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Trust In A Digital Reality 

Trust is an enabler of engagement with one another, as trust reduces complexity in our everyday lives. Alt-

hough we consider trust a prerequisite in both our personal and professional lives, trust in the digital space is 

still not unveiled in academic literature. The unlimited access to the internet through digital technologies drives 

a fast flow of information and can easily blur the lines of reality for users. This thesis is a study of the phe-

nomenon of trust in a digital reality. It investigates how organizations create and manage trust in the digital 

space through communication. Trust is examined both as the goal and a means to companies' strategic actions 

in this context. Accordingly, this thesis will assist companies in the pursuit of communicating strategically to 

people born in the years 1990 to 1999 in Denmark to build a digital foundation of trust. 

 

This thesis builds on a theoretical framework that aids in analyzing trust in a digital reality. The framework 

takes a starting point in theory on trust, by e.g. Luhmann (1979) and van der Merwe and Puth (2014), trust 

management, by e.g. McKnight, Cummings and Chervany (1998), and communication, by e.g. Cornelissen 

(2017). As such, this research contributes to and combines existing literature, but it adds the dimension of the 

digital setting, by examining the different elements that the target group perceives as trustworthy in a digital 

context. The understanding of the digital setting is for this thesis gained through primary empirical data col-

lection, conducted through an exploration of organizational communication, a survey, and research interviews 

with people from the target group. 

 

The research is divided into a two-part analysis consisting of an elaborate communications analysis followed 

by in-depth research on how the selected target group receives these communicative elements. The two-part 

structure of the analysis is based on Hall’s (1980) encoding-decoding framework. The communications anal-

ysis examines elements of digital communication through three selected case organizations. This analysis is 

based on secondary data, which is systematically processed, and consequently functions as primary data. These 

elements are examined through the owned-earned-paid framework, to obtain an understanding of how organ-

izations communicate to the target group through different media. To conclude upon the communications 

analysis, the findings are evaluated through van der Merwe and Puth’s (2014) framework of establishing trust-

worthiness as antecedents of trust. The following part of the analysis focuses on the target group. In this anal-

ysis, the gathered data from the survey and in-depth interviews is used to deduce common interests and view-

points on trust-building insights. This is done through examining statistical significance, which helps to quan-

tify whether a result is due to chance or a statistical correlation. All findings from the second part of the analysis 

are summarized according to van der Merwe and Puth’s (2014) dimensions of trust. Following this, the two 

analyses will be discussed, covering which elements function as trustworthy communication. Given the exist-

ing academic literature on the phenomenon does not truly integrate the digital aspect, the discussion will also 

address such.  
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The findings of this thesis emphasize how building and maintaining trust through digital, functions as a critical 

opportunity for organizations. Accordingly, it highlights what kind of communication elements should be used 

for organizations to foster a positive attitude towards their brands. The target group responds well to elements 

it can recognize and identify from other physical and online places. This does not mean companies cannot play 

with communicative elements, but they might benefit from incorporating signs that refer to what the target 

group identifies as markers of trust from elsewhere. 

 

Based on the analysis of the communication elements from the three selected cases and the target group anal-

ysis, the findings are concluded in a framework for building trust in a digital reality. This framework consists 

of five steps, starting with an organization’s trust capital as the foundation. From this, organizations can benefit 

from creating clear and consistent messaging to their target audience through elements of security, clear com-

munication, and the right channels. The consistency of these elements should then be evaluated through the 

antecedents of trust, to determine whether the organization’s communication can be perceived to create trust. 

The trustor’s ability, benevolence and integrity, indicates how this trust is built, in digital interaction systems. 

The above fulfillment of consistent elements and antecedents of trust will enable the target audience to perceive 

the organization as trustworthy and allow it to decode the messaging as intended. All of the above enable a 

foundation of trust created between an organization and its target audience in the digital space. This process 

leads to a newly acquired baseline of trust, which contributes to the organization’s trust capital. In this context, 

the organization must also be aware of external factors that can be argued to affect the organization’s actions 

regarding the creation of trust and thereby, whether the target audience perceives the organization to be trust-

worthy. Given that trust and especially trust-building is a dynamic process, it must be followed continuously 

to maintain and develop the achieved level of trust. Based on this, the results from this thesis should not be 

seen as a line of conclusions, but rather a contemporary framework for organizations. Accordingly, both the 

framework and organizations must continuously evolve with the ever-moving world of digital for creating and 

maintaining trust in a digital reality. 
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1. Indledning 

1.1. Tillid i det danske samfund 

Danmark er et land med høj tillid, hvilket gælder både mennesker imellem og til samfundets omgivelser. I en 

undersøgelse fra 2020 er det påvist, at 71% af den danske befolkning i alderen 18 til 80 år mener, at de fleste 

danskere i det store og hele er til at stole på (PwC, 2020). Denne form for tillid kategoriseres som social tillid 

(PwC, 2020). Frederiksen (2014) har yderligere undersøgt udviklingen af social tillid og mistillid i Danmark 

fra 1990 til 2008. Han påpeger, at udviklingen i den sociale tillid danskerne iblandt har været jævnt stigende 

siden 1990, hvor 51% af den danske befolkning mente, at deres medmennesker er til at stole på (Frederiksen, 

2014), hvilket altså er et niveau for social tillid, som er markant lavere end for 2020. Yderligere henviser 

undersøgelser også til en form for tillid, der kategoriseres som generel tillid. Denne form for tillid dækker både 

over tillid mennesker imellem såvel som til systemer i samfundet, herunder er eksempelvis retssystemet, sund-

hedssystemet og erhvervslivet (PwC, 2020). I det danske samfund ligger den generelle tillid på 65% (PwC, 

2020). Altså har Danmark overordnet en positiv historik vedrørende tillid, som samfundet både bygger på og 

er afhængig af. Den positive udvikling i tillidsniveauet er sket til trods for skiftende samfundsstrukturer, som 

samfundet selvsagt har gennemgået i årenes løb, heriblandt er den stigende indførelse og brug af det digitale. 

 

1.2. Tillid globalt – hvorfor rangerer Danmark højt? 

Sammenlignet med det sociale tillidsniveau i andre lande ligger Danmarks niveau højt, hvoraf det betragtes 

som et af de samfund i verden med det højeste tillidsniveau. Ifølge flere studier har udviklingen i det sociale 

tillidsniveau i Danmark været af positiv karakter gennem de seneste mange år (Frederiksen, 2014), hvilket 

især er slående, da mange andre samfund enten har ligget stabilt, oplevet et langsomt tab eller en markant 

nedgang i tillidsniveau i anden halvdel af det 20. århundrede (Dinesen, Schaeffer & Sønderskov, 2019; Put-

nam, 2000). Som eksempel var det sociale tillidsniveau i Tyskland i 2008 38%, mens det i Danmark var 76% 

(Frederiksen, 2014). Kigges der ud over Europas grænser, har især USA oplevet en markant nedgang i social 

tillid, hvilket ifølge Putnam (2000) hænger sammen med den stigende etniske diversitet i landet. Putnam 

(2000) pointerer, at globaliseringen har resulteret i, at mange mennesker er immigreret til USA, hvorfor den 

sociale tillid er lavere i de mere etnisk diversificerede boligområder. Dette begrundes med, at mennesker træk-

ker sig ind i sig selv, når de er omgivet af andre med anden etnisk baggrund, hvorfor de ikke lærer at stole på 

hinanden og dermed heller ikke har tillid til hinanden (Putnam, 2000). I perioden for undersøgelserne af tillid 

i Danmark har indvandringen været høj, hvilket har medført, at Danmark følgelig er mere etnisk diversificeret 

end tidligere (Dinesen et al., 2019). Men forskelligt fra Tyskland og USA viser statistikker for niveauet af tillid 

i Danmark ikke en negativ påvirkning som konsekvens af indvandringen og globaliseringen. Hvorfor globali-

seringen samt andre faktorer har haft en negativ indflydelse på tillidsniveauet i lande som USA og Tyskland 

fordrer dermed en undren om, hvad der ligger til grund for Danmarks vedligeholdelse af dets høje tillidsniveau. 
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Sønderskov og Dinesen (2012) har undersøgt tillid i en tid med stigende etnisk diversitet i samfundet og har 

kigget nærmere på samspillet mellem etnisk heterogenitet og social tillid i Danmark i årene 1979 til 2012. De 

påpeger blandt andet, at et samfund med en ligeligt fordelt indtægt, en stærk fornemmelse af delt fremtid samt 

få økonomiske konflikter vil tage bedre imod immigranter og personer, som ellers ikke går i ét med den hete-

rogene kultur (Sønderskov & Dinesen, 2012). Danmark kan argumenteres for at være et godt eksempel på det 

netop beskrevne samfund, da det danske samfund er bygget op om en velfærdsmodel, som skal sikre en øko-

nomisk og social sikkerhed for dets indbyggere (Greve, 2015). Sønderskov og Dinesen (2012) tilføjer, at dette 

dermed medfører, at indbyggerne ikke vil miste tilliden til hinanden, fordi tilflytterne i deres optik ikke vil 

udgøre en trussel for samfundsordenen (Sønderskov & Dinesen, 2012). For at velfærdsmodellen i det danske 

samfund skal fungere, er det vigtigt, at samfundet netop har dette høje sociale tillidsniveau, hvori indbyggere 

er mere tilbøjelige til at bidrage til fælles løsninger og opføre sig som gode medborgere, fordi de hver især 

forventer, at andre gør det samme (Dinesen et al., 2019). 

 

Dertil er der mange hverdagseksempler på det danske samfunds høje sociale samt generelle tillid. Dette kom-

mer eksempelvis til udtryk ved, at danskerne er nogle af de eneste i verden, som trygt lader deres børn ligge i 

barnevogne uden opsyn udenfor caféer og lignende (Levinsen, 2007), hvilket netop er en tillidserklæring til 

samfundet og de strukturer og normer, det besidder. Derudover bekymrer danskere sig i mindre grad om at 

være ofre for indbrud og voldelige overfald (Kyvsgaard & Pedersen, 2012). Undersøgelser viser i den sam-

menhæng, at danskerne har høj tillid og tiltro til, at politi og domstole udfører deres arbejde og ikke er influeret 

af korruption ved eksempelvis at tage imod bestikkelse (Kyvsgaard & Pedersen, 2012). De danske borgere er 

altså tillidsfulde over for deres medmennesker men også over for systemerne, som indgår i samfundet, hvilket 

netop indikerer denne høje sociale samt generelle tillid, som har en positiv indvirkning på det danske samfund 

og dets stabilitet. Dette fører til en nysgerrighed på, hvorvidt og hvordan dette høje niveau af tillid har indfly-

delse på virksomheders færden på det danske marked.  

  

1.3. Tillid mellem virksomhed og forbruger 

Cornelissen (2017) påpeger i sin bog om virksomhedskommunikation, at tillid afhænger af viden og en følel-

sesmæssig påvirkning, der betegnes som henholdsvis den kognitive og den affektive dimension af tillid. Den 

kognitive dimension af tillid bygger på, at individer har den nødvendige viden og tro på, at en virksomhed har 

evnerne til at gøre, hvad den siger, den vil gøre (Cornelissen, 2017). Den affektive dimension af tillid omhand-

ler, at individer opfatter virksomheden som retfærdig og pålidelig i forhold til at udføre det, den lover. Når et 

individ har tillid til en virksomhed, vil det ifølge Cornelissen (2017) altså være villig til at forpligte sig til og 

engagere sig i virksomheden. Van der Merwe og Puth (2014) uddyber denne opdeling af tillid og tilføjer en 

tredje dimension. Denne vedrører den adfærdsmæssige udførelse af tillid, hvortil det argumenteres, at tillid 

også skal manifestere sig i en praktisk form - altså i adfærd. Den tillid der opstår mellem virksomhed og 
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forbruger, præsenterer van der Merwe og Puth (2014) som corporate trust, som et koncept hvor et højt niveau 

af tillid er essentielt. Der er mange fordele ved veletableret corporate trust, men van der Merwe og Puth (2014) 

påpeger først og fremmest, at tillid angiveligt giver en strategisk fordel samt øger en virksomheds rentabilitet. 

Ifølge Friedman (1970) er en virksomheds fornemmeste opgave at skabe profit, og tillidsskabelse mellem 

forbruger og virksomhed kan derfor argumenteres at være en faktor i skabelsen af forøget profit. Med det høje 

niveau af tillid i det danske samfund har virksomheder altså gode vilkår for tillidsskabelse og som resultat 

heraf også øget profit. 

 

Van der Merwe og Puth (2014) påpeger, at corporate trust finder sted i relationen mellem en virksomhed som 

trustee og dens stakeholdere som adskillige trustors. En betingelse for et tillidsforhold i denne kontekst er, at 

stakeholdere har tillid til at virksomheden agerer på etisk, troværdig og social ansvarlig vis i forbindelse med 

dens aktiviteter (van der Merwe & Puth, 2014). Hvordan en virksomhed imødekommer dette, afhænger selv-

følgelig af virksomheden som helhed og dermed også dens interne stakeholdere såsom medarbejdere, ledelse 

og bestyrelse (van der Merwe & Puth, 2014). Davies og Olmedo-Cifuentes (2016) henviser til, at den opførsel, 

en virksomhed udviser, kan skabe tillid men også forårsage et tab af selv samme. Eksempelvis påpeges dét at 

lave fejl, hvilket kan ske for alle, som en handling, der kan være skyld i tab af tillid, især hvis fejlen ikke 

forsøges imødekommet (Davies og Olmedo-Cifuentes, 2016). Givet at digitale systemer og platforme fordrer 

interaktiv dialog flere parter imellem (Cornelissen, 2017), kan det argumenteres, at tillidsskabelse mellem 

forbrugere og virksomheder muliggøres yderligere i det digitale rum. I forlængelse heraf er et indblik i den 

digitale tidsalder og det digitale rum essentielt, da digitale platforme er funderet i disse og udspringer heraf.  

  

1.4. Tillid i den digitale tidsalder 

Goodwin (2018) omtaler den digitale tidsalder, verden befinder sig i nu, som baseret på fortidens præmisser 

tilført et digitalt slør og påpeger lige så, hvad det digitale skift har haft af konsekvenser for virksomheder. Den 

forbundne verden, som kommer af den digitale udvikling og nutidens digitale rum, har ifølge Goodwin (2018) 

gjort alt mere komplekst og medført store udfordringer for både samfund og virksomheder. Eksempelvis har 

den digitale tidsalder ændret musik og video fra at være håndgribeligt i form af fysiske plader til at være data 

på en server, hvilket gør det sværere for virksomheder at kræve den samme sum som tidligere (Goodwin, 

2018). Goodwin (2018) påtaler dertil et modsætningsforhold, der er karakteristisk for den digitale udvikling. 

Han fremstiller en undren over, hvorfor samfundet har tillid til teknologi i visse sammenhænge men ikke andre 

(Goodwin, 2018). Hvorfor er der eksempelvis fortsat behov for et fysisk pas, nu hvor vi tillader teknologien at 

holde på vores oplysninger i bank-apps, digitale Coronapas, dating-apps og på digitale handelsplatforme?  

 

Ikke nok med at virksomheder skal yde mere i det digitale rum for at kunne mærke en fortjeneste og afkode, 

hvornår forbrugere foretrækker det fysiske frem for det digitale, så står forbrugere også over for en udfordring, 
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der er fordret af den digitale udvikling. Den ubegrænsede adgang til internettet, som samfundet i dag har ad-

gang til via digitale teknologier, driver et hurtigt informationsflow, hvilket i høj grad er med til at sløre grænsen 

mellem reel fakta og fiktion - også omtalt fake news. Den nemme adgang til en overflod af information, leveret 

af flere afsendere end traditionelle medieformater, giver digitale teknologier og medieplatforme stor magt i 

forholdet mellem forbruger og virksomhed (Beverungen, Beyes & Conrad, 2019). Med fremkomsten af den 

nye fase i internettets historie, også betegnet som Web 2.0, ses internettet og i forlængelse heraf også det 

digitale rum ikke længere kun som en facilitering af indholdsdeling men et sted for deltagelse, hvor brugersty-

ret indhold og skabelse af viden fordres (O’Reilly, 2009). Digitale platforme fremmer dermed både interaktion, 

deltagelse og engagement, hvortil en virksomheds digitale tilstedeværelse spiller en væsentlig rolle for dens 

image, omdømme og tillidsforholdet til forbrugere. Altså skaber fremkomsten af Web 2.0 nye former for social 

kommunikation samt interaktion, hvilket kræver, at virksomheders eksisterende forretningsmodeller tilpasses 

denne digitale tidsalder (O’Reilly, 2009). 

 

I takt med den ovenstående udvikling i den digitale tidsalder udviser nutidens digitale brugere en usikkerhed 

for, hvorvidt man kan indgå i og bruge det digitale rum uden at skulle frygte for sin sikkerhed og privatliv 

(Sherchan, Nepal & Paris, 2013). Forbrugere har dertil også vokset en skepsis for de virksomheder, og privat-

personer for den sags skyld, som de er i dialog eller kontakt med i det digitale rum (Sherchan et al., 2013). 

Denne skepsis og tilgang til tillid i det digitale rum stiller således større krav til virksomheder, og måden 

hvorpå de agerer (Sherchan et al., 2013). Netop på baggrund af dette kan det argumenteres, at det derfor er 

essentielt for en virksomhed, der opererer i den digitale tidsalder, at være i stand til at kunne kommunikere 

strategisk gennem usikkerhed og skepsis blandt forbrugere, således at virksomheden kan fremstå tillidsska-

bende over for forbrugere. Ovenstående motivation leder videre til denne afhandlings problemformulering. 

 

1.5. Problemformulering 

Den digitale tidsalder har udover at bidrage med nye kanaler og netværk for virksomheder samt forbrugere at 

engagere sig i samtidig også ændret, hvordan tillid mellem virksomheder og forbrugere formes og skabes 

(Connolly, 2020). Med udgangspunkt i dette vil vi med denne kandidatafhandling undersøge, hvordan virk-

somheder kan fremstå tillidsskabende gennem kommunikation i det digitale rum til den valgte målgruppe, som 

er personer født i årene 1990 til 1999 i Danmark. I denne sammenhæng undersøges tillid både som mål og 

middel i forhold til problemfeltet og virksomheders strategiske ageren. Det leder til følgende problemformu-

lering:  

Hvordan kan virksomheder opnå forbrugeres tillid i det digitale rum? 

 

En vigtig del i arbejdet med ovenstående problemformulering ligger i at afdække, hvordan tillid kommunikeres 

og skabes i det digitale rum for derved at kunne undersøge, hvordan virksomheder kan fremstå tillidsskabende 
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over for forbrugere i det digitale rum. For at kunne besvare problemformuleringen nødvendiggør det en nær-

mere undersøgelse af netop tillid og kommunikation i en digital sammenhæng. Vi vil gennem afhandlingen 

derfor besvare følgende underspørgsmål:  

 

1. Hvad er tillid? 

2. Hvorfor er det vigtigt for virksomheder at forbrugere er tillidsfulde?  

3. Hvordan fremstår virksomheder tillidsskabende over for forbrugere? 

4. Hvilke muligheder og udfordringer er associeret med tillidsskabelse i det digitale rum? 

  

Afhandlingen vil ultimativt være et bidrag til litteratur om tillid. Vi vil gennem vores arbejde undersøge, hvor-

dan tillid kan skabes i det digitale rum, og derved vil afhandlingen bidrage litteraturen med aspekter af, hvordan 

virksomheder kan fremstå tillidsskabende her. Vi tager gennem afhandlingen afsæt i elementer, vi har beskæf-

tiget os med på Cand.merc.(kom.) - såsom ledelse, organisation og kommunikation i både en lokal og global 

kontekst. 

 

1.6. Begrebsafklaring 

Begrebsafklaringen præsenterer vores forståelse og forklaringer af de begreber, der bruges gennem afhandlin-

gen. Overblikket ses nedenfor i Figur 1. 
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Figur 1: Begrebsafklaring 

 

Afhandlingen tager i stor grad afsæt i teorier skrevet på originalsproget engelsk. De ord, som eksempelvis trust 

og trustworthy, der kan oversættes til dansk som tillid og troværdighed uden et betydningstab bruges dermed 

i afhandlingen på dansk. De ord, begreber og betegnelser hvor det engelske sprog skaber en specifik forståelse 

bruges derimod i afhandlingen på originalsproget for at mindske risikoen for tabt forståelse og betydning. 

 

1.7. Afgrænsning  

Rammerne for det digitale rum er i konstant udvikling. Kanaler og adfærdsmønstre ændres uafbrudt, og det er 

ikke givet, hvilket digitalt landskab vi logger på i morgen (Bigum, 2020). Det digitale rum er som udgangs-

punkt styret af de udbydere, der tillader adgangen til platformene men i høj grad også brugerne. Derfor ønsker 

vi ikke udelukkende at undersøge tillidsskabelse som et strategisk kneb, kun virksomheder kan styre men også 

som et vilkår, hvori virksomheder er afhængige af forbrugere og udbydere.  

 

Fokus for denne afhandling vil ligge på, hvordan virksomheder kan fremstå tillidsskabende over for forbru-

gere. Derfor afgrænses afhandlingen til at fokusere på virksomheders B2C aktiviteter for netop at undersøge, 

hvordan de targeterer deres målgruppe. Derfor udelukkes B2B fra afhandlingen. 

 

Gennem afhandlingen har vi valgt at undersøge tillidsskabelse til en afgrænset målgruppe af personer født i 

årene 1990 til 1999. Givet at det digitale landskab konstant er i udvikling, vil det ikke være muligt at undersøge, 

hvilke vilkår personer i 20’erne vil opleve i det digitale rum gennem systematiske undersøgelser. Dog kan vi 

argumentere for, at det altid vil være den samme udvikling, personer født i samme årti oplever. Netop derfor 
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afgrænses målgruppen for afhandlingen til fødeår frem for alder. En anden grund for netop denne afgrænsning 

af målgruppen er, at vi kan formode, at personer født i denne periode også overordnet har samme historiske 

og kulturelle udgangspunkt for netop tillidsskabelse.  

 

Valget af denne målgruppe kan også ses som en konsekvens af, at problemfeltet der undersøges, er tillid i det 

digitale rum. Denne målgruppe er digital natives, der aktivt anvender digitale og sociale medier i deres hverdag 

(Danmarks Statistik, 2015). Dog erkender vi ligeledes, at tillid i det digitale rum ikke udelukkende begrænser 

sig til denne målgruppe. Med udviklingen i en digital tidsalder følger et øget medieforbrug for alle danskere, 

hvor børn begynder at anvende digitale medier i en tidligere alder, og voksne mennesker øger forbruget kon-

tinuerligt (Danmarks Statistik, 2020a). Givet at målgruppen er digital natives med en mobile first præference 

(Tracy, 2019), har vi undersøgt tillidsskabelse gennem det mobile digitale rum for netop at opnå og skabe 

relevant viden. 

 

Denne afhandling afgrænser sig til at undersøge det danske udsnit af målgruppen, da det antages, at tillid og 

ikke mindst tillidsskabelse har forskellige forudsætninger for forskellige nationaliteter. Vi antager ligeledes, 

at begrebet tillid kan opfattes forskelligt fra land til land. I den forbindelse forventer vi at opfattelsen af, hvor-

dan man på bedst mulig vis skaber tillid, er påvirket af den kulturelle kontekst, hvorfor vi vælger at afgrænse 

denne afhandling geografisk til Danmark. 

 

1.8. Opbygning af afhandling 

Denne afhandling er opbygget efter Figur 2, der visuelt har til formål at illustrere dispositionen. Indledningsvis 

er afhandlingens problemfelt, problemformulering og afgrænsninger fremstillet. Efterfølgende vil metode, her-

under både det videnskabsteoretiske ståsted, den indsamlede empiri, databehandlingen og dertilhørende re-

fleksioner, præsenteres. I teoriafsnittet vil relevant teori om emnet blive udfoldet, hvorefter tillidsskabende 

elementer i konkrete tilfælde af virksomhedskommunikation vil blive analyseret efterfulgt af en forbrugerana-

lyse, der vil belyse målgruppens opfattelse af selv samme. Den analyserede virksomhedskommunikation vil 

blive diskuteret i henhold til den analyserede opfattelse og forståelse fra målgruppen. Herefter vil diskussionen 

på et mere overordnet niveau belyse, hvorvidt, og i så fald hvordan, de teoretiske aspekter om tillidsskabelse 

brugt gennem afhandlingen, kan argumenteres at passe ind i nutidens digitale virkelighed. Dernæst vil afhand-

lingens konklusion præsenteres, hvortil problemformuleringen besvares. Det vil udmunde i en perspektivering, 

som vil sidestille tillidsskabelse i en digital virkelig med andre relevante fænomener, undersøgelser og diskus-

sioner.  
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Figur 2: Opbygning af afhandling 
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2. Metode 

Følgende afsnit har til formål at udlægge de metodiske refleksioner, der ligger bag udarbejdelsen af denne 

afhandling. Metodeafsnittet har til hensigt at beskrive, hvilke videnskabsteoretiske overvejelser og valg, vi har 

foretaget os, samt hvilken metode vi har anvendt til at formatere, indsamle og behandle data på. Alt med det 

samlede formål at bidrage til litteraturen om tillid. 

 

2.1. Videnskabsteori 

Videnskabsteori betegner overordnet en samling af perspektiver på, hvordan man udfører valid videnskab 

(Brier, 2017). Givet at videnskabens formål er at producere ny viden og verificere allerede kendt viden, er det 

videnskabens rammer, vi forholder os til, når vi omtaler sandhed, virkelighed, fakta og kausalitet (Brier, 2017). 

Der findes en lang række forskellige videnskabelige tilgange, der alle har forskelligt syn på den verden, der 

diskuteres, og hvad viden i bund og grund er (Brier, 2017).  

 

Vi benytter os gennem denne afhandling af videnskabsteoretisk triangulering for at opnå en bredere og der-

igennem mere fyldig afdækning af det valgte problemfelt og således øge validiteten af undersøgelsen. Der vil 

dog ikke kunne skabes en fælles sandhed gennem triangulering, hvilket ifølge videnskabsteoretiker Kuhn kan 

forklares af begrebet inkommensurabilitet (Egholm, 2014). I begrebet inkommensurabilitet ligger det, at para-

digmer og deres sandheder er usammenlignelige, da der opereres med forskellige forståelser og måleenheder 

inden for de respektive paradigmer (Egholm, 2014). Givet paradigmernes uforenelighed kan slutninger altså 

ikke sidestilles og direkte oversættes til hinanden men dog stadig bruges til at skabe en større sammenhæng 

om det givne problemfelt (Brier, 2017). Denne afhandling vil tage udgangspunkt i hermeneutik, socialkon-

struktivisme og positivisme for at svare på problemformuleringen. De videnskabsteoretiske paradigmers 

uenighed kan defineres ved deres forskellige syn på de grundlæggende begreber ontologi, epistemologi og 

metodologi (Brier, 2017). Disse begreber afgrænser måden, hvorpå problemfelter kan undersøges (Brier, 

2017), og de vil blive udfoldet i de følgende afsnit. 

 

2.1.1. Hermeneutik 

Læren om den filosofiske hermeneutik beskæftiger sig med fortolkning, hvorfor den også kaldes fortolknings-

lære (Brier, 2017). Hermeneutikkens ontologi anser mennesket som forstående, sprogligt og historisk (Brier, 

2017). Den epistemologiske antagelse er, at objektive sandheder ikke er tilgængelige, da forståelse og viden 

netop er betinget af menneskets forforståelse (Hatch & Cunliffe, 2006). 

 

Med hermeneutikken understreges vigtigheden af fortolkning i både videnskaben og i vores alle sammens 

hverdag. Fortolkning er en essentiel del af en lang række hverdagsaktiviteter, der giver sig til udtryk i den 

måde, vi tilgår de mennesker, vi lever iblandt (Presskorn-Thygesen, 2021). For at være i stand til at fortolke 
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benytter vi, som mennesker, ifølge hermeneutikken vores forforståelse, som vi tidligere har opnået gennem 

fortolkning (Presskorn-Thygesen, 2021). Denne proces igangsættes ved, at vi sætter vores forforståelse på spil 

for at opnå ny erkendelse (Presskorn-Thygesen, 2021). Forudsætningen for at sætte forforståelsen på spil er 

accepten af andres forforståelse som meningsfulde på niveau med egen (Brier, 2017). Dette forudsætter lige-

ledes, at man er villig til aktivt at revurdere egen forforståelse efter indsigt i nye perspektiver (Brier, 2017). 

Ifølge den hermeneutiske filosof Gadamer (1960) udgøres forståelsen af vores forforståelse og fordomme, som 

er de tidlige erfaringer, der ligger til grund for vores forståelse af verden. Denne forståelse kaldes forståelses-

horisont og vil for os alle være forskellig på trods af sammenlignelige levevilkår (Gadamer, 1960). Det vil 

altså være forkert at antage, at noget kan forstås fordomsfrit, da forståelsen er indlejret i mennesket på forhånd 

givet den enkeltes forståelsesramme (Brier, 2017). 

 

Den hermeneutiske spiral er et grundprincip i hermeneutikken, der beskriver den vekselvirkning, der foregår 

mellem del og helhed. De enkelte dele kan kun forstås gennem helheden, og helheden kan kun forstås i kraft 

af delene (Presskorn-Thygesen, 2021). Relationen mellem del og helhed muliggør og skaber evnen til at forstå 

og fortolke (Presskorn-Thygesen, 2021). Derfor argumenterer Gadamer (1960) også, at fortolkeren er en aktiv 

medspiller i meningsdannelsen, da fortolkning ikke kan eksistere uafhængigt af forskeren (Brier, 2017). Når 

ny delforståelse udvider vores helhedsforståelse, er der tale om en horisontsammensmeltning, hvor ny forstå-

else og mening opstår (Brier, 2017). Horisontsammensmeltning indebærer ikke nødvendigvis konsensus eller 

enighed men derimod blot, at begge parter med hver sin forforståelse er i stand til at begribe og forstå mod-

partens forståelseshorisont (Brier, 2017). På denne måde udvides forståelseshorisonten kontinuerligt gennem 

den hermeneutiske spiral. 

 

Når vi anvender den hermeneutiske tilgang, er det vigtigt at medtænke, at afhandlingen bygger på vores egen 

personlige forståelseshorisont. Denne er både indlejret i en kulturel og historisk kontekst samt i vores viden-

skabelige baggrund (Brier, 2017). Det skal dog ikke forstås, at vores fordomme og forforståelse nødvendigvis 

er en kilde til bias men derimod en aktiv del af den viden, vi producerer. Det er væsentligt for vores forskning 

gennem denne afhandling, at vi er bevidste om dette og forsøger at afdække eventuelle fordomme. Herved vil 

det være muligt for os at sætte vores forforståelse på spil og slutteligt opnå horisontsammensmeltning samt 

udvidet forståelseshorisont (Brier, 2017). 

 

2.1.2. Socialkonstruktivisme 

Det socialkonstruktivistiske paradigme søger at svare på, hvordan social kontekst påvirker individets erken-

delse (Presskorn-Thygesen, 2021). Erkendelse er socialt konstrueret, da vi erkender gennem sproglige begre-

ber, og sproget må derfor være af en social størrelse (Presskorn-Thygesen, 2021). Paradigmets ontologi tager 

udgangspunkt i, at verden ikke eksisterer objektivt men konstrueres gennem sprog, kultur og interpersonelle 
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relationer (Brier, 2017). Inden for paradigmet er den epistemologiske antagelse, at disse konstruktioner kan 

udlede noget om de antagelser, vi konstant foretager, samt forstå de kategorier, vi vælger at placere vores 

omgivelser i (Brier, 2017). Sandhed skal altså forstås som et relativistisk begreb, da alt forstås som subjektive 

slutninger (Brier, 2017). 

 

Den socialkonstruktivistiske overbevisning tager altså udgangspunkt i, at virkelighed er noget, vi, som indivi-

der, skaber i fællesskab gennem interaktioner, og måden vi taler om verden på (Brier, 2017). Der argumenteres 

indenfor paradigmet for, at virkelighed præges eller formes af vores individuelle erkendelse af den (Brier, 

2017). Det vil derfor inden for socialkonstruktivismen være vigtigt, at forskeren udforsker genstandsfeltets 

bagvedliggende virkelighed. Ligeledes gælder det også at forstå menneskers motivation, intentioner og indi-

viduelle oplevelser i forhold til den virkelighed, de befinder sig i (Brier, 2017). Sandhedsbegrebet er betinget 

af, at der ikke kun eksisterer én objektiv sandhed men derimod et utal af subjektive virkeligheder, der uafbrudt 

forandres (Brier, 2017). Inden for socialkonstruktivismen er der en forståelse af, at samfundsmæssige fæno-

mener ikke er evige og uforanderlige men derimod opstår ved hjælp af sociale og historiske processer i det 

samfund, de indgår i (Presskorn-Thygesen, 2021). Vi bidrager alle til at skabe en fælles virkelighed, der kun 

eksisterer i vores gensidige enighed i fællesskabet (Brier, 2017). Dette betyder også, at sprog eksisterer som 

en socialt skabt enhed, vi mennesker kontinuerligt skaber i fællesskab. Når vi som børn lærer et specifikt sprog, 

tilegner vi os naturligt viden herigennem. Det betyder, at den viden vi tilegner os også kan ses som en social 

konstruktion. Socialkonstruktivismen er dermed af den opfattelse, at al menneskelig erkendelse er socialt kon-

strueret (Brier, 2017). 

  

Med socialkonstruktivismen kan vi argumentere for, at tesen om digital tillid er baseret på en antagelse om, at 

eksistensen af tillid og interaktion på digitale platforme generelt er indlejret i en historisk og kulturelt forankret 

kontekst. Digitale medier er socialt skabte platforme, hvad der kan betegnes som et socialt konstrueret fæno-

men, og ifølge socialkonstruktivismens tanker er de formodentligt også socialt konstruerende. Kommunikation 

skal derfor gennem denne afhandling opfattes som et kontekstuelt fænomen. Det betyder, at kommunikation 

først tillægger sig mening i den kontekst, den optræder i, og allerede her er farvet af modtagerens forståelse. 

Gennem denne afhandling har vi anvendt det socialkonstruktivistiske paradigme til at undersøge, hvordan 

personer født mellem årene 1990 til 1999 opfatter tillidskabelse på og gennem digitale platforme. Det er vigtigt 

at pointere, at processen, der ligger bag skabelsen af tillid, ikke kan ses uafhængig af os selv og vores kon-

struktion af virkeligheden. Vi er selv født ind i den bestemte målgruppe og er derfor under samme historiske 

og kulturelle kontekst som målgruppen. 
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2.1.3. Positivisme 

Ifølge positivismen eksisterer sandhed objektivt (Brier, 2017). Paradigmet repræsenterer den grundholdning, 

at viden er det, som vi kan se, høre, måle og veje, og at denne viden kun kan nås gennem metodisk videnska-

belig observation af virkeligheden (Brier, 2017). Det ontologiske ståsted i positivismen mener, at verden er 

ekstern, og at der eksisterer en enkelt objektiv virkelighed for ethvert givet genstandsfelt uanset forskerens 

udgangspunkt (Brier, 2017). Den epistemologiske antagelse bygger på, at det er muligt at opnå komplet viden 

om sit genstandsfelt gennem videnskaben (Brier, 2017). Positivister opnår sandhed gennem et sæt induktive 

iagttagelser samt logiske ræsonnementer (Brier, 2017). Man kan i bund og grund beskrive sandhedsbegrebet 

som en afspejling af virkeligheden set gennem statistiske modeller og præsenteret data (Brier, 2017). Den 

positivistiske filosof Comte (1830) så det som sin hovedopgave at afsløre metafysiske sætninger som menings-

løse og øge rationaliteten i samfundsforholdene. Ifølge Comte (1830) opnår mennesker gradvist indsigt i den 

verden de eksisterer i, hvis de fokuserer på kombinationen af fænomeners fremtrædelse og en rationel sam-

menfatning og statistisk modellering af data gennem matematiske modeller. 

 

Med inddragelsen af positivismen i denne afhandling vil vi forsøge at opnå komplet viden om problemfeltet 

gennem kvantitative metoder. Begrebet tillid vil gennem den indsamlede empiri blive afprøvet med det formål 

at kvantificere data for at opnå ny, sand viden om problemfeltet. 

 

2.2. Undersøgelsestilgang 

Der eksisterer overordnet tre tilgange for akademiske undersøgelser. Disse er induktion, deduktion og abduk-

tion (Brier, 2017). Den induktive tilgang er kendetegnet ved, at man ud fra flere konkrete eksempler, der ligner 

hinanden, slutter sig til, at der må være en regel eller en lovmæssighed bag fænomenet, som man konkluderer 

på (Brier, 2017). Den deduktive tilgang er derimod kendetegnet ved, at man laver logiske slutninger fra gene-

relle regler, teorier eller love til konkrete tilfælde (Brier, 2017). Det er en overbevisning, der bygger på troen 

på eksistensen af kendte og almene stabile principper (Brier, 2017). Det vil altså sige, at man arbejder sig ud 

fra et generelt standpunkt og konkretiserer og specificerer det. Det gør man oftest ved at bruge teorier til at 

undersøge konkrete fænomener for at se, hvorvidt teorien gælder for det konkrete fænomen (Brier, 2017). Den 

abduktive tilgang er kendetegnet ved, at man leder efter mønstre i et givent fænomen for derigennem at foreslå 

en hypotese om selv samme (Schoonenboom & Johnson, 2017). Ved en sådan tilgang er udgangspunktet for 

analysearbejdet baseret på cykliske processer, hvor mekanismer og systematik løbende genforhandles i takt 

med, at man samler flere indsigter for problemfeltet (Schoonenboom & Johnson, 2017). 

