, når den i virkeligheden er falsk – altså at afvise nulhypotesen fejlagtigt. Modsat 

refererer type 2 fejl til risikoen for, ikke at afvise en nulhypotese, der reelt er falsk. Type 1 fejl ses oftest ved 

små stikprøver, hvor der ikke kan opnås statistisk signifikans. Omvendt ses type 2 fejl særligt ved meget store 

stikprøver, hvor selv de mindste sammenhænge kan vise sig at være statistisk signifikante (Hair et al., 2014, 

s. 9). 

 

5.4 DESKRIPTIVE ANALYSER 

Følgende del af afhandlingen har til formål at skabe et overblik over den indsamlede data samt at illustrere 

simple sammenhænge mellem variable. Dette gøres ved at foretage en række deskriptive analyser af data-

materialet, herunder enkelte frekvens- og krydstabeller. Frekvens- og krydstabeller er karakteriseret ved, at 

der ikke stilles konkrete krav til skalaniveau. Det er således muligt at kombinere både nominal- og intervalska-

lerede variable i de deskriptive analyser (Jensen & Knudsen, 2016, s. 74-84). Som supplement til SPSS-output, 

findes det fordelagtigt at udarbejde udvalgte grafiske illustrationer med det formål, at visualisere og over-

skueliggøre mønstrene i analysens resultater. 

 

Da afhandlingens kontekstbeskrivelse klarlagde en række sammenhænge mellem forbrugerdemografiske ka-

rakteristika og bettingadfærd, findes det indledningsvist relevant at foretage enkelte frekvenstabeller for 

alders- og kønsfordelingen af respondenter. De demografiske karakteristika for respondenterne sammenlig-

nes, så vidt muligt, med tal fra Danmarks Statistik med henblik på at vurdere stikprøvens eksterne validitet, 

altså hvorvidt stikprøven er repræsentativ og generaliserbar for populationen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 

21). Ud af en samlet stikprøvestørrelse på 350 respondenter, udgør de mandlige respondenter 332 af det 

samlede antal besvarelser, hvilket svarer til en valid procent6 på 95,1%. Kvinderne er således stærkt under-

repræsenterede i datamaterialet (bilag 2.1). Undervægten i kvindelige respondenter stemmer overens med 

afhandlingens kontekstbeskrivelse, som netop viste at det primært er mænd, der indgår i betting, jf. afsnit 3. 

Det vurderes relevant at sammenligne aldersfordelingen i datagrundlaget med aldersfordelingen af medlem-

merne af det danske program ROFUS. Dette program beskæftiger sig, som nævnt, udelukkende med perso-

ner, der har været i forbindelse med betting eller gambling. Derfor vurderes denne fordeling at være mere 

repræsentativ for afhandlingens egentlige målgruppepopulation, der er danske bettingforbrugere. Det skal 

 
6 Den valide procentdel i SPSS ekskluderer ’missing cases’. 
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dog pointeres at størstedelen af de statistiske fordelinger er fortrolige og forbeholdt aktørerne på markedet, 

hvorfor de ikke kan inddrages i opgaven. Fordelingen mellem køn i stikprøven er altså, som forventet, ikke 

repræsentativ for den overordnede population, men er i relativ overensstemmelse med målgruppepopulati-

onen, jf. figur 10. 

 

 
 

Frekvenstabellen for aldersfordelingen viser en overvægt af respondenter, særligt blandt de 21-29-årige (bi-

lag 2.2). Disse respondenter dækker over to aldersgrupper som sammenlagt udgør 66,3% af de samlede be-

svarelser. Desuden ses en klar undervægt af respondenter i aldersgruppen 60+, der blot udgør 1,1% af det 

samlede antal besvarelser. Figur 11 underbygger disse tendenser i datamaterialet og viser adskillige alders-

grupper, hvor fordelingen i den indsamlede data er skæv i forhold til populationen. 

 

 
 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 65 af 114 

Distributionen af spørgeskemaet forventes at have haft en markant indflydelse på antallet af respondenter i 

aldersgruppen 21-29 år samt de 60+ årige, jf. afsnit 4.4.3. Generelt er de 30-49-årige fint repræsenteret sam-

menlignet med populationen. Afslutningsvist skal det pointeres, at forbrugere yngre end 18 år ikke er repræ-

senteret som følge af afgrænsningen til 18+ år. Der ses en lignende skævvridning i den indsamlede data ved 

respondenternes bopæl, jf. bilag 2.3. Her ses klar overvægt ved Region Hovedstaden relativt for populatio-

nen, hvilket ligeledes er et resultat af dataindsamlingen. Respondenternes månedlige rådighedsbeløb er for-

delt omkring 3-6.999 kr., som er anden laveste kategori, jf. bilag 2.4. 

 

Frekvenstabellen for respondenternes bettingfrekvens viser, at størstedelen af respondenterne better 

mindst en dag om ugen (bilag 2.5). Her kan det udledes, at 25,4% af respondenterne better 5-7 dage om 

ugen og 30% af respondenterne better 1-4 dage om ugen. Frekvenstabellen indikerer altså generelt at re-

spondenterne er relativt engagerede i betting, hvor mindre end en tredjedel af respondenterne blot better 

en gang om måneden eller sjældnere. Ud fra fordelingen af bettingforbrug kan det udledes, at langt største-

delen af respondenterne, 38,6%, better for mindre end 250 kr. på en typisk måned (bilag 2.6). Desuden ses 

det, at 71,4% af respondenterne better for mindre end 1.000 kr. om måneden. Interessant er det, at andelen 

af respondenter, der better for mere 5.000 kr. om måneden er tilnærmelsesvis lige så stor som andelen af 

respondenter, der better for 1.000-2.000 kr. – henholdsvis 10,9% og 11,4%. Baseret på bilag 2.5 og 2.6 lader 

det til, at selvom respondenterne generelt har en høj bettingfrekvens, er den økonomiske indsats ikke nød-

vendigvis høj. Frekvens og forbrug er dog eksempler på spørgsmål, hvor respondenten skal vurdere egen 

adfærd. Her er det, som nævnt i metodesektionen samt i vurderingen af data, ikke ualmindeligt at respon-

denter er tilbøjelige til at vurdere egen adfærd som værende bedre end den reelt er (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 21). Dette kan være med til at påvirke validiteten negativt, idet fordelingen i frekvenstabellerne 

potentielt ikke er et udtryk for, hvordan det hænger sammen i virkeligheden. 

 

Forud for udarbejdelse af krydstabellerne, er det essentielt at pointere, at den statistiske sikkerhed i analy-

serne vurderes ud fra en chi-square test. Den grundlæggende antagelse i chi-square testen er, at der som 

udgangspunkt ikke er sammenhæng mellem variablene, hvilket betyder at hypoteserne for en chi-square test 

er som følger: 

𝐻.!+:	𝐷𝑒𝑟	𝑒𝑟	𝑢𝑎𝑓ℎæ𝑛𝑔𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑒. 

𝐻.!":	𝐷𝑒𝑟	𝑒𝑟	𝑎𝑓ℎæ𝑛𝑔𝑖𝑔ℎ𝑒𝑑	𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑒. 

 

I analysen anvendes p=0,05 som grænseværdien for en signifikant sammenhæng, hvilket betyder, at hypo-

tesen om uafhængighed med 95% sikkerhed kan afvises (Jensen & Knudsen, 2016, s. 89). Chi-square testens 
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pålidelighed afhænger desuden af antallet af observationer, hvor et lavt antal forventede observationer vil 

forringe testens pålidelighed. Som udgangspunkt er der et krav om, at maksimalt 20% af tabellens celler må 

have en værdi under 5, men i nogle tilfælde kan grænseværdien sænkes til 3 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 87). 

I forbindelse med at vurdere styrken af sammenhængen mellem variable, anvendes Cramer’s V, som er en 

chi-square baseret statistik, der kan antage værdier mellem 0 og 1 og på den måde karakteriserer hvor stærk 

sammenhængen mellem variablene er. Værdien for Cramer’s V afhænger af antallet af frihedsgrader, hvilket 

bestemmes af størrelsen på krydstabellen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). 

 

Frekvenstabellen for månedligt forbrug gav en indikation af respondentens økonomiske engagement i bet-

ting. I forlængelse heraf, findes det relevant at undersøge, hvorvidt der forekommer en sammenhæng mel-

lem respondentens rådighedsbeløb og vedkommendes månedlige forbrug. Af fokusgruppen kunne det udle-

des, at respondenternes bettingforbrug til dels afhang af vedkommendes rådighedsbeløb i den givne periode 

(bilag 6.2, ll. 526-528). Den positive korrelation mellem indkomst og bettingaktivitet er, som nævnt, ligeledes 

påvist i andre studier (Humphreys & Perez, 2012, s. 593). En sådan potentiel sammenhæng i datasættet te-

stes ved at foretage en krydstabulering af rådighedsbeløb og adfærd_3. Chi-square testen for den udførte 

krydstabulering viser sig at være statistisk signifikant, idet p<0,001 (bilag 2.7). Det vil sige, at nulhypotesen 

om uafhængighed mellem variablene kan forkastes, hvorfor det ikke kan afvises, at der er en sammenhæng 

mellem rådighedsbeløb og månedligt forbrug. Krydstabellen består af 6 rækker og 5 kolonner, hvorfor antal-

let af frihedsgrader er 4 (5-1). Dette betyder, at grænsen for en moderat sammenhæng er 0,15 og grænsen 

for en stærk sammenhæng er 0,25 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). Cramer’s V er i dette tilfælde 0,215, 

hvilket indikerer en moderat sammenhæng mellem variablene. I forbindelse med at vurdere pålideligheden 

af chi-square testen, ses det, at 10 forventede cellefrekvenser er registreret med en værdi under 5 – det 

svarer til 33,3% (bilag 2.7). Chi-square testen kan således ikke umiddelbart anses for værende statistisk ro-

bust, hvilket antages at være et resultat af stikprøvens størrelse. Det forventes, at en større stikprøve vil 

resultere i en større svarfordeling og dermed en mere statistisk robust chi-square test. 

 

Den grafiske illustration af krydstabellen fremgår nedenfor og indikerer en positiv sammenhæng mellem rå-

dighedsbeløb og månedligt forbrug. Figur 12 viser, at 56% af de respondenter, der better for mere end 5.000 

kr. om måneden har et månedligt rådighedsbeløb på mere end 12.000 kr. Modsat ses det, at disse indkomst-

grupper blot udgør 14% af det samlede antal respondenter, der better for mindre end 250 kr. Generelt vidner 

fordelingen om, at de respondenter med højeste rådighedsbeløb, har det højeste forbrug og vice versa. Det 

fremgår dog, at der forekommer enkelte undtagelser til denne grundlæggende tendens, hvilket antages at 

være et resultat af respondentens øvrige karakteristika og motiver for bettingadfærd. 
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Fokusgruppen anså generelt det økonomiske element som en selvfølgelighed ved betting – at vinde penge 

blev beskrevet som et grundlæggende motiv for at bette. Modsat gav respondenterne udtryk for, at de aldrig 

ville bette for at vinde penge til at dække faste udgifter (bilag 6.2, ll. 138-149). Det findes interessant, at 

undersøge om der er en sammenhæng mellem bettingfrekvens og hvorvidt respondenten better for at vinde 

penge. Dette gøres ved at udføre en krydstabulering mellem de to variable adfærd_2 og øvrig_motiv_2, med 

henblik på at undersøge om udsigten til en økonomisk gevinst er et gennemgående motiv blandt responden-

terne, uagtet af deres bettingfrekvens. Chi-square testen for den udførte krydstabulering viser sig at være 

statistisk signifikant (p=0,004) (bilag 2.8). Værdien for Cramer’s V udgør 0,182, hvilket indikerer en moderat 

sammenhæng mellem variablene. Den grafiske illustration af krydstabellen i bilag 2.8 fremgår nedenfor og 

viser, at 81% af de respondenter der better 5-7 dage om ugen er enige eller helt enige i, at de gør de for at 

vinde penge. Det vidner således om, at de respondenter med en højere bettingfrekvens, i højere grad er 

motiveret af den potentielle gevinst ved betting. Modsat ses det, at respondenterne med en lavere betting-

frekvens i højere grad er uenige i, at det økonomiske motiv er grundlaget for deres bettingadfærd, hvilket 

indikerer at disse respondenternes adfærd er baseret på øvrige bettingmotiver. 
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Baseret på figur 13, findes det relevant at foretage en række krydstabeller for bettingfrekvens og diverse 

motiver for betting, med det formål, at give et indblik i respondenternes motivation for betting på tværs af 

bettingfrekvens. I krydstabellerne er inddraget to variable som er udtryk for det sociale motiv, social_motiv_1 

og social_motiv_2, samt to variable som relaterer sig til underholdning, underholdning_motiv_3 og øv-

rig_motiv_4. Samtlige krydstabuleringer er signifikante, idet den største p-værdi udgør 0,005 (bilag 2.9; bilag 

2.10; bilag 2.11; bilag 2.12). Samtidig indikerer krydstabuleringerne, at styrken af sammenhængene alle er 

minimum moderate, idet den laveste værdi for Cramer’s V er 0,18. Der ses tilnærmelsesvist stærke sammen-

hænge mellem bettingfrekvens og social_motiv_1 samt bettingfrekvens og social_motiv_2. værdierne for 

Cramer’s V udgør henholdsvis 0,232 og 0,241 (bilag 2.11; bilag 2.12). 

 

Lavfrekvens betternes adfærd er særligt baseret på det sociale aspekt. Af de respondenter, der better en 

gang hver sjette måned, er 47% enige eller helt enige i, at de gør det, når de er sammen med familie eller 

venner (bilag 2.13). Modsat ses det, at blot 11% af de respondenter, der better 5-7 dage om ugen, er enige 

eller helt enige i, at de typisk better i selskab med familie eller venner. Desuden fremgår det, at 21% af re-

spondenterne med lavest bettingfrekvens er enige eller helt enige i, at de better for at være en del af en 

social sammenhæng – for højfrekvens betterne er andelen blot 5%. Det vidner således om en generel tendens 

til, at de der better mindst, ikke gør det for underholdningens skyld, men i højere grad for at øge socialitet. 