 

Gældende for denne afhandling er, at der overordnet har været en induktiv tilgang til undersøgelsen. Problem-

feltet er blevet undersøgt eksplorativt uden et overordnet formål om at teste en generel forståelse, regel, teori 

eller lov. Der er taget udgangspunkt i et fænomen, som er blevet undersøgt nærmere for at slutte noget generelt 
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om selv samme. Undervejs i delundersøgelserne er der dog taget en deduktiv tilgang, da teorier og perspektiver 

er blevet undersøgt i konteksten for problemfeltet. På den måde kan man overordnet argumentere for, at der 

med denne afhandling induktivt søges at skabe ny viden og generelle forståelser gennem deduktivt tilegnet 

data og slutninger. 

 

2.3. Undersøgelsesdesign 

Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for det framework af undersøgelsesmetoder og -teknikker, som benyttes 

i en undersøgelse (Creswell, 2003). Her skelner man mellem flere forskellige typer, men de mest gængse er 

kvalitative, kvantitative og mixed methods research designs (Creswell, 2003). 

 

Med det kvalitative research design anerkender man, at der ikke findes en objektiv virkelighed, men at enhver 

kultur i stedet konstruerer sin egen virkelighed, som forskeren kan få indblik i gennem kvalitativ forskning 

(Creswell, 2003). Man søger herved at identificere tematikker, emner og perspektiver, som man arbejder med 

i dybden. Med det kvantitative research design søger man derimod objektive lovmæssigheder gennem mål-

bare, operationaliserbare og kvantificerbare data (Creswell, 2003). Man arbejder med store datamængder, som 

man derudfra bruger til at finde mønstre og sammenhænge ved brug af analytiske og statistiske værktøjer 

(Creswell, 2003). Ifølge Ivankova og Creswell (2009) søges der gennem et mixed methods research design at 

integrere både kvantitativt og kvalitativt data i sine undersøgelser for at belyse forskellige aspekter af et givent 

problemfelt. For denne afhandling henvises der til følgende definition af dette: “Mixed methods research is 

the type of research in which a researcher or team of researchers combines elements of qualitative and quan-

titative research approaches (e. g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis, 

inference techniques) for the broad purposes of breadth and depth of understanding and corroboration” 

(Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007, s. 123). På basis af ovenstående er dette studie bygget op om et mixed 

methods research design som den fundamentale kilde for primær data, i og med både kvantitativt og kvalitativt 

data er indsamlet med det formål at belyse forskellige aspekter af problemfeltet. 

 

Den processuelle fremgangsmåde for indsamlingen af data ved et mixed methods research design har stor 

indflydelse på udfaldet af undersøgelsen. I denne kontekst fremstiller Ivankova og Creswell (2009) tre forskel-

lige faktorer, som spiller en essentiel rolle for udfaldet af undersøgelsen i forhold til arbejdet med kvantitative 

og kvalitative indsamlingsmetoder. Den første faktor er timing, som refererer til, hvorvidt kvantitative og kva-

litative undersøgelser bliver indsamlet samtidig eller som sekvenser (Ivankova & Creswell, 2009). Den næste 

faktor er weighting, som angår hvor højt man prioriterer de forskellige undersøgelser (Ivankova & Creswell, 

2009). Det handler altså om, at man som forsker beslutter sig for, hvorvidt kvantitativt og kvalitativt data skal 

prioriteres ligeværdigt, eller om det vurderes, at den ene datatype er vigtigere for problemfeltet end den anden. 

Den sidste faktor angår mixing, som omhandler hvordan forskellig data er integreret i studiet (Ivankova & 
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Creswell, 2009). Hvordan man timer, vægter og sammensætter (altså de tre faktorer som netop er præsenteret) 

sin data, er forudbestemt af hvilket study design undersøgelsen har (Ivankova & Creswell, 2009). I denne 

kontekst fremstiller Ivankova og Creswell (2009) fire forskellige study designs, man kan benytte sig af, når 

man bruger en mixed methods research design-tilgang til sit problemfelt, der oversat til dansk er henholdsvis 

forklarende, udforskende, triangulerende og integrerende.  

 

For det forklarende design gælder det, at der bruges kvalitativ data i forlængelse af kvantitativ data for at 

udfolde de resultater, der er fundet derigennem (Ivankova & Creswell, 2009). Med dette design vil man derfor 

starte med at indsamle kvantitative data, som vil lægge fundamentet for undersøgelserne og derfor vægtes som 

den vigtigste del af dataindsamlingen, mens kvalitativ data vil bruges til at understøtte og underbygge de kvan-

titative resultater (Ivankova & Creswell, 2009). Det udforskende design fungerer omvendt af ovenstående. Her 

lægges ud med et kvalitativt studie for derefter at teste dette på et kvantitativt niveau (Ivankova & Creswell, 

2009). Her vægtes den kvalitative data højest, da det netop er dét at udforske temaer, konstruktioner og pro-

blemfeltet, der er i fokus (Ivankova & Creswell, 2009). Triangulation foregår ved, at forskeren undersøger et 

problemfelt gennem både kvantitativt og kvalitativt data samtidig (Ivankova & Creswell, 2009). Det bidrager 

med et perspektiv på problemfeltet fra forskellige sider, og det er op til forskeren at vurdere, hvilken data der 

vægtes højest (Ivankova & Creswell, 2009). Integrerede designs handler om at bruge én type dataindsamling 

i en anden (Ivankova & Creswell, 2009). Det kan eksempelvis foregå ved, at man integrerer kvalitativ inter-

view data i et kvantitativt eksperimenterende design. I denne type design vil der altid være en undersøgelses-

metode, der vægtes højere end den anden (Ivankova & Creswell, 2009). 

 

Med henblik på de fire forskellige typer study design, præsenteret af Ivankova & Creswell (2009), placerer 

dette studie sig i det triangulerende study design. Både den kvantitative og kvalitative dataindsamling er fundet 

sted samtidig og spiller begge en stor rolle for undersøgelsen af problemfeltet. 

 

2.4. Dataindsamling og analyse 

Primær empiri spiller en essentiel rolle for afhandlingen. Udover denne har vi indsamlet sekundær empiri om 

problemfeltet fra forskellige rapporter, videnskabelige artikler og litteratur af fremtrædende forskere på områ-

det. Den sekundære empiri bidrager til at beskrive problemfeltet samt skabe et teoretisk fundament for under-

søgelsen af analysere tillid i det digitale rum. Dele af den sekundære empiri bearbejdes yderligere således, at 

det ultimativt fungerer som primær empiri i afhandlingen. Følgende afsnit vil i forlængelse heraf forklare, 

hvilke metodiske og analytiske valg der er truffet i forbindelse med dataindsamlingen og -analysen. 
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2.4.1. Afsæt i casevirksomheder 

For at sammenfatte en forståelse for måden hvorpå virksomheder og brands på tværs af brancher i dag kom-

munikerer til målgruppen, med målet om tillidsskabelse, tager studiets analyseafsnit afsæt i konkrete virksom-

heders kommunikation. Studiet undersøger således tre forskellige virksomheder, henholdsvis skønhedsbrandet 

Glossier, fintech-virksomheden Klarna og dating-appen Happn, der alle opererer i hver deres branche og har 

en konkret relevans for den undersøgte målgruppe. Virksomhederne er alle, hvad Keller og Swaminathan 

(2020) henviser til som digital native vertical brands. Betegnelsen beskriver brands, som udspringer digitalt, 

og som primært interagerer med deres forbrugere via digitale kanaler (Keller & Swaminathan, 2020). En anden 

nøglefunktion for disse brands er, at de henvender sig direkte til forbrugerne (Keller & Swaminathan, 2020), 

hvilket også betyder, at meget at deres forretning og strategi er rettet direkte mod forbrugerne. Det gør de 

forskellige udvalgte virksomheder essentielle for studiets problemfelt, der forholder sig til tillidsskabelse i det 

digitale rum, samtidig med, at virksomhederne henvender sig til den målgruppe, der undersøges. 

 

Denne form for analysetilgang vil bidrage til afhandlingen ved at søge en bekræftelse gennem sammenhænge 

i en hændelse til forskel fra andre videnskabelige undersøgelsesmetoder, som normalt vil afprøve en teori ved 

at søge den bekræftet i en overrepræsentation blandt gentagelser. Med analysetilgangen vil de tre virksomhe-

ders kommunikation, der er gavnlige og relevante for problemfeltet, altså gennemgås og analyseres. Dette 

gøres for at finde frem til, hvilken lære der kan uddrages af netop disse med endemålet at udlede kvantitative 

slutninger for, hvad målgruppen finder tillidsskabende. Ved at tage afsæt i casevirksomheder opstår der en 

mulighed for at dykke ned i konkrete eksempler af tillidsskabende kommunikation. Det skal derfor hjælpe os 

med at forstå, hvordan nogle aktører i konkrete brancher kommunikerer med tillidsskabelse in mente, og hvor-

vidt det gør forbrugere tillidsfulde. Dermed fungerer virksomhederne som repræsentanter for noget større, som 

gør det muligt at undersøge, hvordan målgruppen for studiet modtager og reagerer på kommunikation, der 

kommunikeres med et formål om at skabe tillid. 

 

2.4.2. Kvantitativ data 

Følgende afsnit vil afdække hvilke kvantitative dataindsamlings- og databehandlingsvalg, der er truffet, hvor 

undersøgelsens spørgeskema, statistiske behandling af data og metodiske refleksioner vil gennemgås. 

 

Spørgeskema 

Dette studies kvantitative primære data er hovedsageligt indsamlet gennem et spørgeskema, som blev udformet 

til formålet. Spørgeskemaet bidrager studiet med et perspektiv på en generel tilgang til og forståelse af tillid i 

konteksten af problemfeltet blandt den primære målgruppe for undersøgelsen. Den kvantitative data bliver 

gennem statistiske værktøjer objektivt analyseret med det formål at kunne trække generelle konklusioner og 

indsigter om målgruppens opfattelse af tillid og hertil også digital tillid. For at opnå en generel forståelse af 
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målgruppen søger vi med den kvantitative primære data et eksplorativt udgangspunkt, hvori en bred forståelse 

af tillid og digital tillidsskabelse søges fundet. Med denne kvantitative og generelle afdækning af holdninger 

til tillid og følelser forbundet dertil bliver det i afhandlingen muligt at sætte perspektiver, nuancer og eksempler 

på forskellige områder indenfor tillid identificeret gennem teori. 

  

Den kvantitative primære data fungerer som en stikprøve af den valgte målgruppe for problemfeltet: personer 

født i årene 1990 til 1999 i Danmark. Slutningerne udledt på baggrund af spørgeskemaet i denne afhandling 

funderes med afsæt i en sum af 498 respondenter og deres svar. Til spørgeskemaet var der et naturligt partielt 

bortfald af respondenter på 39,5%, hvilket betyder, at 60,5% (300 respondenter) besvarede alle spørgsmålene 

i spørgeskemaet (Bilag 1). Til trods for det naturlige partielle bortfald inddrages alle respondenters svar i be-

handlingen af data, eftersom disse stadigvæk bidrager til målgruppens perspektiv og dermed til undersøgelsen. 

Indsamlingen af respondenter for stikprøven er sket gennem digitale kanaler, herunder distribuering på det 

sociale medie Facebook. Spørgeskemaet kunne eksempelvis med fordel være distribueret andre steder end 

gennem egne netværk på Facebook med henblik på at øge repræsentativiteten af de demografiske aspekter og 

dermed øge validiteten af undersøgelsen. Dog søgtes dette imødekommet, ved at dele spørgeskemaet i Face-

book-grupper, som ikke bestod af egne netværk eller netværks netværk.  

 

Respondenterne skulle besvare 21 forskellige spørgsmål for at gennemføre hele spørgeskemaet, hvoraf 16 var 

relateret til fænomenet tillid, disse blev præsenteret først, og de resterende fem var af demografisk karakter, 

disse blev præsenteret til sidst (Bilag 2). For at fastholde respondenternes villighed til at besvare spørgsmålene 

spørgeskemaet igennem blev der arbejdet med varierede og interaktive formater for spørgsmålene og spørge-

typer. Vi bad både respondenterne tage stilling til deres generelle opfattelse af tillid på digitale platforme men 

blandt andet også inden for hvilke brancher, det især er vigtigt for dem at have tillid til virksomheden bag. 

Spørgsmålene havde til formål at afdække tillid i det digitale rum men også opnå indsigt i, hvordan virksom-

heder kan bruge det digitale rum til at skabe og opretholde målgruppens tillid. Casevirksomhederne blev i 

selskab af andre virksomheder inddraget som eksempler for tillidsskabende kommunikation i spørgeskemaet. 

Dette bidrager med en mulighed for yderligere at analysere på casevirksomhedernes kommunikation i et til-

lidsperspektiv, da vi gennem spørgeskemaet har opnået indblik i målgruppens specifikke holdning og tanker 

på området. 

 

Repræsentativitet 

Undersøgelsernes repræsentativitet undersøges blandt andet gennem respondenternes demografiske fordeling, 

som identificeret i den kvantitative spørgeundersøgelse, og denne undersøgelses repræsentativitet vil gennem-

gås i det følgende. 
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 Fødeår 

Middelværdien, og altså det gennemsnitlige fødeår for stikprøven, ligger på 1995,12 (Bilag 3a). Modus er den 

hyppigst forekommende dataværdi og altså det tal i en stikprøve, der forekommer flest gange (Madsen, 2015), 

hvilket hertil falder på året 1996 (Bilag 3a). Det vil altså sige, at flest respondenter af spørgeskemaet er født i 

året 1996. Medianen for respondenternes fødselsår er derimod den værdi, der deler datamaterialet i to lige store 

dele, altså den midterste værdi (Madsen, 2015), og er for stikprøven 1995 (Bilag 3a). Eftersom at medianen er 

1995, og middelværdien ligger på 1995,12, er der en højreskæv fordeling i datasættet omhandlende fødselsår, 

da medianen er mindre end middelværdien (Larsen, 2014), hvilket indikerer, at der er flere respondenter født 

i årene 1995 til 1999. Dermed er der en mindre mangel på respondenter født i årene 1990 til 1994.  

 

Medianen indgår også i kvartilinddelingen, hvori der er en nedre, midte, og øvre værdi, som deles op i fraktiler 

af 25% (Madsen, 2015). Den nedre kvartil er for stikprøven 1994 (Bilag 3b), og den indikerer, at 25% af 

respondenterne er født i årene 1990 til 1994. Midterværdien er, som tidligere nævnt, 1995 (Bilag 3b), hvilket 

fortæller, at 50% af respondenterne er født i årene 1990 til 1995. Den øvre kvartil ligger på 1996 (Bilag 3b), 

hvilket fortæller, at 75% af respondenterne er født i årene 1990 til 1996, hvortil de resterende 25% af respon-

denterne er født herefter. Baseret på dette er kvartilafvigelsen, som er forskellen mellem øvre og nedre kvartil 

(Madsen, 2015), dermed 2. Ud fra beregninger ville den optimale kvartilinddeling være en nedre kvartil på 

1992,25, en median på 1994,5 og en øvre kvartil på 1996,75 (Bilag 3c). Eftersom årstal ikke kan angives med 

decimaler, op- eller nedrundes disse optimale inddelinger til en nedre kvartil på 1992, en median på 1995 og 

en øvre kvartil på 1997. En kvartilafvigelse på 5 havde derfor været den mest optimale (Bilag 3c). 

 

Baseret på ovenstående kan det argumenteres, at medianen for stikprøven er som ønsket, da denne ligger på 

1995 ved begge beregninger (Bilag 3b; 3c). Dertil er stikprøvens øvre kvartil på 1996, hvilket kun er én værdi 

fra den optimale værdi på 1997 (Bilag 3b; 3c). Dog viser den kalkulerede optimale nedre kvartil, der falder på 

1992, at stikprøvens reelle nedre kvartil på 1994 er lidt længere fra det optimale end ønsket (Bilag 3b; 3c). 

Respondenternes fordeling på fødselsår er dermed ikke fuldstændig skæv men påviser endnu en gang, at der i 

stikprøven for målgruppen er en mindre mangel på respondenter født i årene 1990 til 1994. Manglen på re-

spondenter født i disse år skal dog ikke ses som et udtryk for, at stikprøven ikke kan argumenteres for at være 

repræsentativ. Respondenterne blev først præsenteret for de demografiske spørgsmål til sidst i spørgeskemaet, 

hvilket betyder, at en mangel på respondenter i visse fødselsår også kan argumenteres at være grundet det 

partielle bortfald af respondenter. For at imødekomme et muligt partielt bortfald så vi netop hellere at respon-

denterne bidrog med deres syn på tillid frem for demografi, hvorfor igen de demografiske spørgsmål blev 

placeret til sidst. Baseret på alle ovenstående faktorer kan det dermed argumenteres, at stikprøven jævnfør 

fødeår samlet vurderes til at være repræsentativ for målgruppen.  
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Bopæl 

55% af respondenterne er bosat i Region Hovedstaden og 27,67% af respondenterne er bosat i Region Midtjyl-

land. Dertil er 7,67% bosat i Region Sjælland, 6,67% bosat i Region Syddanmark og 3% bosat i Region Nord-

jylland (Bilag 4). Eftersom spørgeskemaet hovedsageligt er distribueret gennem Facebook, forekommer denne 

fordeling naturligt, eftersom de der har distribueret spørgeskemaet, selv er bosat i Region Hovedstaden og har 

et stort netværk i Region Midtjylland. Hertil kan det dog argumenteres, at denne fordeling også afspejler at 

Danmarks to største byer, København og Aarhus, ligger i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Midtjyl-

land, som netop ifølge Sørensen og Holm (2019) tiltrækker mange fra målgruppen. Dog forklarer dette ikke 

manglen på respondenter i to andre storbyer, Odense i Region Syddanmark og Aalborg i Region Nordjylland, 

hvorfor distribueringen af spørgeskemaet i egne netværk fortsat spiller en rolle for fordelingen. Baseret på 

ovenstående argumenteres stikprøven dog at være repræsentativ jævnfør bopæl lige så medtaget det faktum, 

at spørgeskemaet nåede ud til respondenter i hele landet. 

 

Køn 

For spørgeskemaet angav 71,67% af respondenterne sig som kvinder, mens 28,33% angav sig som mænd 

(Bilag 5). Denne større mængde kvindelige respondenter kan argumenteres at være grundet, at spørgeskemaet 

er distribueret af tre kvinder, hvorfor det kan antages, at de medfølgende netværk har en overrepræsentation 

af kvinder. Ser man med et mere generelt blik ud samfundet, så er det et generelt problem at få en jævn forde-

ling i forhold til køn. Der er en tendens til, at spørgeskemaundersøgelser trækker flest besvarelser fra kvinder 

(Jackson, Ervin, Gardner, & Schmitt, 2001). Grundet forskydningen i køn er stikprøven dermed mindre repræ-

sentativ for målgruppen omhandlende køn, hvilket vi søgte at imødekomme, ved at vælge tre kvinder, men 

lige så også tre mænd til de opfølgende interview. 

 

Senest færdiggjorte uddannelse 

Størstedelen af respondenterne for spørgeskemaundersøgelsen, 39,33%, har senest færdiggjort en mellemlang 

videregående uddannelse (Bilag 6). Den næststørste gruppe er på 27%, der senest har færdiggjort en gymnasial 

uddannelse, og dernæst 25,33% der senest har færdiggjort en lang videregående uddannelse (Bilag 6). Dette 

stemmer overens med det faktum, at spørgeskemaet hovedsageligt er fordelt blandt egne netværk. Dertil kan 

der også identificeres en mangel på respondenter, som senest har færdiggjort en grundskoleuddannelse, er-

hvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse (Bilag 6). Dette kan igen argumenteres at skyldes distri-

bueringen af spørgeskemaet og kan også argumenteres at være et udtryk for målgruppens fødselsår, hvortil de 

yngste er de født i 1999, hvorfor de fleste adspurgte antageligt i dag har færdiggjort mere end grundskoleud-

dannelse. Dette kan ikke forsvare manglen på respondenter i kategorierne erhvervsuddannelse eller kort vide-

regående uddannelse, men det kan danskernes stigende uddannelsesniveau dog argumenteres at gøre. Antallet, 
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der færdiggør en lang videregående uddannelse, er netop stigende, mens antallet, der færdiggør en erhvervs-

uddannelse, er faldende ifølge Danmarks Statistik (2019). Dette viser dermed, at en skæv fordeling kunne 

forventes, hvorfor stikprøven kan argumenteres at være repræsentativ for målgruppen samt det større samfund. 

 

Beskæftigelse 

Ovenstående indblik i målgruppen, baseret på senest færdiggjorte uddannelse, kan også identificeres ud fra 

respondenternes hovedbeskæftigelser, som antageligt også korresponderer med målgruppens fødselsår og der-

med alder. Hertil er 56,67% af respondenternes hovedbeskæftigelse at være studerende/lærling/elev og 36,67% 

fuldtidsansat (Bilag 7), hvilket også igen korresponderer med det faktum, at spørgeskemaet er delt i egne 

netværk. Dertil kan der altså identificeres en mangel på respondenter i grupperingerne deltidsansat, ledig, 

hjemmegående og andet (Bilag 7). Ud fra det vurderes beskæftigelsen at være skævt fordelt på de respektive 

valgmuligheder, hvilket dog var forventeligt givet mønstre for målgruppen, hvorfor beskæftigelsen for denne 

stikprøve i sidste ende evalueres til at være repræsentativ.  

 

Statistisk behandling af data 

For at undersøge hvorvidt der findes sammenhænge i det tilegnede datasæt for respondenternes besvarelser, er 

der taget en statistisk tilgang. Denne form for tilgang i dette studie har til formål dels at dække eventuelle 

demografiske sammenhænge til forholdet til det pågældende fænomen for studiet og eventuelle indbyrdes 

sammenhænge i respondenternes forhold og holdninger til digital tillid. Den konkrete fremgangsmåde for at 

undersøge tilstedeværelsen af statistiske sammenhænge vil blive gennemgået nu med et eksempel på udreg-

ningerne inkluderet. 

 

Forud for søgen på statistiske sammenhænge blev der ud fra spørgsmålene i spørgeskemaet taget stilling til, 

hvilke sammenhænge der kunne være interessante at undersøge i konteksten af den opbyggede viden om pro-

blemfeltet op til da. Dette blev gjort med det formål at finde statistiske sammenhænge, som har en substans og 

relevans for problemfeltet frem for at finde tilfældige sammenhænge, som ikke har solidt fundament i enten 

teori, generel viden eller data. Sammenhænge kan undersøges gennem X2-test, hvor man arbejder med en 

hypotese om, at der ikke er forskel på dataene (en nulhypotese), og at der derfor ikke er en statistisk sammen-

hæng (Madsen, 2015). Som eksempel blev en nulhypotese og alternativ hypotese opstillet i konteksten af at 

undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem om respondenterne mener, at de umiddelbart har tillid til 

digitale platforme, og hvorvidt de siger ja til cookies på hjemmesider. Se begge hypoteser på følgende side. 
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For at undersøge hvorvidt nulhypotesen skulle afvises blev de tilhørende datasæt samlet i en pivottabel i Mi-

crosoft Excel, som viser netop eksempelvis, hvor mange af de, der mener, at de har tillid til digitale platforme 

også siger ja til cookies. Med udgangspunkt i denne tabel kunne de forventede antal beregnes, hvis man antog, 

at der ingen sammenhæng var. I praksis gør man dette ved at udregne den procentuelle værdi, som henholdsvis 

de, der har svaret ja til at de har tillid til digitale platforme, og de, der har svaret nej, udgør af det samlede antal 

respondenter. Derefter kigger man nærmere på deres valg af cookies og bruger de to procentuelle værdier for 

spørgsmålet angående tillid på de respektive svar for accept af cookies. 

 
Figur 3: Eksempel på pivottabel for statistiske sammenhænge 

 

Næste skridt i processen angår at finde p-værdien for sammenhængen. P-værdien er et udtryk for sandsynlig-

heden for en X2, der er højere og derfor også̊ taler imod nulhypotesen (Madsen, 2015). Forud for en statistisk 

afprøvning eller test vil man vælge ud fra hvilket signifikansniveau, man vil forkaste nulhypotesen, hvor p-

værdien er den værdi, der kan holdes op imod signifikansniveauet (Madsen, 2015). Signifikansniveauet er 

inden for statistik en vedtaget grænse for sandsynligheden af, at et resultat kan skyldes en tilfældighed. I na-

turvidenskabelige, økonomiske, politiske og psykologiske sammenhænge arbejder man ud fra et signifikans-

niveau på 0,05 (Torgersen, 2019; Madsen, 2015), hvilket betyder, at man forkaster nulhypotesen, hvis der er 

mindre end 5% risiko for, at man tager fejl. Dette signifikansniveau vil der også arbejdes med i dette studie, 
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og det vil henvises til som p-værdien for sammenlignede datasæt. Dog er det en vurderingssag, da en sammen-

hæng med en p-værdi på eksempelvis 6% altså også kan indikere en sammenhæng, men denne vil ikke opfattes 

som ligeså stærk som en sammenhæng med en p-værdi på 1%. For at finde p-værdien kan man i Microsoft 

Excel bruge funktion ”CHITEST”, som er bestemt af de observerede samt de forventede antal ved en antagelse 

om, at der ingen sammenhæng er (Madsen, 2015). Ved at udregne p-værdien for eksemplet foroven ender vi 

med en værdi på 0,0005 (=0,05%), hvilket altså er langt under signifikansniveauet for risikoen for fejl, og 

derfor betyder at nulhypotesen forkastes. Dette indikerer samtidig, at der er en stærk statistisk sammenhæng 

mellem, hvorvidt man svarer, at man har tillid til digitale platforme, og hvorvidt man siger ja til cookies på 

hjemmesider. Ud fra Figur 3 kan det så læses, at der er en tendens til at de, der har tillid til de digitale platforme, 

også siger ja til cookies, mens de, der ikke har tillid til digitale platforme, siger nej til cookies på hjemmesider. 

 

2.4.3. Kvalitativ data 

Følgende afsnit vil afdække, hvilke kvalitative dataindsamlings- og behandlingsvalg der er truffet, hvor un-

dersøgelsens interviews, Nvivo-undersøgelse og metodiske refleksioner vil gennemgås. Disse dataindsamlin-

ger er fundet sted samtidig med den kvantitative type, hvilket understøtter det triangulerende undersøgelses-

design, som denne afhandling tager afsæt i.  

 

Interviews 

Studiets kvalitative primære data er blandt andet indsamlet gennem seks interviews med individer fra afhand-

lingens målgruppe. Formålet med disse interviews er at få et dybdegående indblik, samt forståelse, af mål-

gruppens tanker om kommunikation i det digitale rum i konteksten af tillid. Gennem de udførte interviews 

blev det muligt for os, at udfolde de adspurgtes forståelseshorisont. Interviewet er i sin natur intersubjektivt, 

da det er baseret på interaktionen mellem en interviewperson og interviewer, og dette kan give en unik forstå-

else af den daglige livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009). Alt sammen med det formål at uddybe de generelle 

slutninger identificeret i spørgeskemaet og dermed opnå dybere indsigt i målgruppens opfattelse af digital tillid 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

De adspurgte blev udvalgt, da de falder inden for den valgte målgruppe for afhandlingen, og kontakten til dem 

blev muliggjort, da de alle havde besvaret spørgeskemaet og angivet deres kontaktoplysninger derigennem. 

Dernæst søgte vi at repræsentere så stor en del af målgruppen som muligt i de seks interviews, hvorfor diverse 

demografiske faktorer indgik i udvælgelsen. Derfor udvalgte vi personer baseret på deres alder, køn, senest 

færdiggjorte uddannelse og hovedbeskæftigelse, således at de kunne øge dataets repræsentivitet.  

 

Vi udførte semistrukturerede interviews, som er karakteriseret ved at være planlagt men fleksibelt, med det 

formål at indhente beskrivelser fra de adspurgte omhandlende deres livsverden for at fortolke betydningen af 
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det beskrevne fænomen (Kvale, 2007). Denne metode er brugt med henblik på at muliggøre en dialog, der 

ville give os indblik i de aspekter og områder, som vi ønskede, men samtidig også muliggjorde en frihed for 

dybere undersøgelse af et område, skulle den adspurgtes perspektiv føre denne vej. Baseret på dette, og efter-

som interviewene netop var semistrukturerede, benyttede vi os af second questions, som refererer til on-the-

spot spørgsmål, der følger op på den adspurgtes svar (Kvale, 2007). 

  

Forud for de semistrukturerede interviews konstruerede vi lige så en interviewguide, der bestod af forsknings-

spørgsmål samt interviewspørgsmål (Bilag 8). Forskningsspørgsmål er forskerens konceptuelle, begrebsmæs-

sige og teoretiske spørgsmål til det undersøgte område og tema (Kvale, 2007), og med disse fik vi altså mu-

lighed for at bygge vores undersøgelse med afsæt i teori, og fastlægge hvilken akademisk vinkel og baggrund 

denne funderes i. De efterfølgende interviewspørgsmål blev dermed skabt med afsæt i at opnå indsigt i teorien 

bag disse forskningsspørgsmål, men de blev således formuleret med det formål at møde den adspurgte i dennes 

forståelseshorisont og ikke i vores faglige horisont. 

 

Interviewene blev gennemført virtuelt gennem Microsoft Teams med en varighed rangerende fra 18 til 28 

minutter (Bilag 9). I udførelsen af de forskellige interviews valgte vi dertil, at det var den samme interviewer, 

der skulle udføre interviewene, og at det kun var de to, der var i dialog sammen, som kunne se hinanden over 

videokaldet. Dertil var der et andet gruppemedlem til stede i rummet med intervieweren for at observere samt 

facilitere optagelsen af interviewet men ikke for aktivt at deltage i samtalen eller være på kaldet med video. 

Samlet set var formålet med denne konstellation at skabe en situation, hvor respondenten ikke ville føle sig 

overrumplet af for mange mennesker men derimod skabe rum til udfoldelse af dialog mellem den der inter-

viewede og den adspurgte (Bilag 9). 

 

Organisering af ustruktureret, kvalitativ data 

Gennem afhandlingen udarbejdes en kommunikationsanalyse af konkrete casevirksomheders kommunikation 

på forskellige medier. For at undersøge kommunikationen på nyhedsmedier, altså som sekundær data for af-

handlingen, blev der arbejdet med programmet Nvivo. Gennem programmet er det muligt at organisere, ana-

lysere og finde indsigter i ustrukturerede og kvalitative data, hvorfor det blev vurderet oplagt i konteksten af 

en kommunikationsanalyse for nyhedsartikler. 

 

For alle casevirksomheder blev de nyhedsartikler, som havde bragt casevirksomhedernes navn, altså Glossier, 

Klarna og Happn, gennem de sidste 12 måneder indsamlet gennem platformen Infomedia. Det betød at Glos-

sier havde et grundlag på 20 artikler, Klarna 27 artikler og Happn 24 artikler (Bilag 10). Dernæst blev artiklerne 

importeret til programmet Nvivo for at finde sammenhænge på et systematisk og ordmæssigt niveau. For de 

forskellige casevirksomheder blev der gennem artiklerne arbejdet med koder, som repræsenterer forskellige 
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emner, der bliver debatteret i artiklerne. Disse koder blev oprettet og brugt individuelt for de forskellige case-

virksomheder, da det hurtigt blev opdaget, at artiklerne har vidt forskelligt fokus og bruger forskellige tillids-

skabende elementer (Bilag 20a; 20b; 20c). Slutteligt kunne vi med programmet sammenlægge forskellige ind-

blik i, hvor meget de forskellige koder kommer til udtryk, samt i hvor mange artikler, hvor stor en del af 

artiklerne de udgjorde og lignende. Programmet blev yderligere brugt til at lave en oversigt for hyppigheden 

af forskellige konkrete ord, som skulle bidrage med et mere kvalitativt indblik i, hvilke kontekster casevirk-

somhederne bliver inddraget i. 

 

2.4.4. Metodiske refleksioner 

Formålet med videnskabelig metode vil til enhver tid være at sikre et givent studie validitet og reliabilitet. At 

skabe en god videnskabelig undersøgelse afhænger ganske enkelt af den metodiske disciplin og refleksionerne 

heraf. Det er vigtigt at være opmærksom på de valg, der er foretaget med det in mente, at det medfører både 

muligheder og begrænsninger. Følgende afsnit fungerer som en refleksion af de metodiske valg, der er truffet 

for denne afhandling. 

 

Validitet 

Validitet vedrører styrken og gyldigheden af en beretning, fremstilling, erklæring eller udtalelse. Inden for 

samfundsvidenskaben betyder validitet ofte, hvorvidt en given metode faktisk undersøger, hvad den ønsker og 

hævder at undersøge (Kvale, 2007). Hertil argumenteres det, at den kvantitative undersøgelse er valid, da den 

netop undersøger den korrekte målgruppes perspektiver omhandlende tillid generelt og lige så med henblik på 

det digitale. Eftersom de adspurgte i de seks interviews er valgt på baggrund af spørgeskemaet (i forhold til 

både køn, alder, bopæl, senest afsluttede uddannelse og hovedbeskæftigelse) for netop at opnå en dybere for-

ståelse af målgruppen, kan det derfor argumenteres at også den kvalitative undersøgelse er valid. Den kvanti-

tative samt kvalitative primære data vurderes derfor at være repræsentativ, hvorfor undersøgelsen vurderes 

valid, samt undersøger, hvad den hævder at undersøges. 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet vedrører kontinuiteten og pålideligheden af en forskningsberetning. Intra- og intersubjektiv relia-

bilitet refererer til, hvorvidt et fund og en udredning kan blive gentaget, repeteret og efterprøvet på andre 

tidspunkter og af andre forskere ved brug af den samme metode (Kvale, 2007). Overordnet er processen for 

indsamlingen og behandlingen af data for denne afhandlings undersøgelser dokumenteret i en sådan grad, 

herunder gennem interviewguides, statistisk behandling og lignende, at forskere vil kunne efterprøve og gen-

tage indsamlingen af data, hvilket styrker reliabiliteten af denne afhandlings undersøgelser.  Yderligere kan 

det argumenteres, at de forskellige udredninger på baggrund af både den kvantitative og kvalitative undersø-
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gelse kan gentages på andre tidspunkter og af andre forskere også grundet præciseringen af målgruppen. Ef-

tersom målgruppen er valgt ud fra deres fødeår i årene 1990 til 1999, vil fremtidige undersøgelser af andre 

forskere om samme fænomen med samme metoder derfor stadig berøre netop målgruppen af dette årtis per-

spektiver. Havde vi derimod valgt at undersøge den alder, som målgruppen har nu, og altså præciseret denne 

som alle i alderen 21 til 31 år i Danmark, havde en undersøgelse af samme fænomen med samme metoder, 

men på et andet tidspunkt, antageligt resulteret i andre udredninger og fund. Målgruppen ville dermed være 

født i andre årtier end undersøgt i denne afhandling, og de ville derfor have et andet udgangspunkt præget af 

den tid de er fra, såsom kulturelle og sociologiske aspekter. Dermed, ved valg af målgruppe baseret på indivi-

der født i et specifikt årti, sikres afhandlingens reliabilitet, da undersøgelsen kan argumenteres at være konti-

nuerlig og pålidelig. 
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3. Teori 

Med følgende afsnit søger vi at afdække relevante teorier, der kan kaste lys på fænomenet tillid i en digital 

virkelighed. Teoriafsnittet indebærer et indblik i, hvordan tillid som begreb både bruges som middel og mål 

samt, hvordan virksomheder i en digital kontekst kan søge at skabe dette for strategisk vinding. I henhold til 

dette redegøres også for teori der beskriver kommunikationsforholdet mellem virksomhed og forbruger. 

 

3.1. Tillidens mange anskuelser 

Tillidsbegrebet er gennem litteratur belyst fra mange forskellige fagområder, og som følge deraf har begrebet 

og det tilhørende fænomen mange forskellige definitioner. En klarlægning af betydningen og funktionen af 

tillid for individer har tiltrukket adskillige psykologiske, organisatoriske, sociologiske, politiske og andre pro-

fessionelle bestræbelser (Trček, 2018. En af de mest indflydelsesrige tænkere, der har beskæftiget sig med 

tillidsbegrebet, er Fukuyama (Trček, 2018). Hans undersøgelse af tillid til socioøkonomi har vist, at det er den 

vigtigste dyd, som driver velstanden for både virksomheder og samfundet som en helhed (Trček, 2018). Fukuy-

ama hævder, at den nye, fremtidige struktur er en netværksstruktur med en høj grad af tillid (Trček, 2018). 

Med hans perspektiv understreges vigtigheden af tillid i en samfunds- og virksomhedskontekst, men i forlæn-

gelse af dette er det essentielt at være sig bevidst om, at anskuelsen og forståelsen af tillid har forskellige 

definitioner. I figuren på næste side, Figur 4, vil forskellige definitioner og perspektiver på tillid klarlægges, 

med udgangspunkt i litteratur af (Trček, 2018) for at bidrage med et litterært overblik. 
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Figur 4: Tillid i litteraturen 

 

Det er ud fra ovenstående figur tydeligt, hvordan tillid bliver præsenteret både som at have forskellige funkti-

oner, forhold og mål. Alt efter hvilket fagområde man læner sig op af, og bruger som rettesnor, vil ens fokus 

for tillid som et fænomen ændre sig. Gennem behandlingen af tillidsbegrebet blandt teoretikere i de forskellige 

fagområder bliver tillid derudover både præsenteret som et mål og middel. Denne afhandling vil komme om-

kring alle ovenstående perspektiver, men den vil især tage afsæt i sociologien. 

 

3.2. Tillid som en mekanisme  

I forsøget på at forstå de sociale interaktioner og forhandlinger, der finder sted i opbygningen af et tillidsfor-

hold, er det relevant at danne et teoretisk fundament ud fra sociologien. Som resultat af socialkonstruktivisters 

skepsis over for logisk empiri begyndte sociologer tilbage i 1960'erne at kritisere den positivistiske metode 

(Mortensen, 1999). Her var man fortalere for mere eksistentiel analyse i modsætning til den dominerende 

rationelle tilgang til forskning (Mortensen, 1999). Dette med begrundelsen at denne tradition er utilstrækkelig 

til at forklare den voksende kompleksitet i et moderne samfund (Mortensen, 1999). I 1968 udgiver Luhmann 

sin første bog: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Luhmann har efterladt et betydeligt 

aftryk indenfor sociologien med sin forskning af tillid (Mortensen, 1999). I 1999 udgives Luhmanns værk på 
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dansk under titlen: Tillid. I denne bog er Luhmanns tilgang til analyse af tillid funktionalistisk (Mortensen, 

1999). Det betyder, at han ser tillid som en mekanisme eller et redskab til at reducere social kompleksitet, dette 

ses især nødvendigt i lyset af, hvad sociologen Parsons betegner som dobbelt kontingens (Mortensen, 1999). 

Dette begreb henviser til spørgsmålet om, hvorvidt enkeltpersoner er i stand til at opleve og agere anderledes, 

og det er nøjagtigt her, behovet for tillid opstår ifølge Luhmann (Mortensen, 1999). Usikkerheden og uforud-

sigeligheden der opstår, når enkeltpersoner bevæger sig ud i prædefinerede digitale netværk, hvor alle i høj 

grad har mulighed for at bevæge sig hen, er et godt eksempel på princippet om dobbelt kontingens. Der er 

skabt et rum for frihed til at handle, og handlinger kan ske inkonsekvent i forhold til egne forventninger. Dette 

kan lede til adskillige resultater, hvilket gør den givne situation kompleks (Mortensen, 1999). 

 

Luhmann (1999) anser altså tillid som en mekanisme, der kan reducere samfundsmæssig og social komplek-

sitet, hvorfor tillid er nødvendigt for, at verden kan fungere. Dette behov for tillid opstår på grund af verdens 

ukontrollerbarhed og det faktum, at andre mennesker har frihed til at gøre præcis som de vil og derved vælge 

mellem mange uforudsigelige handlinger (Luhmann, 1999). Dette tvinger os som individer til at stole på, at 

andre vil håndtere deres givne situation positivt. Tillid indebærer ifølge Luhmann (1999), at man tager en 

risiko. Men denne tillid og behovet for tillid er kun tilstede i de situationer, hvor trustors forventninger kulmi-

nerer i det ønskede resultat på baggrund af en beslutning. Luhmann (1999) argumenterer for, at tillid efter dette 

naturligt vil være relateret til afgørende og ofte negative alternativer hvor skader, forårsaget af brud på tillid, 

overstiger de mulige fordele ved at vise tillid. Tilliden vil herefter gå trinløst over i kontinuitetsforventninger, 

som uden refleksion bliver lagt til grund for den daglige oplevelse af, om verden forløber som ventet (Luh-

mann, 1999). Helt specifikt ser Luhmann (1999) på tillid som en mekanisme, der kan neutralisere visse farer 

eller uønskede situationer. Ved at stole på et andet menneske ekskluderer du dig selv som individ fra at skulle 

bekymre dig om enhver mulig handling og udfald (Luhmann, 1999). 

  

Ifølge Luhmann (1999) har mennesket brug for tillid for at eksistere. Vi lærer tillid at kende gennem vores 

opvækst allerede fra første socialisering med familie og omverden (Luhmann, 1999). Individets tilbøjelighed 

til at stole på omverdenen udvikles kontinuerligt hele livet, gennem oplevelser og erfaringer, hvorfor det kan 

diskuteres, om vilje og evne til tillid er individuel og betinget af de oplevelser, man har været ude for (Luh-

mann, 1999). 

  

3.2.1. Personlig tillid 

I sit arbejde med tillid skelner Luhmann (1979) mellem to distinktioner: personlig tillid og systemtillid. Per-

sonlig tillid skal ses som ”the generalized expectation that the other will handle his freedom, his disturbing 

potential for diverse action, in keeping with his personality - or, rather, in keeping with the personality which 
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he has presented and made socially visible” (Luhmann, 1979, s. 39). Her er der altså tale om, at selvfremstil-

ling fungerer som en central forudsætning for, at opnå personlig troværdighed. Når vi som mennesker vælger 

at stole på et andet menneske, sker det primært gennem en personlig fortolkning af, hvordan individet præsen-

terer sig selv for omverdenen (Luhmann, 1979).  

  

Luhmann (1999) fremsætter tre betingelser, der skal være til stede for, at personlig tillid er mulig. Først og 

fremmest skal der opstå en situation, hvor en trustor er afhængig eller kan blive påvirket af en handling, som 

en trustee foretager sig. Udover det skal situationen, hvor tillid bliver et spørgsmål, være kendt af begge parter, 

og de skal gensidigt være opmærksomme på, at de indbyrdes ved og er enige om, hvad den givne situation 

bærer af betydning. Luhmann (1999) understreger vigtigheden af, at selve opbyggelsen af tillid afhænger af 

let fortolkelige situationer og ikke mindst muligheden for kommunikation. Den tredje faktor for opbyggelse af 

personlig tillid er, at det ikke er muligt at kræve, at andre mennesker stoler på dig (Luhmann, 1999). Tillid kan 

kun tilbydes og accepteres (Luhmann, 1999). Fra Luhmanns konceptualisering af personlig tillid bliver det 

klart, at det er en form for tillid, der især er essentiel på sociale platforme. Mennesker føler helt simpelt et 

behov for at stole på andre individers evne til, at handle altruistisk efter deres frie vilje, og man er nødt til at 

stole på en person baseret på deres selvfremstilling og kommunikation.  

 

3.2.2. Systemtillid 

Med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling i nutidens moderne tid er Luhmanns (1999) opfattelse 

af systemtillid også interessant for tillidsopbygning i det digitale rum. Luhmann (1999) forklarer, hvordan 

systemtillid med udviklingen af samfundet, og herved mere komplekse sociale systemer, er blevet en ren og 

skær nødvendighed for at reducere kompleksitet. Førhen blev kompleksitet reduceret af religiøse antagelser 

om eksistens og natur (Luhmann, 1999). Her var der ikke behov for upersonlige former for tillid, da mennesker 

vendte sig til guder, helgener eller lignende figurer i samfundet, når de søgte efter betydning af verdensordenen 

og viste dem den samme slags tillid, som de havde til mennesker (Luhmann, 1999). Som nævnt tidligere frem-

står behovet for tillid dog kun på grund af folks frihed til at handle frit og muligvis inkonsekvent med andres 

forventninger (Luhmann, 1999). Så når samfundet udvikler sig og også bliver mere komplekst, fremhæver 

Luhmann (1999), at behovet for at mindske eller strømline de valg, som mennesker kan træffe, bliver vigtigt 

for at reducere kompleksiteten. En høj grad af kompleksitet i verden forudsætter mangfoldighed af selektive 

processer, hvor valgene fra de forskellige implicitte parter er forbundet med hinanden (Luhmann, 1999). Det 

kan forklares med, at vi som mennesker opfinder eller institutionaliserer visse systemer, som vi stoler på, 

evolutionære eksempler er penge, kærlighed, magt og sandhed (Luhmann, 1999). Gennem disse systemer 

nævner Luhmann (1979) at: “structures of expectation and patterns of motivation are formed which make it 

possible for selection made by one individual to be relevant to another, in the sense that he is aware of them 
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and does also not treat them as an open question but performs his own selections as consequences of them” 

(s. 49). Hermed sættes tillid til systemet ikke selve individet. 

 

Luhmann (1979) definerer tre grundlæggende former for sociale systemer inden for kommunikationsfeltet: 

interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemer. Interaktionssystemer dannes gennem nær-

vær, og her forlanges det, at personer er til stede og tager udgangspunkt i nærværet mellem bevidsthedssyste-

mer (Luhmann, 1979). I organisationssystemer tages der udgangspunkt i nærværet mellem bevidsthedssyste-

mer, hvor der findes beslutningsprocesser, der afgør betingelser for medlemskabet (Luhmann, 1979). Det sid-

ste system, Luhmann (1979) definerer, er samfundssystemet, som klart er det mest omfattende socialsystem. 

Samfundssystemet består af både interaktionssystemet og organisationssystemet samtidig med, det selvstæn-

digt fungerer som et system (Mortensen, 1999). Systemer består som processer, der lukker sig om sig selv og 

danner en omverden (Mortensen, 1999). På denne måde reduceres verdenskompleksitet og egenkompleksitet 

øges som et udtryk for systemets muligheder (Mortensen, 1999). Ifølge Luhmann (1979) er dette det ideelle 

sted at være for mennesket, da reduktionen af netop kompleksitet sker ved en meningsselektion, der simplifi-

cerer verden. Et system kan altså ikke operere i sin omverden, men det kan beskue denne gennem iagttagelser 

(Mortensen, 1999). Intet system kan dog opretholdes af sig selv da system og omverden eksisterer i kraft af 

hinanden (Luhmann, 1979). 

 

3.3. Tillid som en sociologisk hændelse  

Baseret på social teori fremgår det, at begrebet tillid konceptualiseres som en intersubjektiv, multidimensional 

og systemisk social virkelighed (van der Merwe og Puth, 2014). Van der Merwe og Puth (2014) påpeger i 

forlængelse af Luhmann (1999), at tillid i en sociologisk kontekst anses på baggrund af følgende fire elementer: 

 
Derfor opstår tillid altså i et specifikt forhold mellem to individer, hvori der er en trustor og en trustee. Det 

tredje element omhandler dertil tillidens hvad, altså hvad afsender i tillid har delt med modtager, og det sidste, 

fjerde element omhandler den specifikke kontekst eller situation hvor tilliden gives og modtages (van der 

Merwe og Puth, 2014). 
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Kendetegnet ved tillid er ifølge van der Merwe og Puth (2014), at det er nødvendigt eller til stede, hvornår end 

der er en ubalance i et forhold, ligegyldigt konteksten. Denne ubalance sætter dermed trustor i en sårbar posi-

tion over for handlingerne af modparten og derfor i en position, hvor denne er nødsaget til at forvente at trustee 

vil agere på en måde, der ikke vil være skadelig for vedkommende (van der Merwe og Puth, 2014). 

 

Tillid har både kognitive, affektive og adfærdsmæssige dimensioner som også angivet tidligere i indledningen 

af van der Merwe og Puth (2014). Samlet udgør disse en enkeltstående social oplevelse (van der Merwe & 

Puth, 2014). Den kognitive dimension relaterer sig til trustors opfattelse af, samt kendskabsgrad til trustees 

evne, velvilje og integritet (van der Merwe & Puth, 2014). Den affektive dimension er karakteriseret af to 

hovedelementer, nemlig følelser og det underliggende moralske element der naturligt er til stede i et tillidsfor-

hold. Her påpeger van der Merwe og Puth (2014), at det emotionelle bånd mellem to parter ikke hovedsageligt 

er funderet i selve forholdet mellem de to, men derimod funderet i trustors subjektive tro på trustees moralske 

karakter og velvillige intention i tillidsforholdet. Den tredje tillidsdimension findes i den adfærdsmæssige ud-

førelse og praktiske applikation af tillid. Tillid kan kun anses som værende tillid, hvis det manifesteres i ad-

færd, hvor trustor viser trustee dennes tillid (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

3.3.1. Troværdighed 

Koncepterne tillid og troværdighed er ikke de samme, til trods for at de er forbundet da førstnævnte afhænger 

af en forventning af sidstnævnte (van der Merwe & Puth, 2014). Hvor tillid defineres som en forventning og 

en subjektiv tro, en trustor har omkring en trustee, defineres troværdighed derimod som et objektivt karakter-

træk af trustee, som gør denne værdig til at modtage og få tildelt trustors tillid (van der Merwe & Puth, 2014). 

Ved troværdighed placeres fokus altså på vigtigheden af indre faktorer og det underliggende moralske element, 

der naturligt indgår i et tillidsforhold, såsom den egentlige karakter, identitet og værdier af trustee; og tilskyn-

der trustors tillid til trustee som et situationelt resultat af forholdet (van der Merwe & Puth, 2014). Tillid kan 

dermed ikke være tvungen eller ufrivillig (van der Merwe & Puth, 2014). En trustee kan kun tjene tillid på 

baggrund af dennes egen troværdige adfærd (van der Merwe & Puth, 2014). Troværdighed anses derfor af van 

der Merwe & Puth (2014) som en nøglefaktor, der influerer tillid, hvilket betyder at tillid ikke er holdbart uden 

troværdighed. 

 

3.3.2. Corporate trust 

Corporate trust er ifølge van der Merwe og Puth (2014) baseret på en forståelse af tillid som noget kollektivt 

frem for en personlig egenskab og kvalitet. Kramer (2010) skelner dertil mellem interpersonel og kollektiv 

tillid og fremhæver, at den særlige karakteristik for kollektiv tillid er, at dens endemål er virksomheden og 

dens kollektive medlemskab som helhed. Dertil skal corporate trust anses som et high-level trust concept, der 

kan sidestilles med institutionel tillid samt tillid til systemer (van der Merwe & Puth, 2014). Corporate trust 
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opstår ifølge van der Merwe og Puth (2014) i et forhold mellem en virksomhed og dens stakeholdere, hvor 

virksomheden agerer som trustee og stakeholderne agerer som adskillige trustors. Dette forhold ses dog som 

værende på et mindre personligt plan, end hvad der givetvis ellers ligger i ordets forstand (van der Merwe & 

Puth, 2014). Corporate trust er altså funderet i et forhold, hvor stakeholdere stoler på at virksomheden agerer 

på etisk, troværdig og socialt ansvarlig manér i forløbet af dens kommercielle aktiviteter (van der Merwe & 

Puth, 2014). Dette kan sidestilles med interpersonel tillid som er resultatet af at lære trustee at kende og derved 

have tillid til denne baseret på trustees symbolske og faktiske adfærd, der slutteligt associeres med trustees 

selvfremstilling (van der Merwe & Puth, 2014).  

 

Lige så skal en virksomhed kommunikere og bygge et forhold med dens stakeholdere, hvortil organisationen 

skal præsentere sig således, at stakeholderne kan blive bekendte med, hvad den står for (van der Merwe & 

Puth, 2014). Virksomheden gør dette gennem brug af ord og symboler, således at der skabes shared systems 

of belief and meaning, som stakeholderne kan fortolke og bruge som udgangspunkt til at evaluere virksomhe-

dens karakter og intentioner (van der Merwe & Puth, 2014). Det er således her, at aspekter omhandlende 

corporate communication samt aktiviteter, der opbygger og styrker omdømme, opfylder nøglefunktioner (van 

der Merwe & Puth, 2014). For at disse aktiviteter kan bidrage til at demonstrere virksomhedens troværdighed, 

er det dog ifølge van der Merwe og Puth (2014) kritisk, at budskaberne, og måden hvorpå de symbolsk præ-

senteres, er konsekvent integreret og i tråd med virksomhedens identitet og værdier som en etisk og ansvarlig 

corporate citizen. Derfor konkluderer van der Merwe og Puth (2014), at kontinuerlig inkonsekvens i budskaber 

og selvfremstilling vil nedbryde opfattelsen af troværdighed, som virksomheden ønsker at portrættere. 

 

Ydermere påpeger van der Merwe og Puth (2014), at denne konsekvens er vigtig både i de symbolske budska-

ber såvel som i virksomhedens faktiske handlinger, eftersom den symbolske og faktiske adfærd er indbyrdes 

forbundet. Dog mener van der Merwe og Puth (2014), at det er en virksomheds faktiske adfærd, som har en 

større indflydelse på at tjene stakeholderes tillid. De påpeger derfor, at mens en inkonsekvens i en virksomheds 

ord er skadelig for konceptet troværdighed, er en inkonsekvens i en virksomheds faktiske adfærd og handlinger 

decideret destruktiv for troværdighed (van der Merwe & Puth, 2014).  

 

Som beskrevet tidligere skal troværdighed være til stede, før der kan blive tale om et tillidsforhold mellem to 

individer. Ifølge van der Merwe og Puth (2014) er troværdighed mellem virksomhed og forbruger, ligesom 

ved interpersonel tillid et objektivt karaktertræk bare her af en virksomhed, som gør denne værdig til at få 

tildelt stakeholderes tillid. Van der Merwe og Puth (2014) fremhæver dertil vigtigheden af selve indholdet af 

troværdighed og påpeger følgende: ”While it is not possible for an organisation to make a stakeholder trust 

it, it is possible for it to demonstrate its trustworthiness to its stakeholders, which may then make it possible 
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for them to trust the organisation” (s. 145). Således konceptualiseres troværdighed også som en nøglefaktor 

af corporate trust og skabelsen af dette (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

3.4. Corporate image dimensioner 

Et corporate image afhænger af en række faktorer såsom de produkter, en virksomhed producerer, dens adfærd 

og handlinger, samt den måde der kommunikeres med og til forbrugere (Keller & Swaminathan, 2020). Det 

følgende afsnit belyser fire forskellige typer associationer, som kan have indflydelse på brand equity, som er 

den værdi, forbrugere tillægger en virksomhed (Keller & Swaminathan, 2020), hvilket dermed også har en 

indflydelse på tillidsforholdet mellem de to. 

 

3.4.1. Produktattributter og -fordele 

Et brand kan vække stærke associationer hos forbrugere for et specifikt produktattribut, til brugertypen, brugs-

situation, overordnede dømmekraft samt værdier (Keller & Swaminathan, 2020). Hvis en virksomhed sidestil-

les med produkter på tværs af forskellige kategorier, er dens stærkeste associationer højst sandsynligt de uhånd-

gribelige, immaterielle attributter, abstrakte fordele eller attituder der rækker på tværs af hver af de forskellige 

produktkategorier (Keller & Swaminathan, 2020). Eksempelvis kan en virksomhed associeres med produkter 

eller services, der løser specifikke problemer, har den højeste kvalitetsstandard eller har innovative egenskaber 

(Keller & Swaminathan, 2020). To specifikke produktrelaterede corporate image associationer er dog ifølge 

Keller og Swaminathan (2020) vigtige at se yderligere på. Disse er kvalitet og innovation (Keller & Swami-

nathan, 2020). 

 

En high quality corporate image association skaber forbrugeropfattelsen, at en virksomhed laver produkter af 

den højeste kvalitet (Keller & Swaminathan, 2020). I skabelsen af denne association bidrager forskellige hjem-

mesider, der forsyner med kvalitetsstempler for produkter og services (Keller & Swaminathan, 2020). Eksem-

pelvis bidrager Yelp, Tripadvisor og Trustpilot med værdifuld information om restauranter, oplevelser, rejser 

og forbrugsvarer. Kvalitet er dermed en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste, beslutningsfaktor for forbrugere 

ifølge Keller og Swaminathan (2020). 

 

En innovativ corporate image association skaber forbrugeropfattelsen, at en virksomhed udvikler nye og 

unikke marketingprogrammer specielt i forhold til introduktionen af nye produkter eller forbedringer for eksi-

sterende produkter (Keller & Swaminathan, 2020). Keller og Swaminathan (2020) argumenterer, at en inno-

vativ corporate image association kan have en effekt på corporate credibility og være en strategisk fordel for 

virksomheden. Keller og Swaminathan (2020) påpeger, at forbrugere ser en virksomhed med et innovativt 

corporate image, ikke kun som en ekspert, men også som troværdig og likeable. At være innovativ er at være 
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moderne og up-to-date, at lægge vægt på og investere i research & development, samt introducere nye pro-

duktegenskaber. Det skal hertil nævnes, at være innovativ også i høj grad i dag kan sidestilles med, at have 

fokus på bæredygtige løsninger og altså kan indebære andre faktorer, der lægger sig mere op af kultur, forbrug 

og mennesker (Keller & Swaminathan, 2020). 

 

3.4.2. Mennesker og forhold 

Corporate image associationer kan også reflektere karakteristika af virksomhedens medarbejdere og ifølge 

Keller og Swaminathan (2020), er fokus på medarbejdere en naturlig positioneringsstrategi for mange virk-

somheder. Rationalet er, at de karaktertræk som medarbejderne udviser, direkte eller indirekte, vil have ind-

flydelse på forbrugeres mening omkring virksomhedens produkter og service (Keller & Swaminathan, 2020). 

Derfor kan manglen på medarbejderes tilfredsstillelse også modarbejde eller skade et stærkt corporate image, 

eksempelvis ved kriser, anklager eller arbejdsskader (Keller & Swaminathan, 2020). Medarbejdere kan altså 

ifølge Keller og Swaminathan (2020) bruges til, at forbedre og forstærke corporate image og virksomheden 

kan dermed udlede brand equity fra dens medarbejdere. Samtidig kan medarbejdere også skade virksomhedens 

corporate image og dermed brand equity ved at fremstille virksomheden på en negativ måde (Keller & Swami-

nathan, 2020). Keller og Swaminathan (2020) fremhæver også, at aspekter såsom god service og skabelsen af 

et godt forhold mellem medarbejdere og forbrugere skaber brand equity. Derfor påpeger Keller og Swamina-

than (2020), at en customer-focused corporate image association skaber opfattelsen, at en virksomhed er lyd-

hør og modtagelig, at forbrugernes mening vil blive hørt og at virksomheden har deres bedste interesse for øje. 

 

3.4.3. Værdier og dertilhørende programmer 

Corporate image associationer kan også reflektere virksomhedens værdier og initiativer, som ikke altid kan 

relateres direkte til produkterne (Keller & Swaminathan, 2020). Hertil kan virksomheder køre corporate image 

kampagner, tiltænkt forbrugere, medarbejdere og andre stakeholdere, med det øjemål at beskrive filosofier og 

handlinger inden for organisatoriske, sociale, politiske og økonomiske områder (Keller & Swaminathan, 

2020). Keller og Swaminathan (2020) påpeger hertil, at mange nylige kampagner eksempelvis fokuserer på 

socialt ansvar samt miljømæssige og bæredygtige problematikker. Dertil skabes der ifølge Keller og Swami-

nathan (2020) en socially responsible corporate image association, der portrætterer virksomheden som bi-

dragsyder til lokale foreninger, der generelt forsøger at forbedre samfundets velfærd som helhed. Yderligere 

præsenteres en environmentally concerned corporate image association, som skaber associationen at en virk-

somheds produkter beskytter eller forbedrer miljøet, samt gør mere effektiv brug af få naturlige ressourcer 

(Keller & Swaminathan, 2020). 
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3.4.4. Aspekter af pålidelighed 

Et vigtigt sæt brand associationer omhandler corporate credibility (Keller & Swaminathan, 2020). Denne di-

mension indebærer til hvilken grad forbrugere mener, at en virksomhed kan skabe og levere produkter samt 

services, der imødekommer og tilfredsstiller deres behov og ønsker, og er altså det omdømme, virksomheden 

har opnået på markedet (Keller & Swaminathan, 2020). Corporate credibility afhænger ifølge Keller og 

Swaminathan (2020) af tre faktorer: 

 
Mens forbrugere, der opfatter et brand som credible, er mere tilbøjelige til at overveje og vælge den, så kan et 

stærkt og credible omdømme tilbyde yderligere fordele (Keller & Swaminathan, 2020). En highly credible 

virksomhed vil ifølge Keller & Swaminathan (2020) behandles mere favorabelt af eksterne konstituenter til-

trække mere kvalificerede medarbejdere samt motivere eksisterende medarbejdere til at være mere produktive 

og loyale. Dertil kan et stærkt omdømme hjælpe en virksomhed med at overleve og afværge kriser, som ellers 

kunne formindske salg eller bremse ekspansionsplaner (Keller & Swaminathan, 2020). Keller og Swaminathan 

(2020) fremhæver hertil ordene af Greyser, der påpeger at ”corporate reputation can serve as a capital account 

of favorable attitudes to help buffer corporate trouble” (s. 451). Dermed kan en virksomheds omdømme agere 

som reputational capital for dens symbolske og faktiske adfærd (Keller & Swaminathan, 2020). 

 

3.5. Trust management 

Formålet med trust management er at maksimere tilliden mellem forskellige parter og derved danne et funda-

ment for et sikkert tillidsforhold (Ferrari & Thuraisingham, 2020). Gennem litteraturen bliver trust manage-

ment fremstillet som et vigtigt redskab, da tillid opfattes som skrøbeligt og nemt nedbrudt (Baier, 1986; 

Dasgupta, 1988; Luhmann, 1999; McGregor, 1967). Når man siger, at tillid er skrøbelig, så menes der, at der 

er en relativ høj sandsynlighed for, at tillidsniveauet kan falde drastisk over en kort tidsperiode (McKnight, 

Cummings & Chervany, 1998). McKnight, Cummings og Chervany (1998) foreslår, at tillid er mest skrøbelig 

i den indledende periode i forholdet mellem to parter. Dette skyldes, at tilliden i denne periode er baseret på 

antagelser og foreløbige beslutninger mellem de to involverede parter, som nemt kan erstattes af erfaringsba-

serede vurderinger og tredjepartsinvolveringer (McKnight et al., 1998). Dette understreger vigtigheden af virk-

somheders fokus på trust management i konteksten af at fremstå tillidsskabende. 
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Overordnet indikerer ovenstående altså, at tillid fungerer som en dynamisk konstruktion, selvom tidligere lit-

teratur på feltet foreslår, at tillid er en statisk variabel (McKnight et al., 1998). Derfor er trust management en 

proces og fase, som kan tage forskellig form og tid alt efter ens ståsted og udgangspunkt (Kaufmann, 2015). 

Ifølge noget litteratur tager tillid lang tid at opnå (Ring & Van de Ven, 1994), mens anden litteratur beretter, 

at det kan formes meget hurtigt (McKnight et al., 1998). 

 

3.5.1. Intern trust management 

For virksomheder er der forskellige lag af trust management, der er essentielle for deres forretning (McKnight 

et al., 1998). Et af disse lag omfatter en optimering og maksimering af tilliden internt blandt medarbejdere i 

en virksomhed (McKnight et al., 1998). Denne afhandling fokuserer primært på det eksterne tillidsforhold 

mellem virksomhed og forbruger. Alligevel er det relevant at påpege, hvordan litteraturen fremstiller intern 

trust management, da det kan argumenteres at have indflydelse på det eksterne tillidsforhold mellem virksom-

hed og forbruger, som vil blive diskuteret senere i afhandlingen. Research på intern trust management kobles 

ofte sammen med knowledge management, leadership eller interpersonelle relationer. Eksempelvis har mange 

studier undersøgt den positive indflydelse, leadership eksempelvis har på internt samarbejde og tillid (eks. 

Wang & Redmiles, 2015; McColl-Kennedy & Anderson, 2002; Chang & Lee, 2011; Schaubroeck, Lam & 

Peng 2011). Her har man fundet, at empowering leadership er positivt relateret til knowledge sharing og team 

efficiency, som deraf påvirker team performance og den interne tillid positivt (Koohang & Paliszkiewicz, 

2016). 

 

3.5.2. Ekstern trust management 

For virksomheder spiller det en essentiel rolle at arbejde med den tillid, som skabes eksternt, hvilket hertil 

omhandler måder hvorpå en virksomhed kan etablere og vedligeholde tillid mellem den og forbrugere. Van 

der Merwe og Puth (2014) identificerer syv nøgleområder, hvor en virksomhed med fordel kan udvise trovær-

dighed i både symbolsk og faktisk adfærd, hvilket fungerer som forudsætninger for tillid. Disse er: 
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Ability defineres af van der Merwe og Puth (2014) som en virksomheds kollektive sæt af færdigheder, kom-

petencer og karakteristika, såsom ekspertise, pålidelighed og kvalitetsbevidsthed. Disse muliggør, at virksom-

heden kan fungere progressivt og effektivt møde dens mål og ansvarsområder, fordi den teknisk og formelt set 

er kompetent til at opfylde og udføre dens specifikke rolle (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Van der Merwe og Puth (2014) definerer benevolence som en virksomheds kollektive og konsekvente adfærd, 

som indikerer at virksomheden har oprigtig omsorg og bekymring for alle stakeholderes velvære og trivsel ud 

over et egocentrisk profitmotiv. En virksomheds benevolence kan altså være tydelig fra dens handlinger, som 

afslører dens orientering mod stakeholdere (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Dernæst omtaler van der Merwe og Puth (2014) forudsætningen integrity, der defineres som det niveau af 

overensstemmelse, der findes mellem en virksomheds ord og handlinger. Altså omhandler denne forudsætning 

en virksomheds evne til konsekvent at ære dens ord og levere, hvad den har er lovet, den vil; eller dens evne 

til at kommunikere med rette så snart det vides, at det ikke er muligt at holde ord (van der Merwe & Puth, 

2014). En virksomhed der agerer og optræder med integrity sikrer derfor overensstemmelse mellem dens sym-

bolske og faktiske adfærd, så den kan anses som credible (van der Merwe & Puth, 2014). Forudsætningen 

integrity influeres og afhænger af forudsætningerne ethical behavior, identifiability, transparency samt likea-

bility (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Ethical behavior er ifølge van der Merwe og Puth (2014) en virksomheds konsekvente udførelse og overhol-

delse af et sæt moralske, etiske samt lov- og adfærdsmæssige principper; og lige så de værdier som stakehol-

derne finder værdige og acceptable inden for den bredere samfundsmæssige kontekst. En virksomhed kan 

bruge dette sæt af moralske principper og værdier til at lede dens kommercielle aktivitet, beslutningstagen, 

handlinger samt forretningsmæssige aktiviteter for at sikre, at den agerer fair, ærligt og forsvarligt over for alle 

dens stakeholdere i alt hvad den foretager sig (van der Merwe & Puth, 2014).  

 

Dernæst er identifiability, som omhandler familiaritet og lighed, der ifølge van der Merwe og Puth (2014) 

tillader stakeholdere at lære en virksomhed at kende samt identificere sig med denne. Van der Merwe og Puth 

(2014) argumenterer, at når stakeholdere identificerer sig med en virksomhed, vil de internalisere dens præfe-

rencer og sidestille sig selv med dens mål. Skal det være muligt for stakeholdere at identificere sig med en 

virksomhed, påpeger van der Merwe og Puth (2014), at der må være overensstemmelse mellem stakeholdernes 

og virksomhedens værdier. En virksomhed, der ønsker at opnå dens stakeholderes tillid, skal derfor være iden-

tificerbar gennem fokus på, at kommunikere og agere på linje med de værdier, normer og overbevisninger, 
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som dens stakeholdere kan identificere sig med (van der Merwe & Puth, 2014). Dette gør det muligt for stake-

holderne at fornemme et match i værdier og identificere sig selv med virksomheden (van der Merwe & Puth, 

2014).  

 

Den tredje forudsætning, der indgår i skabelsen af integrity, er transparency (van der Merwe & Puth, 2014). 

Denne forudsætning påpeges af van der Merwe og Puth (2014), at repræsentere i hvor høj grad en virksomhed 

er aktivt åben og transparent omkring dens drift og hvad den står for, ved at dele relevant information med 

dens stakeholdere, og dermed heller ikke tilbageholde relevant information (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Slutteligt definerer van der Merwe og Puth (2014) likeability, som den sidste forudsætning der indgår i ska-

belsen af integrity. Mens de første seks forudsætninger for tillid er kognitivt baseret, har likability en emotionel 

og psykologisk dimension (van der Merwe & Puth, 2014). Van der Merwe og Puth (2014) påpeger, at når en 

stakeholder kan lide eller beundrer en virksomhed, øges motivationen til at henvende sig, interagere samt skabe 

en forbindelse og have tillid til virksomheden. De definerer dertil likability som sammenhængen mellem en 

virksomheds identitet, baseret på vision, værdier, adfærd og kommunikation, og hvorvidt den er beundret og 

vellidt, baseret på i hvor høj grad denne identitet ræsonnerer med stakeholdernes følelser og overbevisninger 

(van der Merwe & Puth, 2014). En virksomheds likeability taler også ind i den tidligere nævnte selvfremstilling 

og påkalder ifølge van der Merwe og Puth (2014) individers behov for at høre til samt motiverer stakeholdere 

til at vedligeholde et forhold, støtte og anbefale virksomheden. 

  

3.5.3. Potentialet for trust management på sociale medier 

Regeringer og virksomheder begynder i højere grad at undersøge mulighederne for og potentialet i at benytte 

sociale netværk til at udkomme og forbedre deres service (Zappen, Harrison & Watson, 2008). Historisk set 

er sociale netværk blevet til med et formål om at forbinde individer med deres venner og familie ét samlet sted 

(Sherchan et al., 2013). Statistikker viser, at user retention rates på sociale netværk (såsom Facebook) er høje, 

hvilket anslår, at sociale netværk er kommet for at blive og vil forblive en mainstream platform for interaktion 

for den nære fremtid, hvorfor virksomheder ser en idé i at benytte disse netværk i deres forretningsmodeller 

(Sherchan et al., 2013). Det er dog med tiden også kommet frem i søgelyset, at sociale netværk har sikkerheds-

huller, og det fylder også i menneskers hverdag (Sherchan et al., 2013). Én ting er, at man er usikker på, 

hvorvidt sociale netværk håndterer ens data sikkert, og at man kan benytte netværk uden at frygte for ens 

sikkerhed og privatliv (Sherchan et al., 2013). En anden ting er den medfølgende skepsis, som privatpersoner 

i stigende grad har over for de virksomheder, som de er i dialog eller berøring med, gennem sociale netværk 

(Sherchan et al., 2013). Denne skepsis og tilgang til tillid på sociale netværk stiller større krav til virksomheder, 

og måden hvorpå de agerer på sociale netværk (Sherchan et al., 2013). For at balancere naturen af sociale 

netværk og den skepsis og usikkerhed, som brugerne her har, er det vigtigt for virksomheder at bygge trust 
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communities som led i deres digitale trust management (Sherchan et al., 2013). Trust communities defineres 

ifølge Sherchan, Nepal og Paris (2013) som ”[…] communities that create an environment where members 

can share their thoughts, opinions, and experiences in an open and honest way without concerns about privacy 

and fear of being judged” (s. 2). Vigtigt for disse communities er, at de er bygget på autencitet, åbenhed, 

ligeværdighed og gensidig respekt, hvilket i høj grad også er byggestenene for social tillid (Sherchan et al., 

2013). 

 

Jøsang, Ismail og Boyd (2007) har undersøgt tillids- og omdømmesystemer specifikt for online tjenesteydelser. 

I deres undersøgelse identificerede de eksisterende og foreslåede systemer, som kan bidrage med en forståelse 

af tillid (Jøsang et al., 2007). Overordnet kom de også med et bud på hvilke forskelle, der er essentielle, når 

det kommer til trust management, hvad angår traditionelle og digitale miljøer (Jøsang et al., 2007). Den første 

essentielle forskel er at mange af de tegn, som vi forbinder med tillid, og et godt omdømme hovedsageligt er 

til stede i den fysiske verden og ikke i digitale miljøer (Jøsang et al., 2007). Det vil altså sige, at man skal finde 

substitutter for disse i de digitale miljøer. Derudover er det udfordrende og svært at kommunikere og oftest 

begrænset til lokale områder i den fysiske verden, hvorom digitale miljøer kan bistå med effektive systemer 

for at udveksle information af tillidsskabende karakter i en global skala (Jøsang et al., 2007). 