Hvor figur 13 indikerede en positiv sammenhæng mellem bettingfrekvens og økonomisk motivation, viser 

bilag 2.13, at 21% af højfrekvens betterne er enige eller helt enige i at de better når de keder sig. Til sam-

menligning er blot 7% af lavfrekvens betterne enige eller helt enige i selvsamme udsagn. Dette kunne tyde 

på, at respondenternes betting er blevet en vane og således til dels anvendes som et værktøj mod kedsom-

hed. 

 

Det kunne udledes af fokusgruppeinterviewet, at respondenterne ikke anså betting som en legitim indtægts-

kilde. Specifikt blev det nævnt, at perioder med lavere rådighedsbeløb under ingen omstændigheder skulle 

resultere i øget bettingaktivitet med det formål at supplere indkomst til at afdække faste udgifter. I forlæn-

gelse heraf, findes det interessant at undersøge, hvorvidt dette er en tendens som ligeledes ses blandt spør-

geskemaets respondenter. Krydstabuleringen mellem rådighedsbeløb og øvrig_motiv_2 viser sig dog, ikke at 

være signifikant (p=0,167), hvorfor det kan afvises, at der er en signifikant sammenhæng mellem rådigheds-

beløb og hvorvidt respondenten better for at vinde penge (bilag 2.14). 
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5.4.1 DELKONKLUSION 

Analysens indledende frekvenstabeller bekræftede afhandlingens kontekstbeskrivelse og viste en klar over-

vægt af mandlige respondenter. Fordelingen mellem mænd og kvinder er således ikke repræsentativ for po-

pulationen, men tilfredsstillende for afhandlingens videre analyser baseret på målgruppepopulationen. 

Krydstabellerne indikerede, at udsigten til en potentiel gevinst var et generelt motiv for betting blandt re-

spondenterne. Krydstabellerne viste en sammenhæng mellem rådighedsbeløb og hvorvidt respondenternes 

generelle bettingforbrug. Respondenter med de højeste rådighedsbeløb, har generelt et højere månedligt 

forbrug sammenlignet med de øvrige respondenter. Fokusgruppen var enige om, at et lavere rådighedsbeløb 

i en given periode ikke måtte resultere i øget betting. Det viste sig, at der ikke var nogen signifikant sammen-

hæng mellem rådighedsbeløb og bettingforbrug blandt spørgeskemarespondenterne, hvorfor det ikke er 

muligt at kommentere yderligere på dette forhold. Af de øvrige krydstabeller fremgår det, at der blandt re-

spondenterne gælder flere motiver for betting, hvor nogle overlapper. Lavfrekvens betternes bettingadfærd 

er særligt baseret på de sociale aspekter, hvorimod højfrekvens betterne anså økonomisk gevinst samt un-

derholdning og kedsomhed som primære motiver for betting. 

 

5.5 EKSPLORATIV FAKTORANALYSE 

Faktoranalysen er en selvstændig korrelationsanalyse og anvendes i følgende afsnit for at skabe en dybere 

forståelse af afhandlingens datamateriale ved at afdække indbyrdes strukturer mellem variablene. Faktor-

analysen betegnes således som en strukturanalyse, hvis grundlæggende formål er at undersøge den naturlige 

korrelation mellem variablene (Jensen & Knudsen, 2016, s. 224). Med andre ord vil faktoranalysen anvendes 

for at kunne identificere indbyrdes sammenhænge mellem respondenternes besvarelser. Faktoranalysen har 

ydermere til formål at reducere eventuelle problemer med multikollinearitet, idet teknikken sammensætter 

stærkt korrelerede variable. Faktoranalysen skelner ikke mellem afhængige og uafhængige variable, da det 

er en interdependent teknik. I relation til afhandlingen vil samtlige skalavariable således inddrages i faktor-

analysen med det formål at afdække alle potentielle sammenhænge. Baseret på disse sammenhænge, vil 

faktoranalysen reducere antallet af variable ved at gruppere disse til repræsentanter– på samme måde som 

et construct repræsenterer underliggende items, der korrelerer stærkt med hinanden (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 224). En faktor kan således sidestilles med et construct på samme måde som en variabel kan side-

stilles med et item. 

 

Der findes to grundlæggende faktoranalyser: den eksplorative faktoranalyse og den konfirmative faktorana-

lyse. Førstnævnte er, som nævnt ovenfor, et værktøj, der anvendes til at finde underliggende sammenhænge 

i datamaterialet. Her vil sammensætningen af faktorer udelukkende blive bestemt ud fra det indsamlede 
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datamateriale (Jensen & Knudsen, 2016, s. 225). Altså er den eksplorative faktoranalyse karakteriseret som 

en induktiv fremgangsmåde. Modsat er den konfirmative faktoranalyse en deduktiv fremgangsmåde, idet 

den bygger på forudgående antagelser om sammenhænge mellem variablene. Teknikken tager afsæt i et 

specifikt teoretisk fundament, hvor faktorerne er prædefinerede forinden analysen udføres (Ibid.). I relation 

til afhandlingen er netop den konfirmative faktoranalyse relevant, idet specialet tager udgangspunkt i en 

teoretisk model med constructs og underliggende items. Det er således essentielt at anvende den konfirma-

tive faktoranalyse, ved at opstille en SEM analyse model. Den eksplorative faktoranalyse er altså umiddelbart 

ikke den optimale teknik at anvende i afhandlingens analyse. Det er dog vigtigt at pointere, at formålet med 

den eksplorative faktoranalyse udelukkende er at skabe en dybere forståelse for de naturlige, indbyrdes kor-

relationer mellem variablene. En af fordelene ved at anvende en eksplorativ faktoranalyse er, at der kan 

opstå nogle indikationer på strukturer, som ellers ikke nødvendigvis ville være fundet ved en konfirmativ 

faktoranalyse. 

 

Ud over at undersøge for og potentielt identificere underliggende latente dimensioner, er den eksplorative 

faktoranalyse særligt relevant i forbindelse med præcision af measurement modellen. Dette er en af årsa-

gerne til, at den eksplorative faktoranalyse ofte anvendes forud for en konfirmativ faktoranalyse. Desuden 

er det vigtigt at pointere, at de to faktoranalyser er forskellige og supplerer hinanden, hvorfor den ene ikke 

kan erstatte den anden (Hair et al., 2014, s. 612). I afhandlingen vil begge faktoranalyser, som tidligere nævnt, 

blive anvendt og her anbefales det generelt at benytte to forskellige datasæt, således at det samme datasæt 

ikke anvendes i begge faktoranalyser. Idet afhandlingen udelukkende beskæftiger sig med et datasæt, ville 

det kræve at den indsamlede data blev fordelt på to separate datasæt (Matsunaga, 2010, s. 101). Dette anses 

ikke som en optimal løsning, da det ville medføre en væsentlig stikprøvereduktion. Heraf foretages analy-

serne med samme datasæt. 

 

Den eksplorative faktoranalyse foretages med samtlige 350 besvarelser fra spørgeskemaet. Alle intervalska-

lerede variable inddrages i faktoranalysen, idet samtlige af disse følger samme skala og går i samme retning. 

Som nævnt i databehandlingen er inf_søgning_3 blevet rekodet, hvorfor den oprindelige variabel udelukkes 

fra faktoranalysen og erstattes af inf_søgning_3_rekodet. For at kunne udføre faktoranalysen er det et krav, 

at variable er normalfordelte samt at der ikke forekommer missing values eller outliers i variablene. Samtlige 

af disse forudsætninger er opfyldt jf. afsnit 5.2 og afsnit 5.1. 

 

Grundlaget for den eksplorative faktoranalyse er en ’common factor’ analyse. Ved denne metode er formålet 

at identificere faktorer som repræsentanter for korrelerede variable baseret på disses fælles varians. Med 
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andre ord sammensættes faktorer udelukkende baseret på den varians som de enkelte variable deler med 

de øvrige variable i datasættet – altså ’common variance’ (Jensen & Knudsen, 2016, s. 227). Ved den eksplo-

rative faktoranalyse anvendes en rotation, hvis primære formål er at maksimere variablenes forklarede vari-

ans af den pågældende faktor. Derudover har rotationen til formål at minimere den varians som variablene 

deler med de øvrige faktorer (Ibid.). Generelt findes der to typer af rotationsmetoder: den ortogonale og den 

oblikke. Den primære forskel på de to metoder forholder sig til antagelsen om indbyrdes afhængighed. Hvor 

den ortogonale rotationsmetode antager, at faktorer er indbyrdes uafhængige, forudsætter den oblikke me-

tode ikke, at faktorerne forbliver ukorrelerede (Jensen & Knudsen, 2016, s. 232). Heraf lader det til, at sidst-

nævnte er optimal i henhold til afhandlingen, da den teoretiske model antager, at de anvendte constructs er 

indbyrdes afhængige. Ved faktisk anvendelse er den oblikke rotationsmetode dog begrænset af, at fakto-

rerne sjældent korrelerer på trods af antagelsen om indbyrdes afhængighed. Faktorløsningen er i modsæt-

ning til den ortogonale rotation ikke nær så fortolkningsvenlig (Tabachnick, & Fidell, 2013, s. 644). Ved an-

vendelse af den ortogonale rotation faciliteres fortolkningen af de enkelte faktorers bidrag til variablenes 

forklarede varians. De indbyrdes korrelationer fremgår markant tydeligere sammenlignet med den oblikke 

metode (Ibid.). Varimax, som er en rotationsteknik inden for den ortogonale metode, er den mest anvendte 

i statistiske analyser. Dette styrker argumentationen for valget af den ortogonale metode i den nærværende 

analyse. Den eksplorative faktoranalyse udføres således med udgangspunkt i den ortogonale metode med 

Varimax rotation. 

 

Forinden faktoranalysen udføres er det afgørende at vurdere datamaterialets egnethed. Dette gøres ved 

indledningsvist at foretage en vurdering af korrelationsmatricen, som indikerer sammenhængen mellem va-

riablene i datasættet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 228). Baseret på korrelationsmatricen, anses data at være 

egnet for faktoranalyse, såfremt variable har korrelationer ≥0,3 med enkelte af de øvrige variable. En anden 

metode til at vurdere hvorvidt data er egnet til faktoranalyse, er ved at foretage henholdsvis Bartlett’s og 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) teststatistikker. Bartlett’s tester om variable er ukorrelerede, hvorfor nulhypote-

sen er, at samtlige variable er ukorrelerede. Testen foretages på 95% signifikansniveau, hvilket betyder, at 

det ved en p-værdi ≤0,05 kan afvises, at samtlige variable er ukorrelerede. KMO er et indekstal og kan således 

antage værdier mellem 0 og 1. Værdien for KMO skal som minimum udgøre 0,6 førend data kan kategoriseres 

som egnet til faktoranalysen (Jensen & Knudsen, 2016, s. 228). 

 

Af korrelationsmatricen fremgår det, at enkelte variable korrelerer højt (≥0,3) med nogle, men ikke med 

samtlige variable (bilag 3.1.1). Eksempelvis ses det, at social_motiv_3, ’Jeg better fordi mine venner/familie 

gør det’, deler høje korrelationer med social_motiv_1 (r=0,517) og social_motiv_2 (r=0,630), men ikke med 
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de øvrige variable. Korrelationsmatricen indikerer således, at data er egnet til faktoranalysen. Bartlett’s test 

er signifikant, hvorfor nulhypotesen om ukorrelerede variable kan afvises (bilag 3.1.2). Desuden ses det, at 

værdien for KMO er 0,799 og eftersom grænseværdien for KMO-indekset er 0,6, vurderes datamaterialet at 

være egnet til faktoranalysen. 

 

Første trin i den eksplorative faktoranalyse er at vurdere de enkelte variables ’communalities’, som er et 

udtryk for den varians, den pågældende variabel har til fælles med de genererede faktorer (Jensen & Knud-

sen, 2016, s. 230). Communalities kan således antage værdier mellem 0 og 1, hvor 1 er den ideelle værdi. Det 

efterstræbes at communality for en given variabel er så høj som muligt, idet en højere værdi betyder at den 

genererede faktor er bedre i stand til at repræsentere datamaterialet. Generelt anvendes 0,5 som grænse-

værdi, hvorfor det anbefales at samtlige variable med communality <0,5 frasorteres (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 238). Denne grænseværdi videreføres til afhandlingens analyse. 

 

Den indledende faktoranalyse viser, at adskillige variable ikke opfylder minimumskriteriet om communality 

≥0,5, hvorfor der skal foretages ekskludering af variable (bilag 3.1.3). Frasorteringen af variable, der ikke 

opfylder minimumskriteriet, foretages efter det hierarkiske princip. Metoden indebærer, at såfremt flere va-

riable bryder kravet om minimum communality, ekskluderes først den variabel med den laveste commu-

nality, hvorefter faktoranalysen foretages på ny. Variablen med den laveste communality i den indledende 

faktoranalyse er adfærd_9, hvis communality udgør 0,180. Variablen ekskluderes således, hvorefter faktor-

analysen foretages igen. Dette gentages indtil samtlige variable besidder communalities ≥0,5. 
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Eftersom faktoranalysen nu kun består af variable, hvis communality er ≥0,5 (bilag 3.2.1) kan nu foretages 

en vurdering af faktorløsningens forklarede varians ud fra tabellen ’Total Variance Explained’ (bilag 3.2.2). Af 

bilag 3.2.2 fremgår det, at den endelige faktorløsning består af tre faktorer, der opfylder kriteriet om 

eigenvalue ≥1,0. Eigenvalue er et udtryk for, hvor stor en del af den samlede varians, den enkelte faktor 

forklarer (Jensen & Knudsen, 2016, s. 239). Generelt anvendes 60% som konventionel grænseværdi for en 

faktorløsning. Med andre ord bør den endelige faktorløsning være i stand til at forklare minimum 60% af den 

samlede varians i datamaterialtet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 240). Den forklarede varians for henholdsvis 

den enkelte faktor og den samlede faktorløsning fremgår af bilag 3.2.2. Her ses det, at faktor 1 forklarer 

40,51% af den samlede varians. Andelen af varians forklaret pr. faktor kan ligeledes beregnes manuelt. 

Eksempelvis kan den forklarede varians for faktor 1 beregnes ved følgende udtryk: 

𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑛	𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟

=
2,43
6

= 0,4051 = 40,51% 

 

Den forklarede varians for de øvrige faktorer udgør henholdsvis 23,36% for faktor 2 og 17,26% for faktor 3. 