  

3.6. Tillid som et sikkerhedsbegreb 

Sikkerhed er højt på agendaen for individer og virksomheder, fordi det giver en fornemmelse af tryghed for 

fremtiden (Trček, 2018). I den digitale verden er sikkerhed traditionelt udbudt gennem løsninger, som er ba-

seret på kryptografi, der er en metode, man bruger til at beskytte information og kommunikation gennem brug 

af koder, så kun de, som informationen er tilrettet, kan læse og processere det (Trček, 2018). Ifølge Trček 

(2018) kan man henvise til denne form for sikkerhed som hard security. På den anden side er der ifølge Trček 

(2018) soft security, som dannes på baggrund af den tillid (herunder især digital tillid), som man har til en 

virksomhed og dens omdømme. Forholdet mellem de to former for sikkerhed er ifølge Trček (2018) komple-

mentært og påvirkes begge veje. 

 

Trček (2018) er ikke den eneste, der har brugt begreberne hard security og soft security. Faktisk var skellet 

mellem de to begreber traditionelt pointeret af Rasmusson og Jansson (1996), som bruger begrebet hard secu-

rity for traditionelle mekanismer, som eksempelvis digital adgangskontrol, mens soft security for dem er et 

begreb for mekanismer for social kontrol. Med sidstnævnte menes, at det er op til brugerne af det digitale 

system, som de indgår i, selv at være ansvarlige for deres sikkerhed, i stedet for større globale autoriteter 

(Rasmusson & Jansson, 1996). Det kan argumenteres, at Rasmusson og Janssons (1996) definition af hard 

security er meget lig Trčeks (2018), mens der eksisterer lidt flere nuanceforskelle i definitionen af soft security. 

Når Rasmusson og Jansson (1996) definerer soft security som en mekanisme for social kontrol, der ligger i 
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hænderne på forbrugerne, bliver det en subjektiv fortolkning og vurdering fra forbrugerens side af, hvorvidt 

vedkommende har tillid til en given virksomhed. Med Trčeks (2018) definition af selvsamme, handler det om, 

hvorvidt man som forbruger har tillid til en virksomhed, som er meget i tråd med Rasmusson og Jansson 

(1996), men samtidig også virksomhedens omdømme og ry, hvilket man kan argumentere for, i høj grad er 

bestemt og dannet på baggrund af, en virksomheds beslutninger og ageren. 

 

Det er altså tydeligt at begrebsdefinitionen af hard security og soft security af Trček (2018), er funderet i 

teorien af Rasmusson og Janssons (1996), men tilpasset og videreudviklet til den situation og kontekst som 

virksomheder i dag opererer i. Det er også grunden til, at digital tillid spiller en essentiel rolle i konteksten for 

begreberne i dag, da der lægges op til, at det kan opnås gennem hard security og soft security. Derudover er 

det en rationel opdeling af virkemidlerne, der er af tillidsskabende karakter i det digitale rum.  

 

3.7. Budskaber og kanaler 

Teorien frem til nu lægger i høj grad vægt på tillidsbegrebet og styringen heraf, men dertil er det også vigtigt 

at kigge på selve kommunikationselementet, med henblik på at undersøge hvordan en virksomhed kan kom-

munikere tillidsskabende. 

 

3.7.1. Den todelte kommunikationsmodel 

Halls (1980) todelte kommunikationsmodel tager afsæt i, hvordan en afsender indkoder et budskab samt, hvor-

dan modtageren afkoder budskabet også kendt under begreberne encoding og decoding. Der er ikke tale om 

en overføreselsteori, hvor modtageren kan afkode et budskab korrekt eller forkert, men derimod en kommuni-

kationsteori hvor modtagerens meningsdannelse er lige så korrekt som afsenderens (Just & Burø, 2010). Mod-

tagerens alternative meningsdannelser er altså ikke misforståelser eller fejlfortolkninger men alternative læs-

ninger. Der vil dog være en foretrukken læsning af kommunikationsproduktet, som den alternative læsning 

forholder sig til (Just & Burø, 2010). Vi illustrerer modellen i Figur 5 herunder. 

 
Figur 5: Den todelte kommunikationsmodel 
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Hall (1980) identificerer tre forhold, som ifølge ham er vigtigst for afsenderens indkodning samt betingende 

for modtagerens afkodning. Disse er (1) frameworks of knowledge, hvad afsender og modtager ved og tager 

for givet, (2) relations of production, de sociale sammenhænge som afsender og modtager indgår i og (3) 

technical infrastructure, de tekniske hjælpemidler som afsender og modtager har til rådighed (Just & Burø, 

2010). 

 

Ifølge Hall (1980) kan modtagere inddeles i tre hovedgrupper, alt efter hvordan de afkoder budskabet. Den 

første position er den dominerende (Just & Burø, 2010). Denne position afkoder budskabet på samme måde, 

som er indkodet, hvilket resulterer i at afsenderens mening accepteres og reproduceres af modtageren (Just & 

Burø, 2010). Den anden position er den forhandlende position (Just & Burø, 2010). Denne position anerkender 

de generelle og abstrakte elementer af budskabet, men sætter spørgsmålstegn ved andre aspekter (Just & Burø, 

2010). Den tredje position er den oppositionelle, hvor budskabet forkastes, og den dominerende læsning ven-

des på hovedet (Just & Burø, 2010). 

 

3.7.2. Billedets retorik 

Hall (1980) introducerer yderligere vigtigheden af det visuelle tegn. Hertil påpeger han, at niveauet af konno-

tation i det visuelle tegn er dét punkt, hvor allerede kodede tegn krydser med en kulturs dybe semantiske koder 

(Hall, 1980). Halls (1980) teori omhandlende encoding og decoding samt det visuelle tegn fører videre til 

kulturstudier omhandlende semiotikken, hvor virksomheders encoding og modtageres decoding af givne visu-

elle kommunikationsredskaber ydermere kan identificeres og analyseres ved Barthes’ (1964) teori om tegnet, 

som også påpeges af Fausing & Larsen (1988). 

 

Semiologiens grundsten er tegnet (Fausing & Larsen, 1988). Udgangspunktet er, at alle former for betydning 

formidles og produceres via tegn og tegnsystemer, hvor sammensætningen af tegn bliver omdannet til medde-

lelser (Fausing & Larsen, 1988). Barthes (1964) præsenterer denotative meddelelser, konnotative meddelelser 

samt tilføjelsen af lingvistiske meddelelser, hvilket illustreres i Figur 6. 

 

 
Figur 6: Billedets retorik 
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Ifølge Barthes (1964) har et billedes betydning to fundamentale niveauer: et denotativt, bogstaveligt niveau, 

samt et konnotativt, symbolsk niveau, der også yderligere beskrives som en dobbelthed af den retorik og ideo-

logi, som er til stede i samfundet. Et tegn kan indgå i andre tegn, som henholdsvis indhold og udtryk og ud-

gangspunktet er de tegn, som danner betydningens denotative niveau, og altså er det bogstavelige indhold 

(Fausing & Larsen, 1988). Det konnotative niveau skabes derimod når sådanne tegn indgår som udtryk i nye 

tegn, og er altså det symbolske udtryk (Fausing & Larsen, 1988). Den konnotative meddelelse bliver dermed 

båret af den denotative meddelelse og billedets retorik er derfor samlingen og mængden af konnotationer (Bar-

thes, 1964). Barthes (1964) omtaler dertil en tredje meddelelse, den lingvistiske, som repræsenterer alle de 

lingvistiske tegn til stede på et givent billede. Den lingvistiske meddelelses rolle er at tilføje en bestemt betyd-

ning eller retningslinje til opfattelsen af billedet og har dermed en forankrende funktion, som låser betydning 

og fortolkning ved brug af tekst (Barthes, 1964). 

 

3.6.3. Owned, paid og earned medier  

Fra et organisatorisk perspektiv er det relevant at kigge på en kategorisering af de forskellige digitale plat-

forme, virksomheder kan være en del af eller optræde på. Der kan i det digitale rum ikke arbejdes med kom-

munikation som en statisk størrelse (Cornelissen, 2017). Der kan planlægges og kontrolleres ned til mindste 

detalje, men efter digitale medier er blevet en del af det mediemix virksomheder arbejder ud fra, er virkelighe-

den også blevet, at virksomheder konstant skal være parate til at reagere (Cornelissen, 2017).  

 

Medier kan generelt inddeles i tre kategorier: owned, paid og earned (Cornelissen, 2017). Medier der hører 

under kategoriseringen owned, er kanaler, der er direkte ejet af virksomheden, eksempelvis egen hjemmeside, 

nyhedsbreve, blogs eller apps (Cornelissen, 2017). Udover det kan man på digitale platforme tale om partially 

owned medier (Cornelissen, 2017). Profiler på platforme som LinkedIn, Instagram, Facebook eller YouTube 

er delvist ejede af virksomheden selv, men overordnet af virksomheden der står bag platformen (Cornelissen, 

2017). Sociale medier ses som organiske platforme, hvor der opstår en fælles orden, hvor stakeholdere på lige 

fod med virksomheden kan indlede samtalen om et bestemt emne (Turgeon, 2020). Dette betyder, at selve 

kommunikationen på disse platforme skifter form fra nærmest at følge et fast manuskript til at eksistere orga-

nisk uden grænser. I takt med det digitale rum udvikler sig taler flere teorier også om medietypen shared 

medier (Turgeon, 2020). Denne kategorisering kan argumenteres at passe under betegnelsen partially owned 

medier da præmissen for, at være tilstede på netop disse platforme er, at man deltager i et fællesskab, man som 

virksomhed ikke selv sætter grænserne for. Medier der kategoriseres under paid og earned har til formål at 

skaffe trafik til owned medier for at skabe opmærksomhed om brandet (Cornelissen, 2017).  
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Under kategoriseringen paid medier hører blandt andet online og offline kampagner, influencer marketing, 

bannerreklamer og betalt annoncering på digitale platforme som for eksempel Facebook, Instagram og Google 

(Cornelissen, 2017).  

 

I den digitale tidsalder bliver forskellene på disse mere udtalte end nogensinde, hvor især earned medier kræver 

meget at opnå (Cornelissen, 2017). Earned medier skildrer den digitale tilstedeværelse, en virksomhed har 

opbygget (Cornelissen, 2017). Har man som virksomhed gjort sig fortjent til denne medietype, vil det typisk 

tydeliggøres ved at brugerne på digitale platforme tagger, reposter, anmelder, deler eller anbefaler virksomhe-

dens indhold til deres eget netværk på platformene (Cornelissen, 2017). Denne type indhold er ikke ejet af 

virksomhedens selv, men viser sig yderst værdifuld når man kigger på goodwill og hvilke følelser der associ-

eres med det givne brand (Cornelissen, 2017). Det er højst sandsynligt, at denne form for indhold vil drive 

trafik til de oprindelige medier gennem brandets nyvundne word-of-mouth, da nye brugere har opbygget en 

interesse for brandet (Cornelissen, 2017). 

 

I undersøgelsen af hvordan virksomheder aktivt kan skabe tillid, er det relevant at kigge på og forstå hvordan, 

digitale medier fordelagtigt kan tages i brug i forhold til traditionelle medieplatforme som trykte medier. På 

digitale platforme faciliteres der individuel involvering, og der åbnes herved op for interaktion, når virksom-

heder, såvel som brugere, benytter mediet (Cornelissen, 2017). Når man kigger på digitale medier, er det vig-

tigt, at følelsen af social tilstedeværelse er repræsenteret (Cornelissen, 2017). Denne tilstedeværelse defineres 

ved den akustiske, visuelle og fysiske kontakt to eller flere individer har, når man mødes i socialt samvær 

(Cornelissen, 2017). Gennem digitale medier forsøges der altså at imitere de tidligere kun fysiske egenskaber 

for netop at skabe de interpersonelle tegn, vi nemt afkoder når vi kommunikerer face-to-face (Cornelissen, 

2017). Ifølge Cornelissen (2017) skal der når virksomheder kommunikerer gennem digitale medier tages højde 

for media richness. Dette er et udtryk for det enkelte medies mængde af information og interpersonelle signa-

ler, der kan udveksles mellem brugere i øjeblikket, hvor kommunikationen finder sted (Cornelissen, 2017). 

Modsætningen til de digitale medier hvor kommunikation aktivt og uafbrudt udvikler sig, er skrevne medier, 

hvor man, for at kunne forstå indholdet, skal være i stand til at afkode budskabet (Cornelissen, 2017). Der er 

ikke mulighed for at diskutere budskabet på samme måde som på digitale platforme. De digitale medier kan i 

høj grad bruges som et selvrealiserende medium, hvor det er muligt at skabe og forme egen virkelighed til 

fordel for eget formål (Cornelissen, 2017).
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4. Analyse 

Der vil gennem følgende analyse tages udgangspunkt i de tre casevirksomheder: Glossier, Klarna og Happn. 

Analysen af casevirksomhederne vil blive brugt som et ståsted for undersøgelsen af tillidsskabende kommu-

nikation. Med deres åbenlyse brancheforskelle kan det argumenteres, at de belyser forskellige relevante vinkler 

af tillidsskabende kommunikation til målgruppen på de digitale platforme, de opererer på, med henblik på at 

udlede noget generelt om tillidsskabende kommunikation. Inden vi dykker ned i, hvordan de tre casevirksom-

heder kommunikerer tillidsskabende på forskellige digitale platforme, præsenteres de i det følgende afsnit. 

 

4.1. Introduktion til casevirksomhederne 

Skønhedsbrandet Glossier blev grundlagt i 2014 af Emily Weiss (Glossier, 2021). Weiss havde i flere år ar-

bejdet som assistent på det amerikanske modemagasin Vogue, hvor hun i sin fritid bloggede om skønhedspro-

dukter på bloggen Into The Gloss (Glossier, 2021). Bloggen blev hurtigt et samlingssted for beauty-interesse-

rede brugere, der delte deres erfaringer med produkter, de både elskede og hadede (Berger, 2019). Glossier 

blev grundlagt med Weiss’ følgerskare som publikum på første række med intentionen om, at ”beauty isn’t 

built in a boardroom – it happens when you’re part of the process” (Glossier, 2021). En vigtig del af Glossiers 

vision er hertil, at brandet bygges i samarbejde med dens forbrugere ud fra tankegangen: ”We create the pro-

ducts you tell us you wish existed” (Glossier, 2021). 

  

Den svenske fintech-virksomhed Klarna tilbyder ifølge dens om os side ”direkte betalinger, mulighed for at 

betale efter levering og afbetalingssystemer med blot et enkelt klik” (Klarna, 2021). Klarna blev grundlagt i 

2005 med ambitionen om at gøre op med dårlige erfaringer og usikker nethandel. (Klarna, 2021). På virksom-

hedens hjemmeside omtaler den sig selv som en af Europas største banker, der leverer online finansielle tje-

nester såsom betalinger til online butiksfacader, direkte betalinger og betalinger efter køb (Klarna, 2021). Stør-

relsen på Klarnas succes er ikke til at overse. Med mere end 2.000.000 daglige transaktioner hjælper de 

250.000 online butikker verden over med en betalingsløsning (Klarna, 2021). 

 

Dating-appen Happn blev lanceret i 2014 under mantraet: ”Why use a dating website when we cross paths 

with hundreds, and sometimes thousands of people in our everyday lives?” (Happn, 2021). Happn er et dating-

univers, der i virksomhedens mobil-app viser brugeren personer, der er krydset veje med, i håbet om et match. 

For at bruge Happns ydelse kræver det, at man som bruger accepterer, at lokalitetstjenester er aktiveret for 

netop at vise potentielle kærlighedsinteresser, der ikke bare dukker op på et tilfældigt swipe (Happn, 2021). 

Virksomheden blev grundlagt i Frankrig og har på globalt plan mere end 100.000.000 brugere, der dagligt 

sender lige knap 5.000.000 beskeder til hinanden (Happn, 2021). 
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4.2. Kommunikationsanalyse 

Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i de forskellige medietyper, der tidligere er kategoriseret; nemlig owned, 

partially owned og earned medier. Strukturen er lavet for at skabe en overskuelig tilgang til analysen af case-

virksomhedernes indhold på de forskellige medietyper. Vi vil i denne analyse ikke tage udgangspunkt i at 

analysere kommunikation gennem paid media, da det i det digitale rum er vanskeligt at opsøge indholdet, der 

udelukkende kategoriseres som paid. Dette valg er truffet i lyset af, at annonceringsstrategier og arbejdet med 

markedsføring i det digitale rum kan målrettes så præcist, at vi, som researchere, ikke nødvendigvis er modta-

gere af indholdet, hvorfor det slet ikke vil dukke op i vores digitale rum. Hvert afsnit vil tage afsæt i teorien 

om mediet selv for herefter at inddrage litteratur om tillid, der tidligere er gennemgået. Afsnittet bliver rundet 

af i en samlet tegnanalyse med gennemgang af det intenderede indkodede budskab. 

 

4.2.1. Owned medier 

Det blev tidligere påpeget, at de medier, som en given virksomhed selv ejer, hører under betegnelsen owned 

medier. Her er der altså tale om en virksomheds egne medier for kommunikation, hvilket kan være hjemmesi-

der, nyhedsbreve, blogs, apps eller lignende (Cornelissen, 2017). I det følgende analyseafsnit vil de tre case-

virksomheders hjemmesider undersøges nærmere for at danne en forståelse af, hvordan nogle virksomheder 

kommunikerer til afhandlingens målgruppe på egne medier. Analysen vil fokusere på de dele af casevirksom-

hedernes hjemmesider, der er målrettet privatkunder, og den vil altså ikke gå i dybden med de dele af eksem-

pelvis Klarnas hjemmeside, som henvender sig til erhverv. Den følgende analyse vil gennemgå casevirksom-

hedernes brug af henholdsvis hard security og soft security for herunder at kunne definere, hvilke former for 

kommunikationsstrategier, -redskaber og -værktøjer casevirksomhederne på nuværende tidspunkt bruger for 

at fremstå tillidsskabende over for målgruppen. 

 

Hard security 

Ifølge Trček (2018) er hard security den form for sikkerhed, man skaber ved at beskytte information, data og 

kommunikation gennem brug af koder, så kun de personer eller virksomheder, som er berettiget selvsamme, 

har det tilgængeligt. En virksomhed kan bruge forskellige teknikker for at sikre, at brugere føler, at deres data 

bliver behandlet ordentligt, når de benytter sig af den pågældende virksomheds hjemmeside. Brugere vil altså 

føle denne specifikke form for sikkerhed, nemlig hard security, når virksomheder bruger tillidsskabende ele-

menter på deres hjemmeside og kommunikation, som angår eksempelvis data og databehandling.  

 

Udviklingen af datasikkerhed i Danmark  

Gennem de seneste par år har det været et gennemgående tema for virksomheder, at de har skullet sikkerheds-

sikre egne medier, hvad angår især General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR er en lovgivning ind-

ført af EU i 2018 (GDPR, 2021). Lovgivningen er dannet for at sikre, at virksomheder beskytter og behandler 
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persondata korrekt (GDPR, 2021). Det betyder blandt andet, at der stilles krav til virksomheder om, at de skal 

dokumentere, at personoplysninger bliver behandlet efter reglerne (GDPR, 2021). 

 

I forlængelse heraf har mange virksomheder genbesøgt deres cookie-politik. En cookie, i digital sammenhæng, 

gør det muligt at genkende en enhed og samle information om, hvilke sider eller funktioner, der besøges gen-

nem en konkret browser (GDPR, 2021). Ud fra denne information er det muligt at danne profiler af brugerne 

og derigennem identificere brugerne i en vis grad (GDPR, 2021). Cookies gør altså personer identificerbare, 

hvilket betyder, at den data, der trækkes ud gennem cookies, bliver til personoplysninger og derfor skal be-

handles efter GDPR og italesættes på virksomhedens side. Det har virksomheder arbejdet intensivt med at 

tydeliggøre på deres hjemmesider især, hvilket fungerer som en form for tillidsskabende mekanik, som Trček 

(2018) netop henviser til som hard security. 

 

Cookie-politik 

Når man tilgår en hjemmeside, skal det første man møder, jævnfør GDPR-lovgivning, være en disclaimer om, 

hvordan virksomheden bag hjemmesiden bruger den data, der indsamles, og om man som besøgende vil ac-

ceptere dette (GDPR, 2021). På alle casevirksomhedernes hjemmesider fremtræder en pop-up boks med in-

formation om virksomhedens cookie-behandling frem som det første, når man besøger hjemmesiderne for 

første gang. Både Glossier, Klarna og Happn præsenterer brugeren af hjemmesiden med et lille vindue, hvor 

vedkommende kan vælge, hvor meget data, virksomhederne må samle (Bilag 11). Disse kan ses i Figur 7. 

 

 
Figur 7: Casevirksomhedernes cookie-vinduer 
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Klarna differentierer sig med sit cookie-vindue ved at gøre det umuligt for brugeren at bruge siden uden at 

tage stilling til indstillingerne af cookies, hvor man hos Glossier og Happn faktisk godt kan bruge siden, mens 

cookie-vinduet stadig er åbent. I cookie-vinduet giver alle tre hjemmesider brugeren en mulighed for at læse 

nærmere om indstillingerne og brugen af data. 

 

I forhold til hvad der står i cookie-vinduerne er det tydeligt, at de forskellige virksomheder og hjemmesider 

faktisk portrætterer og framer formålet med og brugen af cookies forskelligt. Glossier og Happn fokuserer 

primært på, hvordan tilvalget af cookies kan bidrage til en bedre brugeroplevelse og et uddrag af mere relevante 

produkter (Bilag 11). På den måde sætter de altså fokus på, hvad man som bruger får ud af at tilvælge cookies 

på de respektive hjemmesider. Her skiller Klarna sig endnu en gang ud, da virksomheden informerer mere om 

cookies fra dens perspektiv. Virksomheden skriver blandt andet at cookies får hjemmesiden til at fungere or-

dentligt og bruges til at analysere trafik (Bilag 11). Herved fokuseres der altså på, hvordan virksomheden 

bruger den information og data, som den får adgang til gennem cookies. Der er tale om to forskellige tilgange, 

hvor den ene har fokus på, hvad brugeren får ud af cookies på hjemmesiden, og den anden har fokus på, 

hvordan virksomheden selv får gavn af cookies. 

 

Datasikkerhed og -behandling 

Efter man har taget stilling til cookie-tilvalgene på en given hjemmeside, har man selvfølgelig adgang til ind-

holdet og kan surfe rundt omkring på hjemmesiden. Cookie-tilvalgene er dog ikke de eneste tegn på hard 

security, der fremtræder på de respektive casevirksomheders hjemmesider. I bunden af alle tre hjemmesider 

fremtræder en sektion, som byder brugeren mere information om virksomhedens datasikkerhed (Bilag 12a). 

Disse refereres til som privacy policy og privacy basics (Bilag 12a). Her har brugeren altså mulighed for at 

klikke sig ind og læse mere om virksomhedens datasikkerhed. Ved at gøre dette bliver det tydeligt, at kommu-

nikationen af denne form for hard security tager meget forskellig form. På Klarna og Happns hjemmesider er 

der et klart og visuelt overblik over den sikkerhed, som virksomhederne tilbyder brugerne af siden og forbru-

gerne af virksomhedens generelle ydelser (Bilag 12b). Især hos Klarna fylder det visuelle meget, som for 

virksomheden er en måde at illustrere det skrevne, hvilket er et led i at gøre brugeroplevelsen af hjemmesiden 

smoooth. Både Klarna og Happn har dertil også et mere teksttungt dokument på deres hjemmeside, hvor man 

kan læse helt præcis, hvordan datasikkerheden er udmundet på siden og i virksomheden (Bilag 12b). Lige så 

har Glossier en side, hvor datasikkerheden står beskrevet. Det er til forskel en lang side, som ikke understøttes 

af visuelle elementer eller lignende (Bilag 12b). 
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Soft security 

En virksomheds soft security kommer ifølge Trček (2018) til udtryk gennem dens omdømme og brand associ-

ationer. Rasmusson og Jansson (1996) argumenterer for, at det handler om en subjektiv fortolkning og vurde-

ring fra forbrugerens side, mens Trček (2018) argumenterer for, at en virksomhed i høj grad selv kan påvirke 

sit omdømme og ry gennem, hvilke beslutninger og valg den træffer. Især i forlængelse af den sidste pointe 

vil den følgende del af analysen undersøge måderne, hvorpå casevirksomhederne opererer med soft security 

på deres hjemmesider i et forsøg på at gøre forbrugere tillidsfulde. 

 

Storytelling 

Alle casevirksomheder har på deres hjemmeside en fane, hvor man som bruger kan læse nærmere om virk-

somheden (Bilag 13a). Denne fane refereres til som about us, om os og about (Bilag 13a). Hos Glossier fylder 

virksomhedsfortællingen meget på denne side. Det har et stærkt element af storytelling, hvor virksomheden 

fortæller, hvordan den blev til, virksomhedens overordnede mål og en præsentation af og citat fra direktøren 

af virksomheden (Bilag 13b). Klarna har også et element at storytelling på dens side, hvor virksomhedens 

grundlæggelse bliver fortalt og suppleret med tal og statistikker om virksomheden og dens størrelse (Bilag 

13b). Happn har ikke samme element af storytelling men gør, ligesom Klarna, brug af tal og statistikker om 

virksomheden for at give en indikation af, hvad Happn er for en slags virksomhed (Bilag 13b). Elementerne 

af storytelling kan argumenteres at give brugerne af siderne en varmere og mere levende indsigt i virksomhe-

den frem for en kold fortælling. 

 

Medarbejderfokus 

Et element som går igen på to af casevirksomhedernes hjemmesider, henholdsvis Glossier og Happn, er, at 

medarbejderne i virksomheden i et givent omfang bliver brugt som et kommunikativt element (Bilag 14). 

Glossier kommunikerer blandt andet gennem direktøren for virksomheden, som udtaler sig om, hvordan Glos-

sier blev til, hvilken kontekst virksomheden opererer i, og hvor virksomhedens plads på markedet er (Bilag 

14). Hvis man vil skabe et stærkt brand, er det ifølge Keller og Swaminathan (2020) nødvendigt, at virksom-

heden holder en høj offentlig profil. Det indebærer blandt andet, at den administrerende direktør skal være 

villig til at opretholde en mere offentlig profil (Keller & Swaminathan, 2020). Således er Glossiers kommuni-

kation af dette i tråd med teorien.  

 

Af en lidt anden karakter er der Happn, som på dens hjemmeside har billeder og navne på alle de ansatte i 

virksomheden under den fane, som handler om virksomheden (Bilag 14). Rationalet bag brugen af medarbej-

dere på en sådan måde er ifølge Keller og Swaminathan (2020), at de karaktertræk som medarbejderne udviser, 

direkte eller indirekte, vil have indflydelse på forbrugere omkring de produkter eller den service, der udbydes, 

hvilket Happn prøver at bruge til sin fordel i dette tilfælde. Det er ganske lidt information, man får om de 
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ansatte i virksomheden, men man ser ansatte, som ser glade og tilfredse ud i et univers, som ligner det, man 

møder, hvis man bruger Happns ydelse.  

  

Helt overordnet er der altså tale om to forskellige måder at bruge de ansatte i en virksomhed til kommunikation 

på egne medier. Det kan argumenteres, at det helt grundlæggende rationale bag at bruge ansatte i en virksom-

hed, som et element på hjemmesider, bunder i at tillid er noget, der traditionelt set sker mellem to individer og 

altså er af interpersonel karakter. Med tiden har man fundet ud af, hvilken rolle tillid spiller for virksomheder, 

hvor man forstår tillid som en kollektiv egenskab frem for en personlig egenskab (van der Merwe & Puth, 

2014). Det er for virksomheder stadig grundlæggende at kommunikere gennem mennesker, fordi mennesker 

af natur søger at skabe tillid på baggrund af personligheder og kvaliteter, der er nemmere at finde hos menne-

sker end hos virksomheder (van der Merwe & Puth, 2014). Derfor kan det argumenteres, at virksomheder 

bruger ansigter af deres ansatte og frontfigurer i kommunikation for at afspejle, at der sidder mennesker bag 

virksomheden, som forbrugere dertil kan vurdere, om de har tillid til.  

 

Forbrugerfokus 

Ifølge Keller og Swaminathan (2020) skaber aspekter såsom god service og et godt forhold mellem medarbej-

dere og forbrugere brand equity. Derfor påpeger de, at en customer-focused corporate image association ska-

ber en opfattelse blandt forbrugere, at en virksomhed er lydhør, modtagelig og værner om dens forbrugere 

(Keller & Swaminathan, 2020). Forbrugere føler dermed, at deres mening bliver hørt, og at virksomheden har 

deres bedste interesse for øje. Det er tydeligt, at dette forbrugerfokus spiller en stor rolle for Glossiers kom-

munikation til forbrugere. På virksomhedens hjemmeside står der eksempelvis følgende: 

 

 
(Glossier, 2021) 
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Ud fra citatet er det tydeligt, at virksomheden er interesseret i målgruppen og at høre målgruppens tanker og 

overvejelser samt at inddrage dem i at skabe Glossier-brandet. Det understreges også andre steder på virksom-

hedens hjemmeside - blandt andet ved cookie-politikken, hvor der står ”Hi! Just wanted to let you know that 

we use cookies on our site. The cookies enhance your experience, […]” (Bilag 11). Virksomheden har også en 

fane på dens hjemmeside, hvor man kan se, hvordan andre forbrugere bruger virksomhedens produkter, som 

hedder Glossier in real life (Bilag 15). Ud fra det kan brugerne så vurdere om produktet er noget for dem. Det 

er endnu et eksempel på at virksomheden er interesseret i forbrugerne, og at dette kommer klart til udtryk på 

virksomhedens hjemmeside. Glossier bruger altså i høj grad denne form for forbrugerfokus, men det er ikke 

noget, som ses på hjemmesiderne for henholdsvis Klarna og Happn. Dette kan argumenteres at være i tråd med 

de respektive virksomheders forretningsmodeller og produkter, hvor Glossier altså sælger et produkt, som let 

kan bære et forbrugerfokus. 

 

Den søgte forbrugeropfattelse 

En virksomhed kan vække stærke associationer hos forbrugeren, hvad end det er til et specifikt produkt, bru-

gertype, brugssituation eller værdier (Keller & Swaminathan, 2020). Man kan argumentere for, at virksomhe-

der i en given grad kan arbejde med image associationer gennem kommunikation på egne medier. Især gennem 

naming og framing i virksomhedernes egen kommunikation kommer det klart til udtryk, hvad det er for en 

opfattelse, de søger at opnå i målgruppens øjne. Det er tydeligt, at de valgte casevirksomheder framer deres 

brand og ydelser på bestemt vis for at påvirke, hvordan målgruppen opfatter selv samme. Kigger man nærmere 

på ordbrug for de tre virksomheder, danner der sig tre klare fortællinger. 

 

Glossier skriver blandt andet på dens hjemmeside, at virksomheden er “the world’s best beauty website, og at 

de i virksomheden prøver at hjælpe kvinder med at “feel your glowy, dewy best” (Bilag 16a). Andre formule-

ringer som også er med til at frame virksomhedens eksistens og funktion er: 1) Intuitive, uncomplicated pro-

ducts, 2) Painstakingly perfected to be worthy of your bathroom self, 3) It’s all about fun and freedom og 4) 

Real beauty routine (Bilag 16a). Det er altså tydeligt, at Glossier prøver at revolutionere og frame skønhed på 

en helt konkret måde. I virksomhedens kommunikation og univers handler skønhed om at have det sjovt, passe 

på sig selv, ikke overkomplicere og at have det godt med sig selv, og det kommunikerer virksomheden gennem 

et livligt og friskt sprog. Det er altså det, som Glossier gennem dens kommunikation prøver at få målgruppen 

til at føle og associere Glossier-brandet med. 

 

Klarnas kommunikation er meget anderledes fra Glossiers, fordi den for det meste er meget informativ og 

neutral. Klarnas hjemmeside har til formål at forklare forbrugere, hvad Klarna er og kan, og det er tydeligt, at 

virksomheden har taget en traditionel ordmæssig tilgang til dette (Bilag 16b). Brugerne støder på formuleringer 

som: 1) Shopping, bare endnu bedre, 2) En shopping-app på et helt nyt niveau og 3) den nye og forbedrede 
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Klarna-app (Bilag 16b). Der er altså tale om formuleringer, som pålægger Klarna og virksomhedens ydelse 

en stor værdi, og som lægger op til, at det er af høj kvalitet. Gennem Klarnas hjemmeside er det dog tydeligt, 

at virksomheden også konsekvent understreger at den er smoooth (Bilag 16b). Ordet smoooth går igen på 

mange af siderne, og hvis det ikke står direkte i teksten, så bliver det forklaret med andre ord. Gennem Klarnas 

kommunikation er det altså klart og tydeligt, at virksomheden har fokus på at blive opfattet som en virksomhed, 

der tilbyder et produkt på et meget højt niveau og af høj kvalitet, hvor brugervenlighed og smoooth er vigtige 

nøgleord.  

 

Slutteligt er der Happn. Det er tydeligt, at Happn prøver at portrættere sig som en form for ydelse. Gennem 

formuleringer som 1) thanks to Happn, we help people who […] og 2) that’s why we created a tool to make 

the process easier (Bilag 16c), er det meget tydeligt, at Happn gerne vil fremstå som en ydelse, der hjælper 

mange mennesker. Det er samtidig også den opfattelse, som virksomheden gerne vil opnå blandt mulige og 

eksisterende brugere, hvilket jo netop vil fordre et forbrug af virksomhedens ydelse. 

 

Eksterne parter som yderligere tillidsskabere  

En high quality corporate image association skaber en opfattelse af, at en virksomhed leverer produkter af den 

højeste kvalitet (Keller & Swaminathan, 2020). Til denne opfattelse bidrager og påvirker forskellige anmel-

delses- og ratinghjemmesider, som giver kvalitets-scorer for produkter og services. I denne del undersøges det 

helt konkret, hvordan casevirksomhederne bruger samarbejdspartneres brand equity til at give udtryk for en 

kvalitetsmæssig og tillidsskabende forretning. Det er i dette tilfælde interessant at undersøge, hvordan case-

virksomhederne bruger dette, da de gør det på tre forskellige måder med tre forskellige formål. 

 

Glossier trækker på eksterne parters brand equity to steder på virksomhedens hjemmeside. Først og fremmest 

er virksomhedens cookie-politik powered by OneTrust, som er en virksomhed, der anvendes af kunder til 

operationalisering af privatliv, datasikkerhed og -styring (Bilag 11). Glossier trækker altså i denne kontekst på 

en ekstern parts brand equity for at sikre brugeren om, at datasikkerheden og -behandlingen er i orden. Der-

udover bruger Glossier også anmeldelser fra Vogue, Time og The Business of Fashion (Bilag 17a). Disse har 

til formål at indikere, at Glossier-brandets eksistens er berettiget, og at det har en stabil plads på markedet. 

 

Klarna refererer ligeledes til dens samarbejdspartnere på hjemmesiden, som blandt andre er Bewise, Dando-

main, Episerver, Opencart og Oxid esales (Bilag 17b). En vigtig detalje i denne kontekst er, at virksomheden 

kun refererer til disse på den del af virksomhedens hjemmeside, der henvender sig til erhverv og altså ikke 

deres privatkunder (Bilag 17b). På den del af virksomhedens side, som refererer til privatkunder, henvises der 

hverken til samarbejdspartnere eller lignende, som vil kunne stå inde for Klarna som virksomhed og brand. 
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Det indikerer, at Klarna vægter kvalitetssikring i en erhvervsmæssig kontekst højere, eller at virksomheden 

indikerer kvalitet på andre måder over for privatkunder på dens hjemmeside. 

 

Happn åbner, lidt ligesom Glossier, op om dens samarbejdspartnere. Happn kommunikerer det dog kun gen-

nem virksomhedens sikkerhedsbetingelser på hjemmesiden og som deraf er med for at skabe transparens i 

forhold til hvem virksomheden deler dens data med og lignende (Bilag 17c). På listen af Happns samarbejds-

partnere er eksempelvis Agora, Zendesk, Facebook, Google, Spotify, Apple og Mapkit (Bilag 17c). Udover at 

fortælle om disse samarbejdspartnere i sikkerhedsbetingelserne bruger Happn ikke tredjeparter til at referere 

til en form for ekstern brand equity i sin kommunikation. 

 

4.2.2. Partially owned medier 

Virksomheders kommunikation på partially owned medieplatforme vil i dette afsnit baseres på sociale medier, 

da disse platforme er opbygget om profiler med en konkret afsender, såsom en virksomhed, men hvor budska-

bet også bliver skabt med modtagerne. Afsnittet bygger på en analyse af Instagram, Facebook og TikTok, som 

er vurderet de mest relevante platforme for de valgte casevirksomheder i forhold til målgruppen. For Instagram 

og Facebook gælder det, at målgruppen for denne afhandling falder under den del af befolkningen, der på 

daglig basis er størst brugere af både Instagram og Facebook (Slots- og Kulturstyrelsen, 2018). Samtidig er 

også andelen af målgruppen, der ugentligt bruger TikTok steget markant på meget kort tid (DR, 2020). Mere 

generelt er kendskabet til TikTok i Danmark steget fra 22% i 2019 til 63% i 2020, hvilket indikerer, at plat-

formens eksistens i samfundet er uundgåelig (DR, 2020). Samtidig dækker platformene hver deres form for 

kommunikation med fokus især på billeder på Instagram (Danielsen, 2015), tekst og informationsdeling på 

Facebook (Red Barnet, 2021) og video på TikTok (Influencer Marketing Hub, 2020). 

 

Casevirksomhederne har alle profiler på både Facebook og Instagram, hvor kun Glossier har egen profil på 

TikTok. Figur 8, der er baseret på information fra Bilag 18a, 18b og 18c, viser størrelsen af casevirksomhe-

dernes følgerskare på de undersøgte platforme. 

 

 
Figur 8: Casevirksomhedernes følgerskare på Facebook, Instagram og TikTok 
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Nedenstående analyse vil undersøge de systemer, der fremgår på disse sociale medier, hvor casevirksomhe-

derne har en stor tilstedeværelse. Samtidig vil deres tilstedeværelse på tværs af platformene undersøges gen-

nem hard og soft security jævnfør Trčeks (2018) og Rasmusson og Jansson (1996) for at afdække, hvordan og 

med hvilke virkemidler casevirksomhederne søger at skabe tillid. 

 

Sociale medier som systemer for tillid 

Med henblik på at afdække hvordan der på tværs af brancher opbygges tillid på partially owned medieplat-

forme, ses der først på systemtillid afdækket af Luhmann (1979). Luhmann (1979) italesætter, at et valg, der 

foretages af et individ, også bliver relevant for en anden, idet denne tager sit eget valg som en konsekvens. Her 

forekommer der altså en tillid til de systemer, der allerede eksisterer og ikke til selve individet (Luhmann, 

1979). Derfor kan det argumenteres, at Luhmanns (1979) opfattelse af systemtillid netop bliver relevant i for-

bindelse med tillidsskabelse i det digitale rum, da disse aktivt fungerer som systemer i sig selv. Systemerne 

beskrevet af Luhmann (1979) understøttes af van der Merwe og Puths (2014) begreb corporate trust, der er 

baseret på en forståelse af tillid som noget kollektivt frem for en personlig egenskab. Corporate trust skal 

anses som et high-level trust concept, som netop er på niveau og kan sidestilles med systemtillid som beskrevet 

af Luhmann (1979). 

 

Det kan dog argumenteres, at begrebet corporate trust kan sidestilles med begrebet tillid. Van der Merwe og 

Puth (2014) påpeger netop, som tidligere nævnt, at troværdighed mellem virksomhed og forbruger er et objek-

tivt karaktertræk af en virksomhed, som gør denne værdig til at få tildelt stakeholderes tillid. Dette er ifølge 

van der Merwe og Puth (2014) netop tilfældet ved interpersonel tillid, hvor troværdighed også er et objektivt 

karaktertræk, der her blot omhandler et individ. Som beskrevet skal troværdighed være til stede før, der kan 

være tale om et tillidsforhold både individer imellem samt mellem virksomhed og individ (van der Merwe & 

Puth, 2014). Derfor argumenteres det, at corporate trust i høj grad kan sidestilles med begrebet tillid, dog med 

det in mente, at der her er tale om et high-level trust concept. Afhandlingen vil derfor ikke tage udgangspunkt 

i begrebet corporate trust herfra men derimod bruge begrebet tillid som et overordnet begreb, der beskriver 

både de interpersonelle og kollektive aspekter af tillid. 

 

I forhold til systemtillid definerer Luhmann (1979) tre grundlæggende former for systemer i kommunikations-

feltet: interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemer. Hertil kan det argumenteres, at der 

på Instagram, Facebook og TikTok opererer både organisationssystemer og interaktionssystemer.  

 

Organisationssystemerne danner fundamentet for casevirksomhedernes tilstedeværelse på platformene, da der 

her findes beslutningsprocesser, som afgør betingelserne for medlemskabet. Dette forekommer eksempelvis i 
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de fællesskabsregler og retningslinjer som Facebook, Instagram og TikTok håndhæver (Facebook, 2021a; In-

stagram, 2021a; TikTok, 2021). Her bestemmer de forskellige platforme altså de spilleregler og den kontekst, 

som casevirksomhederne er krævet at tilpasse sig og dermed acceptere for at muliggøre deres tilstedeværelse 

på platformene.  

 

Interaktionssystemer er også gældende på de tre platforme, da disse systemer dannes gennem nærvær og tager 

udgangspunkt i nærværet mellem bevidsthedssystemer. Til trods for at dette system indebærer, at personer må 

være til stede for at dette nærvær kan opstå (Luhmanns, 1979), kan det dog argumenteres, at interaktionssy-

stemet opstår på trods, kigges der på Cornelissens (2017) argument omhandlende media richness. Cornelissen 

(2017) påpeger netop, at kommunikationen på de digitale medier aktivt og uafbrudt udvikler sig til forskel for 

de skrevne medier, hvor budskabet ikke kan diskuteres og forhandles men i stedet skal modtages som ønsket 

uden denne mulighed, som digitale medier giver. Det kan derfor argumenteres, at jo højere media richness en 

medieplatform har, jo bedre vilkår er der for at skabe denne nærhed, som interaktionssystemer bygger på. 

Hertil kan det derfor argumenteres, at der i meningsdannelsen og afkodningen af budskaber på disse partially 

owned medier skabes en form for nærvær og dermed et interaktionssystem. Dette forekommer eksempelvis 

når en virksomhed som Glossier, Klarna eller Happn lægger et billede op på Instagram, et opslag på Facebook 

eller en video på TikTok. Nærværet og dermed interaktionssystemet opstår hertil i diskussionen og reaktionen, 

der følger omkring budskabet baseret på de eventuelle overensstemmelser og uoverensstemmelser, der kan 

opstå i denne meningsdiskussion og -forhandling. 

 

Hard security 

Som introduceret tidligere omtaler Rasmusson og Jansson (1996) begrebet hard security som traditionelle 

mekanismer, såsom digital adgangskontrol, hvor Trček (2018) ser hard security som udbudt gennem løsninger 

baseret på kryptografi. Det kan argumenteres, at der forekommer få eksempler på hard security på casevirk-

somhedernes partially owned medieplatforme, hvor nedenstående elementer identificeres. 

Verificeringsfunktionen 

 

Et gennemgående element af hard security er verificeringsfunktionen, som både Instagram, Facebook og 

TikTok opererer med, og som illustreres ved et hvidt flueben i en lille blå cirkel, der er placeret i forbindelse 

med profilens navn. Dette visualiseres i Figur 9 her: 
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Figur 9: Eksemplificering af verificeringsfunktionen på Instagram, Facebook og TikTok 

 

Om verificeringsfunktionen skriver Facebook, at såfremt en side har fået verificeringen, så har platformen 

bekræftet, at det er en ægte side eller profil tilhørende den offentlige person, den berømthed eller det brand, 

som siden eller profilen repræsenterer og udgiver sig for at være (Facebook, 2021b). Samme koncept omhand-

lende verificeringsfunktionens præmis optræder på Instagram og TikTok (Instagram, 2021b; TikTok, 2019). 

Glossier optræder som en samlet global profil på både Instagram (Bilag 18b), Facebook (Bilag 18a) og TikTok 

(Bilag 18c), hvor virksomheden på alle platformene er bekræftet under verificeringsfunktionen. Klarna er at 

finde på både Instagram (Bilag 18b) og Facebook (Bilag 18a), hvor virksomheden lige så er bekræftet under 

verificeringsfunktionen men optræder til gengæld ikke på TikTok med egen brugerprofil. Klarna har ikke en 

dansk Instagramprofil, hvorfor der refereres til den globale profil for hele virksomheden, mens Facebook-siden 

forekommer at være henvendt til det danske marked grundet sproget men linker til den svenske hjemmeside 

(Bilag 18a; 18b). Happn har en profil på Instagram, som er delt med Sverige og Norge og en global virksom-

hedsprofil på Facebook (Bilag 18a). Hvad der er interessant her, er, at Happn er bekræftet under verificerings-

funktionen på Facebook men ikke på Instagram (Bilag 18a; 18b). Happn har ingen brugerprofil på TikTok. 

 

Ifølge Instagram (2021c), der er ejet af Facebook (Dinero, 2020), skal man for at anmode om samt få en 

verificeringsfunktion være en offentlig person, en berømthed eller et brand, og dertil opfylde visse berettigel-

seskrav til kontoen (Instagram, 2021b). Instagram og Facebook beskriver disse krav som følgende: “En veri-

ficeret konto skal være: ægte, unik, komplet og kendt” (Facebook, 2021b; Instagram 2021b). Med henblik på 

den sidste faktor, kendt, gennemgår Instagram i løbet af processen for verificering, hvorvidt personen eller 

brandet er velkendt, ofte søges efter og fremgår af andre nyhedskilder, hvor det ikke er betalt eller promoveret 
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indhold (Instagram, 2021c). Det kan altså argumenteres, at Happn er verificeret på Instagram men ikke på 

Facebook grundet virksomhedens overholdelse af disse krav eller manglen på samme. 

 

Da verificeringsfunktionen netop er et værktøj, der kan hjælpe folk med at finde de ægte sider og profiler, som 

tilhører offentlige personer og brands, kan manglen på denne argumenteres at skabe negative brand associati-

oner og usikkerhed for forbrugerne. Facebook (2021c) skriver det konkret og påpeger, at hvis en side eller 

profil har en verificeringsfunktion, så har platformen bekræftet, at siden repræsenterer det, den giver sig ud 

for. Hvis funktionen derimod ikke er der, er det måske ikke den originale side eller profil (Facebook, 2021c). 

Dertil kan det argumenteres, at manglen på denne funktion, som repræsenterer et element af hard security, 

altså kan skade eller mindske den tillid, som besøgende har til en virksomhedsprofil og til virksomheden selv. 

Facebook (2021d) uddyber dog ovenstående og påpeger, at hvis en virksomhedsprofil ikke opfylder kriterierne 

for en verificeringsfunktion, så findes der andre metoder, der kan indikere, at siden er autentisk. Eksempelvis 

pointeres det, at en virksomhed kan linke til Facebook-siden fra en officiel hjemmeside eller en Twitter-konto 

(Facebook, 2021d). Dermed kan det altså argumenteres, at til trods for at Happn er underlagt visse krav for at 

få verificeringsfunktionen, som virksomheden ikke kan opfylde på Instagram, så er der andre måder, hvorpå 

Happn kan fremstå ægte og verificeret på de sociale medier i dens søgen efter tillidsskabelse. 

 

Virksomhedsbeskrivelser 

Kigges der yderligere på den umiddelbare brug af hard security på tværs af partially owned medier, er det 

tydeligt, at Klarna bruger et sprog i dens virksomhedsbeskrivelse på Facebook, der tydeligt indikerer et fokus 

på hard security. Klarna udtrykker sig, til forskel for de to andre casevirksomheder, tydeligt og klart omkring 

både Facebooks generelle politik samt dens egne retningslinjer for virksomhedssiden. Her forsøger Klarna at 

guide forbrugere i ikke at udlevere private oplysninger direkte på siden, i eventuelle usikkerheder og hvordan 

virksomheden kan være til rådighed og hjælpe med at mindske dette (Bilag 18a). Det kan ydermere argumen-

teres, at Klarna hermed eksemplificerer vigtigheden i at henvise til hard security elementer i kommunikatio-

nen, når man opererer i en branche, der er afhængig af personfølsomme oplysninger og har med private pen-

geanliggender at gøre. Dette tydeliggør også en eventuel forklaring på manglen af hard security elementer hos 

en virksomhed som henholdsvis Glossier. Glossier, der sælger forbrugsvarer, kan argumenteres at have mindre 

på spil, når det kommer til personfølsomme oplysninger, hvorfor elementer af hard security på partially owned 

medier negligeres. Dog rejser dette også spørgsmålet, hvorvidt Happns mangel på hard security-elementet 

virksomhedsbeskrivelse har en negativ indflydelse på tillidsskabelse, da virksomheden til en hvis grad også 

opererer med personfølsomme oplysninger om end ikke på helt samme niveau som Klarna. 
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Soft security 

Som introduceret tidligere handler soft security ifølge Trček (2018) og Rasmusson og Jansson (1996) i høj 

grad om, at det er forbrugeres eget ansvar at vurdere, hvorvidt de har tillid til en virksomhed baseret på dens 

omdømme, beslutninger og ageren. En virksomheds omdømme kan argumenteres at have tæt tilknytning til 

dens image, da Keller og Swaminathans (2020) teori om corporate image dimensioner blandt andet indebærer 

vigtigheden af corporate credibility, der repræsenterer det omdømme en virksomhed har opnået. Det kan ar-

gumenteres at soft security kommer til udtryk på flere måder på casevirksomhedernes partially owned medier. 

 

Ifølge van der Merwe og Puth (2014) spiller en virksomheds ageren, symbolske samt faktiske adfærd og selv-

fremstilling en central rolle i skabelsen af tillid. Dertil, som tidligere argumenteret, er det ifølge van der Merwe 

og Puth (2014) vigtigt, at en virksomhed som trustee agerer på konsekvent manér. De påpeger, at en virksom-

hed skal kommunikere og bygge et forhold til dens stakeholdere, hvor den præsenterer sig på en måde, hvorpå 

stakeholdere kan blive bekendte med, hvad den står for (van der Merwe og Puth, 2014). Hertil påpeger van 

der Merwe og Puth (2014), at konsekvens er vigtigt både i symbolsk og faktisk adfærd, eftersom disse er 

indbyrdes forbundet. Vedvarende uoverensstemmelse i budskaber og selvfremstilling vil nemlig ifølge van der 

Merwe og Puth (2014) nedbryde det billede af troværdighed, som en virksomhed ønsker at portrættere. Oven-

stående trækker dermed tråde til både soft security (Trček, 2018; Rasmusson & Jansson, 1996) og corporate 

image dimensioner (Keller & Swaminathan, 2020), og derfor vil følgende afsnit undersøge casevirksomheder-

nes konsekvente brug af elementer af soft security i deres symbolske og faktiske adfærd på tværs af de partially 

owned medier (van der Merwe og Puth, 2014). 

 

Kategori- og virksomhedsbeskrivelse 

Glossier er beskrevet under kategorien helse/skønhed på Facebook (Bilag 18a). En sådan kategorisering præ-

senterer dermed virksomheden på en måde, hvorpå stakeholdere kan blive bekendte med, hvad den står for, 

som van der Merwe og Puth (2014) netop påpeger er vigtigt i skabelsen af tillid. Hertil er Klarna, med henblik 

på at lede forbrugere mod forståelse, beskrevet som finansiel virksomhed på Facebook, hvor Happn beskrives 

som tilhørende kategorierne virksomhed og app-side på Facebook (Bilag 18a).  

 

Glossier har samme virksomhedsbeskrivelse på tværs af alle platforme, hvor den skriver: ”Glossier Inc. is a 

people-powered beauty ecosystem” (Bilag 18a; 18b; 18c). Dette skaber konsekvens samt genkendelighed, hvor 

brugerne hurtigt kan se, at de er havnet det rigtige sted. Dette er netop tillidsskabende ifølge van der Merwe 

og Puth (2014), der pointerer, at konsekvens tilføjer til det billede af troværdighed, som en virksomhed skal 

portrættere i skabelsen af tillid. Med virksomhedsbeskrivelsen lægger Glossier også meget ansvar og en følelse 

af medbestemmelse over på forbrugeren, som dermed skaber et bånd og tilhørsforhold, der antageligt er de-
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signet til at føles dybere end bare et klassisk forbrugsforhold. Dette argumenteres også for at være tillidsska-

bende, og der kan henvises til Findlay (2019), som yderligere understreger denne strategi som Glossier benyt-

ter. Hun påpeger, at dette handler om at fremkalde en form for virkelighedskvalitet i digital kommunikation til 

forbrugere (Findlay, 2019), som det netop er tilfældet ved Glossier. Herfra udspringer termet aspirational 

realness, der er et marketingbegreb, Findlay (2019) belyser, der over det sidste årti har indvundet sig inden for 

den digitale kommunikation af mode- og skønhedsbrands og målretter sig den mediekyndige, kvindelige for-

bruger. Begrebet søger at være forkæmper for normaliseringen af fejl ved stadigvæk smukke kvinder, hvilket 

er et modsvar til det fejlfrie, hegemoniske ideal (Findlay, 2019). Markedsføringen henvender sig ifølge Findlay 

(2019) til forbrugeren som noget familiært, og hun påpeger at “as a trope, it seeks to collapse the distance 

between brand and consumer, constructing a discourse of intimacy and equivalence by drawing the consumer 

into the world of the brand whilst suggesting that she is the brand and that it is her” (s. 553). Dette sammen-

fattes netop i Glossiers virksomhedsbeskrivelse, hvor der skabes forsikring og garanti mellem brand og for-

bruger (Bilag 18a; 18b; 18c), hvilket understøttes yderligere på Glossiers hjemmeside, hvor der er et højt 

forbrugerfokus, som analyseret tidligere. 

 

Klarnas virksomhedsbeskrivelse er derimod ikke konsekvent på tværs af platformene. I Klarnas virksomheds-

beskrivelse på Facebook henvises der til privatlivspolitikker, og hvordan man kan komme i kontakt med virk-

somhedens kundeservice (Bilag 18a). I virksomhedsbeskrivelsen på Instagram derimod, refererer Klarna til 

dens overordnede slogan, som dog ikke er at finde på Facebook-siden: ”We make shopping smooooth. Get 

what you love today, and pay later with Klarna” (Bilag 18b). Herefter tilpasses den skriftlige kommunikation 

til platformen, hvor Klarna uddyber: ”Follow us for inspiration & exclusive deals from your favourite brands” 

(Bilag 18b). Dette kan argumenteres at indikere, at Klarna bevidst vælger at fokusere på platformen Instagram 

i dens kommunikation på sociale medier, samt i markedsføringen af brandet, hvorimod virksomheden bruger 

Facebook-siden som en mellemmand og et vindue til forbrugeres mere specifikke, personlige spørgsmål. 

 

Happns virksomhedsbeskrivelse er som Klarnas ikke konsekvent på tværs af platformene. I Happns virksom-

hedsbeskrivelse på Facebook er der nærmest ingen information udover kategori og et link til app’en (Bilag 

18a). I Happns virksomhedsbeskrivelse på Instagram derimod skrives virksomhedens slogan: ”Find the people 

you’ve crossed paths with” (Bilag 18b). Dermed forbigår Happn, ligesom Klarna, en oplagt mulighed for 

konsekvens og skabelsen af tillid ved manglen på konsekvent brug af sloganet på tværs af platformene. Dertil 

kan det dog argumenteres at til trods for, at profilen er henvendt de nordiske lande, bibeholder Happn dens 

slogan på engelsk for at øge konsekvens til andre medier, hvor sloganet dog forekommer, nemlig på dens 

hjemmeside, som nævnt tidligere i owned-analysen. Dertil er der også konsekvens i virksomhedens henvisning 

til download af app’en på tværs af platformene, som netop også er virksomhedens kerneprodukt og -ydelse 

(Bilag 18a; 18b). 
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Visuelt indhold 

Glossier lægger det samme op på tværs af Instagram og Facebook, hvor Instagram dog opdateres mere hyppigt 

(Bilag 18d). Virksomhedens Instagram-profil er kendetegnet ved en kombination af produktfokus, virksom-

hedsfortællinger, medarbejderfokus, memes, how-to’s og reposts af forbrugeres billeder og videoer, som både 

viser forbrugerne selv og produkterne (Bilag 18e). Dertil fokuserer Glossier også på andre områder, der ikke 

er produktspecifikke, såsom fokus på at belyse virksomheder grundlagt af minoriteter (Bilag 18f). Til trods for 

at Glossier lægger det samme indhold op på tværs af platformene, er der dog forskel på indholdet om end det 

stadigvæk er kopieret platformene imellem. På Facebook holder Glossier sig til at være produkt- samt medar-

bejderspecifik (Bilag 18d; 18g), hvor dette indhold på Instagram er blandet med memes og et stort forbruger-

fokus (Bilag 18e). Dette forbrugerfokus og reposting finder endvidere også plads på Glossiers TikTok, hvor 

virksomheden netop bruger en blanding af egne videoer, når det kun er produkterne i fokus, men ellers i høj 

grad benytter sig af, at reposte andre brugeres videoer hvori virksomheden eller produkterne nævnes (Bilag 

18h).  

 

Med henblik på ovenstående kan det dertil argumenteres, at Glossier, udover at få gratis indhold til dens pro-

filer, også mindsker barrieren mellem virksomheden og forbrugerne. Muligheden som Glossier har skabt, med 

dens iscenesættelse af forbrugerne på virksomhedens hjemmeside og forskellige sociale medier, øger antage-

ligt lysten for forbrugerne til at lave og dele dette indhold i første omgang. Ifølge Cornelissen (2017) kan 

digitale medier i høj grad bruges som et selvrealiserende medium, hvor det er muligt at skabe og forme egen 

virkelighed til fordel for eget formål. Dette understøttes af Findlay (2019), der, som nævnt tidligere, påpeger 

denne strategi virksomheder benytter, hvori der vælges at fremhæve visse forbrugere og disses billeder på et 

brands Instagram-profil, hvor forbrugeren bliver en del af brandet og omvendt. Der forekommer dermed et 

kollaps i distancen mellem image og forbruger, hvor Glossier med denne strategi, ifølge Findlay (2019), fore-

slår til dens målgruppe, at de kan være en del af virksomhedens fællesskab, og hvad den mener er en cool 

forbruger. Alt det kræver, at personificere den idealiserede position som de der portrætteres har, er bare at købe 

produkterne (Findlay, 2019). Glossier indikerer dermed med denne type markedsføring, at den symbolske 

betydning af et produkt ikke kun overføres til forbrugeren men også forandrer forbrugeren (Findlay, 2019). 

Dermed får forbrugerne netop mulighed for at realisere sig selv og fostre selvfremstilling ved at indgå som del 

af Glossiers sider og profiler på tværs af medier. Det kan dermed argumenteres at Glossier skaber konsekvens 

ved at integrere dens visuelle kommunikationsindhold på tværs af de partially owned medier, eftersom virk-

somheden bevidst tilpasser dens kommunikation og indhold til de forskellige sociale medier men samtidig 

søger at opbygge konsekvens i søgen efter tillidsskabelse. 

 

Klarna er meget aktive på Instagram, hvor indholdet består af en kombination af konkurrencer, memes og 

reklamespots, herunder fokus på både online og fysiske samarbejdspartnere (Bilag 18i). Især Klarnas brug af 
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memes indikerer et ønske om at møde forbrugerne, hvor de er og ramme dem gennem, hvad der er af interesse 

lige nu med aktuelle popkulturelle referencer (Bilag 18i). Klarna har ikke opdateret dens Facebook-side mere 

end et par gange om året de seneste år (Facebook, 2021e). Dog benytter virksomheden sig af virksomhedsbe-

skrivelsen på Facebook til at lede brugere videre til egne kanaler grundet nødvendigheden af fortrolighed i 

forhold til private oplysninger (Bilag 18a). Klarna har heller ikke egen profil på TikTok men befinder sig som 

Glossier i stor grad på platformen i form af andre brugeres videoer. Klarna reposter ikke disse videoer på en 

profil. Til trods for den manglende virksomhedsprofil forekommer der dog stadig meget brugeraktivitet om-

kring virksomheden, som eksemplificeres ved brugen af #klarna, som er benyttet 20,7 millioner gange (Bilag 

18j). 

 

Det kan argumenteres, at manglen på konsekvens ved Klarnas tilstedeværelse på partially owned medier fak-

tisk er et bevidst valg. Eftersom brugere på Facebook ledes videre til virksomhedens egne kanaler grundet 

behovet for fortrolighed, kan det argumenteres, at Klarna, ved brug af Facebook-siden og de få årlige opdate-

ringer, sørger for at facilitere en nem adgang for hurtig kontakt. Dermed forsøger Klarna at imødekomme 

forbrugernes behov, mens virksomheden også søger at fremstå tillidsskabende ved umiddelbart at vise, at den 

passer på informationer og ved at dirigere folk væk fra de offentlige muligheder for kontakt, som Facebook 

indbyder til. Det kan dermed argumenteres, at Klarna på nogle punkter søger at skabe konsekvens ved at inte-

grere det visuelle indhold på tværs af platformene men at nedprioriteringen af Facebook, kan risikere at have 

negativ indflydelse på den ellers forsøgte tillidsskabelse. 

 

Happn havde indtil november 2020 en dansk Instagram-profil, som nu er slået sammen med Sverige og Norge 

til en fælles nordisk Instagram-profil (Bilag 18k). Profilen er udgjort af en blanding af memes, brugerhistorier 

og quotes, hvor virksomheden blandt andet henviser til aktuelle popkulturelle fænomener, såsom Netflix-se-

rien Bridgerton og sangeren Justin Bieber (Bilag 18l). Dette indikerer et ønske om at møde forbrugerne, hvor 

de er og ramme dem gennem, hvad der er af interesse lige nu. Til trods for de mange følgere på Facebook, er 

der næsten ingen aktivitet fra Happn på siden. Seneste opslag er et opdateret profilbillede og coverbillede fra 

november 2019 (Facebook, 2021f). Derfor kan det argumenteres, at Happn har taget et aktivt valg om, at det 

er nødvendigt at være til stede på Facebook, men at det ikke er her de store kommunikations- og markedsfø-

ringsmæssige tiltag bliver søsat. I stedet fungerer Facebook-siden for Happn, som en mellemmand til virksom-

hedens app, der netop også er centrum for virksomhedens produkt og ydelse. Happn har ikke egen profil på 

TikTok men nyder også godt af andre brugeres videoer, hvori virksomheden fungerer som fokuspunkt. Til 

trods for den manglende virksomhedsprofil er #happn brugt 29,4 millioner gange (Bilag 18m). Det kan derfor 

argumenteres at Happn, i modsætning til Glossier og Klarna, ikke aktivt søger at skabe konsekvens ved at 

integrere dens visuelle kommunikationsindhold på tværs af partially owned medier, hvilket netop ifølge van 
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der Merwe og Puth (2014) kan gøre skade på det billede af troværdighed, som virksomheden ønsker at por-

trættere i dens søgen efter tillidsskabelse. 

 

Farver og logo 

Glossier benytter samme lyserøde farve og logo på tværs af de forskellige platforme (Bilag 18a; 18b; 18c), 

hvilket både understøtter brandets identitet men også netop konsekvens og genkendelighed, som kan argumen-

teres at skabe tillid til profilen på de givne platforme samt til virksomheden. Klarna er også konsekvent i 

brugen af farve og logo på tværs af Instagram og Facebook, hvor virksomheden, ligesom Glossier, er tro mod 

brandets identitet og bruger den lyserøde signaturfarve og logo konsekvent (Bilag 18a; 18b). Dette er lige så 

tilfældet på tværs af de platforme, Happn opererer på, hvor virksomheden også bruger dens blå signaturfarve 

og logo (Bilag 18a; 18b) til at skabe genkendelighed og dermed øge tilliden til, at det er virksomheden, der 

står bag driften af profilen og siden. Dermed kan det argumenteres, at fælles for alle casevirksomheder på 

tværs af brancher er, at de søger at skabe konsekvens ved brug af logo og genkendelige farver for virksomheden 

angiveligt for at virke tillidsskabende.  

  

Associationer skabt af tilstedeværelsen på partially owned medier 

Som påpeget af Keller og Swaminathan (2020) afhænger et corporate image af en række forskellige dimensi-

oner og associationer, som kan være af indflydelse på netop dette. I det følgende afsnit undersøges, hvilken 

indflydelse virksomhedernes konsekvente brug af elementerne inden for soft og hard security kan have på den 

enkeltes corporate image og dertil brand equity. 

 

Det kan argumenteres, at Glossiers visuelle indhold på platformene skaber associationer hos forbrugere til et 

specifikt produktattribut, til brugertypen og til brugssituation, som hører ind under dimensionen produktattri-

butter og -fordele. Klarna udviser ikke samme fokus på produkt, hvilket giver god mening eftersom virksom-

heden tilbyder en service, hvor andre virksomheders produkter er i fokus. Happn har ej heller et håndgribeligt 

produkt ud over app’en at henvise til. 

 

Hertil kan Glossiers tilstedeværelse på TikTok ses som innovativt, hvilket er en af de vigtigste corporate image 

associationer under produktdimensionen. Med denne tilstedeværelse og egen profil på platformen fremstår 

Glossier netop som moderne og up-to-date, hvilket hører under associationen at være innovativ. Ifølge Keller 

og Swaminathan (2020) kan en sådan association have indflydelse på corporate credibility, da forbrugere ikke 

kun anser en virksomhed med et innovativt corporate image som en ekspert men også som troværdig og like-

able. Hertil kan det derfor også argumenteres, at med Klarnas og Happns manglende tilstedeværelse på TikTok 

i form af egen brugerprofil, så mister de en oplagt mulighed for skabelsen af en innovativ image association, 

og dermed en mulighed for skabelsen af tillid. Det kan dog argumenteres, at Klarnas og Happns brug af diverse 
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aktuelle, popkulturelle referencer og memes, skaber en innovativ image association, da virksomhederne der-

med anses som moderne og up-to-date, hvilket forstærker, at forbrugere ser virksomhederne som troværdige 

og likeable. 

 

Ydermere opfylder Glossiers fokus på andre sager, der ikke er produktspecifikke endnu en corporate image 

dimension, nemlig værdier og dertilhørende programmer. Det er en dimension, der ifølge Keller og Swami-

nathan (2020) netop reflekterer en virksomheds værdier, tiltag og initiativer, som ikke altid relateres direkte 

til produkterne, men som fokuserer på handlinger inden for blandt andet sociale- og politiske områder. Glossier 

kan derfor argumenteres at skabe en socially responsible corporate image association, der, som Keller og 

Swaminathan (2020) beskriver, portrætterer virksomheden som en enhed, der er bidragsydende til lokale for-

eninger, støtter sociale aktiviteter og generelt forsøger at forbedre samfundets velfærd som helhed. 

 

Glossiers fokus på medarbejdere på sociale medier viser dertil virksomhedens opfyldelse af dimensionen men-

nesker og forhold, hvor Keller og Swaminathan (2020) netop påpeger, at en virksomhed kan bruge medarbej-

dere til at forbedre og forstærke brand image. Derudover skaber Glossiers fokus og brug af forbrugeres indhold 

på platformene en customer-focused corporate image association, som ifølge Keller og Swaminathans (2020) 

skaber forbrugeropfattelsen, at virksomheden er lydhør, modtagelig, samt tænker på dens forbrugere, som 

dermed føler at deres mening vil blive hørt, og at virksomheden har deres bedste interesse for øje. Det er også 

tydeligt, at dette ikke er en strategi, som Klarna eller Happn har valgt at følge på samme manér i deres færden 

på partially owned medier. Det kan dog argumenteres, at Klarnas visuelle indhold omhandlende samarbejds-

partnere og -virksomheder, skaber en association, der hører ind under mennesker og forhold dimensionen 

(Keller og Swaminathan, 2020), og at virksomhedsbeskrivelserne på Facebook, der leder brugere videre til 

egne kanaler grundet nødvendigheden af fortrolighed i forhold til private oplysninger, skaber et indtryk af god 

service, som indgår i skabelsen af en customer-focused corporate image association (Keller og Swaminathan, 

2020). 

 

Ifølge Keller og Swaminathan (2020) afhænger dimensionen corporate credibility af tre faktorer. Det kan 

argumenteres, at casevirksomhedernes fokus på forbrugerbehov, kategoriseringer og virksomhedsbeskrivelser 

samt brug af verificeringsfunktionen, skaber den ene af de tre associationer, nemlig corporate trustworthiness, 

da virksomhederne søger at fremstå dependable og sensitive to consumer needs. Dertil kan kategoriseringerne 

og virksomhedsbeskrivelserne argumenteres at udvise associationen corporate expertise, også tilhørende cor-

porate credibility, der netop indebærer at virksomheden er i stand til at sælge produkter og udføre service 

(Keller & Swaminathan, 2020). I dimensionen corporate credibility indgår også corporate likeability. Hertil 

kan det argumenteres, at virksomhedernes fokus på innovativitet ved brug af aktuelle referencer og memes; 

konsekvente brug af farver og logo; samt Glossiers fokus på at iscenesætte forbrugerne i rampelyset, skaber 
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associationen corporate likeability. Keller og Swaminathan (2020) påpeger netop, at denne omfatter det om-

fang, forbrugere ser virksomheden som værende likeable, attraktiv, prestigiøs og dynamisk. Dermed skabes 

den sidste association, der udgør dimensionen corporate credibility, og det kan derfor argumenteres, at alle 

casevirksomhederne på egen måde opfylder associationer, der skaber corporate credibility. 

 

4.2.3. Earned medier 

Følgende afsnit vil søge at dække, hvordan der kommunikeres til målgruppen gennem earned medier. Det er 

den medietype, der er bemærket for at være den mest troværdige kilde for information (Cornelissen, 2017), 

hvorfor det er betydeligt af afdække, hvordan kommunikationen derigennem udfolder sig. Derfor vil den føl-

gende analyse først og fremmest undersøge, hvordan nyhedsmedier kommunikerer om casevirksomhederne, 

og hvordan casevirksomhederne selv bidrager til denne kommunikation. Denne del vil tage afsæt i analysear-

bejdet af nyhedsartikler i Nvivo. Derefter vil der følge en analyse af online earned medier blandt forbrugere, 

som undersøges gennem brugerplatformen Trustpilot, hvor også denne analyse vil undersøge nærmere, hvor-

dan casevirksomhederne bidrager til det samlede indtryk her. 

 

Mediebilledet 

For den almene dansker fremstår earned medier, eksempelvis nyhedsmedier og historier derpå, mere trovær-

dige, fordi en tredjepart ofte vil fremstå mere objektiv end en virksomhed selv (Cornelissen, 2017). På trods 

af dette kan det argumenteres, at den type earned medier, som angår medielandskabet faktisk i høj grad har en 

mere subjektiv karakter. Det kan argumenteres, da virksomheder i høj grad influerer nyhedshistorier gennem 

intensivt pressearbejde. I de fleste virksomheder finder man en inkorporeret PR-afdeling eller et tilknyttet PR-

bureau, der arbejder på at sælge historier ind til pressen, de så kan bringe i deres respektive nyhedsmedier 

(Hjetting, 2013). Man kan på den måde argumentere for, at det i høj grad er virksomhederne selv, der står til 

ansvar for, hvad medierne siger om dem, og hvor ofte deres historier bringes i medierne. Lykkes det en virk-

somhed at blive udgivet via earned medier, kan det bidrage til at placere virksomheden som thought leader, 

hvilket betyder, at de bliver opfattet som i stand til at introducere nye ideer og påvirke andre i branchen til at 

træffe bestemte beslutninger, og øge kendskabet til dens brand, hvorfor netop virksomheder arbejder intensivt 

med pressearbejdet (Faurby, 2021). Alligevel er det i sidste ende nyhedsmedierne selv, som træffer beslutnin-

gen om, hvilke historier der skal bringes, og hvilke der undlades; samtidig med at de også har friheden til at 

formulere indholdet alt efter, hvad de vurderer passende (Faurby, 2021). Netop på grund af denne tvetydige 

forståelse og funktion af nyhedsmedier er det interessant at undersøge mediebilledet for de tre casevirksomhe-

der og samtidig også have for øje, hvordan casevirksomhederne selv bidrager til og påvirker det. 
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Perspektiver og fokus 

For Glossier er det tydeligt, at artiklerne, som brandet nævnes i, især beskæftiger sig med en tematisering af 

skønhed. Det understøttes ved, at artiklerne præsenterer gode råd og generelle anbefalinger for sundhed, for-

tællinger og personlige anbefalinger samt trends og tendenser inden for skønhed (Bilag 20a). Disse perspekti-

ver fylder gennemsnitligt henholdsvis 39,91%, 30,87% og 28,59% af de fulde artikler, som tematiserer netop 

disse perspektiver (Bilag 20a). Artiklerne debatterer altså volumenmæssigt nogle helt overordnede perspekti-

ver af skønhed i de artikler, hvor Glossier nævnes, frem for eksempelvis at holde et koncentreret fokus på 

konkrete sager og brands. Kigger man nærmere på de konkrete tilfælde, hvor Glossier nævnes, er det iøjnefal-

dende, at virksomheden volumenmæssigt ikke fylder meget i artiklerne. Samlet set fylder information og per-

spektiver på Glossier gennemsnitligt kun 1,88% af de artikler, som virksomheden nævnes i (Bilag 20a). Der 

er altså ikke tale om lange paragraffer og afsnit om Glossier, men nærmere meget kortfattet omtale af skøn-

hedsbrands og -produkter i artiklerne. Konkrete Glossier-produkter nævnes gennemsnitligt 1,8 gange per arti-

kel (Bilag 20a), men produkterne uddybes ikke yderligere og fylder derfor kun gennemsnitligt 0,22% af de 

undersøgte artikler (Bilag 20a), hvilket altså er en betydelig lille del af de fulde artikler. Der er derudover ikke 

fokus på Glossier som virksomhed, da kun én ud af 20 artikler nævner henholdsvis virksomhedens fortælling, 

værdiansættelsen, grønne tiltag eller Into the Gloss (Bilag 20a). Ultimativt lader det altså ikke til, at skønheds-

brands kan optage meget omtale i mediebilledet, andet end meget kortfattet, men at de i høj grad bliver brugt 

som eksempler i større sammenhænge. 