Samlet set forklarer de tre faktorer 81,12% af den samlede varians i datasættet, hvilket er væsentligt mere 

end minimumskriteriet på 60%. Faktorløsningen vurderes ligeledes ud fra scree plottet som fremgår af bilag 

3.2.3. Et screeplot er en visuel skildring af faktorerne og dertilhørende eigenvalues, hvorfor den grafiske 

illustration giver en indikation af hvor mange faktorer, der bør indgå i den ideelle eksplorative faktorløsning. 

Den bedste faktorløsning findes der, hvor kurven i screeplottet jævnes ud. At kurven flades ud, er et udtryk 

for, at en ekstra tilføjet faktor kun vil bidrage med en lav grad af forklaret varians. Af screeplottet fremgår 

det, at kurven flader ud ved faktor 3, hvilket indikerer at dette antal faktorer repræsenterer den ideelle 

faktorløsning (bilag 3.2.3). 

 

Den endelige faktorløsning fremgår af ’Rotated Factor Matrix’, som viser variablene for de tre faktorer samt 

de dertilhørende ’factor loadings’ (bilag 3.2.4). De enkelte variables factor loadings er et udtryk for 

korrelationen mellem den givne variabel og faktoren (Jensen & Knudsen, 2016, s. 233). Det efterstræbes, at 

variable loader højt (≥0,5) på en enkelt faktor og samtidig loader lavt (<0,5) på de øvrige faktorer. Da 

faktorloadingen er korrelationen mellem variablen og den genererede faktor, kan faktorens og variablens 

forklarede varians beregnes ved 0,52 = 0,25 = 25%. Som tidligere nævnt anvendes 0,5 som grænseværdi, idet 

det ønskes at sikre en høj forklaret varians. Det fremgår, at samtlige variable har en factor loading der er 

større end 0,5 på udelukkende en faktor (bilag 3.2.4). Den eksplorative faktoranalyse har således dannet tre 

faktorer som er skildret i tabel 3. 

 



17/5-2021 
S111877 & S110366 

Side 74 af 114 

 

 

I ovenstående faktorløsning, loader samtlige variable højt (>0,5) på udelukkende én faktor. Når en variabel 

loader højt på mere end én faktor er det et udtryk for at variablen ’cross-loader’, hvilket betyder, at variablen 

kan forklares af mere end én faktor. Dette er ikke ideelt for faktorløsningen, hvorfor der i sådanne tilfælde 

bør tages stilling til, hvorvidt variablen skulle ekskluderes fra faktorløsningen. Det er dog ikke tilfældet i 

nærværende faktorløsning, hvor ingen variable loader tilnærmelsesvist højt på mere end én faktor (bilag 

3.2.4). Faktorløsningen består af tre faktorer, hvor den første faktor dækker over respondentens 

informationssøgning. Faktor 2 relaterer sig til forbrugerens sociale motivation for at indgå i bettingaktiviteter 

som et resultat af referencegruppes adfærd samt vedkommendes ønske om at være en del af en social 

sammenhæng. Den tredje faktor afdækker to constructs i afhandlingens teoretiske model. Denne faktor 

består af én variabel for henholdsvis attitude og intention. Samtlige af de tre genererede faktorer er 

inkluderet i afhandlingens teoretiske model, hvilket anses som en positiv indikator for den senere 

konfirmative faktoranalyse. Omvendt er de øvrige constructs ikke repræsenteret i den eksplorative 

faktoranalyse. Baseret på korrelationsmatricen, gælder det således, at momentum, spænding og opfattet 

kontrol ikke har delt tilstrækkelig varians med hinanden til at blive afdækket i faktorer. På trods af, at 

modellens constructs og dertilhørende items er bygget op omkring valide skalaer fra tidligere undersøgelser, 

kan de nævnte constructs således ikke forklares som en underliggende dimension. 

 

Generelt stemmer faktorløsningen overens med Cronbach’s alpha analysen, hvor det blev identificeret, at 

socialitet, attitude, momentum og informationssøgning besad de højeste værdier. Dog er det interessant, at 

der ikke er blevet dannet en faktor for momentum, til trods for dens høje Cronbach’s alpha værdi, som ellers 

indikerede at den anvendte skala formår at forklare en stor del af variansen i constructet. Det kan potentielt 

skyldes, at momentum bygger på en modificering af spørgsmål fra en tidligere undersøgelse (Ferris & Wynne, 

2001, s. 39) og således ikke formår at afdække konceptet tilfredsstillende nok. At spænding ikke er 

repræsenteret ved en faktor, skyldes potentielt at skalaer fra tidligere research (Flack & Morris, 2015, s. 1568; 

Shinaprayoon et al., 2018, s. 133; Parker et al., 2016, s. 128) er blevet oversat fra engelsk til dansk. Det er 
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muligt, at respondenterne ikke anerkender at ’underholdning’ eller ’spænding’ er helt tilsvarende til det 

engelske ’excitement’. Constructet for opfattet kontrol viste sig i reliabilitetsanalysen i afsnit 5.1.2, at have 

en Cronbach’s alpha værdi omkring grænseværdien. Som nævnt i reliabilitetsanalysen, kan den manglende 

interne konsistens i constructet være medvirkende til, at opfattet kontrol ikke er afdækket som en 

underliggende dimension. Constructet er potentielt for komplekst, hvilket kan have påvirket 

respondenternes svar på en uhensigtsmæssig måde. Desuden kan spørgsmålene være påvirket af potentiel 

bias, da de involvering respondentens egen vurdering af evner. 

 

Afslutningsvist er det relevant at pointere, at TPB er en holistisk teoretisk model, hvor der eksisterer en 

forudgående antagelse om at constructs påvirker hinanden indbyrdes. Med andre ord kan flere constructs 

forklare det samme koncept. Eksempelvis relaterer de underliggende items for intention i denne afhandling 

sig i høj grad til attitude. Med andre ord kan de variable, der relaterer sig til intention forklare en så stor del 

af attitude, at der ikke genereres en eksplicit faktor for intention, men udelukkende en fælles faktor som det 

er tilfældet i tabel 3. Helt grundlæggende betyder dette, at den eksplorative faktoranalyse blot har kunne 

identificere tre faktorer med variable som ikke cross-loader – altså kun loader signifikant på en enkelt faktor. 

De udelukkede variable og deraf constructs kan således skydes samvariationen mellem de pågældende 

constructs. 

 

5.5.1 DELKONKLUSION 

Formålet med den eksplorative faktoranalyse er at give et indblik i variablenes naturlige indbyrdes korrelati-

oner, og derigennem bidrage med en bedre forståelse for datamaterialet. Indledningsvist blev datamateria-

lets egnethed fastlagt ved at foretage en vurdering af korrelationsmatricen samt henholdsvis Bartlett’s og 

Kaiser-Meyer-Olkins teststatistikker. Gennem en common factor analyse, hvis primære kendetegn er at være 

baseret på den varians, som variablene deler indbyrdes, blev udledt tre faktorer. Den endelige faktorløsning 

består udelukkende af prædefinerede constructs: informationssøgning, socialitet samt kombinationen af at-

titude og intention. Samlet set formår den endelige faktorløsning at forklare 81,12% af variansen i datama-

terialet. Den eksplorative faktoranalyse var, som forventet ud fra Cronbach’s alpha værdierne i afsnit 5.1.2, 

ikke i stand til at estimere faktorer for spænding og opfattet kontrol. Dog er det interessant, at momentum 

ikke kunne estimeres i faktoranalysen, på trods af dens høje Cronbach’s alpha værdi. 
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5.6 SEM 

Følgende del af afhandlingen består af en strukturel ligningsmodel (SEM), hvis primære formål er at bidrage 

med et holistisk billede af sammenhængene mellem forbrugerens intention og de øvrige constructs i den 

teoretiske model. Med andre ord anvendes SEM med henblik på at besvare forskningsspørgsmål 1 og dertil-

hørende hypoteser omhandlende forbrugerens motiver for betting. Analysen udføres således med udgangs-

punkt i den teoretiske model, jf. figur 5. Følgende afsnit består derfor udelukkende af selve analysen. Læser 

gøres opmærksom på at information og informationssøgning er udtryk for én og samme ting. Årsagen til 

forskellen i navngivningen er AMOS 26’s manglende evne til at håndtere specialkarakterer som Ø. 

 

5.6.1 MEASUREMENT MODEL 

Forinden SEM er det essentielt at vurdere den indsamlede datas egnethed til analysen, hvorfor der indled-

ningsvist udarbejdes en measurement model. Modellen er baseret på den konfirmative faktoranalyse, hvor 

det på forhånd er klarlagt hvilke variable, der er tilknyttet de enkelte constructs (Malhotra et al., 2017, s. 

800). Measurement modellen udarbejdes med henblik på at præcisere, hvorvidt den teoretiske model er 

understøttet af den indsamlede data. Desuden er formålet med measurement modellen at undersøge vari-

ablenes validitet samt hvorvidt de opstillede constructs er forskellige fra hinanden (Matsunaga, 2010, s. 98). 

 

I measurement modellen opstilles indledningsvist constructs fra den teoretiske model med dertilhørende 

variable. De latente variable et udtryk for constructs, som indgår i afhandlingens teoretiske model. Disse 

specificeres først og er repræsenteret ved ovaler. Herefter klarlægges de ’observerede’ variable, som er re-

præsenteret ved rektangler. De observerede variable er tilknyttet de respektive latente variable – altså fun-

gerer de observerede variable som constructets underliggende målevariable. Når både de latente og de ob-

serverede variable er specificeret, er det nødvendigt at fastlægge sammenhængen mellem disse. Denne sam-

menhæng er repræsenteret ved en ensidet pil. Herefter er det nødvendigt at specificere den indbyrdes sam-

menhæng mellem de opstillede constructs – altså de latente variable. I den konfirmative faktoranalyse anta-

ges alle constructs som værende eksogene, da det endnu ikke vides, hvorvidt disse constructs korrelerer. 

Forholdet mellem de opstillede constructs er repræsenteret ved en dobbeltsidet pil, som er et udtryk for 

indbyrdes korrelation. Afslutningsvist tilføjes et fejlled til samtlige målevariable, som er et udtryk for den 

varians, der ikke kan forklares af variablene (Hair et al., 2014, s. 604). Den indledende measurement model 

fremgår nedenfor. 
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Efter measurement modellen er defineret og samtlige indbyrdes sammenhænge er specificeret, estimeres 

modellen. Her skal variablenes forklaringskraft, ligesom i den eksplorative faktoranalyse, vurderes ud fra 

factor loadings. Der tages udgangspunkt i standardiserede ’regression weights’, hvor variable med en factor 

loading <0,5 ekskluderes fra measurement modellen, da den varians, variablen deler med constructet således 

ikke er tilstrækkelig for yderligere analyse (bilag 4.1). Som med den eksplorative faktoranalayse, foretages 

frasorteringen af variable efter det hierarkiske princip, hvorfor den variabel med den laveste factor loading 

frasorteres først og modellen estimeres på ny. I den indledende measurement model er 12 variable 

frasorteret grundet lave factor loadings. De respektive variable fremgår af tabel 4. 
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Fem variable for informationssøgning er ekskluderet, hvoraf inf_søgning_4, inf_søgning_6 og inf_søgning_7 

vise markant lavere factor loadings sammenlignet med kriteriet på ≥0,5. Inf_søgning_4 og inf_søgning_7 

dækker over respondentens informationssøgning i sociale sammenhænge, hvorfor det antages, at disse va-

riable potentielt deler mere varians med socialitet og således ikke loader signifikant på informationssøgning. 

Inf_søgning_6 relaterer sig til, hvorvidt respondenten søger mere information forud for sine bets, når ved-

kommendes rådighedsbeløb er lavere. Det er til dels forventeligt, at denne variabel ikke deler tilstrækkelig 

varians med constructet, da det i fokusgruppen ikke blev understøttet, at informationssøgningen ændrede 

sig ved et lavere rådighedsbeløb (bilag 6.2, ll. 617-618). Det blev udledt, at respondenterne ved lave rådig-

hedsbeløb i højere grad, var tilbøjelige til at ændre den egentlige adfærd fra normalen ved at vælge mere 

sikre bets og derved reducere den opfattede risiko. Det er således ikke informationssøgningen, der ændrer 

sig, men i højere grad den egentlige adfærd og respondentens risikovillighed. 

 

Af tabel 4 fremgår desuden, at opf_kontrol_1 med en factor loading på 0,452 er blevet ekskluderet fra mo-

dellen. Spørgsmålet ’Jeg oplever generelt få udfordringer ved at bette’ er relativt generelt og giver respon-

denten muligheden for at fortolke og dermed forme antagelser forinden besvarelse, hvilket potentielt kan 

påvirke reliabiliteten negativt (Malhotra et al., 2017, s. 393). Som et resultat af denne frasortering, er con-

structet uidentificeret, idet den latente variabel ikke kan repræsenteres af udelukkende en underliggende 

målevariabel (Hair et al., 2014, s. 608). Som tidligere nævnt, er constructet for opfattet kontrol bygget op 

omkring valide skaler, der er blevet målt i tidligere studier. Det vides således ikke med sikkerhed, hvorfor 
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opfattet kontrol ikke loader som signifikant construct i den opstillede measurement model. Baseret på den 

uacceptable factor loading for opf_kontrol_1 og den lave værdi for Cronbach’s alpha (=0,500), jf. afsnit 5.1.2, 

vurderes det, at dette construct ikke er validt for den nærværende konfirmative faktoranalyse, hvorfor det 

eksluderes. Ekskluderingen af constructet medfører, at 𝐻$, om at PBC har direkte positiv påvirkning på in-

tentionen, afvises. Derudover adapteres de øvrige hypoteser, 𝐻)	&	𝐻"", til denne ændring i strukturen. Ef-

fekten af henholdsvis informationssøgning og momentum antages endnu at forklare en del af variansen for 

intention, hvorfor hypoteserne modificeres til nedenstående: 

 

𝐻).":	𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠ø𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑓æ𝑟𝑑. 

𝐻"".":	𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚	ℎ𝑎𝑟	𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣	𝑝å𝑣𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑝å	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑜𝑚	𝑏𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑑𝑓æ𝑟𝑑. 

 

Constructet for opfattet kontrol er naturligvis en vigtig del af afhandlingen, idet det indgår i den teoretiske 

model adapteret fra TPB. Derfor skal det pointeres, at constructets underliggende variable stadig kan anven-

des i de senere analyser, på trods af at constructet ikke medtages i measurement modellen. Efter eksklude-

ringen af de 12 variable har samtlige tilbageværende variable tilfredsstillende factor loadings i forhold til 

kriteriet ≥0,5 (bilag 4.2). Den endelige measurement model består af seks constructs, hvor udelukkende op-

fattet kontrol er ekskluderet fra modellen. Den færdigestimerede measurement model er dannet på bag-

grund af det hierarkiske princip og er reestimeret 11 gange. Measurement modellen fremgår nedenfor. 
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Forinden afhandlingens strukturmodel udarbejdes, er det essentielt at vurdere den samlede validitet af me-

asurement modellen samt målene for validitet og reliabilitet for de specifikke constructs. De beregnede vær-

dier for construct reliability er skildret i tabel 5 og beregningen fremgår af bilag 4.3. Af tabellen kan det kon-

kluderes, at samtlige constructs i measurement modellen besidder høj reliabilitet, idet alle værdier er højere 

end 0,7. 

 

 
 

Discriminant validity vurderes ud fra AVE samt den forklarede varians (𝑅#). Disse mål for discriminant validity 

fremgår af tabel 6. Udregningerne for AVE kan ses i bilag 4.3 og 𝑅# estimaterne kan ses i bilag 4.4. 
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Tabel 6 viser, at samtlige constructs bortset fra intention (AVE=0,391) besidder en tilstrækkelig AVE. Den lave 

AVE værdi for intention accepteres, idet det forventes at de øvrige constructs, herunder attitude og informa-

tion formår at forklare en stor del af constructets varians, hvilket også kan udledes fra de høje 𝑅# værdier 

for disse constructs. Desuden er intention, som beskrevet i TPB, et resultat af bagvedliggende effekter, hvilket 

er i overensstemmelse med, at dennes varians hovedsageligt er forklaret af de øvrige constructs. Tabellen 

indikerer udfordringer relateret til discriminant validity eftersom enkelte constructs forklarer mindre af sin 

egen varians end de forklarer af de øvrige constructs. Dette gælder blandt andet for momentum, som forkla-

rer en større del af socialitet end den forklarer af sin egen varians. Udvalgte discriminant validity mål er såle-

des ikke optimale, men accepteres i analysen. I forlængelse heraf skal det pointeres, at validitetsvurderingen 

er en helhedsvurdering som foretages baseret på både convergent validity og discriminant validity. 

 

Af tabel 5 kan det udledes, at samtlige constructs opfylder kravet om reliabilitet ≥0,7, hvorfor disse besidder 

høj construct reliability. Det fremgår desuden af bilag 4.2, at samtlige variable besidder factor loadings større 

end 0,5, hvoraf størstedelen har factor loadings større end 0,7. Overordnet set og ud fra en helhedsbetragt-

ning af de tre validitetsmål, vurderes de opstillede constructs at besidde tilstrækkelig convergent validitet, til 

trods for at intention har en AVE <0,4. De enkelte udfordringer med discriminant validity accepteres, idet det 

er forventeligt, at enkelte constructs overlapper, idet de beskæftiger sig med lignende koncepter. 

 

Efter vurderingen af reliabiliteten og validiteten for de opstillede constructs, findes det relevant at foretage 

en overordnet vurdering af measurement modellens statistiske fit. Dette gøres ved at undersøge fit measu-

res, som er et udtryk for, i hvor høj grad den specificerede model formår at repræsentere den indsamlede 

data (Hair et al., 2014, s. 576). Samtlige fit measures er udarbejdet for både den indledende og den endelige 

model og fremgår desuden af tabel 7. 
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Af tabel 7 kan det konkluderes, at chi-square er signifikant for både den indledende og den endelige model, 

hvorfor de ikke passer til data. Dette er et forventeligt udfald, da modellernes grad af kompleksitet er høj, 

mere end 12 målevariable, samt at stikprøvestørrelsen udgør mere end 250 respondenter (Hair et al., 2014, 

s. 583-584). Chi-square tests afhænger af stikprøvestørrelsen og modelkompleksitet, idet der udelukkende 

testes statistisk signifikans. Det antages således, at en reducering i respondenter og antallet af variable vil 

medføre en p-værdi større end 0,05, hvilket er tilstræbt i chi-square fit measurement tests, da det indikerer 

at der forekommer en stærk sammenhæng mellem model og data (Hair et al., 2014, s. 577-578). 

 

Af tabellen kan det ses, at RMSEA ligger på et acceptabelt niveau samt at værdien for denne er væsentligt 

forbedret sammenlignet med den indledende model. Estimaterne for de øvrige mål, CFI, NFI og TLI, kan an-

tage værdier mellem 0 og 1, hvor en værdi på 1 er et udtryk for et perfekt statistisk fit. Det tilstræbes således, 

at modellen har højest mulig værdi. Generelt anses en værdi på 0,9 som værende acceptabel, hvor en værdi 

på 0,95 anses som værende rigtig god. De anvendte mål og den dertilhørende vurdering af modellens fit 

afhænger dog af stikprøvestørrelsen og antallet af målevariable. I modeller med en mindre stikprøve og færre 

målevariable stilles krav til højere mål, hvor grænsen ved større stikprøve og modeller med mange variable 

kan sænkes. Den endelige measurement model består af 14 målevariable og omfatter en stikprøvestørrelse 

på 350 respondenter. Kriteriet for en rigtig god model kan således sænkes til 0,92 (Hair et al., 2014, s. 584). 

Som nævnt, er grænseværdier ikke er udtryk for, at modellens fit er garanteret at være god eftersom det er 

en helhedsvurdering af modellen. Det fremgår af tabellen, at værdierne for goodness-of-fit er væsentligt 

forbedret i den endelige measurement model. CFI indikerer en rigtig god model og værdierne for NFI og TLI 

ligger lige under grænseværdien for en god model (>0,90). Overordnet set, er den endelige measurement 

model en markant forbedret model sammenlignet med den indledende model. 
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5.6.2 STRUKTURMODEL 

Eftersom den endelige measurement models validitet og reliabilitet er vurderet som tilstrækkelig, kan af-

handlingens strukturmodel specificeres. De indbyrdes sammenhænge mellem opstillede constructs specifi-

ceres på baggrund af den teoretiske model. Af samme årsag er det indledningsvist nødvendigt at foretage en 

kategorisering af, hvorvidt constructs er eksogene eller endogene, da dette er afgørende for selve opbygnin-

gen af strukturmodellen. Kategoriseringen fremstår af tabel 8. 

 

 
 

Som nævnt i den metodiske udredning, kan constructs i SEM modellen være både eksogene og endogene 

samtidig. Spænding, socialitet og momentum påvirker udelukkende øvrige constructs i modellen, hvorfor 

disse er klassificeret som eksogene. Disse tre constructs er således forklaret udenfor modellen. Information 

og attitude er både eksogene og endogene, idet disse constructs forventes at have en effekt på andre con-

structs i modellen, men også selv påvirkes af andre constructs i modellen. Intention er kategoriseret som 

endogen, da constructet udelukkende påvirkes af constructs indenfor modellen. 

 

Efter klassificeringen af constructs, kan den indledende strukturmodel udarbejdes, der fremgår af figur 16. 

Modellen er baseret på afhandlingens teoretiske model, men er modificeret som resultat af ekskluderingen 

af variable i measurement modellen. Opfattet kontrol er således ikke inkluderet i strukturmodellen, da con-

structet viste sig at være uidentificeret. De tidligere opstillede hypoteser er i strukturmodellen repræsenteret 

ved en ensidet pil imellem constructs, hvormed de formodede sammenhænge testes i modellen. De tosidede 

pile mellem spænding, socialitet og momentum repræsenterer, at disse constructs er eksogene, hvorfor vi 

antager indbyrdes korrelation imellem disse. De endogene constructs tilføres et fejlled, som repræsenterer 

den varians, der ikke kan forklares. 
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Herefter sikres, at samtlige af de specificerede paths opfylder kravet om statistisk signifikans (p<0,05). Som 

tidligere ekskluderes insignifikante loadings efter det hierarkiske princip, hvilket betyder at den path med 

højest p-værdi fjernes først. I tabellen over regression weights kan det udledes, at sammenhængen mellem 

momentum og intention ikke er signifikant (p=0,075) (bilag 4.5), hvorfor denne path fjernes fra den opstillede 

model. Ekskluderingen af denne opstillede path betyder, at 𝐻"".", om at momentum har direkte positiv på-

virkning på intentionen, afvises. Herefter reestimeres strukturmodellen, hvor det kan udledes, at samtlige 

opstillede paths i modellen er signifikante (bilag 4.7). Modellen er således blot reestimeret en enkelt gang og 

den endelige strukturmodel er illustreret nedenfor. I et forsøg på at øge overskueligheden for læser, er mo-

dellen simplificeret, således at bagvedliggende målevariable og fejlled skjult. Den fulde model er afbildet i 

bilag 4.6. 
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Den endelige strukturmodel viser, at attitude og information påvirker forbrugerens bettingintention direkte. 

Desuden ses det, at spænding og socialitet begge påvirker intentionen om bettingadfærd indirekte gennem 

attitude samt at momentum påvirker intentionen indirekte gennem information. Beta-koefficienterne, der 

ses i modellen, repræsenterer den estimerede effekt mellem de opstillede constructs. Disse koefficienter er 

standardiserede, hvilket betyder at de ikke følger de oprindeligt anvendte skalaer, men i stedet antager en 

konstrueret, standardiseret skala som går fra -1 til 1 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 166). De standardiserede 

beta-koefficienter er desuden kendetegnet ved at have en middelværdi på 0 og en standardafvigelse på 1 

(Ibid.). De standardiserede beta-koefficienter giver et indblik i hvor stærke de pågældende sammenhænge 

er og anvendes til at kommentere på påvirkningen af et construct på et andet. Tabel 9 indeholder oversigten 

over strukturmodellens paths, effekt og beta-koefficienter. Derudover fremgår resultatet af relevante hypo-

tesetests, hvis udfald er vurderet på baggrund af strukturmodellens effekter. Disse resultater er uddybet i 

nedenstående afsnit. 
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Attitude påvirker intention markant med 0,86, med andre ord, vil en 100% stigning i respondentens attitude 

føre til en 86% stigning i intention. Attitudens påvirkning på intention er den stærkeste direkte effekt i mo-

dellen, hvilket vidner om, at constructet er særdeles afgørende for intentionen om bettingadfærd. Udeladel-

sen af både PBC og den subjektive norm i de indledende faser af analysen bidrager antagelsesvist til sam-

menhængskraften mellem attitude og intention. Når et koncept er forklaret af færre variable, vil effekten af 

de resterende variable, alt andet lige, være stærkere, da disse variable er den eneste mulighed for forklaring 

af variansen for det pågældende koncept. Denne påvirkning betyder overordnet at en stærkere attitude re-

sulterer i højere tilbøjelighed til at udføre adfærden. Deraf kan hypotese 𝐻" om at attituden har direkte 

positiv påvirkning på intentionen om bettingadfærd ikke afvises. 

 

Af tabel 9 ses desuden at forbrugerens intention afhænger den forudgående informationssøgning, hvorfor 

hypotese 𝐻)." ikke kan afvises. Det vil sige at jo mere forbrugeren søger information som belæg for sine bets, 

des højere tilbøjelighed for at udføre adfærden. Dette resultat er i overensstemmelse med udtalelserne fra 

fokusgruppeinterviewet. Informationssøgningen fungerer her som belæg for bettingadfærd, hvilket, som tid-

ligere nævnt, styrker intentionen om adfærd. Informationssøgningen kan her have påvirkning på den opfat-

tede prædiktionsevne hos respondenterne, der er tæt forbundet med over-optimisme. 

 

Momentums negative effekt på information er et udtryk for, at jo stærkere en følelse af momentum, forbru-

geren besidder, desto mindre information vil vedkommende finde nødvendigt at indsamle forud for betting. 

Deraf kan hypotese 𝐻"+ ikke afvises. Her ses ligeledes en tendens til over-optimisme, hvor forbrugeren po-

tentielt overestimerer vedkommendes evner. Eftersom momentum påvirker information, som påvirker in-

tention, er der her tale om en medierende sammenhæng, hvor information fungerer som mediatorvariabel, 
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idet den kanaliserer noget af effekten af momentum til intention (Jensen & Knudsen, 2016, s. 177). Informa-

tion er fuldt medierende, idet momentum udelukkende er i stand til at forklare intentionen gennem infor-

mation. Den indirekte effekt fra momentum til intention kan beregnes ved at foretage en multiplikation af 

de pågældende constructs (Jensen & Knudsen, 2016, s. 179-180). Mediatoreffekten for momentum på inten-

tion udgør således -0,029, hvilket er en marginal effekt. Som tidligere nævnt, vil en overestimering af egne 

evner, alt andet lige, resultere i en stærkere attitude over for emnet. Den negative indirekte effekt på inten-

tion viser dog, at på trods af, at forbrugeren har en følelse af momentum, øges den generelle intention ikke 

nødvendigvis. Effekten af forbrugerens opfattede prædiktionsevne på både intention og risikovillighed ud-

dybes i afhandlingens diskussion. 

 

Den positive beta-koefficient for den opstillede path mellem spænding og attitude indikerer, at spænding 

har en signifikant indflydelse på forbrugerens attitude over for betting, hvorfor hypotese 𝐻% ikke kan afvises. 

Desuden ses det, at spænding har en signifikant indirekte positiv effekt på bettingintentionen, som medieres 

af attitude. Den medierende effekt udgør 0,241. Særligt denne effekt er interessant, idet den er et udtryk 

for, at de forbrugere, hvis primære motivation for betting er spænding, er mere tilbøjelige til at bette. Den 

negative effekt af socialitet på attitude betyder, at de forbrugere hvis motivation for betting er baseret på 

socialitet, alt andet lige, har en svagere attitude over for betting. Den medierende effekt fra socialitet til 

intention udgør -0,292 (-0,34*0,86). Det er således ikke socialitet, der fungerer som motivationsfaktor for 

bettingadfærd, men i højere grad ønsket om forøget spænding, som nævnt ovenfor. Eftersom den opstillede 

hypotese for socialitet, 𝐻', antog positiv effekt på attituden, afvises denne. 