 

Karakteristisk for det mediebillede, som Klarna indgår i er, at der er plads til dybe og fokuserede perspektiver. 

Generelt set har artiklerne et konkret fokus, hvortil der trækkes tråde til større perspektiver og markeder. Det 

kommer eksempelvis til udtryk ved, at en betydelig del af de artikler, som Klarna nævnes i, faktisk har et 

centreret fokus på Klarna og dertil trækker tråde ud til det generelle erhvervsliv. I over halvdelen af artiklerne 

(51,85%) nævnes Klarnas værdiansættelse eller resultater for virksomhedens performance (Bilag 20b). Tilsva-

rende er der i lige godt en tredjedel af artiklerne (29,63%) fokus på enten ejerforholdene, bestyrelsen eller 

investorer af virksomheden (Bilag 20b). Begge perspektiver udgør også i flere af tilfældene udgangspunktet 

og ståstedet for artiklerne (Bilag 20b). Det er tydeligt, at de netop præsenterede perspektiver udfoldes i høj 

grad i de konkrete artikler. Det begrundes ved at eksempelvis ejerforholdene, bestyrelsen og investorer gen-

nemsnitligt fylder 7,83% af de respektive artikler (Bilag 20b), hvilket kan argumenteres at være en høj gen-

nemsnitlig del af en hel artikel for et konkret perspektiv for en virksomhed. Det giver et samlet indtryk af, at 

artiklerne for Klarnas vedkommende er målrettede. Yderligere ses det også, at Klarna bruger dens stemme i 

medierne og bidrager med perspektiver og holdninger gennem citater, i hvad der svarer til hver femte artikel 

(18,52%) (Bilag 20b). Det indikerer, at Klarna forsøger at præge mediebilledet ved at søge at sætte en retning 

for, hvordan virksomheden portrætteres, og hvad der skal være fokus på, i artiklerne om virksomheden. Dette 

kan argumenteres for netop at være et forsøg på tillidsskabelse over for modtagerne af budskabet. 
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Happn indgår i et mediebillede, som trækker lidt på de forskellige måder, hvorpå Glossier og Klarna indgår i 

medielandskabet. Det er tydeligt, at artiklerne som Happn nævnes i, især kortlægger større perspektiver. Det 

understøttes af, at følgende perspektiver går mest igen på tværs af artiklerne: COVID-19 (45,83%), generel 

viden om adfærd og sundhed (41,67%), gode tips og perspektiver på god adfærd til dating og datingapps 

(37,5%) samt dating under COVID-19 (33,33%) (Bilag 20c). Artiklerne søger altså at skabe mening i større 

perspektiver og inddrager i den kontekst eksempelvis Happn til at eksemplificere visse tendenser. Hvad der 

også er bemærkelsesværdigt ved Happns tilstedeværelse i mediebilledet er, at Happn i halvdelen af artiklerne 

nævnes sammen med Tinder (Bilag 20c), hvilket understøtter, at disse to konkrete brands hyppigt inddrages 

for at eksemplificere dating-apps. Yderligere bidrager Happn med undersøgelser og statistikker i 41,67% af 

artiklerne (Bilag 20c), hvilket er et tegn på, at virksomheden prøver at skabe en form for værdi og have en 

stemme i medielandskabet. Dette forsøges gennem et tillidsskabende værktøj, i dette tilfælde altså den stati-

stiske vinkel, som kan argumenteres at have rød tråd til teorien om hard security. Happn bidrager også med 

perspektiver gennem ytringer og citater i 25% af artiklerne (Bilag 20c), som er en mere blød kommunikations-

form, hvilket indikerer, at virksomheden søger at have en stemme i medielandskabet og præge agendaen. Gen-

nem disse to værktøjer er det altså tydeligt, at Happn forsøger at fremstå som en ekspert, hvilket i høj grad kan 

ses som et forsøg på at tilegne sig en stærk position og troværdighed. Yderligere nævnes fortællinger og bru-

geroplevelser i 20,83% af artiklerne (Bilag 20c) og udgør gennemsnitligt 17,84% af indholdet i den enkelte 

artikel (Bilag 20c). Disse fortællinger og brugeroplevelser bidrager med konkrete eksempler på større perspek-

tiver, som læserne kan relatere til, og som kan bidrage med et troværdigt og tillidsskabende perspektiv til 

artiklerne. 

 

Ordvalg 

En analyse af de konkrete ord, der bruges til at skabe en fortælling om vigtige perspektiver i artiklerne, bidrager 

med et klart billede af kommunikationen, der angår casevirksomhederne. Dette billede støtter især op om 

ovenstående analyse af perspektiver og fokus for artiklerne men bidrager også med nye perspektiver for kom-

munikationen, som vil blive uddybet herunder. 

 

For artiklerne der angår Glossier, er det tydeligt, at de ord der indgår, spænder bredt. Det er den af de tre 

casevirksomheder, hvis ordoptælling giver det mest diversificerede billede. Ved at undersøge hvilke ord der 

går igen i alle artiklerne danner der sig et klart billede af, at artiklerne tematiserer skønhed på forskellige måder. 

Det gør de blandt andet ved især at henvise til forskellige skønhedsprodukter, skønhedsmærker, produktfunk-

tioner, skønhedsikoner og kropsområder for skønhedsprodukter (Bilag 21a). Det er nemlig de kategorier, hvor 

der er flest ord, som går igen i de konkrete artikler (Bilag 21a; 21b). De ti ord som går igen flest gange i de 

artikler, som nævner Glossier er: huden, produkter, makeup, hud, Glossier, mascara, Estée Lauder, skønhed, 
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kvinder og Marie Thomsen (Bilag 21b). Der er altså tale om en række artikler, der omfavner forskellige aspek-

ter af skønhed, og hvor Glossier nævnes i en sammenhæng, der også placerer brandet blandt andre skønheds-

brands, -produkter og -ikoner. 

 

De artikler, der angår Klarna, fremstiller et helt andet mediebillede, hvor der lægges langt mere vægt på bran-

chespecifikke ord relateret til virksomhedsresultater og nationaliteter (Bilag 21c). De ti ord der går igen flest 

gange i de artikler, som nævner Klarna, er: Klarna, systemer, svenske, Danmark, mia., dansk, virksomhed, 

Anders Holch Povlsen, danske og fintech (Bilag 21d). Det er for de statistiske beregninger for Klarna fremhæ-

vet, at de ord, som går igen, udgør en større del af artiklerne, end hvad der ses hos de andre casevirksomheder. 

Et eksempel på dette er, at ordet Klarna går igen 91 gange i de pågældende artikler, hvilket svarer til at ordet 

udgør 0,85% af alle talte ord i artiklerne (Bilag 21d). Til sammenligning er Glossier eksempelvis nede på 

0,30% for det mest hyppigt talte ord (Bilag 21b). Derudover er denne casevirksomhed den eneste af de analy-

serede virksomheder, hvis navn er det ord, som går igen flest gange på tværs af alle artiklerne (Bilag 21b; 21d; 

21f). 

 

De kontekster som Happn nævnes i er tydeligt præget af en generel debat om dating i Danmark. Der bruges 

mange forskellige ord til at belyse relationer, dating-platforme, kærlighed og dating-adfærd (Bilag 21e). Der-

udover er ordkategorien, der omfavner ord, som har en kobling til undersøgelser og statistikker, også en bety-

delig rolle (Bilag 21e), hvilket understøtter ovenstående analyse. De ti mest brugte ord i artiklerne, som nævner 

Happn er: dating, date, tid, mennesker, hinanden, app, forhold, Tinder, dating-apps og procent (Bilag 21f). 

Ud fra disse ord er det tydeligt, at artiklerne i større grad angår en overordnet samtale om dating og digitalise-

ring af selvsamme. Det er samtidig også fremtrædende at Tinder nævnes flere gange end Happn selv, hvilket 

også understøtter, at disse to konkrete brands hyppigt inddrages for at eksemplificere dating-apps. 

  

Forbrugerbilledet 

En stor del af online earned medieomtale skabes direkte af brugere. Dette sker blandt andet gennem bruger-

platformen Trustpilot. Den følgende analyse vil søge at afdække, hvordan casevirksomhederne bidrager til det 

samlede indtryk på Trustpilot - og deraf også det samlede indtryk af dem selv - som ellers er brugergenereret. 

Ifølge Trustpilot er brugerplatformen et forum for feedback og gennemsigtighed (Trustpilot, 2021a). Trustpilot 

siger selv, at virksomheden “hoster anmeldelser som brugergenereret indhold i et online-community, der er 

åbent og tilgængeligt for alle. Vi tror på, at ved at lade forbrugere dele deres oplevelser, kan det øge gennem-

sigtigheden, opbygge relationer og styrke tilliden mellem virksomheder og forbrugere. Og når virksomheder 

arbejder med deres feedback, deriblandt kritik, kan de vise deres kunder, at de lytter, og dermed styrke kun-

deloyaliteten” (Trustpilot, 2021a).  Det er altså en platform, som er meget relevant for fænomenet for dette 
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studie og vigtig i konteksten af at undersøge, hvordan virksomheder agerer som tillidsskabere i det digitale 

rum. 

 

Det første man møder, når man går ind på en side på Trustpilot er den overordnede gennemsnitlige rating som 

virksomheden har fået gennem anmeldelser på platformen. Glossier har en høj rating på 4,4 ud af i alt 5 (Trust-

pilot, 2021b). Denne rating er baseret på 177 anmeldelser, men værd at nævne i denne sammenhæng er også, 

at det kun er 15 af disse, der er på dansk (Trustpilot, 2021b). Det er altså en meget lille samling af danske 

anmeldelser, profilen holder på. Klarna har en lavere samlet rating på dens side, som ligger på 2,3 ud af i alt 5 

(Trustpilot, 2021c). Ratingen er baseret på 1.327 danske anmeldelser, hvilket altså er en stor stikprøve, der 

indikerer et mere repræsentativt billede af oplevelser med virksomheden (Trustpilot, 2021c). Slutteligt er der 

Happn, hvis gennemsnitlige rating ligger på 1,6 ud af 5 (Trustpilot, 2021d), hvilket er lavest af de tre casevirk-

somheder. Den gennemsnitlige rating er baseret på 75 danske anmeldelser (Trustpilot, 2021d). Ultimativt for-

deler de tre casevirksomheders anmeldelser som illustreret i Figur 10. 

 
Figur 10: Fordeling af Trustpilot-anmeldelser for Glossier, Klarna og Happn 

 

Ovenstående figur viser, at anmeldelserne på Trustpilot er stærkest repræsenteret i yderpolerne for brugerop-

levelsen. Det påviser en antagelse om, at brugere oftest laver en anmeldelse på baggrund af en fremragende 

eller decideret dårlig oplevelse med virksomheden. Det er ud fra ovenstående søjlediagram tydeligt, at forde-

lingen af anmeldelser generelt ikke har en optimal fordeling, når en højere rating indikerer en bedre oplevelse. 

Virksomheder kan i den kontekst tage ejerskab over deres side med anmeldelser på Trustpilot, men de kan 

også vælge at lade være, da det jo netop ikke nødvendigvis er en side, som de selv opretter (Trustpilot, 2021e). 

Det er tydeligt, at Glossier ikke arbejder med den del af Trustpilots essens, som også kommer til udtryk gennem 
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formuleringen “Og når virksomheder arbejder med deres feedback, deriblandt kritik, kan de vise deres kunder, 

at de lytter, og dermed styrke kundeloyaliteten” (Trustpilot, 2021a). I hvert fald ikke på Trustpilot. Glossier 

har rent formelt ikke taget ejerskab for dens side på Trustpilot, og virksomheden har deraf heller ikke besvaret 

nogle positive eller negative anmeldelser på profilen (Trustpilot, 2021b). Klarna har til gengæld taget ejerskab 

over dens Trustpilot-side, og har udover organiske anmeldelser også selv motiveret brugere til at lave anmel-

delser på platformen, angiveligt gennem nyhedsbreve eller i dens app (Trustpilot, 2021c). Ud af de dårlige 

anmeldelser har Klarna dog aktivt været inde og besvare 98% af disse (Trustpilot, 2021c). På den måde signa-

lerer Klarna altså, at virksomheden lytter til anmeldelserne, og at virksomheden har en interesse i at forsvare 

dens produkt. Også når der er positive anmeldelser, besvarer Klarna disse og viser sin værdsættelse for selv 

samme (Trustpilot, 2021c). Til trods for at Happns profil på Trustpilot er tilegnet virksomheden, altså at virk-

somheden rent formelt har taget ejerskab over siden, så har virksomheden ikke besvaret nogle af de negative 

anmeldelser de sidste 12 måneder (Trustpilot, 2021d). Det kan vurderes kritisk, da der ligger mange negative 

anmeldelser på platformen, som primært angår 1) at brugerne har haft ubehagelige oplevelser med profiler på 

appen, 2) at de er frustrerede og uforstående over for datasikkerheden og 3) at de har problemer med betaling 

(Trustpilot, 2021d). Ultimativt indikerer ovenstående analyse, at virksomheder, der rangerer lavt på Trustpilot 

og hvis gennemsnitlige rating er baseret på en stor stikprøve, indgår og deltager mere i aktiviteten på dens 

Trustpilot side. Det kan ræsonneres med, at anmeldelserne på siden stiller en større risiko for virksomheden, 

hvorfor det er vigtigt at imødekomme i søgen efter tillidsskabelse. 

 

4.2.4. Når medier blandes 

Frem til nu har analysen taget udgangspunkt i kommunikation på owned, partially owned og earned medier. 

Der findes dog systematisk eksempler på kommunikation, der ikke kan begrænses til en konkret medietype. 

Et konkret og relevant eksempel på dette er influencere, som netop kan argumenteres at falde under både 

partially owned, earned og paid medier. Når virksomheder vælger at bruge influencere i deres kommunikation 

i medielandskabet, arbejder hver type af medie sammen og øger effektiviteten blandt hinanden, da influencer 

marketing kombinerer alle fordelene fra hver medietype (Tobin, 2017). Influencere kan argumenteres at tilhøre 

partially owned medier, da disse netop beskriver de sociale medier, hvor influencere ofte har deres daglige 

gang. Makro influencere, som netop sidestilles med celebrities, får generelt betaling for det indhold de laver 

og poster (Dreyer, 2019), og de vil i denne sammenhæng høre under paid. Mikro influencere kan derimod 

argumenteres at være et sted mellem earned og paid omtale, da de ofte modtager gaver og produkter gratis 

mod den forudsætning, at de deler indhold omkring det modtagede (Dreyer, 2019). Altså er mikro influenceres 

promovering ikke helt uskyldigt earned men ej heller ofte paid i andet end produkterne eller servicen, der 

ønskes promoveret. Dette placerer dem imellem medietyperne, hvilket også kan være forvirrende for modta-

geren, i forhold til om anbefalingen er oprigtig, og hvorvidt der er tale om skjult reklame (Forbrugerombuds-

manden, 2018). 
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Luhmann (1979) påpeger, at selvfremstilling fungerer som en central forudsætning for at opnå personlig tro-

værdighed. Influencere kan derfor argumenteres at være et element af soft security, da influenceres selvfrem-

stilling i virksomheders kommunikation i høj grad kan argumenteres at have indflydelse på virksomheders 

omdømme og dermed på forbrugernes tillid. 

 

Inden indblik i casevirksomhedernes brug af influencere er det nødvendigt først at introducere Keller og 

Swaminathans (2020) pointer om celebrity endorsement og sociale influencere. Keller og Swaminathan (2020) 

påpeger, at rationalet bag en strategi med brug af velkendte og beundrede individer er, at vedkommende kan 

tiltrække opmærksomhed til eller forme opfattelser af et brand på baggrund af den viden, forbrugere har om 

vedkommende. Håbet ved sådan en strategi er, at fans af personen også vil blive fans af produktet eller ser-

vicen, der promoveres eller omtales. En celebrity endorser skal ifølge Keller og Swaminathan (2020) i særde-

leshed have et højt niveau af synlighed og et rigt sæt af potentielt brugbare associationer, bedømmelser og 

følelser. Ideelt skal influenceren være credible i forhold til ekspertise, troværdighed og likability, samt have 

specifikke associationer der indeholder potentiel produktrelevans (Keller & Swaminathan, 2020). 

 

Dette fører videre til sociale influencere som nye celebrities. Hertil påpeger Keller og Swaminathan (2020) 

netop brugen af social media celebrities i markedsføringen af brands. De omtaler, at udover makro influencere 

med en stor følgerskare på sociale medier, er der også flere non-celebrity eller mikro influencere, der bærer 

stor indflydelse på sociale medier. Til dette påpeger Keller og Swaminathan (2020), at nutidens forbrugere har 

mere tillid til normale mennesker, fordi deres anbefaling fremstår at være drevet af oprigtig ekspertise og ikke 

blot profit. Dermed tager influencere i stigende grad pladsen fra traditionelle celebrity endorsement strategier 

som en mere autentisk måde for virksomheder at forbindes med mindre publikummer og målgrupper (Keller 

& Swaminathan, 2020).  

 

Glossier bruger en blanding af makro og mikro influencere, blandt andet den danske mikro influent Yasmin 

Medina, samt celebrities og makro influencere såsom den amerikanske skuespillerinde Phoebe Dynevor (Bilag 

19a). Dog udnytter Glossier også i høj grad den omtale, som virksomheden får earned gennem forbrugere, der 

ønsker at fremvise at de ejer produkter fra Glossier (Bilag 18e; 18f), således at de kan blive vist på virksom-

hedens sociale medier, som tidligere beskrevet. Dermed er det ikke kun de mikro og makro influencere, som 

Glossier sender produkter til, der står for at markedsføre brandet, men også den almene forbruger. Ifølge Keller 

og Swaminathan (2020) passer det ind i det faktum, at nutidens forbrugere har mere tillid til normale menne-

sker, non-celebrities og mikro influencere, fordi deres anbefalinger fremstår at være drevet af oprigtige hold-

ninger. Til Glossiers brug af influencere kan der dertil endnu en gang trækkes tråde til Findlay (2019), som 

netop omtaler brugen af illusioner i strategi og i skabelsen af aspirational realness. Der skabes nemlig ifølge 

Findlay (2019) en bestemt illusion på sociale medier omkring hverdagen og det reelle gennem omhyggeligt 
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konstruerede diskursive og æstetiske strategier. Her henvises der til, at der på sociale medier er en repræsen-

tation, hvor det virkelige og reelle understøttes af en myte, som lyder på, at det er muligt at fremstå ubesværet 

fashionabel og cool på et hvilket som helst givent tidspunkt (Findlay, 2019). På sociale medier påtager myten 

sig netop en hverdagsagtig dimension ifølge Findlay (2019). Influencere, mikro som makro, fremfører altså en 

aspirational hverdag, der portrætterer hvordan deres moderne, fashionable og cool tilværelser ser ud. Dermed 

kan det argumenteres, at Glossiers konsekvente omtale fra forbrugere og influencere på tværs af medier, skaber 

en bestemt illusion om hverdagen, som føles opnåelig for alle. 

 

Klarna benytter sig ikke af influencere på egne partially owned medier, men nyder i høj grad af den omtale 

der opnås gennem earned indhold på TikTok (Bilag 18j). Dertil kan det argumenteres at Klarna forbigår en 

oplagt mulighed for yderligere eksponering og skabelse af tillid ved ikke at benytte sig af makro eller mikro 

influencere, hvor virksomheden selv til dels kan hjælpe med at guide budskabet i den ønskede retning. Selv-

følgelig kan den earned omtale, som Klarna får gennem indhold på TikTok, til dels argumenteres at være 

tillidsskabende. Dog kan det dertil argumenteres, at Klarnas manglende brugerprofil på platformen efterlader 

virksomheden sårbar i forhold til at imødekomme eventuel kritik fra forbrugere samt mikro og makro influ-

encere. 

 

Happn benytter sig af makro influencere på Instagram, som eksempelvis den danske realitystjerne Olivia Salo 

og gennem meme-profiler såsom Fantastiskeforældre (Bilag 19b). Dertil benytter Happn sig også af makro 

influencere på TikTok, som eksempelvis YouTuber Camilla Frederikke (Bilag 19c). Som nævnt tidligere opnår 

Happn derudover også omtale gennem earned indhold på TikTok (Bilag 18m). Happn har ikke egen bruger-

profil på TikTok, hvilket, ligesom for Klarna, udgør en risiko for virksomheden i forhold til at kunne respon-

dere på eventuel negativ omtale fra mikro og makro influencere, da der dermed er en mangel på egen stemme 

i eventuelle debatter omhandlende virksomheden. Dog er Happn konsekvent i dens brug af influencere på 

tværs af de partially owned medier, som virksomheden opererer på, hvilket kan argumenteres at være fordel-

agtigt i forhold til tillidsskabelse. 

 

4.2.5. Det intenderede budskab 

For at undersøge de symboler og tegn, som forekommer i casevirksomhedernes visuelle kommunikation om-

handlende tillidsskabelse analyseres et skærmbillede af hver virksomheds forside på deres hjemmeside. Efter-

som casevirksomhederne, både visuelt og skriftligt, viderefører og skaber visse corporate image associationer 

konsekvent på tværs af platforme og medietyper, analyseres ét billede fra hver casevirksomhed som repræsen-

tant for virksomhedens samlede kommunikative encoding jævnfør Hall (1980). De omtalte billeder er fremvist 

i Figur 11. 
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Figur 11: Casevirksomhedernes forside på hjemmesiden 

 

Indkodningen analyseres med inddragelse af Barthes’ (1964) teori om tegn. Efter forbrugeranalysen analyseres 

decoding af samme billeder (Hall, 1980; Barthes, 1964). 

 

Det indkodede budskab 

Som tidligere nævnt påpeger van der Merwe & Puth (2014), at en virksomhed for at fremstå troværdig og 

tillidsskabende skal kommunikere og bygge et forhold med dens stakeholdere, hvortil virksomheden skal præ-

sentere sig således, at stakeholderne kan blive bekendte med, hvad den står for. Hvordan den gør dette, er 

netop ifølge van der Merwe & Puth (2014) gennem brug af ord og symboler, der fortæller stakeholderne om 

virksomheden, således at der skabes shared systems of belief and meaning, som stakeholderne kan fortolke og 

bruge som udgangspunkt til at evaluere virksomhedens karakter og intentioner. Disse shared systems of belief 

and meaning fremført af van der Merwe & Puth (2014) kan dertil sidestilles med Halls (1980) frameworks of 

knowledge. Dette er netop den ene af tre forhold der præsenteres af Hall (1980) som vigtigst for afsenderens 

indkodning og dertil også betingende for modtagerens afkodning. De to andre andre forhold er relations of 

production og technical infrastructure (Hall, 1980). 

 

Måden hvorpå de præsenterede billeder for denne analyse er indkodet er selvfølgelig baseret på formålet med 

meddelelsen. Frameworks of knowledge er hvordan den enkelte virksomhed indkoder billedet med base i den 

selvfølgelighed, at billedet skal fordre en handling, og dertil både ved og tager for givet at forbrugeren kan 

afkode det intenderede formål (Just & Burø, 2010). Det kan dermed argumenteres, at billederne overordnet er 

indkodet med det formål at sælge det illustrerede produkt eller ydelse samt fremme aspekter, der kan generere 
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salg, downloads eller tilmeldinger, og at forbrugerne er klar over dette, når de går ind på hjemmesiden. Dette 

forhold understøttes af relations of production, da både casevirksomhederne, som afsendere, og forbrugerne, 

som modtagere, indgår i sociale sammenhænge, som angiveligt hænger uløseligt sammen med mulighed for 

forståelse (Just & Burø, 2010). Målgruppen er, som beskrevet tidligere, digital natives, og de tre casevirksom-

heder er valgt netop på baggrund af dette, da deres kommunikation henvender sig målgruppen i det digitale 

rum. Dette understøttes af technical infrastructure (Just & Burø, 2010), da alle tre billeder er hentet fra case-

virksomhedernes startside på deres respektive hjemmesider. Både Klarna og Happn gør brug af yderligere 

tekniske hjælpemidler, som modtageren har til rådighed, da de begge henviser til deres respektive apps, hvilket 

yderligere understøtter en technical infrastructure, der kan siges at fremme indkodningen af det intenderede 

budskab. Baseret på dette kan det argumenteres, at de tre forhold, der ifølge Hall (1980) er vigtigst for afsen-

derens indkodning og betingende for modtagerens afkodning, er til stede. Dette muliggør skabelsen af et bud-

skab, der kan aflæses som tilsigtet af målgruppen. Hvorvidt forbrugernes afkodning faktisk er som intenderet, 

og dermed hvilken gruppe modtagerne kan inddeles i baseret på deres afkodning, analyseres efter endt forbru-

geranalyse.  

 

Det visuelle tegn 

Som tidligere nævnt, introducerer Hall (1980) vigtigheden af det visuelle tegn, der fører videre til kulturstudier 

omhandlende semiotikken, hvor virksomheders encoding og modtageres decoding af givne visuelle kommu-

nikationsredskaber kan identificeres og analyseres ved Barthes teori om tegnet (Fausing & Larsen, 1988). 

Barthes (1964) påpeger at et billedes betydning har to fundamentale niveauer: et denotativt, bogstaveligt ni-

veau og et konnotativt, symbolsk niveau. Dertil omtaler han et tredje lingvistisk niveau (Barthes, 1964). Denne 

del af analysen vil tage udgangspunkt i virksomhedernes encoding med brug af de forskellige tegn, hvor virk-

somhedernes indkodede meddelelser og budskab altså vil undersøges. 

 

Denotative meddelelser 

Det denotative niveau består af de elementer, som kan identificeres og bogstaveligt findes på billedet (Fausing 

& Larsen, 1988). Derfor kan en række denotative meddelelser udledes, her vist i Figur 12: 

 
Figur 12: Analyse af denotative meddelelser 
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Konnotative meddelelser 

Det konnotative niveau skabes dertil, når tegn indgår som udtryk i nye tegn, og det danner altså det symbolske 

udtryk (Fausing & Larsen, 1988). Den konnotative meddelelse dannes dermed på baggrund af ovenstående 

meddelelses symbolske betydning (Barthes, 1964). Disse vises her i Figur 13: 

 
Figur 13: Analyse af konnotative meddelelser 
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Lingvistiske meddelelser 

Barthes (1964) omtaler slutteligt det lingvistiske niveau, som repræsenterer alle de lingvistiske tegn og dermed 

lingvistiske meddelelser til stede på et givent billede, hvorfor følgende meddelelser kan udledes; her vist i 

Figur 14: 

 
Figur 14: Analyse af lingvistiske meddelelser 

 

Det samlede intenderede budskab 

Kigges der på de forskellige tegn på de tre billeder, er det tydeligt, at især Glossier i sammensætningen af dens 

denotative og konnotative meddelelser tydeligt skaber en sammenhæng mellem indholdet, altså kvinden og 
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produkterne, og disses symbolske betydning og altså konnotative meddelelse, at produkterne gør en glad. Dertil 

kan det også argumenteres, at Happn indkoder dens denotative meddelelse med den symbolske betydning og 

dermed konnotative meddelelse, at forbrugeren bliver glad af at bruge Happn. Hertil kræver det dog især, at 

forbrugeren deler et framework of knowledge med Happn, da der ikke blandt de denotative og konnotative 

meddelelser fremkommer konkrete tegn på virksomhedens faktiske produkt eller ydelse. Dette er netop i endnu 

højere grad også tilfældet med Klarna, der ikke skaber en lige synlige konnotative meddelelse baseret på dens 

denotative meddelelse, hvilket argumenteret kan gøre afkodningen af budskabet sværere for forbrugeren, end 

det er tilfældet ved Glossier og til dels Happn.  

 

Hvad der hurtigt fremkommer på de tre billeder, er dog den store mængde af lingvistiske tegn, hvorfra de få 

denotative og konnotative meddelelser kan forklares og argumenteres stadig at være indkodet effektivt. Den 

lingvistiske meddelelses rolle er netop ifølge Barthes (1964) at tilføje en bestemt betydning eller retningslinje 

til opfattelsen af billedet, som dermed har en forankrende funktion, der låser betydning og fortolkning. Som 

de tre billeder netop indikerer, gør virksomhederne i høj grad brug af lingvistiske meddelelser til at forankre 

de ønskede konnotative meddelelser. Alle tre casevirksomheder har eksempelvis deres navn placeret øverst på 

deres respektive sider for netop at understøtte, hvilket produkt eller ydelse, der er tale om, hvilket også under-

støtter det framework of knowledge og shared systems of belief and meaning, der skal være til stede for ska-

belsen af tillid (Hall, 1980; van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Glossier benytter sig af lingvistiske meddelelser i form af shop-kategorier, der søger at guide modtageren i, 

hvad virksomheden som afsender kan tilbyde. Dertil bruger virksomheden meddelelsen ”Easy On, Easy off” 

til at beskrive den denotative meddelelses funktion, altså produkterne på billedet med kvinden, for dermed at 

låse betydning og fortolkning for Glossiers konnotative meddelelse, der omhandler at forbrugeren bliver glad 

for produkterne, fordi de er nemme at tage på samt fjerne. Dertil hører også en lingvistisk meddelelse, der søger 

at skabe salg, i form af muligheden for at shoppe det præsenterede. Slutteligt bruger Glossier endnu en lingvi-

stisk meddelelse til at forankre ideen om, at man som kunde bliver del af et eksklusivt fællesskab ved mulig-

heden for tilmelding til ”exclusive first access” via email. 

 

Klarna er derimod yderst afhængige af brugen af lingvistiske meddelelser i understøttelsen af dens konnotative 

meddelelse. Dette kan argumenteres eftersom Klarnas denotative meddelelse ikke indeholder tegn, der speci-

fikt henfører til virksomhedens produkt eller ydelse. Dertil forekommer der heller ikke øjensynligt konnotative 

meddelelser, der kan udledes på baggrund af den denotative. Derfor kan virksomhedens lingvistiske meddelel-

ser, omhandlende at dens nye app giver forbrugerne den shoppingoplevelse, de fortjener, anses som den bæ-

rende faktor i fastsættelsen af virksomhedens intenderede symbolske budskab og altså konnotative meddelelse. 

Søges der vidtstrakt efter en sammenhæng mellem det denotative og konnotative, kan det argumenteres at 
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Klarnas brug af den denotative meddelelse i form af lyserøde skyer/skum, skaber en symbolsk betydning og 

dermed konnotativ meddelelse om at modtageren vil få en fornemmelse af lethed, bliver de kunde hos virk-

somheden. Men denne forståelse argumenteres dog at være kraftigt understøttet og afhængig af den lingvistiske 

meddelelse, der hentyder til en bedre og lettere (som skum eller skyer) shopping oplevelse ved brug af Klarnas 

produkt og ydelse. Dertil søger virksomheden også slutteligt, ligesom Glossier, at skabe tilmelding og salg ved 

brug af lingvistiske meddelelser, der søger at få modtageren til at hente appen eller læse mere. 

 

Happn benytter sig ligesom Glossier af lingvistiske meddelelser til at beskrive, hvad virksomheden kan tilbyde 

modtageren. Hertil spiller virksomhedens slogan ”find the people you’ve crossed paths with” en bærende rolle, 

da den netop forankrer den intenderede konnotative meddelelse. Der trækkes netop tråde mellem den denota-

tive meddelelse, kvinden der smilende vender sig om, og den konnotative meddelelse, at hun gør det, fordi 

Happn muliggør, at hun kan finde dem hun er gået forbi, takket være den lingvistiske meddelelse. Dertil søger 

Happn, som de andre, også at skabe tilmelding og dertil salg ved brug af lingvistiske meddelelser, der søger at 

få modtageren til at downloade app'en eller tilmelde sig. Således bruger Happn slutteligt meget plads på at 

forklare yderligere, ved brug af lingvistiske meddelelser, ved hvilke scenarier deres produkt og ydelse er gavn-

lig at have. 

 

Det kan argumenteres, at virksomhederne alle i høj grad benytter sig af lingvistiske tegn og dermed meddelelser 

med det formål at bidrage til modtagernes forståelse af de få denotative tegns symbolske betydning. Hertil kan 

det fastslås, at den lingvistiske meddelelse altså understøtter og bidrager til skabelsen og forankringen af bille-

dernes intenderede konnotative meddelelse. Dette medfører, at den enkelte virksomhed netop præsenterer sig 

således, at stakeholderne kan blive bekendte med, hvad den står for, hvilket ifølge van der Merwe & Puth 

(2014) netop er tillidsskabende. Således fokuserer casevirksomhederne ved brug af få denotative meddelelser 

at skabe konsekvens og genkendelighed, hvor den lingvistiske meddelelse bestræber at lede mod en bestemt 

fortolkning, som dermed styrer den konnotative meddelelse. Casevirksomhederne skaber dermed shared sy-

stems of belief and meaning gennem brug af ord og symboler, som stakeholderne kan fortolke og bruge som 

udgangspunkt til at evaluere virksomhedernes karakter og intentioner. 

 

4.2.6. Delkonklusion på kommunikationsanalyse 

Baseret på ovenstående analyse kan det argumenteres for, at brugen af visse kommunikationselementer går 

igen på tværs af casevirksomhederne og brancher i skabelsen af corporate image og ikke mindst tillid. Disse 

elementer fungerer som tillidsmarkører. Dog forekommer der lige så mange forskelligheder blandt casevirk-

somhederne og brancherne, som ikke skal ses som en mangel fra de respektive virksomheder men derimod 

som en naturlig diversitet grundet virksomhedernes søgen på imødekommelse af målgruppens præferencer på 

tværs af forskellige brancher og produkter. 
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Med udgangspunkt i afhandlingens to første underspørgsmål er der gennem både teori og analyse søgt at af-

dække hvad tillid er, og hvorfor det er vigtigt for virksomheder at forbrugere er tillidsfulde. Teorien for denne 

afhandling belyser tillidens mange aspekter for at danne et fundament for det videre arbejde med fænomenet. 

For at sammenfatte første del af kommunikationsanalysen vil dette afsnit nu tage udgangspunkt i van der 

Merwe og Puths (2014) teori om virksomheders troværdighed, hvori de fremstiller syv forudsætninger, der 

alle skal være tilstede for tillidsskabelse over for den valgte målgruppe. De syv forudsætninger er som gen-

nemgået tidligere: ability, benevolence, integrity og herunder ethical behavior, identifiability, transparency og 

likeability (van der Merwe & Puth, 2014). 

 

Analysen af casevirksomhedernes kommunikation viser både sammenhænge men også store forskelle i deres 

tilgang til især elementer af hard og soft security. Idet alle virksomhederne tager del i de forskellige medietyper 

muliggør de også en genkendelighed for målgruppen, der er yderst værdifuld. Med udgangspunkt i van der 

Merwe og Puths (2014) forudsætninger er der tydelige markører af ability, benevolence og integrity i alle 

casevirksomhedernes kommunikation. Ability kommer blandt andet til udtryk ved virksomhedernes roller i de 

respektive brancher. Klarna er en bank, Glossier udbyder skønhedsprodukter og Happn faciliterer muligheden 

for at finde kærligheden. Benevolence ses gennem den imødekommenhed og fleksibilitet, som brugere udviser 

overfor hinanden, hvilket er med til at opbygge tillid på en given platform. Virksomheders benevolence og 

integrity vil uden tvivl have en betydning for, hvordan forbrugerne tager imod det produkt eller den service, 

virksomheden forsøger at promovere. Forbrugere nu til dags stiller store krav til de produkter og virksomheder 

de bruger, hvorfor det også er vigtigt, at virksomheder hele tiden lever op til det sæt værdier, der kommunikeres 

eksternt (Wimmer, 2019). Nutidens forbrugere tager det som en selvfølge, at virksomheder lever op til et sæt 

moralske værdier, der til tider godt kan være svære at nå (Wimmer, 2019). Hvis virksomheder, som eksem-

pelvis Glossier, lever op til de bæredygtighedsinitiativer, den beskriver på dens hjemmeside, vil det ræsonnere 

positivt med målgruppen og herved øge tillidsniveauet. 

 

Kigges der på identifiability som en forudsætning for tillid påpeger van der Merwe og Puth (2014) vigtigheden 

af, at virksomheder skaber elementer med familiaritet så de er nemme for målgruppen at afkode. Alle case-

virksomheder arbejder med elementer, der er identificerbare for målgruppen. Det kan dog argumenteres, at et 

brand som Klarna ikke benytter de identificerbare elementer, der typisk ses indenfor den finansielle sektor. 

Det er ikke umiddelbart nemt at afkode, at det er en finansiel løsning, der tilbydes ud fra de lyserøde farver, 

den hurtige tone og yderst fremtrædende grafik. Til trods for dette kommer det stærkt til udtryk gennem earned 

medier, hvilken virksomhed Klarna er, og hvilken kontekst virksomheden opererer i. På hjemmesiderne bruger 

alle virksomhederne deres virksomhedsbeskrivelser til at fortælle om den enkeltes historie og brand. Glossier 

forsøger at sælge dens besøgende skønhedsprodukter og spiller i høj grad på fortællingen om dens grundlæg-
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ger, og hvorfor hun har skabt et community som alle forbrugere kan blive en del af. Udover det forsøger Glos-

sier som den eneste af de tre casevirksomheder at tilpasse dens indhold på sociale medier til netop platformen, 

hvilket argumenteres at være tillidsskabende, da brugere på et bestemt medie formodes at ønske at se indhold, 

der matcher det, der ellers findes på platformen. 