 

I forbindelse med vurdering af den endelige strukturmodel, inddrages model fit measures, som består af de 

tidligere udvalgte mål: CFI, NFI, TLI og RMSEA. De anvendte fit mål vil adskille sig fra de målte værdier i den 

endelige measurement model, idet antagelsen om korrelation mellem constructs ikke forekommer i struk-

turmodellen (Hair et al., 2014, s. 587). De målte værdier for fit measures fremgår af tabel 10. 
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Som med measurement modellen, ses ligeledes en høj chi-square værdi for den endelige strukturmodel. Det 

resulterer i en signifikant p-værdi, hvilket, som nævnt, ikke er tilstræbt. Det kan udledes, at chi-square vær-

dien er højere end det var tilfældet med measurement modellen. Dette er forventeligt, da strukturmodellen 

oftest vil besidde en højere chi-square værdi sammenlignet med measurement modellen. (Hair et al., 2014, 

s. 587). Tabel 10 viser desuden, at målene for goodness-of-fit befinder sig en smule lavere end grænsevær-

dien, men særligt CFI er tæt på grænsen for en god model. Dette er ligeledes tilfældet for RMSEA, der er en 

smule højere end den ideelle værdi. Da samtlige målevariable og paths er signifikante og model fit målene 

desuden indikerer en tilnærmelsesvist god model, vurderes det, at strukturmodellen er acceptabel. Desuden 

kan man, som nævnt, ikke kategorisere en model som acceptabel eller ej, udelukkende baseret på fit mea-

sures. 

 

Igennem opgavens forløb er afhandlingens forskningsspørgsmål undersøgt ved hypoteserne, der listet i tabel 

11. Enkelte af de opstillede hypoteser er udeladt som et resultat af, at disse ikke blev understøttet af fokus-

gruppen. Derudover er der foretaget modificeringer af hypoteser, på baggrund af henholdsvis fokusgruppen 

samt measurement modellens manglende understøttelse af enkelte constructs. Samtlige hypoteser samt 

konklusionen på disse fremgår af tabellen. 
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5.6.3 DELKONKLUSION 

Formålet med SEM analysen er at besvare, hvilke faktorer, der påvirker forbrugerens bettingintention. En-

kelte constructs fra afhandlingens teoretiske er ikke blevet valideret i SEM analysen på trods af, at modellen 

bygger på tidligere studier. Measurement modellen viste indledningsvist, at opfattet kontrol ikke kan etab-

leres som et validt constructs, da den ene underliggende målevariabel, opf_kontrol_1, ikke opfyldte kravet 

om factor loading ≥0,5. Den lave factor loading skyldes potentielt, at spørgsmålet er relativt generelt og giver 

respondenten mulighed for at forme antagelser. Frasorteringen af variablen førte til, at den latente variabel 

var uidentificeret, hvorfor det var nødvendigt at ekskludere constructet fra modellen. Ekskluderingen af con-

structet resulterede i, at tre hypoteser relateret opfattet kontrol blev påvirket. 𝐻$ om, at den opfattede kon-

trol har direkte positiv påvirkning på intentionen om bettingadfærd, blev afvist. Desuden blev 𝐻)	og 𝐻"" 

modificeret til henholdsvis 𝐻)."	og 𝐻"".". Ændringen i disse hypoteser betød at fokus blev rettet fra påvirk-

ning på opfattet kontrol, til at undersøge direkte effekter mellem de pågældende constructs og intention. 

 

Den endelige measurement model blev estimeret og viste sig at passe på den indsamlede data. Desuden 

besad measurement modellen en tilfredsstillende validitet og reliabilitet. Strukturmodellen blev efterføl-

gende udarbejdet baseret på measurement modellen. Indledningsvist blev en insignifikant path mellem mo-

mentum og intention udeladt fra modellen, hvorfor 𝐻""." om en eventuel sammenhæng blev afvist. Her blev 

ligeledes vist en direkte, negativ påvirkning af socialitet på attitude, hvorfor 𝐻' blev afvist. Den endelige 

strukturmodel består af fem constructs, der har signifikant indflydelse på forbrugerens bettingintention. For-

brugerens intention om bettingadfærd påvirkes direkte af attitude og information. Desuden påvirkes inten-

tionen indirekte positivt af spænding samt indirekte negativt af socialitet. De stærkeste effekter på intentio-

nen om bettingadfærd, vurderet ud fra de standardiserede beta-koefficienter, kommer fra attitude og soci-

alitet og spænding. 

 

5.7 KLYNGEANALYSE 

Attitude og information vurderes at være relevante som sammenligningsvariable i den forestående klynge-

dannelse, idet begge constructs havde signifikante, direkte effekter på intentionen. Både attitude og infor-

mation er relativt specifikke constructs, hvor førstnævnte relaterer sig til forbrugerens holdning til betting. 

Attituden forventes at være forskellig på tværs af forbrugere og dermed også på tværs af segmenter. Infor-

mation dækker over graden af og tilgangen til informationssøgning samt opfattelse af egne evner, hvilket 

ligeledes forventes at variere på tværs af forbrugere. Eftersom afhandlingens primære formål er at under-

søge forbrugernes bettingintention, anses constructet, intention, at være essentielt at inddrage som sam-

menligningsvariabel i klyngedannelsen. Klyngerne dannes således på baggrund af attitude, information og 
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intention som sammenligningsvariable. Det efterstræbes, at klyngeløsningen består af differentierede, men 

simple segmenter, da formålet netop er at kunne konkludere på relevante forskelle i segmenterne. Klyngerne 

dannes ud fra Wards metoden, hvor en af forudsætningerne er at sammenligningsvariablene bygger på me-

triske variable. Denne forudsætning er opfyldt, da de anvendte constructs er bygget på variable, der følger 

en 7-punkts Likert skala (Jensen & Knudsen, 2016, s. 263). 

 

Klyngerne vurderes ud fra afstandsmålet imellem trinene. Forøgelsen i afstand er størst fra trin 344 til 343, 

hvor afstandsmålet udgør 708,00. For at få et overblik over de enkelte afstandsmål, findes det relevant at 

udarbejde et screeplot af agglomeration schedule. Det numeriske indhold af screeplottet ses i tabel 12. 

 

 
 

Ved at identificere hvor kurven knækker, kan det udledes, hvilken klyngeløsning, der bør arbejdes videre 

med. Ud fra denne vurdering, er det altså ikke er optimalt at arbejde videre med en to-klynge løsning (bilag 

5.1). Det ses desuden, at afstandsmålet ved tilføjelse af en ekstra klynge udgør 199,74, hvilket er en markant 

reducering i forskel mellem klyngerne, jf. tabel 12. Ydermere fremgår det, at de efterfølgende afstandsmål 

minimeres for hvert trin, hvilket er et udtryk for mindre forskellighed mellem klyngerne. Baseret på agglo-

meration schedule og de dertilhørende afstandsmål, er det således umiddelbart optimalt at arbejde videre 

med klyngeløsninger med enten tre, fire eller fem klynger. 

 

Med henblik på at vurdere hvorvidt en klyngeløsning med henholdsvis tre, fire eller fem klynger bedst kan 

repræsentere forbrugersegmenterne på det danske bettingmarked, udarbejdes frekvenstabeller for de tre 

klyngeløsninger. Klyngeløsningerne kan vurderes på baggrund af klyngernes størrelse, hvor en klynge gene-

relt anses som værende for lille, såfremt den udgør mindre end 10% af stikprøven (Jensen & Knudsen, 2016, 

s. 274). Klyngernes størrelse har således afgørende betydning for om klyngerne er relevante som repræsen-

tanter for markedssegmenter. Af bilag 5.2 fremgår det, at klyngeløsningen med fem klynger ikke opfylder 
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minimumskravet om 10% andel af den samlede stikprøve. Af den årsag arbejdes der videre med de øvrige 

løsninger – henholdsvis en tre-klynges løsning og en fire-klynges løsning. 

 

Det skal pointeres, at klyngeanalysen er en strukturanalyse, hvilket betyder, at der ikke er én rigtig løsning. 

Den endeligt valgte klyngeløsning bør således foretages ud fra en helhedsvurdering, hvor faktorer som klyn-

geløsningens fortolkningsvenlighed og brugbarhed indgår (Jensen & Knudsen, 2016, s. 272). I analysen ud-

vælges den klyngeløsning, som vurderes bedst at kunne repræsentere segmenterne blandt danske betting-

forbrugere. Klyngeløsningens fortolkningsvenlighed og brugbarhed vurderes ud fra en compare means for 

de udvalgte sammenligningsvariable – dette gøres for begge klyngeløsninger. Begge klyngeløsninger er sig-

nifikante (p<0,001) (bilag 5.3). Nulhypotesen om at middelværdierne er ens, kan således forkastes, hvilket 

betyder, at en signifikant forskel på sammenligningsvariablene ikke kan afvises. Klyngeløsningerne vurderes 

yderligere ved hjælp af en diskriminantanalyse. Her er formålet at opnå indsigt i, hvor stor en andel af re-

spondenterne, der er klassificeret i de korrekte klynger baseret på de udvalgte sammenligningsvariable. Ved 

en tre-klynges løsning ses det, at 88,1% af respondenterne er klassificeret i de korrekte klynger, hvorimod 

andelen af korrekt klassificerede respondenter i fire-klynges løsningen udgør 93,6% (bilag 5.4). Diskriminan-

tanalysen vidner således om, at en fire-klynges løsning er den, der bedst repræsenterer respondenterne på 

baggrund af de tre udvalgte sammenligningsvariable. Samlet set er de to klyngeløsninger hver især statistisk 

anvendelige. Det er således nødvendigt at foretage en vurdering af, hvilken klyngeløsning der forventes at 

bidrage med mest indsigt i de danske bettingforbrugeres karakteristika. Her står valget imellem færre klyn-

ger, der øger simpliciteten, men resulterer i mere within group varians, eller flere klynger, der, alt andet lige, 

øger kompleksiteten men har mindre within group varians. 

 

I forbindelse med udvælgelsen af den ideelle klyngeløsning, er der foretaget en compare means analyse med 

sammenligningsvariable for både tre- og fire-klyngeløsningen. På baggrund af disse, er segmenterne forsøgt 

karakteriseret. Her vurderes det at en løsning med tre klynger utilsigtet tilbageholder relevant information 

om forbrugerne, da forskellene i middelværdierne for segmenterne er mindre tydelige end ved fire-klynge-

løsningen. Beslutningen om at forsætte med en fire-klynges løsning er ligeledes understøttet af diskriminan-

tanalysen, der viste en bedre klassificering af respondenter sammenlignet med en tre-klynges løsning. Den 

endelige fire-klynges løsning med dertilhørende frekvensfordeling er afbildet nedenfor. For hver af klynger-

nes middelværdier, ses forholdet (+/-) til den samlede middelværdi. Dette er tilføjet for at lette fortolkningen 

af værdierne. 
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De danske bettingforbrugere kan således beskrives ud fra ovenstående fire segmenter. Baseret på segmen-

ternes respektive middelværdier på tværs af de tre sammenligningsvariable, foretages følgende navngivning: 

- Segment 1: De optimistiske bettere. 

- Segment 2: De impulsive bettere. 

- Segment 3: De dedikerede bettere. 

- Segment 4: De tilbageholdende bettere. 

 

De optimistiske bettere 

Segmentet er det mindste af de fire segmenter, hvor kun 15% af respondenterne er repræsenteret. Respon-

denterne i segmentet besidder relativt høje middelværdier for henholdsvis attitude og intention. Middelvær-

dien for information er i segmentet mindre end middelværdien for hele stikprøven, hvorfor respondenterne 

i segmentet er mindre tilbøjelige til at søge information forud for betting. På trods af den lave informations-

søgning, har dette segment den højeste intention. Dette kan tyde på, at segmentet er optimistiske omkring 

deres bets, hvilket er grundlaget for navngivningen. 

 

De impulsive bettere 

Dette segment repræsenterer 24% af respondenterne og er det næstmindste segment. Respondenterne er 

kendetegnet ved at have de laveste middelværdier for samtlige sammenligningsvariable. Af middelværdierne 

ses, at respondenternes attitude over for betting er en smule mindre end middelværdien for den samlede 

stikprøve. Segmentet har desuden den absolut laveste middelværdi for information. Den lave middelværdi 

for intention sammenholdt med værdierne for de to øvrige sammenligningsvariable, indikerer en impulsiv 

bettingforbruger, som ikke ved om, eller hvornår, vedkommende skal bette igen. 
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De dedikerede bettere 

For segment tre gælder det, at respondenterne har markant større middelværdier end stikprøven for samt-

lige sammenligningsvariable. Segmentet er karakteriseret ved en høj grad af informationssøgning, en positiv 

attitude og en relativt stærk bettingintention. Disse respondenter er de dedikerede bettere og er kendeteg-

net ved et højt engagement. Segmentet er desuden det største af de fire, idet 31% af respondenterne er 

repræsenteret. 

 

De tilbageholdende bettere 

Det sidste segment er det næststørste segment og repræsenterer 30% af respondenterne. Segmentet har 

relativt høje værdier på henholdsvis information og attitude, men en lav middelværdi for intention. Dette 

vidner om, at segment generelt forholder sig positivt overfor betting, men samtidig at denne attitude ikke 

fører til egentlig bettingadfærd. Respondenterne i dette segment karakteriseres derfor som de tilbagehol-

dende bettere. 

 

5.7.1 SEGMENTPRÆCISERING 

Følgende afsnit har til formål at foretage en nærmere analyse af de fire segmenter, med henblik på at iden-

tificere karakteristika for de enkelte segmenter samt hvordan de adskiller sig fra hinanden. Af strukturmo-

dellen blev det konkluderet, at spænding, socialitet og momentum har en indflydelse på de danske betting-

forbrugeres intention. Det findes således indledningsvist relevant at undersøge, hvorvidt respondenterne i 

de fire segmenter tillægger disse tre koncepter forskellig vægt. Dette gøres ved at udføre en compare means 

analyse for de pågældende constructs. ANOVA viser en insignifikant sammenhæng mellem spænding og klyn-

gerne, hvilket betyder, at segmenterne ikke kan karakteriseres på baggrund af dette construct (bilag 5.5). 

Både momentum og socialitet er signifikante, hvorfor det ikke kan afvises, at der findes en sammenhæng 

mellem disse constructs og segmenterne. Middelværdierne for henholdsvis momentum og socialitet er dog 

relativt ens på tværs af klyngerne, hvilket betyder, at de pågældende constructs ikke bidrager med særlig 

indsigt, der kan hjælpe i karakteriseringen af klyngerne. På baggrund heraf, vurderes det, at disse constructs 

ikke er ideelle at karakterisere klyngerne ud fra. 

 

Som nævnt i den teoretiske udledning, har forbrugerens demografiske karakteristika en indflydelse på bet-

tingadfærd. Respondenternes kønsfordeling vurderes dog ikke at kunne karakterisere de opstillede segmen-

ter, da kønsfordelingen i den samlede stikprøve er kraftigt skævvredet imod mænd. Det vil altså være gen-

nemgående for alle klyngerne og derfor ikke bringe værdi til analysen. Ligeledes vurderes bopælsparametret 
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ikke at tilføre værdi til analysen af klyngerne. På trods af den ellers signifikante krydstabulering, forventes 

der ikke at være forskel i adfærd og motivation baseret på respondenternes region (bilag 5.13). 

 

Af de deskriptive analyser fremgik det, at de 21-29-årige er stærkt overrepræsenteret sammenlignet med 

populationen. På baggrund heraf, findes det relevant at undersøge, hvorvidt det er muligt at karakterisere 

de udledte segmenter baseret på alder. Denne potentielle sammenhæng undersøges ved en krydstabulering 

af aldersgruppe og fire-klynge løsningen (bilag 5.6). Af krydstabuleringens chi-square test fremgår det, at 

sammenhængen er signifikant (p=0,000). Det er således ikke muligt at afvise, at der er en sammenhæng 

mellem alder og segmenterne. Sammenhængens styrke vurderes ved Cramer’s V, der udgør 0,254 og dermed 

indikerer en moderat sammenhæng mellem alder og segmenterne (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). Vurde-

ringen af krydstabellen tager udgangspunkt i de standardiserede residualer, som giver en indikation af, hvor-

vidt segmenterne er under- eller overrepræsenteret i de respektive aldersgrupper. Eftersom standardiserede 

residualer har en middelværdi på 0 og en standardafvigelse på 1, anses residualer mere ekstreme end 2 som 

værende stærke indikatorer (Everitt & Skrondal, 2010). Med andre ord er residualer <-2 eller >2 tegn på 

signifikante forskelle mellem observerede- og forventede værdier. Krydstabellen viser at de optimistiske bet-

tere er relativt overrepræsenteret ved respondenter mellem 18-24 år. For de impulsive gælder det, at re-

spondenter mellem 50-59 år er overrepræsenterede. De dedikerede er stærkt overrepræsenterede i tre al-

dersgrupper, der dækker over de 30-49-årige. De tilbageholdende bettere er relativt overrepræsenteret i 

aldersgruppen 21-24-årige. Overordnet set, indikerer residualerne, at de dedikerede bettere primært består 

af de midaldrende og desuden at de impulsive bettere særligt består af de ældre forbrugere. 

 

Som udledt af fokusgruppen og analyseret i den deskriptive analyse, har forbrugerens rådighedsbeløb en 

signifikant indflydelse på vedkommendes bettingadfærd – særligt i forbindelse med det månedlige forbrug. 

På baggrund heraf, vurderes det relevant at foretage en krydstabulering mellem segmenterne og rådigheds-

beløb. Chi-square testen viser sig dog at være insignifikant, idet p=0,252 (bilag 5.7). Det vil sige, at nulhypo-

tesen om uafhængighed ikke kan afvises og der er således ingen signifikant sammenhæng mellem rådigheds-

beløb og segmenterne. 

 

Det er yderst relevant at undersøge en eventuel kategorisering af segmenternes bettingfrekvens, da afhand-

lingens deskriptive analyse, jf. afsnit 5.4, viste både stor forskel blandt respondenterne samt signifikant be-

tydning af bettingfrekvens på vedkommendes motiver for adfærden. Krydstabellen, der fremgår af bilag 5.8, 

viser en statistisk signifikant sammenhæng, idet p-værdien for chi-square testen er 0,000. Baseret på de stan-

dardiserede residualer, ses det, at de optimistiske bettere er overrepræsenteret ved bettingfrekvensen ’1-4 
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dage om ugen’, de impulsive er stærkt overrepræsenteret ved ’en gang om måneden’ og ’en gang hver sjette 

måned’. De dedikerede er stærkt overrepræsenteret ved bettingfrekvensen ’5-7 dage om ugen’, og de tilba-

geholdende er stærkt overrepræsenteret ved ’en gang hver 2. uge’. Helt grundlæggende betyder resulta-

terne, at de optimistiske og særligt de dedikerede bettere better væsentligt mere end de øvrige to segmen-

ter. Dette stemmer overens med segmenternes middelværdier for henholdsvis attitude og intention, som er 

højere end de to øvrige segmenters. De optimistiske og de dedikerede bettere har begge en væsentligt stær-

kere intention om bettingadfærd, sammenlignet med de impulsive og de tilbageholdende bettere. Sammen-

holdes segmenternes middelværdier for intention med de respektive bettingfrekvenser, tyder det på, at in-

tention i høj grad fører til adfærd, hvilket stemmer overens med sammenhængen i TPB. 

 

Den konfirmative faktoranalyse viste, at det ikke var muligt at opretholde constructet for opfattet kontrol 

grundet insignifikante loadings. Eftersom konceptet udgør en central del af TPB, ønskes det endnu undersøgt. 

Denne undersøgelse består af øvrige variable, der potentielt kan bidrage til og afdække dele af konceptet 

opfattet kontrol. Indledningsvist vurderes respondenternes overblik over deres bettingaktivitet – altså hvor-

vidt de holder regnskab over deres økonomiske resultater. Krydstabuleringen, der ses i bilag 5.9, er signifikant 

og Cramer’s V indikerer en stærk sammenhæng (Jensen & Knudsen, 2016, s. 88). De standardiserede residu-

aler indikerer, at de impulsive bettere er stærkt overrepræsenteret ved respondenter, der ikke holder regn-

skab over det økonomiske resultat af sin betting. Modsat viser krydstabellen, at de dedikerede bettere er 

stærkt overrepræsenteret ved respondenter, der holder regnskab over det økonomiske resultat af sin bet-

ting. Denne variabel understøtter altså den indledende navngivning af disse to segmenter. De øvrige to seg-

menter, henholdsvis de optimistiske og de tilbageholdende bettere er karakteriseret ved en ligevægt mellem 

forventede og observerede respondenter. Det er således ikke muligt at karakterisere disse to segmenter på 

baggrund af den udvalgte variabel. 

 

Respondenternes opfattede kontrol vurderes derudover ved at undersøge deres opfattede kompetenceni-

veau. Dette gøres ved at foretage en compare means analyse af opf_kontrol_3 på tværs af de fire segmenter. 

Analysen er signifikant (p=0,000), hvorfor det ikke kan afvises, at der forekommer en sammenhæng mellem 

variablen og segmenterne (bilag 5.10). Af middelværdierne ses det, at særligt de dedikerede bettere har et 

højt opfattet kompetenceniveau, hvorimod de impulsive bettere hverken synes de er gode, eller dårlige. De 

tilbageholdende bettere synes, de er relativt gode til at bette og de optimistiske synes de er overvejende 

gode til at bette. Sammenholdes middelværdierne for opfattet kompetenceniveau med bettingfrekvensen, 

ses en indikation af, at jo højere bettingfrekvens, desto højere opfattet kompetenceniveau. Denne sammen-

hæng kan både være et udtryk for udviklingen i evner som følge af øget aktivitet, men også et udtryk øget 
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aktivitet som følge af i forvejen højt opfattet kompetenceniveau. I forlængelse af ovenstående, findes det 

interessant at undersøge, hvorvidt respondenternes betting er baseret på deres mavefornemmelse. Den po-

tentielle sammenhæng undersøges ved en compare means analyse, som fremgår af bilag 5.11. Analysen er 

signifikant, jf. ANOVA tabellen. Middelværdierne indikerer, at samtlige segmenter er relativt tilbøjelige til at 

basere bets på mavefornemmelse. Særligt de impulsive bettere baserer deres bets på sin mavefornemmelse, 

hvilket stemmer godt overens med den lave middelværdi for informationssøgning og overrepræsentationen 

af respondenter, der ikke holder regnskab over sin betting. Det ses desuden, at de dedikerede bettere ikke 

better baseret på mavefornemmelsen, hvilket understøtter de hidtil undersøgte variable, eksempelvis stem-

mer den lave middelværdi for mavefornemmelse godt overens med den høje middelværdi for informations-

søgning. 

 

Det blev i fokusgruppeinterviewet udledt, at respondenterne ikke kunne finde på at bette imod sit yndlings-

hold (bilag 6.2, ll. 410-412). Derfor findes det afslutningsvist relevant at undersøge, hvorvidt respondenterne 

på tværs af segmenter er mere tilbøjelige til at bette, når deres yndlingshold spiller. Den potentielle sam-

menhæng undersøges ved en compare means analyse. ANOVA tabellen indikerer, at sammenhængen er sta-

tistisk signifikant (p=0,001), hvorfor det ikke kan afvises, at der er en sammenhæng mellem segmenterne og 

tilbøjeligheden til at bette, når respondenternes yndlingshold spiller (bilag 5.12). Af middelværdierne ses det, 

at særligt de impulsive bettere er tilbøjelige til at bette, når vedkommendes yndlingshold spiller. Disse for-

brugeres adfærd lader i høj grad til at være både påvirket og betinget af vedkommendes affektive tilstand, 

herunder både mavefornemmelse og yndlingshold. For de optimistiske og de tilbageholdende bettere gælder 

det, at disse forbrugere er henholdsvis relativt enige og delvist enige i, at de er mere tilbøjelige til at bette, 

når deres yndlingshold spiller. En anden tendens gør sig gældende for de dedikerede bettere. Blandt disse 

forbrugere har det umiddelbart ingen betydning for bettingadfærden, hvorvidt deres yndlingshold spiller. 

Samtlige af ovenstående segmentpræciserende analyser og refleksioner er opsummeret i tabel 14, med hen-

blik på at give et overblik over segmenternes karakteristika. 
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5.7.2 DELKONKLUSION 

I klyngeanalysen blev det vurderet, at en klyngeløsning med fire klynger var fordelagtigt. Diskriminantanaly-

sen understøtter klyngeløsningen, da den forklarede gruppetilhørighed viste sig at være højest ved en fire-

klynges løsning. Af analysen blev det udledt, at segmenterne kan karakteriseres ved én demografisk variabel 

og adskillige adfærdsmæssige variable. På baggrund heraf er klyngerne præciseret som henholdsvis de opti-

mistiske, de impulsive, de dedikerede og de tilbageholdende bettere. 

 

De optimistiske bettere er det mindste segment og udgør blot 15% af stikprøven. Segmentet er overrepræ-

senteret i aldersgruppen 18-24 år. Dette segment er karakteriseret ved en positiv attitude og en høj bettin-

gintention, hvilket afspejler sig i, at segmentet er overrepræsenteret ved bettingfrekvensen ’1-4 dage om 

ugen’. Segmentet er ligeledes karakteriseret ved et overvejende højt opfattet kompetenceniveau, hvorfor 

disse forbrugere baserer deres bets relativt meget på deres mavefornemmelse. De impulsive bettere er, på 
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trods af en relativt positiv attitude, det segment med den laveste bettingintention. Segmentet er overrepræ-

senteret i aldersgruppen 50-59-årige og er karakteriseret ved en lav bettingfrekvens. Segmentets bettingad-

færd synes at være betinget af ekstra forhold, herunder at forbrugerens yndlingshold spiller. Segmentet ba-

serer deres bets overvejende meget på deres mavefornemmelse og har den laveste grad af informationssøg-

ning forud for adfærden. Det modsatte gør sig gældende for de dedikerede bettere, som er det største seg-

ment og udgør 31% af stikprøven. De dedikerede bettere er kognitivt anlagt, da de i høj grad søger informa-

tioner forud for deres betting. Forbrugerne har den højeste bettingfrekvens, holder regnskab over det øko-

nomiske resultat af sin betting og har et højt opfattet kompetenceniveau. Segmentet er overrepræsenteret 

ved forbrugere i alderen 30-49 år. De tilbageholdende bettere er overrepræsenteret ved forbrugere i alderen 

21-24 år. De har en overvejende positiv attitude overfor betting, men en relativ lav intention. På samme 

måde som med de impulsive, tyder dette altså på, at disse forbrugeres adfærd er betinget af ekstra forhold 

udover bettingaktiviteten i sig selv. Dette segment har et relativt højt opfattet kompetenceniveau og er over-

repræsenteret ved bettingfrekvensen ’en gang hver 2. uge’. 
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6 DISKUSSION 

Gennem afhandlingens analyse er der opnået indsigt i de danske bettingforbrugere, herunder motiverne for 

intentionen til at bette samt forskelle i forbrugersegmenter. Af SEM analysen blev det konkluderet, at infor-

mationssøgning og særligt attituden er stærke drivere for forbrugerens bettingintention. Forbrugerens atti-

tude er påvirket af både spænding og socialitet, hvilket stemmer overens med afhandlingens kontekstuelle 

teoretiske fundament. Dog er attituden påvirket negativt af socialitet, hvilket står i kontrast til den nuvæ-

rende teori på området. Sammenhængen mellem afhandlingens model og kontekstteorien diskuteres yder-

ligere senere i diskussionen. Desuden indikerede strukturmodellen, at en følelse af momentum påvirker in-

formationssøgningen negativt, hvilket stemmer overens med fokusgruppen. I klyngeanalysen blev identifice-

ret fire segmenter for danske bettingforbrugere; de optimistiske, de impulsive, de dedikerede og de tilbage-

holdende bettere. Fælles for de fire segmenter er en relativt positiv attitude over for betting, hvilket er for-

venteligt eftersom samtlige respondenter har bettet inden for de seneste seks måneder. De fire segmenter 

adskiller sig dog fra hinanden på en række områder, herunder graden af informationssøgning og intentionen 

om at bette i fremtiden. Segmenternes indbyrdes forskelle kommer til udtryk i navngivningen. 