  

At besidde transparency som virksomhed kan både have sine fordele og ulemper. Nutidens forbrugere forven-

ter, at de nemt skal kunne finde ud af, hvordan en virksomhed opererer. Det kan argumenteres, at hvis en 

virksomhed er for ærlig, kan dens konkurrenceevne tage skade, men er en virksomhed for lukket, kan det for 

forbrugerne virke hemmelighedsfuldt, hvad der egentlig foregår. En måde for virksomheder nemt at italesætte 

og vise transparens er ved at forelægge forbrugere intern viden og indsigter, typisk i earned medier, samt 

gennem information, der gør dem trygge, typisk i owned medier. Alle tre casevirksomheder præsenterer ved 

ankomst på deres hjemmesider deres cookie-politik, hvilket selvfølgelig er et krav ifølge lovgivningen på om-

rådet. Dog findes der mange forskellige måder, at gribe det an på. Hos Klarna gøres der meget ud af at præ-

sentere dens datapolitik med visuelle elementer, hvilket kan argumenteres at virke meget overskueligt for en 

ung målgruppe, der er vant til at rykke sig hurtigt fra medie til medie. På den måde fremviser Klarna på en 

enkelt måde, hvordan hard security elementer kan øge trygheden for målgruppen og dermed virke tillidsska-

bende. 

  

Med tilstedeværelsen på sociale medier, som et partially owned medie, fremstår Glossier som moderne og up-

to-date, hvilket medfører at virksomheden fremstår innovativ. Ifølge Keller og Swaminathan (2020) kan en 

sådan association have en effekt på corporate credibility, eftersom de argumenterer, at forbrugere ikke kun 

anser en virksomhed med et innovativt corporate image som en ekspert, men også som troværdig og likeable. 

Det er lige netop det at opnå likeability, der kan ses som en essentiel del i arbejdet med tillidsskabende kom-

munikation. For alle casevirksomhederne gælder det, at de komplekse interaktioner mellem kultur og subjek-

tivitet har det udfald, at forbrugere internaliserer socialt konstruerede idealer og forsøger at kopiere disse, mens 

de oplever disse som deres egne, og ikke som eksterne idømmelser (Findlay, 2019). Derfor argumenterer Find-

lay (2019) også, at den markedsføringsmæssige hensigt er essentiel i effektiviteten. 

  

For at virksomheder kan fremstå tillidsskabende er det ifølge van der Merwe og Puth (2014) vigtigt at fremstå 

konsekvent i deres kommunikation, hvilket de respektive casevirksomheder på hver deres måde forsøger i 

søgen på tillidsskabelse. Dette eksempelvis gennem visuelle aspekter, budskaber, medier og emner specifikke 

for den givne virksomhed og dens branche. Nutidens forbrugere af og i det digitale rum er af en generation, 

der i stigende grad forventer, at virksomheder lever op til det, de siger, de gør (Wimmer, 2019). Det er ikke 

kun miljø-initiativer, der skal stå på mål, det er i høj grad også det indhold der leveres både visuelt og skriftligt.  
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4.3. Forbrugeranalyse 

Frem til nu har vi analyseret virksomheders måder, at fremstå tillidsskabende i det digitale rum. Dette er gjort 

gennem de udvalgte casevirksomheder, der alle har bidraget med et billede af, hvordan tillidsskabende kom-

munikation kan se ud. Men det er vigtigt at forstå, hvem man forsøger at sælge et givent produkt til, eller hvem 

budskabet rettes imod i en tillidsskabende kontekst. Derfor vil kommende del af analysen tage udgangspunkt 

i netop den valgte målgruppe af unge i Danmark født i årene 1990 til 1999 med henblik på at undersøge, hvad 

de ser som tillidsfuld kommunikation i det digitale rum. 

 

Dette analyseafsnit vil tage udgangspunkt i det udførte spørgeskema samt en række enkeltinterviews med per-

soner, der alle er i målgruppen. I strukturen for spørgeskema og interviews er der mindre forskelle i de spørgs-

mål, der er stillet. I spørgeskemaet skulle respondenterne vælge blandt tre for hver branche; casevirksomhe-

derne hver i selskab af to andre virksomheder fra samme branche. Denne forskel kommer blandt andet til 

udtryk gennem interviewguiden (Bilag 8), hvor svarpersonerne bedes tage stilling til visuelle elementer fra de 

tre casevirksomheder samt ét andet eksempel inden for de tre brancher. Eksemplerne til interviewguiden blev 

udvalgt på baggrund af deres placering i resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 22k; 22l; 22m). Vi 

vil i afsnittet referere til gruppen, der har besvaret spørgeskemaet som respondenter og de, der også deltog i 

enkeltinterviews som svarpersoner. 

 

Gennem denne analyse vil resultaterne fra spørgeskemaet og interviewene ikke gennemgås kronologisk men i 

stedet præsenteres med fokus på indholdet. Dette gør vi for at skabe en struktur med fokus på emnet, men også 

for at åbne op for analysen af eventuelle sammenhænge, der kan findes i besvarelserne. Vi har i følgende valgt 

at inddele analysen med fokus på den umiddelbare tillid til det digitale rum; vigtigheden af tillid i de forskellige 

brancher; kanaler og kilder for tillidsskabende kommunikation; og en undersøgelse af hvad elementer af hard 

og soft security har af betydning for tillidsskabelse i det digitale rum. 

 

4.3.1. Overordnet tillid til det digitale rum 

Først synes det oplagt at undersøge målgruppens syn på digital tillid. Derfor startede spørgeskemaet med et 

spørgsmål, hvorvidt respondenterne umiddelbart vil mene, at de har tillid til digitale platforme, herunder hjem-

mesider, sociale medier, webshops, apps og nyhedsbreve. Her svarer 75,56% af respondenterne ja til spørgs-

målet (Bilag 22a). Trček (2018) argumenterer for, at tillid hænger tæt sammen med sikkerhed og deraf også 

tryghed. Derfor blev respondenterne spurgt ind til, hvor trygge de føler sig i tre forskellige digitale situationer. 

Disse tre situationer omhandler, når de bruger sociale netværk (sociale medier, dating-apps og lignende), når 

de shopper online og når de bruger digitale medier (nyhedssider, søgefunktioner og lignende). Respondenterne 

blev præsenteret for fire svarmuligheder: ikke tryg, delvis tryg, meget tryg og helt tryg (Bilag 22b). Med disse 

valgmuligheder fik respondenterne tre muligheder for at nuancere deres tilkendegivelse af tryghed og et enkelt 
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valg, hvis de ikke føler sig trygge i det givne digitale rum. Undersøgelsen viser, at henholdsvis 8,96%, 1,94% 

og 4,36% af respondenterne ikke føler sig trygge, når de bruger henholdsvis sociale netværk, shopper online 

og bruger digitale medier (Bilag 22b). Der er ikke bemærkelsesværdig stor forskel på respondenternes tillid i 

de tre adspurgte situationer, men det giver alligevel et indtryk af, at målgruppen overordnet føler sig trygge, 

når de bevæger sig rundt i det digitale rum. 

 

Sammenlignes svarpersonernes udtrykte tillid til det digitale rum, med de svar respondenterne gav i spørge-

skemaet, er det tydeligt, at den tillid respondenterne fortæller, de umiddelbart har til digitale rum, har langt 

flere nuancer, end det er muligt at fange gennem et kort spørgeskema. Derfor var det også en klar fordel at 

undersøge feltet gennem enkeltinterviews. Kigges der på svarpersonernes uddybelser gennem de udførte en-

keltinterviews, har de et forskelligt syn på tillid i det digitale rum. Ud af seks interviews fortæller halvdelen af 

svarpersonerne, at de generelt har tillid til det digitale rum, men de fortæller også, at den ikke er ubetinget. 

Svarperson E udtrykker, at hun generelt har tillid til det digitale rum, men at det også ”er baseret i en kynisme 

om, at jeg er in too deep. Jeg tror ikke, jeg ville blive gladere af at have en Nokia 3310” (Bilag 9e, 04:06). Her 

hentyder hun til, at hun ikke tror, hun vil blive gladere af, at have en ældre mobiltelefon, der ikke har de 

karakteristiske egenskaber en moderne smartphone har. Hun er altså villig til at give en større portion af sin 

data ud for at være en del af fællesskabet men også fordi, ”det digitale rum fungerer i høj grad som infrastruk-

turen i mit liv” (Bilag 9e, 02:00). 

 

Alle svarpersoner giver udtryk for, at deres tillid generelt er præget af, at de gør sig til- og fravalg. Både 

svarperson C og D nævner, at de er overbevist om, at der bliver holdt øje med dem. Deres udgangspunkt er 

egentlig ret så forskelligt, hvor svarperson C nævner, at han bruger platformen Discord, og at han er klar over, 

at de optager samtaler derinde. Discord er et gratis forum for gamere, der ønsker at snakke mens de spiller 

(Discord, 2021), og netop de samtaler er svarperson C villig til at få optaget for netop at være en del af plat-

formen. 

 

Svarperson F nævner tidligt i interviewet, at hun absolut ikke har tillid til de digitale rum, hun er en del af, 

men samtidig også, at hun aldrig kunne finde på at læse hverken købs- eller brugerbetingelser. Det kunne hun 

ikke, da ”hvis der var noget galt med hjemmesiden eller virksomheden bag, så var det nok blevet fanget eller 

opdaget […] Nogen jeg kender ville nok fortælle mig om det” (Bilag 9f, 04:20). Svarperson F tillægger altså 

hendes offline relationer det ansvar at holde styr på hendes sikkerhed. Dog nævner hun flere gange under 

interviewet, at hun ikke føler, at hun er spændende nok til, at nogen ville kunne bruge hendes data eller digitale 

adfærd til noget, der kan udgøre en trussel for hende. Dette kan sættes i skarp kontrast til svarperson B, der i 

modsætning til andre svarpersoner nævner villigheden til at forbruge indhold og platforme, der er bag en be-

talingsvæg for netop at undgå konstant at skulle være på vagt (Bilag 9b). 
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Det er altså tydeligt at svarpersonernes fokus, når tillid i en digital kontekst nævnes, er meget forskellige. 

Snakken bevæger sig både i retning af diskussioner om kildekritik, datasikkerhed og overvågning i det digitale 

rum. Ens for alle er dog, at det er et valg, de føler, de selv har truffet. Det kan argumenteres, at de ser det at 

have tillid som et vilkår for at tage del i det digitale rum, uanset om det er tillid, man frivilligt eller ufrivilligt 

har. Størstedelen af svarpersonerne er altså villige til at give en del af deres data for at være en del af det 

digitale rum og de aspekter af det, de har interesse for. 

 

4.3.2. Tillid i forskellige brancher 

For at undersøge, hvorvidt der eksisterer en tydelig variation i, hvilke brancher den undersøgte målgruppe 

tilknytter tillid som en betydningsfuld faktor, blev respondenterne af spørgeskemaet bedt om at rangere seks 

forskellige produktgrupper ud fra, hvilke de vurderer, at tillid spiller den største rolle i deres omgang med 

virksomheden bag (Bilag 22c). Produktgrupperne var følgende: bank og forsikringer, skønhed og helse, elek-

tronik, hotel og restauration, tøj og sko samt fødevarer (Bilag 22c). Netop disse produktgrupper blev valgt, 

fordi de symboliserer og sætter perspektiv på meget forskellige brancher, hvor det antages, at tillid har en 

varierende og forskellig rolle.  

  

Undersøgelsen viser, at respondenterne i højeste grad vurderer, at produktgruppen, som omfatter banker og 

forsikringer, er den produktgruppe, hvor tillid spiller en større rolle. Det kan konstateres givet, at 69,64% af 

respondenterne rangerer netop denne gruppe øverst (Bilag 22c). Det betyder altså, at lige knap 7 ud af 10 af 

de adspurgte i målgruppen vurderer, at tillid spiller den største rolle i deres omgang med virksomheden bag, 

når det kommer til banker og forsikringer (Bilag 22c). Derudover ligger produktgruppens middelværdi på 1,64, 

hvilket er lavest af alle produktgrupperne (Bilag 22c). I den anden ende af skalaen, befinder tøj og sko sig. Her 

vurderer 43,23% af respondenterne, at det er den produktgruppe ud af de opstillede, hvor det er mindst vigtigt 

at have tillid til virksomheden bag en given service eller produkt sammenlignet med de andre (Bilag 22c). 

Denne produktgruppes middelværdi ligger på 4,97, hvilket også understreger, at respondenterne gennemsnit-

ligt vurderer produktgruppen lavt i relation til vigtigheden af tillid (Bilag 22c). Det vil altså sige, at der er bred 

enighed blandt respondenterne vedrørende top- og bundplaceringer for rangeringen af produktgrupperne. Mel-

lem top- og bundplaceringerne ligger de resterende fire produktkategorier (Bilag 22c). Fra øverste rangering 

til nederste af disse resterende produktgrupper, placerer de sig således ud fra deres middelværdier: elektronik 

(3,26), hotel og restauration (3,37), fødevarer (3,59) og skønhed og helse (4,17) (Bilag 22c). Produktgruppen 

som omfatter skønhed og helse placerer sig altså tæt på produktgruppen som omfatter tøj og sko, hvor de opnår 

henholdsvis 4,17 og 4,97 i middelværdier (Bilag 22c). Det betyder samtidig også, at man kan se et klart skel i 

placeringen af produktgrupperne, hvor banker og forsikringer placeres klart øverst af målgruppen. Herefter er 

der et markant fald ned til de næste tre produktgrupper, der ligger temmelig tæt, som er henholdsvis elektronik, 

hotel og restauration samt fødevarer, og i bunden ligger skønhed og helse samt sko og tøj (Bilag 22c). 
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Det kan fra interviewene udledes, at det er svært for svarpersonerne at identificere konkrete brancher, hvor det 

for dem er vigtigere at have tillid til virksomheden bag et produkt eller ydelse. Gennem dialogen med svarper-

sonerne kom der dog spændende perspektiver på, i netop hvilke situationer svarpersonerne føler et større behov 

for at undersøge nærmere om en given virksomhed eller produkt og dermed også, hvornår det er vigtigere for 

svarpersonerne at føle en form for tillid til en virksomhed. 

 

Gennem interviewene blev det påpeget, at vigtigheden af et tillidsforhold virksomhed og forbruger imellem 

oftest er betinget af, hvor meget information forbrugeren besidder om det pågældende produkt og virksomhed. 

Eksempelvis fortæller svarperson E at “[...] der er noget med, hvad det er for et produkt, og hvor meget jeg 

kender til det. Jeg tror, at i en situation, hvor jeg køber et program eller en service, som ikke er fysisk [...] altså 

som ikke har en form for fysisk manifestation i verden - eksempelvis da jeg købte (Microsoft) Office-pakken til 

min computer, så er det, at jeg prøver at sætte mig ned og finde ud af, om jeg kan stole på, at jeg får det, som 

der står, jeg får, hvis jeg køber det gennem den her virksomhed” (Bilag 9e, 10:35). Det er altså en klar prioritet 

for netop denne svarperson at undersøge et produkt og virksomhed nærmere, hvis hun ikke har meget viden 

om det, hvilket indikerer, at det er vigtigt for hende at have en form for tillid til virksomheden bag i netop 

sådan en situation. Dette kom også til udtryk gennem andre interviews. Samtidig påpeger netop denne svar-

person, at et område som computerprogrammer, ikke er et område, hun har meget kendskab til, og at når hun 

skal købe produkter generelt inden for elektronik, så har hun brug for mere information og tillid. Svarperson 

B sætter dette i perspektiv ved at italesætte, at det er vigtigt for ham at undersøge virksomheder, som står på 

meget af hans data (Bilag 9b). Det vil altså sige, at der også ligger noget i, at målgruppen ønsker at føle sig 

trygge ved behandlingen og opbevaringen af deres data. Svarperson B fortæller også, at han derimod ikke 

tænker lige så meget over, hvorvidt han føler, at han har tillid til en virksomhed, hvis han skal købe hverdags-

nære produkter (Bilag 9b). I denne kontekst påpeger flere af svarpersonerne også, at de har haft dårlige ople-

velser med virksomheder og produkter, som de angiveligt kunne have undgået, hvis de havde undersøgt virk-

somheden eller produktet nærmere, men hvor de i situationen ikke tænkte yderligere over det men faktisk 

stolede blindt på virksomheden (Bilag 9e; 9d). 

 

4.3.3. Kanaler for tillidsskabende kommunikation 

I konteksten af tillidsskabelse er det også essentielt at undersøge de forskellige kanaler, virksomheder kan 

kommunikere igennem for at nå deres målgruppe, og hvilke af disse kanaler, der opfattes som tillidsskabende 

af selv samme målgruppe. Kanaler for kommunikation kan forstås på flere måder. I konteksten for spørgeske-

maet blev der arbejdet med en forståelse af kanaler som henholdsvis afsenderen af budskabet og det digitale 

medie, som budskabet kommunikeres gennem. Indsigterne for disse to forståelser af kanaler, vil blive analy-

seret i de følgende. 
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Afsenderen af budskabet 

For at afdække hvilke afsendere målgruppen finder mest tillidsskabende i en kommunikationskontekst, blev 

respondenterne bedt om at rangere, hvilken kommunikation de vil have mest tillid til: det samme budskab 

kommunikeret gennem henholdsvis virksomheden selv, direktøren for virksomheden, ansatte i virksomheden, 

nyhedsmedier eller influencere (Bilag 22d). Respondenterne havde mulighed for at vælge flere afsendere, hvis 

de fandt det passende for deres holdning. De blev givet denne mulighed ud fra en antagelse om, at det for nogle 

personer er lige så tillidsskabende, hvis et budskab kommunikeres gennem eksempelvis de ansatte i en virk-

somhed såvel som nyhedsmedier. 

 

Ses der på, hvordan respondenterne rangerer de forskellige afsendere, opnår de forskellige afsendere følgende 

middelværdi: ansatte i virksomheden: 2,21, nyhedsmedier: 2,37, direktøren for virksomheden: 2,93, virksom-

heden selv: 3,29 og influencere: 4,19 (Bilag 22d), som illustreret i Figur 15. 

 

 
Figur 15: Middelværdi for forskellige afsendere 

 

Altså placerer respondenternes svar ansatte i virksomheden som de mest tillidsskabende i en virksomheds-

kommunikativ kontekst – vurderet ud fra de forskellige afsenderes opnåede middelværdi. Dog er det i denne 

kontekst også relevant, at det faktisk er nyhedsmedier, der er rangeret flest gange som den mest tillidsskabende 

afsender for kommunikation. Her har 39,18% af respondenterne placeret nyhedsmedier som den mest tillids-

skabende afsender, mens 30,09% har placeret de ansatte i virksomheden som den mest tillidsskabende afsender 

(Bilag 22d). Nyhedsmedier og ansatte i virksomheden betragtes altså som tillidsskabende afsendere af kom-

munikation. 

 

Forklaringen på dette kan være, at nyhedsmedier betragtes som uafhængige af virksomheden, hvilket medfører 

en form for objektivitet i forhold til kommunikationen (Cornelissen, 2017). Ansatte i virksomheden betragtes 

også som tillidsskabende, fordi de er individer, som trods deres virke i en given virksomhed stadig kommuni-

kerer, som de mennesker, de er (Cornelissen, 2017). I den anden ende af skalaen befinder influencere sig, som 

af 59,25% af respondenterne er placeret som den mindst tillidsskabende afsender af kommunikation (Bilag 

22d). Influencere har været debatteret længe i forhold til oprigtigheden af deres kommunikation og samarbej-

der (Savin, 2019), hvilket kan forklare den lave rangering blandt respondenterne. Virksomheders samarbejde 
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med influencere blev også diskuteret i de gennemførte individuelle interviews, som viste, at der tydeligt er 

forskellige holdninger til influencersamarbejder, som for flere svarpersoner er ambivalent, men de kan samti-

dig godt se, hvordan sådan et forhold kan fungere (Bilag 9b; 9e). Kommunikation direkte fra virksomheden 

som helhed har også en lav placering blandt respondenterne, hvilket kan forklares ved at denne form for kom-

munikation ofte har en kommerciel tone som er mindre personlig (Cornelissen, 2017), hvilket respondenterne 

altså ikke finder troværdigt og tillidsskabende.  

 

Gennem enkeltinterviewene blev det påpeget, at en optimal afsender af et tillidsskabende budskab er svær at 

sætte en titel på. Helt overordnet fortæller svarperson C, at det fungerer godt, når en virksomhed i forbindelse 

med sin kommunikation udadtil bruger interne ansigter, og især hvis det er en direktør, da det i hans øjne vil 

give budskabet mere troværdighed (Bilag 9c). I denne kontekst fortæller svarperson F også, at det er vigtigt, 

at de personer, der udtaler sig på vegne af den pågældende virksomhed, virker mest overbevisende og fæn-

gende, hvis de er stolte af den virksomhed som de arbejder i og det budskab, som de kommunikerer (Bilag 9f). 

Der lægges hertil også blandt flere af svarpersonerne vægt på, at det i høj grad handler om, at personen og 

afsenderen af et givent budskab har noget på hjertet, og at vedkommende er berettiget til at snakke om det 

pågældende emne (Bilag 9d; 9f). Enkelte svarpersoner siger også i denne forbindelse, at det giver mening, når 

afsenderen på en eller anden måde er ekspert på det område, som vedkommende kommunikerer om (Bilag 9d; 

9f). Svarperson D fortæller i denne sammenhæng at “hvis man vælger at gå ud på LinkedIn eller lave et de-

batindlæg, så skal det ikke nødvendigvis være CEO’en (der udtaler sig) bare fordi, så er han igen frontfigur 

for et reklamebudskab eller noget, der skal øge deres (virksomhedens) værdi. Jeg vil hellere høre det fra en, 

der rent faktisk sidder med det i virksomheden, og som ved noget om det” (Bilag 9d, 16:34). Det understreger 

altså og indikerer, at det for målgruppen er vigtigere at vedkommende, der udtaler sig og kommunikerer om 

noget konkret, har en grund til det, da det vil gøre budskabet mere troværdigt. 

 

Tillid gennem forskellige medier 

For at undersøge gennem hvilke medier målgruppen finder kommunikation fra virksomheder mest tillidsska-

bende, blev respondenterne i spørgeskemaet spurgt gennem hvilke medier, de vil have mest tillid til kommu-

nikation fra følgende brancher: banksektoren, skønhedsbranchen og online dating (Bilag 22e). Disse tre re-

præsenterer de brancher som casevirksomhederne for dette studie opererer i, og som blev analyseret i kommu-

nikationsanalysen. For hver af brancherne kunne respondenterne vælge virksomhedens hjemmeside, app, ny-

hedsbreve, sociale medier eller nyhedsmedier (Bilag 22e). Respondenterne kunne vælge flere af ovenstående 

muligheder, hvis de mente, at der var flere medier, som for dem virker tillidsskabende. 
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Kigges der nærmere på hvilke medier for kommunikation, målgruppen vurderer som mest tillidsskabende, er 

det tydeligt, at det varierer alt efter, hvilken branche respondenterne tager udgangspunkt i. Her er det umiddel-

bare overblik præsenteret i Figur 16. 

 
Figur 16: Respondenternes foretrukne medier for tillidsskabende kommunikation 

 

I banksektoren og skønhedsbranchen vurderer respondenterne, at virksomhedernes kommunikation på egne 

hjemmesider er mest tillidsskabende, med henholdsvis 49,57% og 38,97% af respondenterne (Bilag 22e). Det 

mest tillidsskabende medie for kommunikation inden for online dating er derimod apps (44,85%), hvilket 

hænger sammen med, at app’en for virksomheder i denne branche oftest er en del af produktet, og det derfor 

er naturligt at respondenterne pålægger mediet en tillidsskabende funktion (Bilag 22e). I tråd med dette er det 

næstmest populære medie for tillidsskabende kommunikation i banksektoren apps (26,75%), hvilket efterføl-

ges af nyhedsmedier (12,78%), nyhedsbreve (8,86%) og sociale medier (2,04%) (Bilag 22e). Det medie for 

kommunikation som respondenterne mener er næstmest tillidsskabende for kommunikation inden for online 

dating er virksomhedens egen hjemmeside (28,08%) (Bilag 22e). Herefter følger sociale medier (14,55%), 

nyhedsmedier (10,10%) og nyhedsbreve (2,42%) (Bilag 22e). Hvad angår skønhedsbranchen danner der sig et 

temmeligt anderledes billede. Her er den næstmest foretrukne kanal for tillidsskabende kommunikation blandt 

respondenterne nemlig sociale medier (27,69%), hvorefter der er nyhedsmedier (12,31%), apps (11,11%) og 

nyhedsbreve (9,91%) (Bilag 22e). Det betyder altså, at nyhedsbreve generelt ikke vurderes tillidsskabende, og 

at der er meget forskel på, hvorvidt sociale medier opfattes som et tillidsskabende medie alt efter, hvilken 

branche virksomheden opererer i. 

 

Gennem interviewene kan det argumenteres, at det for flere af svarpersonerne ikke udelukkende er et spørgs-

mål om, at virksomheder gavner af at kommunikere gennem konkrete medier, men at det for dem faktisk 

nærmere handler om, at virksomhedens kommunikation er strømlinet på tværs af medierne (eks. Bilag 9e). I 

forlængelse af det bliver det også nævnt, at det ikke kun gælder kommunikation på egne medier men også i 

høj grad angår offentlige medier og andre relationer. I denne kontekst fortæller svarperson D, at virksomheder 

kan bruge dette til deres fordel fordi, at “det med at tale om det i det offentlige rum fortæller, at det er en 

prioritet internt” (Bilag 9d, 15.29). Det indikerer altså, at det er vigtigt for hende, at en virksomhed også bruger 

eksterne medier aktivt for at vise et tillidsskabende udtryk til forbrugere. Svarpersonerne har altså i høj grad 

fokus på det overordnede indtryk, som de får af en virksomhed. 
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4.3.4. Hard security 

Som analyseret tidligere kan det argumenteres, at virksomheder søger at skabe tillid på det digitale gennem 

elementer, der begrundes at høre ind under begreberne hard og soft security (Trčeks, 2018; Rasmusson og 

Jansson, 1996). Dertil er det centralt at undersøge målgruppens forhold til disse elementer, hvor de, der hører 

ind under hard security analyseres nedenfor. 

 

Cookies på hjemmesider 

Det første spørgsmål i henhold til hard security omhandler hvorvidt respondenterne generelt siger ja til cookies 

på hjemmesider. Til dette spørgsmål svarer 66,59% af de adspurgte, at de generelt siger ja, hvorimod 33,41% 

generelt siger nej til cookies på hjemmesider (Bilag 22f), som illustreret i Figur 17. 

 

 
Figur 17: Respondenternes svar til accept af cookies 

 

For at opnå et dybere indblik i målgruppens handlinger når det kommer til cookies på hjemmesider, blev de 

adspurgt, hvilke af tre muligheder de vil vælge, når præsenteret for et billede med en klassisk cookie disclaimer 

(Bilag 22g). Hertil svarer 57,18%, at de vil vælge at trykke på knappen påkrævede cookies, mens 36,14% af 

de adspurgte vil vælge accepter alle. Herimod svarer kun 6,68% af respondenterne, at de vil vælge knappen 

tilpas (Bilag 22g). Knap to ud af tre respondenter vælger altså at svare ja til cookies, når de besøger en hjem-

meside. Det betyder, at der øjensynlig er én ud af tre i stikprøven, der vælger at sige nej, hvilket kan have 

konsekvenser for det indhold, de kan få adgang til samt deling af oplysninger med tredjeparter og fremtidig 

målrettet annoncering (Danmarks Statistik, 2020b). 

 

Flere svarpersoner uddyber, at cookies for dem fungerer som en slags service. Hertil omtaler svarperson A, at 

de reklamer, som han bliver præsenteret for på Instagram, ofte er baseret på hans interesser, hvilket han ser 

som noget positivt og endda en selvfølge for tiden nu: ”Imellem nummer to og tre (story på Instagram) kommer 

der lige en lille reklame, fordi de kører cookies. De ved, hvad har jeg været inde at søge på, og jeg kan egentlig 

ret godt lide det. Det er imponerende, hvor meget info de har om, hvad jeg er ude at søge på, synes jeg. Men 
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jeg synes det er dejligt belejligt […] Det vil jeg meget hellere have, end jeg vil have noget, der ikke er relevant 

for mig, (som) jeg ikke gider bruge energi på” (Bilag 9a, 20:28). Svarperson C tilslutter sig lige så denne 

positive tilgang til cookies. Når adspurgt om han føler, at det er for meget i hans privatsfære, at virksomheder 

samler information om, hvad han kan lide, tilføjer han, at ”det er da bare fint. Så ser jeg det da igen. Jeg har 

da købt noget, hvor jeg har været inde at kigge på et par sko, og så gad jeg ikke at have dem, men så kom de 

lige pludselig (grundet cookies), og så købte jeg dem” (Bilag 9c, 16:57). 

 

Denne positive omtale af cookies er dog ikke delt blandt alle svarpersoner, hvilket netop også belyser opde-

lingen af respondenter, der generelt siger ja til cookies og de, der generelt siger nej. Når spurgt ind til hvad der 

til gengæld ikke virker tillidsskabende for svarperson E, nævner hun netop følgende: ”Jeg synes, at sponsore-

ret indhold på Instagram er ret irriterende, men jeg synes ikke, det er irriterende at gå ind igennem nogens 

Instagram-profil, selvom jeg ved, at det er lige så meget reklame” (Bilag 9e, 27:31). Når adspurgt om hun 

synes, det er irriterende med målrettet markedsføring straks efter, man har kigget på et bestemt produkt, svarer 

hun:”Ja. Jamen det, så gider jeg faktisk ikke” (Bilag 9e, 27:31). Hertil tilføjer svarperson D om tillid til det 

digitale: ”Nej, det har jeg overhovedet ikke […] Men det er helt klart også i forhold til datasikkerhed. […] Jeg 

er helt overbevist om, at der bliver holdt øje med, hvad for nogle nyheder jeg læser, hvornår jeg læser, hvad 

jeg læser, hvor meget jeg læser. Så nej, jeg føler mig bestemt ikke sikker” (Bilag 9d, 03:33). Når adspurgt i 

den sammenhæng om hun mener at virksomheder kommunikerer noget, men mener noget andet jævnfør deres 

datapolitik, tilføjer hun: ”Der kunne jeg måske godt bruge, at det var nemmere forståeligt, end at man bare 

siger ok til det hele eller whatever. […] Så det er også måske blevet sådan en ting man bare gør automatisk 

(siger ja til cookies) uden egentligt at tænke så meget over det, og jeg tror, at så tænker jeg nogle gange over 

det på bagkant” (Bilag 9d, 03:33). 

 

Baseret på ovenstående indblik i målgruppen, fra spørgeskemaet og interviewene, kan det argumenteres, at 

bare fordi målgruppen siger ja til cookies, er det ikke ensbetydende med, at de har tillid til de systemer eller 

virksomheder, der står bag håndteringen af det, der siges ja til, og at kommunikationen om disse sikkerheds-

aspekter er for komplekse. 

 

Betingelser 

Næste spørgsmål under hard security omhandler betingelser. Når adspurgt hvor ofte respondenterne, på en 

skala fra 0 til 10, læser betingelserne inden et køb, en tilmelding eller en opdatering på digitale platforme, er 

det mest valgte svar 0 ud af 10 gange med 44,14% af respondenterne (Bilag 22h). Dertil placerer 22,69% af 

respondenterne sig på én gang, 11,47% på to gange, og 6,73% på tre gange, hvorefter antallet af respondenter 

falder til under 5% for de resterende 4 til 10 gange. Sammenligneligt er der kun 0,75% af respondenterne der 

10 ud af 10 gange læser betingelserne inden køb (Bilag 22h), som også illustreret i Figur 18. 
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Figur 18: Respondenternes hyppighed af at læse betingelser forud for accept (ud af 10) 

 

Størstedelen af de respondenter, der faktisk læser betingelser, gør det altså kun 1 til 3 ud af 10 gange. Hertil 

uddyber svarperson C, når adspurgt om han læser de betingelser, der kommer frem, inden han siger ja: ”Nej, 

det gør jeg ikke [...] Men jeg er heller ikke så, så nervøs for det. Men det er jo i højere grad, at vi kommunikerer, 

specielt under corona, i det digitale rum, nu her på (Microsoft) Teams, og der tror jeg, at det er vigtigt, at man 

som virksomhed, Microsoft for eksempel, at de kommunikerer, hvad rettigheder man har inde på (Microsoft) 

Teams, og hvad man må og ikke må. Sådan noget med at optage. Nu står der at optagelsen er begyndt her, og 

det er en god kommunikation, for det skal man vide” (Bilag 9c, 04:54). 

 

Baseret på ovenstående indblik i målgruppen, fra spørgeskemaet og interviewene, kan det derfor argumenteres, 

at en af grundene til at målgruppen ikke læser betingelser eller kun læser dem 1 til 3 ud af 10 gange, er grundet 

en basal mangel på skepsis omkring det. Dog indikerer ovenstående også, at målgruppens fokus på hvad de 

giver virksomheder lov til angiveligt øges i perioder, hvor det digitale rum er af større vigtighed for dens 

dagligdag såsom under COVID-19. 

 

Verificeringsfunktionen 

Slutteligt er verificeringsfunktionen et element af hard security, der portrætteres på diverse digitale platforme. 

I konteksten af hvorvidt en verificeringsfunktion på forskellige digitale platforme giver de adspurgte mere 

tillid til personer og virksomheder bag profilerne kan der identificeres mange forskelle blandt platformene 

(Bilag 22i). En oversigt over respondenternes holdning til verificeringsfunktionen ses i Figur 19. 
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Figur 19: Oversigt over respondenternes holdning til verificeringsfunktionen 

 

Baseret på ovenstående indblik i verificeringsfunktionens indflydelse på tillid på sociale medier kan det udle-

des, at Instagram og Facebook er de sociale medier, hvor respondenterne mener, at en verificeringsfunktion 

giver mere tillid. Derimod mener respondenterne, at TikTok er det sociale medie, hvor verificeringsfunktionen 

regnes for at at virke mindst tillidsskabende. I spørgsmålet hvorvidt en verificeringsfunktion på forskellige 

digitale platforme, der kan kategoriseres som dating-apps, giver de adspurgte mere tillid til personerne bag 

profilerne, er der til forskel for de sociale medier et klart svar. Hertil svarer kun 32,62% ja til, at en verifice-

ringsfunktion på Happn giver mere tillid til personer bag profilerne, hvorimod hele 67,38% svarer nej (Bilag 

22i). Det samme er tilfældet for Tinder, hvor 36,10% svarer ja og 63,90% svarer nej  (Bilag 22i). Det kan 

derfor argumenteres, at en verificeringsfunktion ikke øger målgruppens tillid til profiler på dating-apps. Den 

digitale platform der rangerer højest er DBA, hvorfra der handles forbrugsvarer både mellem private samt 

mellem virksomheder og private. Hele 72,46% svarer ja til, at en verificeringsfunktion giver mere tillid til 

personer og virksomheder bag profiler, hvor 27,54% svarer nej (Bilag 22i). Hertil kan det argumenteres, at 

DBA hovedsageligt bygger på handel mellem privatpersoner, og at målgruppen dertil jævnfør dette finder en 

verificeringsfunktion vigtig. 