 

6.1 TEORETISKE IMPLIKATIONER 

Den endelige strukturmodel for afhandlingen viser direkte effekt på bettingintention fra attitude og informa-

tion. De to elementer kan grundlæggende karakteriseres som affektiv henholdsvis kognitiv påvirkning af in-

tentionen, hvor attitude besidder den største effekt. Det vil sige at den samlede model tyder på at betting-

forbrugerne hovedsageligt er underlagt affektive stimuli og opfatter aktiviteten holistisk. I modellen ses yder-

ligere at det affektive element, følelsen af momentum, har negativ effekt på den eneste kognitive påvirkning 

af intention, information. Bettingforbrugerne tyder altså på at foretrække de affektive stimuli frem for de 

kognitive, analytiske. Her kan der være tale om et eksempel på forbrugerens forsøg på fralæggelse eller af-

skrivning af den risici, som bettingadfærd medfører. Ved ubevidst at tillægge de affektive elementer større 

værdi, kan forbrugeren lettere retfærdiggøre beslutningen om at udføre aktiviteten, jf. begrebet ’ease of 

justification’ (Bettman et al., 1998, s. 197). Som nævnt i fokusgruppeinterviewet, er de fleste bettingforbru-

gere klar over at deres adfærd medbringer negative økonomiske konsekvenser (bilag 6.2, ll. 626-627), men 

på trods af dette fortsætter aktiviteten. 

 

Frasorteringen af PBC fra modellens struktur synes generelt at stemme overens med modellens affektive 

natur. Dog kan PBC som nævnt udgøres af alle mulige typer begrænsninger både kognitive og affektive. År-

sagen til udeladelsen af PBC skal højest sandsynligt findes andetsteds. Som nævnt, kan formuleringen af 
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spørgsmålene i dette construct have indflydelse. Opf_kontrol_1 (’Jeg oplever generelt få udfordringer ved at 

bette’), der var årsagen til den egentlige frasortering, lægger op til fortolkning. Her kan nogle respondenter 

have tolket ’udfordringer’ som udfordringer ved selve adfærden, hvor andre kan have tolket det, som udfor-

dringer ved at opnå et succesfuldt udfald af adfærden. Eftersom spørgeskemaet indeholder et screeningskri-

terie, der ekskluderer respondenter, der ikke har bettet inden for de seneste seks måneder, burde opfattel-

sen af eventuelle udfordringer ved adfærd være lav (bilag 7.2). Desuden har opf_kontrol_2, (’Det er nemt for 

mig at bette hvis jeg vil’), en middelværdi på 6,12 på tværs af respondenterne, hvor opf_kontrol_1 har en 

middelværdi på 4,97 (bilag 2.15), hvilket igen tyder på at forståelsen af udfordringerne i opf_kontrol_1 har 

været et problem. 

 

Afhandlingens endelige model påviser en sammenhæng mellem spænding og attitude, hvilket er i overens-

stemmelse med adskillige udtalelser fra fokusgruppeinterviewet, blandt andet udtaler respondent 7: ”(…) de 

penge jeg oddser for, der køber jeg noget underholdning eller noget spænding.” (bilag 6.2, ll. 877-878). Dette 

resultat er desuden i tråd med den nuværende teori på området (Lamont & Hing, 2020, s. 196; Lee et al., 

2013, s. 855; Russell et al., 2019, s. 1222). Informationssøgningen tillægges, ligesom attitude, direkte påvirk-

ning positiv påvirkning på intentionen om adfærd. Inden for den nuværende kontekstteori er påvist sammen-

hængen mellem forbrugernes opfattede evne til at anskaffe viden om betting og attituden overfor betting 

(Ayandele et al., 2020, s. 349) samt sammenhængen mellem graden af tilgængelig information og 

prædiktionsevne (Hall et al., 2007, s. 286). Sammenhængen mellem forbrugerens opfattede niveau af 

informationssøgningen og intentionen om adfærd findes både i afhandlingens endelige strukturmodel, hvor 

information har direkte positiv påvirkning på intention, og i fokusgruppeinterviewet. Blandt andet udtaler 

respodent 5: ”Altså når jeg sidder og har brugt lang tid på at lave et odds, så er jeg selvfølgelig game på at 

det her lort nok skal gå hjem.” (bilag 6.2, ll. 602-603). 

 

Afhandlingens kvantitative analyse fandt en negativ påvirkning fra socialitet på attitude samt en negativ in-

direkte effekt af socialitet på bettingintention. Dette resultat er ikke i overensstemmelse med resultaterne 

af fokusgruppeinterviewet, hvor det forventedes at socialitet ville have en positiv påvirkning på attituden, jf. 

afsnit 4.3.2.1. Adskillige studier inden for området, har påvist socialitet som vigtig motivationsfaktor for bet-

ting (Lamont & Hing, 2020, s. 194; Russell et al., 2019, s. 1222). Blandt andet har Ayandele et al. (2020, s. 

349) fundet en positiv korrelation mellem socialt baseret betting og attitude. På trods af dette, indikerer 

resultaterne af afhandlingen, at den nuværende research ikke er udtømmende for emnet. Distributionen af 

spørgeskemaet kan have indflydelse på dette resultat. Som nævnt, er spørgeskemaet delt i diverse 

bettingfællesskaber for at øge relevansen. Her kan der dog være tale om at dataindsamlingen er blevet udsat 
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for en vis bias, idet respondenterne fra disse fællesskaber anser betting for mere end en hobby og derfor 

nødvendigvis ikke bruger betting som et socialt bindemiddel, som ellers nævnt blandt andet af Lamont & 

Hing (2020, s. 194). På den måde anser disse respondenter altså muligvis ikke betting som hyggelig social 

aktivitet, hvilket var tilfældet blandt fokusgrupperespondeterne (bilag 6.2, ll. 655-657; bilag 6.2, ll. 662-664). 

 

Momentum er, i modsætning til de andre constructs, ikke undersøgt ved adskillige studier inden for kontek-

sten. Lamont & Hing (2020, s. 194) tillægger værdi til forestillingen om momentum i deres kvalitative 

research, men udelukkende i forbindelse med at udvise kompentencer. Derudover beskriver Hall et al. (2007) 

hvordan forbrugerens konfidensniveau og opfattede prædiktionsevne påvirkes af informationstilgængelig-

heden. Her tydeliggøres en type af momentum, der altså er betinget af tilgængeligheden af information. 

Afhandlingen beskæftiger sig ikke med momentum betinget af informationsgraden eller som følge af kom-

petenceudvisning. I stedet er her fokus på forbrugernes følelse af momentum ved både positive og negative 

udfald af adfærden. Den negative påvirkning af momentum på informationssøgning, der er påvist gennem 

SEM analysen, var forventet af fokusgruppeinterviewet (bilag 6.2, ll. 208-211; bilag 6.2, ll. 1012-1013). Denne 

effekt er et tegn på at følelsen af momentum medfører adfærd, der ikke er baseret på et velovervejet grund-

lag. På den måde kan momentum muligvis bidrage til uharmonisk adfærd, jf. Lee et al. (2013), idet beslutnin-

ger, der er underlagt denne følelse, ikke er i overensstemmelse med forbrugerens forestilling om rationel, 

bæredygtig adfærd. Følelsen af momentum synes altså at føre til over-optimisme, jf. afsnit 2.2.3, hvorfor 

momentum dermed har stor indflydelse på forbrugerens risikovillighed. Her er der altså være tale om en 

påvirkning af forbrugerens vægtning af sandsynligheden, 𝑤, jf. prospect theory, afsnit 2.2.2. I forlængelse af 

dette er det relevant, at certainty effect, der fremstilles ved prospect theory, kun delvist er at finde i dette 

studie. Forskellen i middelværdierne for risiko_1 og risiko_2, ’Når jeg har vundet et bet, er jeg mere tilbøjelig 

til at øge min indsats på det næste bet’ henholdsvis ’Når jeg har tabt et bet, er jeg mere tilbøjelig til at sænke 

min indsats på det næste bet’, er særdeles lav, hvilket betyder at bettingforbrugerne ikke oplever en forskel 

i nytte og disnytte for henholdsvis gevinster og tab (bilag 2.16). Det tyder dog på, at der er en mindre grad af 

certainty effect forbundet med forbrugernes hensigt om fremtidig adfærd ved foregående gevinster relativt 

til tab (bilag 2.16). 

 

De dedikerede bettere er, som nævnt, det mest engagerede segment. Forbrugerne søger i høj grad informa-

tion forud for bettingadfærden og er ligeledes kendetegnet ved at holde regnskab over det økonomiske re-

sultat af sin bettingaktivitet. Disse karakteristika vidner om, at forbrugerne anser betting som en problem-

løsningsproces, hvor formålet er at kunne opnå en så velbegrundet beslutning som muligt. Denne tilgang er 
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beskrevet i IPP og det tyder på, at de dedikerede bettere er underlagt dette adfærdsperspektiv, idet forbru-

gerne har et ønske om forhøjet involvering i beslutningsprocessen. Det vidner om, at forbrugerne er bevidste 

om at betting er en evnebaseret aktivitet, hvor der er mulighed for at udvise kompetencer. Sammenholdes 

adfærdskarakteristika med overrepræsentationen i alderen 30-49-år, kan det indikere at de dedikerede bet-

ter besidder en vis mængde erfaring med betting. At forbrugeren tilstræber at opnå en høj involveringsgrad 

kan desuden være et resultat af høj opfattet risiko, hvilket netop forventes at være tilfældet, idet betting er 

en risikobetonet adfærd. Med andre ord lader det til, at de dedikerede bettere søger informationer med 

henblik på at reducere de opfattede risici og dermed danner attituden på baggrund heraf. Ved at nedbryde 

bettingaktiviteten i delkomponenter og foretage en dybdegående analyse, skaber de dedikerede bettere en 

stærk attitude, der er grundlaget for deres høje bettingfrekvens. Dette vidner generelt om, at forbrugerne i 

segmentet handler på baggrund af det første effekthierarki. Her sker attitudedannelsen på baggrund af for-

brugerens beliefs. 

 

For de tilbageholdende bettere gælder det, at bettingadfærden er baseret på en holistisk opfattelse og vur-

dering af sekundære stimuli. Forbrugerne handler således ud fra det emotionelle perspektiv, hvor følelserne 

har en stor betydning for attitudedannelsen og derigennem adfærden. Dog besidder dette segment høj atti-

tude relativt til intention når man sammenligner med de resterende segmenter – her findes altså en diskre-

pans mellem attitude og intention. Dette vidner om, at segmentet er underlagt en form for begrænsning af 

deres adfærd, der ikke afspejles specifikt i afhandlingens strukturmodel. Indtil nu er denne begrænsning be-

skrevet i navngivningen af segmentet, de tilbageholdende bettere, som en hindring forårsaget af et person-

lighedstræk. Begrænsningen fra attitude til intention, og dermed adfærd, kunne ligeledes skyldes både lavere 

økonomisk råderum eller en risikoavers profil. Det er ikke tilfældet i stikprøven men kan gøre sig gældende 

for populationen. Ved denne analyse lægger dette segment dog op til et eventuelt fjerde effekthierarki, hvor 

sammenhængen mellem attitude og intention, som påvist i TPB, ikke kommer til udtryk. Dette hypotetiske 

effekthierarki opstilles således: Beliefs – attitude – (adfærd). 

 

Forbrugerne i det første segment, de optimistiske bettere, har en både stærk attitude og intention om ad-

færd. Disse bettere tyder på at følge det tredje effekthierarki, idet den forudgående kognitive belægsdan-

nelse er fraværende. De optimistiske bettere agerer holistisk, da store dele af adfærden er betinget af de 

affektive elementer såsom mavefornemmelse og yndlingshold. En af årsagerne kan være at de optimistiske 

bettere opfatter betting som en kompleks adfærd relativt til deres egne evner. Her overstiger omfanget af 

de tilgængelige informationer altså de optimistiske betteres begrænsede ressourcer og de må ty til diverse 

heuristikker og cues. På trods af at dette segment opfatter deres kompetenceniveau som overvejende højt, 
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afspejles dette altså ikke i den egentlige optakt til adfærden, hvor informationssøgningen er lav. De optimi-

stiske betteres affektive tilgang til betting, tyder på en mindre struktureret og rutinebaseret proces end ved 

eksempelvis de dedikerede bettere. Dette skyldes potentielt segmentets overrepræsentation i de laveste 

aldersgrupper og deraf antagelsesvist mindre erfaring. Dette segment både agerer og danner deres attitude 

på baggrund af en holistisk opfattelse af betting. 

 

De impulsive bettere er kendetegnet ved en relativt positiv attitude over for betting, men en lav intention. 

Disse forbrugeres adfærd synes at være betinget af øvrige elementer udover bettingaktiviteten i sig selv. 

Segmentet handler på baggrund af en minimal grad af indsamlet information og er således i høj grad præget 

af eksterne, sekundære stimuli, som eksempelvis, at vedkommendes yndlingshold spiller. Ligesom de opti-

mistiske bettere, tillægger dette segment, betting en vis grad af kompleksitet relativt til vedkommendes egne 

evner. Med andre ord er attitudedannelsen ikke betinget af vedkommendes beliefs, og adfærden sker ud fra 

en samlet følelse, idet forbrugeren ikke nedbryder beslutningen i delkomponenter. De impulsive bettere er 

således underlagt det emotionelle perspektiv og forbrugerens adfærd sker på baggrund af en attitude som 

dannes holistisk, jf. det tredje effekthierarki. 

 

6.2 PRAKTISKE IMPLIKATIONER 

Den stigende digitalisering har, som nævnt, haft en afgørende betydning for betting. Hvor den fysiske place-

ring af bettingudbyderne potentielt tidligere har begrænset forbrugeren, er tilgængeligheden, som følge af 

digitaliseringen, steget markant (Lamont & Hing, 2020, s. 198). De adskillige online bettingplatforme har så-

ledes medvirket til, at forbrugeren ikke på samme måde er forhindret i at udføre adfærden. Med andre ord 

er forbrugerens kontrol over adfærden, alt andet lige, forbedret. Denne tendens er ligeledes understøttet af 

fokusgruppen, hvor flere respondenter giver udtryk for, at onlineplatformen faciliterer bettingaktivitet i en 

væsentligt højere grad end de fysiske kiosker. Blandt andet nævner respondent 5: ”Ja, det er lettest jo der 

[online]. Det er bare lige faceID og så ind. Det tager jo ikke mere end hvad 30 sekunder at få smidt et bet på i 

stedet for at du skal gå hele vejen ned til kiosken.” (bilag 6.2, ll. 300-301). Respondent 7 deler samme tanke-

gang og fortæller desuden at overvejelserne omkring at bette igen, er færre online end hvis han skulle ned i 

sin lokale kiosk (bilag 6.2, ll. 293-297). Den stigende digitalisering synes således at påvirke forbrugerens op-

fattede kontrol over adfærden og derigennem intention positivt. Udeladelsen af PBC fra afhandlingens struk-

turmodel, kan ligeledes være et resultat af digitaliseringen og de dertilhørende lave opfattede adfærdsbarri-

erer. I et samfundsperspektiv, bør rettes opmærksomhed mod udviklingen af uharmonisk bettingadfærd som 

følge af de mindskede begrænsninger for adfærden. Her bør være særligt fokus på de yngste segmenter, de 
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tilbageholdende og de optimistiske bettere, eftersom disse forbrugere antagelsesvist har et stærkere forhold 

til digitale løsninger baseret på deres alder. 

 

I forlængelse af ovenstående blev det desuden udledt i afhandlingens kontekstbeskrivelse, at de betting-

forbrugere, der better online er mere tilbøjelige til at have et højere forbrug (Labrador & Vallejo-Achón, 2020; 

Siemens & Kopp, 2011, s. 289). Det kan blandt andet skyldes at disse forbrugere tillægger penge på en online 

bettingprofil lavere værdi end fysisk valuta (Weatherly et al., 2006). Den kontekstuelle redegørelse viste des-

uden, at den lavere opfattede værdi af digital valuta fordrer bettingaktivitet og forstærker følelsen af betting 

som værende en kilde til lettjente penge (Lamont & Hing, 2020, s. 195). Denne uformelle beskrivelse af den 

økonomiske sammenhæng mellem forbrugeren og betting kan dog føre til, at forbrugeren mister overblikket 

over de økonomiske konsekvenser af bettingadfærden. Den lavere valuering af den digitale valuta er ligele-

des understøttet af fokusgruppen, som et resultat af, at det ikke er direkte muligt at betale med bettingkon-

toen (bilag 6.2, ll. 194-195). Respondent 2 beskriver årsagen således: ”Man har dem [pengene] ikke fysisk 

mellem hænderne.” (bilag 6.2, l. 207). Den digitale facilitering af bettingadfærden kan yderligere føre til et 

lavere incitament for informationssøgning, som blandt andet nævnt i fokusgruppeinterviewet (bilag 6.2, ll. 

171-174). Desuden fordrer denne facilitering følelsen af momentum hos forbrugerne, der ses i strukturmo-

dellen – med andre ord kan tilgængeligheden af onlineplatformen føre til at ’pengene sidder løsere’ (bilag 

6.2, ll. 292-297). I strukturmodellen blev det konkluderet, at forbrugerens intention om bettingadfærd pri-

mært er afhængig af attituden og dermed den affektive komponent. Den høje tilgængelighed og den lave 

opfattede værdi af digital valuta er således faktorer, som øger risikoen for udviklingen af uharmonisk, farlig 

bettingadfærd. 

 

Bettingudbyderne er underlagt diverse juridiske reguleringer, herunder indbetalingsgrænser for forbrugeren. 

Disse grænser fastsættes af den individuelle better og er tiltænkt som en form for sikkerhedsnet for forbru-

geren. I fokusgruppeinterviewet beskrev adskillige respondenter dog at den egentlige effekt af disse krav og 

reguleringer er minimal. Når adspurgt om besværligheden ved at hæve den personlige indbetalingsgrænse, 

beskrev respondent 8: ”Du kan også bare skrive med dem, så åbner de den også.” (bilag 6.2, l. 734). Indbeta-

lingsgrænserne opfattes altså som en formalitet frem for et reelt sikkerhedsnet (bilag 6.2, ll. 737-745). Gene-

relt lader det til, at forbrugerne, grundet deres affektive tilgang til betting, kun i begrænset grad reflekterer 

over de eventuelle risici og konsekvenser forbundet med adfærden. Denne tendens styrkes yderligere når 

forbrugeren får en følelse af momentum, hvilket afspejler sig i constructets negative effekt på informations-

søgning. 
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Bettingudbyderne er, som nævnt, underlagt lovmæssige restriktioner, som af forbrugeren ikke opfattes efter 

hensigten. Dette blev blandt andet nævnt i fokusgruppe interviewet og fremstår tydeligt i stigningen i antal 

medlemmer af ROFUS-programmet (Spillemyndigheden, 2021). Det findes således relevant at reflektere 

over, hvorvidt bettingforbrugerne er overladt en for stor del af ansvaret for udviklingen af uharmonisk bet-

tingadfærd. Muligheden for selvudelukkelse via ROFUS anses som et vigtigt element i indsatsen frem mod 

komplet bæredygtig bettingadfærd. Denne selvudelukkelse kræver dog et aktivt valg, der stiller store krav til 

forbrugerens selvindsigt og viljestyrke både i selve udelukkelsen og ved den efterfølgende proces. Næsten 

halvdelen af henvendelserne til den danske hjælpelinje, StopSpillet, kommer ikke fra betteren selv 

(Spillemyndigheden, 2021). Det tyder på at bettingforbrugere i risikogruppen ikke besidder den nødvendige 

selvindsigt til at gennemføre udelukkelsen. I forhold til den efterfølgende proces nævnte respondent 4 i fo-

kusgruppeinterviewet: ”Jeg har været lukket [via ROFUS] og så stoppede jeg bare med at spille online.” (bilag 

6.2, l. 765). Her tyder det altså på, at respondentens valg om udelukkelse ikke havde fuld effekt, da betting-

adfærden blot ændrede karakter fra online til fysisk. 

 

De danske bettingforbrugere bliver i høj grad præsenteret for bettingreklamer, der indeholder og fokuserer 

på affektive elementer, eksempelvis ved inddragelsen af pensionerede fodboldspillere eller aktuelle skue-

spillere (Andersen et al., 2020). Reklamerne er udarbejdet med henblik på at appellere til forbrugerens 

følelser, hvilket tyder på en velovervejet strategi set i forhold til afhandlingens strukturmodel, der, som 

nævnt, indikerer at forbrugeren hovedsageligt er underlagt affektive stimuli. I dette henseende er de danske 

bettingforbrugere underlagt en vis type påvirkning – dark nudging (Newall, 2019). Nudging er traditionelt et 

salgsværktøj, der kan benyttes til at dreje forbrugerens ageren (Thaler & Sunstein, 2009). Dark nudging finder 

i industrier, såsom alkohol- og gamblingindustrien, hvor værktøjet benyttes med hensigter, der ikke nødven-

digvis tilgodeser forbrugeren. Her kan tiltag, der tilsyneladende optimerer forbrugeroplevelsen, såsom en 

god reklame med velkendte ansigter, i virkeligheden have negative konsekvenser. I den forbindelse er det 

relevant for fremtidige studier at undersøge hvorvidt, der er tale om forsvarlig forretningsdrift fra bettingud-

bydernes side, når forbrugerne bærer en enorm del af ansvaret for ikke at udvikle uharmonisk, farlig bettin-

gadfærd. 
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6.3 FUTURE RESEARCH 

Følgende afsnit har til formål at reflektere over mulige problemstillinger og emner, der kan være relevante 

for fremtidige undersøgelser inden for området. Eftersom afhandlingens construct for PBC udgik i analysen, 

er det relevant at teste dette construct ved andre underliggende variable. Afhandlingens PBC construct er 

adapteret fra Chang (1998), hvis studie ligeledes beskæftiger sig med digital adfærd, dog i en særdeles an-

derledes kontekst. Desuden er studiet af ældre karakter, hvorfor forbrugernes forhold til digital adfærd an-

tagelsesvist har ændret sig. I forlængelse af ovenstående diskussion er det relevant at reflektere over, hvor-

vidt PBC gør sig gældende i en digital kontekst og hvis da, på hvilken måde. 

 

Socialitet påvirker, som nævnt, forbrugerens attitude negativt. Dette resultat var ikke forventet, hvorfor det 

anses at være relevant at undersøge det sociale construct på anden vis. Her foreslås inddragelsen af socialitet 

som en baggrundsvariabel med henblik på, at undersøge effekten af den sociale kontekst på forbrugerens 

øvrige motiver for adfærd. Ydermere er det relevant at undersøge effekten af socialitet som eksplicit 

construct med direkte påvirkning på intentionen. På den måde vil den egentlige effekt af socialitet eventuelt 

kunne nuanceres og de mønstre, der er fundet i fokusgruppeinterviewet, vil kunne uddybes og analyseres. 

 

Momentum bidrager med ny indsigt i bettingforbrugernes adfærd. På baggrund af dette studie, forventes 

det at momentum er et resultat af bettingmarkedets digitalisering. Derfor anses momentum som både en 

relevant og vigtig faktor for forbrugerens intention og dermed for fremtidig research. Formålet her kan være 

at uddybe effekten af digitaliseringen på følelsen af momentum og potentielt hvordan samspillet mellem 

disse kan føre til problematisk adfærd. Desuden kan det være af værdi for den generelle teoretiske afdækning 

på området at replicere hele eller dele af denne undersøgelse for andre eller specifikke segmenter. Eksem-

pelvis ved udelukkende at tage udgangspunkt i de dedikerede bettere. Dette for at nuancere motivationsfak-

torerne for de specifikke segmenter. 
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7 KONKLUSION 

Betting er i sin natur en aktivitet forbundet med risici, hvor samtlige aktører på det danske marked er under-

lagt restriktioner eller krav. Afhandlingen har særlig fokus på bettingforbrugerens adfærd og markedets seg-

menter samt hvordan disse er påvirket af digitaliseringen. Gennem afhandlingen er disse faktorer undersøgt 

ved den overordnede problemformulering: Hvordan kan indsigt i de bagvedliggende motivationsfaktorer 

hjælpe til at forstå adfærdsmønstre hos de danske bettingforbrugere? 

 

Forbrugerens adfærd er, ud fra en generel betragtning, et resultat af vedkommendes intention, jf. TPB. TPB 

danner grundlaget for undersøgelsen af forbrugerens bettingintention, herunder underliggende motivati-

onsfaktorer, der er suppleret af kontekstteoretiske overvejelser. Hertil anvendes effekthierarkierne og ad-

færdsperspektiverne supplerende, med henblik på, at undersøge forbrugerens attitudedannelse, der har af-

gørende betydning for intentionen. Ved at kombinere kvalitativ og kvantitativ metode, har det været muligt 

at opnå en dybere indsigt i forbrugerens adfærdsmønstre. Den kvalitative metode er benyttet til at under-

søge og teste den opstillede teoretiske model, hvorimod den kvantitative metode er anvendt med henblik 

på at analysere statistiske sammenhænge. 

 

Afhandlingens problemformulering er specificeret ved tre forskningsspørgsmål, som har til formål at sikre en 

fyldestgørende besvarelse. Ved det første forskningsspørgsmål undersøges hvilke faktorer, der har indfly-

delse på bettingintentionen hos de danske bettingforbrugere. Dette gøres ved en SEM analyse, der undersø-

ger flere sammenhænge simultant og således skaber en holistisk forståelse for disse. På trods af, at den teo-

retiske model bygger på validerede skalaer, viste analysen at constructet for opfattet kontrol ikke kunne 

bibeholdes i modellen. Den endelige strukturmodel består af fem constructs, der har en indflydelse på for-

brugerens bettingintention. De danske forbrugeres bettingintention er direkte positivt påvirket af attitude 

og information. Desuden påvirker socialitet, spænding og momentum forbrugerens intention indirekte, hvor 

først- og sidstnævnte har negativ effekt og spænding har positiv effekt. Baseret på de standardiserede beta-

værdier har attitude, socialitet og spænding de største effekter på forbrugerens bettingintention. Det første 

forskningsspørgsmål kan således besvares, idet det kan konkluderes, at de danske bettingforbrugeres inten-

tion drives af attitude, socialitet, spænding, information og momentum. 

 

Afhandlingens andet forskningsspørgsmål beskæftiger sig med en segmentering af de danske bettingforbru-

gere med henblik på at udlede forbrugerkarakteristika og adfærdsmønstre for specifikke grupper. I den for-

bindelse er foretaget en klyngeanalyse, som dannede fire segmenter: de optimistiske, de impulsive, de dedi-
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kerede og de tilbageholdende bettere. Segmenterne adskiller sig primært fra hinanden på en række adfærds-

specifikke områder, der er afspejlet i navngivningen af segmenterne. Desuden ses forskelle i segmenternes 

demografiske karakteristika i form af alder. Fælles for segmenterne er en relativt positiv attitude over for 

betting, der for de optimistiske og de dedikerede bettere udmønter sig i en høj bettingintention. For de im-

pulsive og de tilbageholdende bettere gælder det, at disse forbrugere har en relativt lav intention. Særligt de 

tilbageholdende betteres adfærd synes at være betinget af ekstra intentionsforstærkende elementer, som 

at forbrugerens yndlingshold spiller. De to segmenter adskiller sig primært ved informationssøgningen forud 

for adfærden. Hvor de impulsive bettere i overvejende grad baserer adfærd på mavefornemmelsen, er de 

tilbageholdende bettere mere tilbøjelige til at søge information forud for betting. På baggrund af segment-

analysen anses det andet forskningsspørgsmål som besvaret. 

 

Afhandlingens tredje forskningsspørgsmål forholder sig til de teoretiske og samfundsmæssige implikationer, 

der gør sig gældende på det danske bettingmarked, særligt i forhold til digitaliseringen. Forskningsspørgsmå-

let besvares ved at reflektere over og diskutere de implikationer, der opstår som følge af afhandlingens re-

sultater. Forbrugerens affektive tilknytning til betting sammenholdt med den høje tilgængelighed af betting-

platforme og den lave valuering af digital valuta antyder, at risikoen for uharmonisk bettingadfærd er forøget. 

De juridiske tiltag, i form af blandt andet indbetalingsgrænser, anses ikke at være tilstrækkeligt præventive 

for udviklingen af uharmonisk bettingadfærd, idet disse restriktioner er lette at omgå for forbrugeren. Desu-

den ses en tendens til, at forbrugeren ikke umiddelbart besidder tilstrækkelig selvindsigt eller viljestyrke til, 

frivilligt at udelukke sig fra betting. De adresserede implikationer bidrager med yderligere indsigt og besvarer 

det tredje forskningsspørgsmål. 

 

Med besvarelsen af de tre forskningsspørgsmål, anses den overordnede problemformulering afdækket, idet 

de forhenværende analyser har bidraget med indsigt i forbrugerens motiver for betting samt formået at seg-

mentere markedet. 
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