 

Svarperson A uddyber, at tillid i købssituationer især er vigtigt med handel af brugte varer og uddyber: ”Jeg 

har egentlig selv erfaret at blive snydt, hvor jeg købte noget over Facebook, har betalt og det viste sig så, at 

jeg aldrig fik nogle varer, og at den her person, jeg fik overført penge til, jamen lukkede egentligt alle sine 

medier, og lukkede sin telefon, Mobilepay, så sådan en rigtig klassisk en, hvor man bliver snydt” (Bilag 9a, 

06:18). Når adspurgt om det så er platformen, der skal tilbyde noget, der gør, at man skal have mere tillid til 

handel mellem privatpersoner, tilføjer han: ”Ja, det tror jeg. For eksempel det de har på Instagram med en 

valideret profil, jamen det kunne i høj grad hjælpe på, nu tænker jeg bare sådan noget som Marketplace på 

Facebook […] Fordi lige nu er det jo egentligt de involverede parters ansvar […] Kommer vi i mål med 

handlen eller er det faktisk en på den anden side af skærmen, der sidder og prøver at snyde mig, fordi det er 

pissenemt, du har en skærm du kan gemme dig bagved” (Bilag 9a, 06:18). Dette tydeliggør behovet for inter-

personel tillid i købssituationer mellem privatpersoner til trods for platformenes forsøg på regulerende ret-

ningslinjer, samt hvilken positiv effekt en yderligere udrulning af verificeringsfunktionen ville have. Dertil 

illustrerer dette antageligvis også, hvorfor netop DBA er valgt som den platform, hvor en verificeringsfunktion 

ifølge målgruppen virker mest tillidsskabende. 
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Svarperson D og E understøtter ovenstående og påpeger, at det er tillidsskabende med andre markører, der kan 

argumenteres at være lig verificeringsfunktionen. Hertil udtaler svarperson D, at ”hvis jeg køber noget, så 

kører det tit igennem Nets og igennem min e-Boks, altså så føler jeg, at det er rimeligt trygt, at jeg bruger mit 

NemID til at godkende ting” (Bilag 9d, 07:00). Svarperson E taler derimod om en anden form for verificering, 

som ikke omhandler selve købet, men derimod mærkningsordninger af produkter. Hun siger følgende: ”Altså 

jeg tror, der er nogle markører, som er nemmere at genkende som tillidsvækkende end på andre. For eksempel 

hvis det er fødevarer, så køber jeg meget økologi, og så selvom jeg ved, der er ting ved økologisk landbrug, 

som måske ikke er bæredygtige og bla bla bla, så er det alligevel bare det, jeg har bestemt mig for, men det 

mærkat […] det er jo også bare sådan en eller anden form for praksis, som jeg sådan har valgt at tage til mig, 

på grund af sådan også en eller anden form for vane. Det føles nemt” (Bilag 9e, 13:00). 

 

Baseret på ovenstående indblik i målgruppen, fra spørgeskemaet og interviewene, kan det derfor argumenteres, 

at målgruppen ynder at tillægge tredjeparter en vis mængde ansvar, hvor tillidsmarkører skabt af disse tilsy-

neladende uvildige tredjeparter spiller en central rolle i tillidsskabelsen mellem to individer samt mellem virk-

somhed og forbruger. 

 

4.3.5. Soft security 

Efter analysen af forbrugernes holdninger til elementer af hard security vil følgende afsnit undersøge det andet 

aspekt af sikkerhedsbegrebet: soft security (Trčeks, 2018; Rasmusson og Jansson, 1996) gennem resultaterne 

fra spørgeskemaet og enkeltinterviewene. 

 

Brugen af Trustpilot 

Til trods for at Trustpilot indgår som del af soft security elementerne, repræsenterer platformen også en form 

for verificeringsfunktion, som analyseret i forbrugeranalysen under hard security. Dog placeres Trustpilot i 

kategorien soft security, da den netop funderes i subjektive holdninger modsat verificeringsfunktionerne, der 

omhandler objektive instanser for verificering. 

 

Spørgsmålet til respondenterne omhandler, hvorvidt ratings på Trustpilot påvirker respondenternes opfattelse 

af en virksomhed. 56,82% af respondenterne svarer Ja, nogle gange og 30,56% svarer Ja, altid!. Dernæst er 

der 7,58%, der slet ikke bruger Trustpilot, 4,80% der svarer at det ikke rigtigt påvirker deres opfattelse af en 

virksomhed og til sidst 0,25%, der svarer et bestemt nej til, hvorvidt det påvirker deres opfattelse (Bilag 22j), 

hvilket ses illustreret i Figur 20. Derfor kan det argumenteres, at ratings på Trustpilot i høj grad påvirker 

målgruppens opfattelse af en given virksomhed. 
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Figur 20: Oversigt over respondenternes brug af Trustpilot (om og hvor ofte de bruger det) 

 

Fem ud af de seks interviewede svarpersoner gav da også udtryk for, at Trustpilot indgår i deres overvejelser 

om en virksomhed, og at de inddrager det i deres beslutningsproces (Bilag 9a; 9b; 9c; 9d; 9f). Svarperson C 

fortæller at ”jeg tror, sådan noget som Trustpilot er efterhånden blevet noget, som mange virksomheder be-

nytter sig af for ligesom at skabe det tillidsbånd fra virksomhed til kunde, og det er vigtigt, tror jeg, hvis jeg 

ikke kender sitet, at der ligesom er nogle anmeldelser, jeg kan kigge på og se okay, er det her produkt godt, 

og kan man stole på sitet, og hvordan er leveringen.” (Bilag 9c, 07:12). Svarperson B bruger Trustpilot nogle 

gange og udtaler: ”Jeg ved ikke, om jeg bruger det mere efter en dårlig oplevelse, hvis jeg gør det, så er det 

underbevidst […] Jeg er sådan moderat forbruger af (Trustpilot). Nogle gange husker man (at bruge) det, 

nogle gange glemmer man det” (Bilag 9b, 10:47). 

 

Samme fem svarpersoner angiver ydermere, at de finder det tillidsskabende, at det anviste billede af Autralian 

Bodycare i sammenligning med Glossier, tydeligt viser virksomhedens rating på Trustpilot. Svarperson A siger 

følgende om synlige Trustpilot-anmeldelser på virksomheders hjemmesider: ”Noget jeg er til, med så lidt 

viden som jeg har indenfor feltet (skønhed), jamen så tror jeg, at jeg ville hælde til nummer to, fordi de har 

den her fra Trustpilot […] På en eller anden måde, så giver det mig en lille bitte sikkerhed, at der står, jamen 

de har gode reviews. Så er min første antagelse, okay så bliver jeg ikke snydt i hvert fald” (Bilag 9a, 12:07). 

Svarperson B udtaler: ”Trustpilot, ja, det tror jeg kun er nødvendigt for dem, altså hvor brandet ikke er så 

etableret, at der er en tvivl. Men givet det måske er et mærke, man ikke har hørt så meget om, så er det da rart 

at vide, at de ikke har to stjerner og bare er helt hen i vejret” (Bilag 9b, 14:05). Svarperson F understøtter 

dette fokus og uddyber, at ”det kan sagtens have en positiv effekt på mig, men det er langt fra noget, jeg 

ligesom spotter på hver evig eneste gang, jeg skal ind på en hjemmeside” (Bilag 9f, 09:23). 

 

Den ene svarperson, der ikke benytter sig af Trustpilot i sin omgang med virksomheder, er svarperson E, som 

uddyber: ”Så synes jeg i øvrigt, at det er sådan lidt kikset at have Trustpilot på forsiden” (Bilag 9e, 16:18). 
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Når adspurgt om det så ikke er noget, der ville få hende til at tænke, at det er et godt produkt, som hun vil 

købe, tilføjer hun: ”Nej, det synes jeg er lidt needy. Jeg bruger ikke Trustpilot […] Det virker som sådan et 

usikkert medie på en eller anden måde. Jeg har selv oplevet, fordi jeg arbejdede på en restaurant, at folk de 

skriver jo simpelthen altså meget sådan kategoriske, lidt overdrevne anmeldelser, så nej, det gør det ikke (øger 

tillid)” (Bilag 9e, 16:18). I forlængelse af denne tvivl om anmeldelser som svarperson E omtaler, tilføjer svar-

person F: ”Altså det er dejligt at der er nem adgang, at man kan gå direkte ind på Trustpilot, men de anmel-

delser der står på deres hjemmeside er jo ofte udpluk af de gode ting der ligesom bliver lagt op på Trustpilot 

[...] Men man er måske lidt mere interesseret i, i hvert fald for mit vedkommende, at gå ind på Trustpilot og 

finde ud af, hvor mange gode anmeldelser der er, og hvor mange mindre gode der så er, og hvordan det vejer 

op for hinanden (Bilag 9f, 08:48). 

 

Det kan derfor argumenteres at målgruppen i høj grad benytter sig af Trustpilot og dennes funktioner, og at 

ratings og anmeldelser herfra påvirker deres opfattelse af en virksomhed. Det er også tydeligt at målgruppen 

har en hvis mængde kritik til anmeldelser, men at de på trods ser Trustpilot som en hjælp og et værktøj til at 

danne sig et overblik og en opfattelse af en virksomheds troværdighed. 

 

Det visuelle udtryk 

Ovenstående fører videre til elementer af soft security, der omhandler visuel kommunikation. For at undersøge 

respondenternes umiddelbare tanker omkring visuelle elementer i forskellige brancher blev de præsenteret for 

billeder af tre virksomheders hjemmeside inden for de tre undersøgte brancher. Dertil var virksomhedernes 

logo og navn fjernet, hvor dette optræder på siden, således at et kendskab til brandet ikke skulle spille en 

umiddelbar rolle i spørgeskemaets indsigter (Bilag 2). Navn og logo er dog beholdt i illustrationerne nedenfor 

(Figur 21, 22, 23), for at fremme forståelsen i konteksten af afhandlingen. Respondenterne blev bedt om at 

rangere billederne fra et til tre, hvor et er den virksomhed, de ud fra billedet umiddelbart har mest tillid til og 

tre mindst tillid til (Bilag 2).  
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Figur 21: Startsider i skønhedsbranchen 

 

Når præsenteret for tre billeder, der repræsenterer skønhedsbranchen, var der delte meninger blandt respon-

denterne i forhold til det visuelle udtryk. Hertil var der flest respondenter, der placerede Glossier med 46,59% 

og Australian Bodycare med 43,75%, som den virksomhed de umiddelbart har mest tillid til baseret på bille-

derne. Dog er det interessant, at hele 37,22% af respondenterne også mener, at Australian Bodycare er den, de 

har mindst tillid til, hvorfor der altså her tydeligt er delte meninger om dennes udtryk (Bilag 22k). Dernæst er 

der lige så uenighed om hvilken virksomhed og billeder, der skal tage midterpladsen, da der her er 40,91% af 

respondenterne, der vælger MAC og 40,06% af respondenterne, der vælger Glossier (Bilag 22k). Til gengæld 

er der ingen tvivl om hvilken virksomhed og billede, størstedelen af respondenterne umiddelbart har mindst 

tillid til. Her lander MAC på tredjepladsen med 49,43% af respondenterne, mod kun 9,66% af respondenterne, 

der vælger den som nummer ét (Bilag 22k). Det kan altså argumenteres, at der indenfor skønhedsbranchen 

ikke umiddelbart kan identificeres et konkret billede af, hvad målgruppen er tillidsfuld overfor, eftersom ek-

sempelvis farverne på de to billeder, der nærmest deles om pladsen som mest tillidsskabende er vidt forskel-

lige; med Glossier der bygger på lyserøde og feminine toner, samt Australian Bodycare, der bygger på grønne 

og kolde toner. Dertil er Glossier, der rangeres af flest respondenter som det billede, de har mest tillid til, 

tættere på MAC i udtrykket, hvilket netop understøtter en højere grad af subjektivitet i tillidsskabelse i denne 

branche. 

 

Fælles for hvad svarpersonerne finder tillidsskabende ved Glossier, er aspekterne omhandlende billedvalg og 

direkte kommunikation. Hertil siger svarperson C: ”Der er nogle produkter, noget produktplacering der og 

sådan nogle ting. Og så hvis du kigger i indholdsfortegnelsen, med shop all, skincare og make-up, det er nok 
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også noget af det første, jeg lægger mærke til. At man ligesom, lige når man kommer ind, så ved man, okay 

hvad for nogle produkter har man, hvor skal jeg klikke hen for at finde det… De er meget tydelige, altså man 

ligesom finder ud af, hvad man kan få, allerede lige når man kommer ind” (Bilag 9c, 10:02). Svarperson D er 

enig og uddyber med en pointe, delt af alle svarpersoner, omhandlende Australian Bodycares navn, som ene 

indikator på virksomhedens plads i skønhedsbranchen: ”På den anden side (Australian Bodycare), så tænker 

jeg egentlig ikke, at der er super meget, der fortæller mig, hvad jeg skal købe, og hvor jeg skal købe. Så i 

princippet, hvis ikke der stod bodycare, så kunne jeg godt have troet, at fotoet var noget andet. Men det er jo 

klart tydeligt, at de gerne vil vise, at de er natur. Naturlig kilde ikke?” (Bilag 9d, 10:05). 

 

Til trods for denne mangel på tydelighed er det dog også fælles for svarpersonerne, at det, som de finder 

tillidsskabende ved Australian Bodycare er virksomhedens tilsyneladende naturlige fokus og udtryk. Hertil 

uddyber svarperson F: ”Så er der Australian Bodycare, der er jo Matas, som brand nedenunder, som de fleste 

jo nok kender, og så bare det der med at bodycare ligesom ligger i ordet” (Bilag 9f, 08:10). Når adspurgt 

hvilke elementer af de to billeder, der tiltaler hende mere end det andet, siger hun: ”Altså helt klart billede to 

(Australian Bodycare) […] Det er nok mere det der med, at man bliver lidt mere spændt på det, fordi det sådan 

med naturen, og der er en lille video af det ligner det også, og der er bare lidt mere, det ligner, at der er lidt 

mere sådan omtanke omkring deres brand” (Bilag 9f, 08:10). Svarperson B tilføjer hertil: ”Altså det der slog 

mig mest i øjnene ved billede to, ved Australian Bodycare, det er det her naturbillede, som jeg tænker, det kan 

enten tale ind til, at det er nogle materialer, de bruger som kommer fra naturen eller det kunne også appellere 

til en indre skønhed” (Bilag 9b, 11:55). 

 

Ovenstående fastslår argumentationen baseret på spørgeskemaet, netop at der kan identificeres flere elementer 

om hvad målgruppen finder tillidsskabende indenfor skønhedsbranchen, hvorfor netop respondenterne synes 

uenige om, hvilket billede der umiddelbart er mest tillidsskabende. Dermed kan det argumenteres, at målgrup-

pen identificerer tillidsskabende elementer indenfor skønhedsbranchen på baggrund af subjektiv fortolkning, 

der involverer en hældning til både det legende, lette og direkte, samt til det seriøse og natur-fokuserede. 

Målgruppen responderer også positivt over for klar kommunikation af, hvad der sælges og promoveres, samt 

billeder, der indikerer præcis, hvad dette er. Dog responderer målgruppen også positivt på et udtryk, der foku-

serer mindre på personer og mere på miljø og natur, hvor billedet fortæller noget bagvedliggende om produktet 

og virksomheden. 
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Figur 22: Startsider i bankbranchen 

 

Når præsenteret for tre billeder der repræsenterer bankbranchen, valgte flest respondenter, 61,17%, at rangere 

Danske Bank som den de umiddelbart mest har tillid til på baggrund af det visuelle (Bilag 22l). Dernæst valgte 

flest respondenter, 49,16%, at placere Nordea som nummer to på rangeringslisten, og altså valgte flest respon-

denter at placere Klarna som det billede og den virksomhed, de umiddelbart har mindst tillid til, med 71,79% 

(Bilag 22l). Der kan dermed identificeres en tydelig præference i forhold til det visuelle, hvori respondenterne 

reagerer mere positivt i forhold til tillidsskabelse på de virksomheder indenfor bankbranchen, der benytter sig 

at blå som en kold farve, i modsætning til den virksomhed, som benytter pink som en stærk farve. 

 

Alle svarpersoner medgiver hertil, at Danske Bank fremstår seriøs og tydeligt viser, hvad det drejer sig om. I 

den forbindelse fortæller svarperson B: ”Danske Bank læner sig jo lidt op af det brand, de har opbygget 

igennem de sidste mange, mange år […] Der er mange sådan fagtermer, som peger på, at det er en bankvirk-

somhed” (Bilag 9b, 15:40). Når adspurgt om dette giver mere tillid, tilføjer han: ”Ja, jo det gør det […] Lige 

præcis bankverdenen er jo så kompleks og meget svær at gennemskue, og jeg tænker det er også derfor, at 

Klarna er gået den anden vej og vil lave en let løsning, og det er også det, man ser med andre. Men på samme 

måde, så ved jeg også godt, at bare fordi det fremstår simplere, bliver det jo nødvendigvis ikke en bedre løsning 

for mig af den grund. Jeg synes helt sikkert, der er et rødt flag ved Klarna i forhold til at de prøver at appellere 

til ens følelser, inden for bankbranchen, det taler ikke så godt til mig. Det (bankbranchen) er jo sådan fornuf-

tens område” (Bilag 9b, 15:40). 
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Dertil påpeger alle svarpersoner også, at Klarna netop ikke er tydelig om, hvad der sælges eller promoveres, 

hvortil alle klart udtrykker det som noget negativt. Hertil siger svarperson D at ”det er jo overhovedet ikke 

tydeligt på billede ét, med Klarna. Der tænker jeg, de vil have mig til at hente en app, det er noget med noget 

lyserødt, jeg tænker igen, det kunne lige så godt være skønhedsprodukter. Det gør mig egentlig ikke tryg, at 

de ikke viser, hvem de er, eller at det er utydeligt, hvad det er, de laver, hvor hos gode gamle Danske Bank, 

som jo er en ikke særlig tillidsfuld organisation, så har jeg alligevel tillid til, at de egentlig har styr på det, jeg 

er kommet ind for” (Bilag 9d, 11:22). 

 

Ovenstående fastslår altså argumentationen baseret på spørgeskemaet, netop at der kan identificeres en tydelig 

præference hos målgruppen i forhold til tillidsskabende elementer i bankbranchen. Målgruppen reagerer mere 

positivt i forhold til tillidsskabelse, på de virksomheder inden for bankbranchen, der benytter sig af klassiske 

farver såsom blå, klar kommunikation og fagtermer, i modsætning til de virksomheder, der benytter færre 

termer og et udtryk og farver, der ofte ses i helt andre brancher. 

 

 
Figur 23: Startsider i dating-branchen 

 

Når præsenteret for tre billeder der repræsenterer dating-branchen er der igen delte meninger. 45,95% af re-

spondenterne mener, at Tinder er den virksomhed, som de umiddelbart har mest tillid til baseret på det visuelle, 

hvor 34,97% af respondenterne vælger at placere denne som nummer to (Bilag 22m). Dog er der stadig delte 

meninger om, hvilket billede og virksomhed, der er mest tillidsskabende. I forhold til Happn er der nemlig 

nærmest ingen forskel på respondenternes valg til henholdsvis plads et og to, da 38,15% placerer billedet som 

det, de umiddelbart har mest tillid til, imens 39,88% placerer det som nummer to (Bilag 22m). Dog er det 
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tydeligt, at et flertal af respondenterne mener, at Dating.dk virker mindst tillidsskabende, hvor hele 58,96% 

placerer denne som nummer tre (Bilag 22m). Hertil kan det argumenteres, at der, ligesom i skønhedsbranchen, 

også i dating-branchen, følger en subjektivitet med i målgruppens valg, der har en indflydelse på det samlede 

indtryk af hvad målgruppen finder tillidsskabende inden for online dating. 

 

Alle svarpersoner medgiver hertil, at kvinden på Happns billede indikerer noget legende og tiltrækkende, samt 

giver en lyst til at læse mere. Svarperson E uddyber: ”Altså på den første (Happns billede) så vil det jo mest 

være hende pigen i baggrunden med det flirtende smil og sådan den der, der er en eller anden form for con-

nection, der sådan skal illustreres i det her billede, jeg tror bare bedre, jeg kan lide stemningen på det, jeg 

kan også bedre lide, at det er lysere. Jeg synes, det der mørke i den der Tinder ser sådan lidt, det ser på en 

eller anden lidt mere i live ud på nummer et, altså real life får man sådan følelsen af, hvor det andet er sådan 

meget, det begrænser sig til det digitale rum” (Bilag 9e, 21:50). Svarperson C tilføjer med en holdning, der 

deles af samtlige svarpersoner, om den længere tekst på Happns billede: ”Så er der en tekst man ligesom, find 

the people you’ve crossed paths with, altså det vil jeg også sige, så kan man ligesom, så finder man kærlighe-

den på den måde, at i stedet for, så krydser man den virtuelle path vil jeg nok sige. Og så står der en lidt for 

lang tekst, vil jeg sige […] Jeg har det sådan lidt, når det er sådan noget som apps, så skal det være meget 

hurtigt og præcist, lidt mere intuitivt, man skal bare vide, hvad det er, ved at se på det. Og ved Tinder, der 

ville jeg ikke være i tvivl” (Bilag 9c, 14:05). I forhold til dette påpeger alle svarpersoner, at de genkender de 

forskellige funktioner på Tinders app samt virksomhedens slogan. Hertil siger svarperson A: ”Tinder er mere 

åbenlys i den præsentation, de har lavet her […] Fordi der kan jeg egentlig se nede bagved, nårh man kan 

måske trykke kryds, man kan trykke hjerte, man kan trykke stjerne, det ved man ikke givetvis, hvad betyder, 

men det er lidt mere intuitivt. Happn det bliver en lang teasertekst for mig, så der skal du lave en aktiv handling 

for at finde ud af, hvad er det nu lige, det er […] Tinder fremstår mere lige på og hårdt hvor Happn måske er 

sådan lidt mere soft” (Bilag 9a, 16:50). 

 

Ovenstående fastslår argumentationen baseret på spørgeskemaet, at hvad der er tillidsskabende inden for da-

ting-branchen i høj grad er subjektivt. Ligesom ved skønhedsbranchen, kan der netop identificeres flere ele-

menter som målgruppen finder tillidsskabende, hvorfor rangeringen af hvilken virksomhed, der fremstår mest 

tillidsskabende netop også var delt. Det kan argumenteres at målgruppen reagerer positivt på et legende og 

positivt udtryk, samt på funktioner, der skaber genkendelighed og er intuitive. Dertil finder målgruppen det 

tillidsskabende med lysere farver, der understøtter det bløde ved dating. Dog fungerer det mørkere udtryk også 

tillidsskabende for målgruppen, men hertil betyder konteksten og virksomhedens ry også en stor rolle, hvor de 

mørkere farver og udtryk associeres med et hårdere miljø og dermed med mere useriøse kærlighedsrelationer. 

Det kan ydermere identificeres på baggrund af ovenstående, at et velkendt slogan kan have positiv indflydelse 

på skabelsen af tillid, hvilket netop medvirker til klar kommunikation om, hvad der sælges eller promoveres. 
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For meget tekst har dog en negativ effekt på målgruppen, hvilket taler ind i behovet for klar og konsekvent 

kommunikation. Slutteligt kan det argumenteres, at målgruppen reagerer positivt på, at kommunikationen ska-

ber en følelse af, at de personlige relationer, der dannes ved brug af det digitale, funderes i det virkelige liv, 

hvor det virtuelle krydses og relationen ikke bare begrænser sig til det digitale rum. 

 

4.3.6. Statistiske sammenhænge 

For at undersøge hvorvidt der findes sammenhænge i det tilegnede datasæt, er der taget en statistisk tilgang, 

som vil blive udfoldet i det kommende afsnit. Denne form for tilgang i dette studie har til formål dels at dække 

eventuelle demografiske sammenhænge til forholdet til det pågældende fænomen for studiet og eventuelle 

indbyrdes sammenhænge i respondenternes forhold og holdninger til digital tillid. 

 

Sammenhængene er som udgangspunkt undersøgt gennem en række X2-tests, hvor man arbejder med en hy-

potese om, at der ikke er forskel på dataene, og at der derfor ikke er en statistisk sammenhæng. I denne af-

handling arbejdes der med et signifikansniveau på 0,05, hvilket betyder, at man kun forkaster nulhypotesen, 

hvis der er mindre end 5% risiko for, at man tager fejl. Som nævnt tidligere er det dog en vurderingssag, da en 

sammenhæng med en p-værdi på eksempelvis 6% altså også kan indikere en sammenhæng, men denne vil ikke 

opfattes som lige så stærk som en sammenhæng med en p-værdi på 1%. Den konkrete fremgangsmåde for at 

undersøge tilstedeværelsen af statistiske sammenhænge er gennemgået i metodeafsnittet under statistisk be-

handling af data, og den vil derfor ikke udfoldes igen her. I stedet vil der for de fundne værdier (herunder 

eksempelvis p-værdien) i teksten henvises til bilagene, hvor alle beregninger er vedlagt.  

 

Demografiske sammenhænge ved forholdet til digital tillid 

De demografiske faktorer køn og alder blev undersøgt op imod en række forskellige spørgsmål i spørgeske-

maet, som har en relevans for, hvordan målgruppen tænker om og oplever tillidsskabelse på digitale platforme. 

  

I forhold til alderen på respondenterne, blev der ikke fundet nogle korrelationer og sammenhænge, der blev 

vurderet til at kunne blive brugt videre. Der blev blandt andet arbejdet med en hypotese om, at der eventuelt 

kunne være en sammenhæng mellem respondenternes alder og umiddelbare tillid til digitale platforme, valg 

af cookies og rangering af Klarna i banksektoren. Gennem statistiske beregninger blev det påvist, at der for 

datasættene ikke er nogle korrelationer iblandt, da de respektive p-værdier er for høje, til at der kan vurderes 

at være en signifikant sammenhæng (Bilag 23a). Det understøtter altså, at målgruppen ikke adskiller sig ind-

byrdes fra hinanden, hvis man opdeler den yderligere i fødeår, i forhold til dens syn og opfattelse om tillids-

skabelse på digitale platforme – ud fra disse datasæt i hvert fald. Det understøtter netop arbejdet med denne 
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målgruppe som helhed. Hvis der derimod havde været tydelige forskelle, ville man ikke kunne tale om mål-

gruppen som helhed men ville skulle bryde den op i mindre dele i forhold til fødeår for en bedre statistisk 

undersøgelse. 

 

I forhold til respondenternes køn viste det sig, at der i datasættene findes i hvert fald tre signifikante sammen-

hænge. De to første angår rangeringen af virksomhedskommunikation gennem egne hjemmesider i skønheds-

branchen. Med en p-værdi på 0,0031 viser der sig en signifikant sammenhæng mellem køn og rangering af 

Australian Bodycare, hvor sammenhængen viser, at mænd rangerer Australian Bodycare højere end kvinder 

(Bilag 23b). En anden statistisk korrelation der viser sig på baggrund af respondenternes køn er rangeringen 

af Glossier. Her påvises det, at der er en stærk statistisk korrelation mellem de to med en p-værdi på 0,0014, 

og at kvinder har tendens til at rangere Glossier højere end mænd gør (Bilag 23c). Den sidste signifikante 

sammenhæng mellem kønnene i datasættene omhandler, hvordan målgruppen rangerer influencere som til-

lidsskabende afsendere af budskaber. Med en p-værdi på 0,0028 vurderes denne at være stærk og påviser, at 

kvinder vurderer influencere som mere tillidsskabende afsendere, end mænd vurderer dem til (Bilag 23c). 

Andre sammenhænge som viste sig ikke at være signifikante i datasættene var køn op imod: umiddelbar tillid 

til digitale platforme, valg af cookies, rangering af Danske Bank og rangering af Klarna (Bilag 23d).  

 

Indbyrdes sammenhænge i holdninger til digital tillid  

Der er opdaget flere klare og stærke indbyrdes sammenhænge mellem forhold og holdninger til digital tillid 

mellem datasættene for denne undersøgelse. De mest væsentlige og relevante præsenteres i det følgende. 

 

Respondenternes umiddelbare tillid til digitale platforme viser sig, at have en stærk kobling til i hvor høj grad 

de føler sig trygge i tre forskellige situationer: når de bruger sociale netværk, shopper online og bruger digitale 

medier. Gennem undersøgelser af en nulhypotese for hver er en p-værdi på henholdsvis 7,67E-23, 1,38E-13 

og 1,16E-23 (Bilag 23e), hvilket altså alle tre er meget lave værdier, der argumenterer for en stærk sammen-

hæng, da betegnelsen E-X er en matematisk hjælp for, når et tal er så småt, at det vil kræve mange tal at skrive 

ud. For alle tre sammenlignede datasæt gælder det, at hvis respondenten umiddelbart har tillid til digitale plat-

forme, så vil vedkommende også føle sig enten helt tryg eller meget tryg i de tre pågældende digitale situationer 

(Bilag 23e). Det understreger, at der er en stærk sammenhæng mellem tillid og tryghed i målgruppen ud fra 

datasættene for dette studie, som i høj grad også hænger sammen med teori og sikkerhed på digitale platforme. 

 

Der er en stærk statistisk sammenhæng mellem, hvorvidt man svarer, at man har tillid til digitale platforme, 

og hvorvidt man siger ja til cookies på hjemmesider. P-værdien for denne er 0,0005, hvilket er langt under 

signifikansniveauet for risikoen for fejl (Bilag 23f). Koblingen mellem datasættene viser, at de personer som 

umiddelbart mener, at de har tillid til digitale platforme også generelt siger ja til cookies på hjemmesider (Bilag 
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23f). I en lignende kontekst viser der sig også en anden sammenhæng, som dog er knap så stærk men stadig 

værd at kigge nærmere på. Sammenhængen angår, hvorvidt man svarer, at man har tillid til digitale platforme, 

og hvor ofte man fortæller, at man læser betingelserne inden et køb eller tilmelding på digitale platforme. Med 

en p-værdi på 0,0648 ligger værdien altså lige over signifikansniveauet på 5%, men ikke desto mindre indikerer 

datasættet og beregningerne, at der er en svag sammenhæng (Bilag 23g). Dataene indikerer her, at de der 

umiddelbart har tillid til digitale platforme, i højere grad er de, der også kun læser betingelserne for køb og 

tilmeldinger nul eller én gang ud af 10 (Bilag 23g). Det er en interessant korrelation, som også lægger op til 

en diskussion om, hvilken faktor af de to der betinger den anden. Altså en diskussion angående hvorvidt der 

er tale om, at man læser betingelserne så sjældent, fordi man har en blind tillid til de digitale platforme, eller 

om man som forbruger har tillid til de digitale platforme, og at dét at man læser betingelserne så sjældent 

således fungerer som et tegn og element for den tillid. 

  

Den næste sammenhæng fortsætter i den tematik, der omhandler hard security, og fungerer derfor i forlængelse 

af det seneste afsnit men som en dybere indsigt. Korrelationen mellem hvorvidt man som forbruger siger ja 

eller nej til cookies, og hvilken cookie-politik man vil vælge på en hjemmeside, er stærk (Bilag 23h). Med en 

p-værdi på 1,90E-24 kan der gennem dataen påpeges en meget stærk sammenhæng mellem datasættene (Bilag 

23h). Der påpeges at være en stærk tendens til, at de personer som siger ja til cookies enten vælger accepter 

alle eller påkrævede, mens de som siger nej til cookies vælger påkrævede og i få tilfælde også tilpas (Bilag 

23h). Det indikerer samtidig også, at respondenterne har en strømlinet forståelse af, hvad det vil sige at accep-

tere cookies, og hvad det vil sige at afvise cookies. 

  

Den næste undersøgte sammenhæng omhandler umiddelbart tillid til digitale platforme, og hvorvidt verifice-

ringsfunktioner på forskellige konkrete kanaler giver mere tillid. Her blev sammenhængen for henholdsvis en 

verificeringsfunktion på Instagram og DBA undersøgt, da disse to repræsenterer meget forskellige former for 

verificeringer. Begge statistiske undersøgelser viser sig at indeholde korrelationer. Undersøgelsen af verifice-

ringsfunktionen som tillidsskabende element på Instagram og respondenternes umiddelbare tillid til digitale 

platforme er med en p-værdi på 0,0719, hvilket indikerer en svag men alligevel tilstedeværende sammenhæng 

(Bilag 23i). Det betyder altså, at de respondenter som umiddelbart mener, at de har tillid til digitale platforme 

også mener, at en verificeringsfunktion på Instagram virker tillidsskabende, mens de respondenter som ikke 

umiddelbart mener, at de har tillid til digitale platforme heller ikke mener, at en verificeringsfunktion på In-

stagram virker tillidsskabende (Bilag 23i). Sammenhængen mellem verificeringsfunktionen som tillidsska-

bende element på DBA og respondenternes umiddelbare tillid til digitale platforme er stærkere end den for-

gange med en p-værdi på 0,0265, som altså er lavere end signifikansniveauet (Bilag 23j). Her er der en stærkere 

korrelation, der viser samme mønster som ved Instagram (Bilag 23j). Ovenstående fortæller altså, at der er en 

stærkere sammenhæng mellem umiddelbar tillid til digitale platforme og verificeringsfunktionen på DBA frem 
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for Instagram, men samtidig også at der er en sammenhæng, hvor tillid til digitale platforme også betyder tillid 

skabt gennem verificeringsfunktioner. 

 

Forud for det statistiske arbejde blev der også taget udgangspunkt i en konkret hypotese angående Trustpilot 

som et tillidsskabende element i kommunikation. Hypotesen var, at hvis man vurderede at Trustpilot var et 

godt værktøj for at vurdere om en virksomhed er tillidsskabende, vil en henvisning til Trustpilot på eksempel-

vis en virksomheds hjemmeside også påvirke opfattelsen af hjemmesiden som helhed. Netop denne mulige 

sammenhæng blev undersøgt gennem datasættene. Her er der fundet en stærk sammenhæng, der kommer til 

udtryk gennem en p-værdi på 0,0391 (Bilag 23k). Det viser altså, som antaget, at der er en tendens til, at de 

respondenter som ofte påvirkes af ratings på Trustpilot faktisk også rangerer Australian Bodycare højere ud af 

de tre mulige skønhedsbrands, hvor Australian Bodycare netop er den eneste virksomhed, ud af de der indgår 

i spørgeskemaundersøgelsen, der henviser til egne ratings på Trustpilot på dens hjemmeside (Bilag 23k). 

 

Refleksioner på sammenhænge 

Gennem det ovenstående arbejde er der især arbejdet med at identificere korrelationer dataen iblandt. Når der 

identificeres en korrelation, betyder det altså, at dataen antyder: at de to variable i en hvis udstrækning er 

resultat af samme fælles årsag; at der er en direkte årsagssammenhæng mellem de to variable; eller at de to 

variable er kommet til at dele et fælles betydningsindhold. Det er altså vigtigt at huske på, at blot fordi to 

variable reagerer på hinanden, betyder det ikke nødvendigvis, at den ene er skyld i, hvad der sker for den 

anden. Gennem information fra datasættene kan vi altså kun påpege hvad korrelationerne er, men vi kan ikke 

eksempelvis forklare en direkte årsagssammenhæng. 

 

Samtidig når sammenhængen ikke er blevet opdaget gennem ovenstående statistiske arbejde, betyder det ikke 

nødvendigvis, at sammenhængen ikke er til stede. Vi har bare ikke kunnet finde den frem gennem vores data-

sæt. Her kan det i stedet være, at det er andre faktorer, der spiller ind, når det kommer til tillidsskabelse på 

digitale platforme end de, der blev spurgt ind til i spørgeskemaundersøgelsen. 

 

4.3.7. Det afkodede budskab 

I virksomhedsanalysen blev casevirksomhedernes visuelle kommunikation undersøgt for de symboler og tegn, 

der bruges til at indkode det intenderede budskab jævnfør Barthes (1964). Dertil vil der nu drages slutninger 

på baggrund af forbrugeranalysen om den afkodning, der forekommer af det indkodede intenderede budskab. 

 

Som tidligere analyseret er billederne indkodet med det formål at sælge det illustrerede produkt eller ydelse, 

samt fremme de aspekter der kan generere salg, downloads eller tilmeldinger. Baseret på analysen af afsende-

rens tre indkodningsforhold, der ifølge Hall (1980) også er betingende for modtagerens afkodning, kan det 
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argumenteres, at den tilsigtede afkodning er mulig. Dette grundet fælles frameworks of knowledge, relations 

of production og technical infrastructure mellem virksomhederne og målgruppen. 

 

Udelukkende fordi en aflæsning af det tilsigtede budskab er muligt, er det ikke ensbetydende med, at dette 

faktisk er tilfældet (Just og Burø, 2010). Som analyseret i afsnittet omhandlende casevirksomhederne indkod-

ning forekommer der på Glossiers billeder flere denotative og lingvistiske tegn, der i høj grad understøtter den 

konnotative meddelelse. Dette er i høj grad også nødvendigt for at aflæse Klarnas intenderede budskab, efter-

som virksomheden ikke skaber tydelige konnotative meddelelser ved brug af de denotative eller de lingvistiske 

tegn. Happn benytter sig også af denotative tegn, men her kræver den intenderede aflæsning af den konnotative 

meddelelse, at målgruppen især deler frameworks of knowledge med virksomheden, eller at modtagerne læser 

de lingvistiske tegn, der i høj grad understøtter det intenderede budskab. 

 

Ovenstående forbrugeranalyse indikerer, at målgruppens forståelse af budskabet falder i takt med manglen på 

denotative meddelelser at koble lingvistiske meddelelser til, og dermed lykkes det ikke alle casevirksomhe-

derne at forankre de ønskede konnotative meddelelser. Denne afkodning af de forskellige casevirksomheders 

billeder placerer målgruppen i tre forskellige grupperinger af modtagere. Dette indikerer i hvor høj grad, ca-

sevirksomhederne er succesfulde i visualiseringen og indkodningen af deres intenderede budskab. 

 

Forbrugeranalysen peger tydeligt på, at målgruppen benytter Glossiers lingvistiske meddelelser i form af de 

forskellige shopping-kategorier til netop at guide dem i, hvad virksomheden tilbyder. Det understøtter den 

denotative meddelelse i form af produkterne og den smilende kvinde, som låser betydningen og fortolkningen 

af Glossiers konnotative meddelelse, at forbrugeren bliver glad for produkterne. Denne aflæsning placerer 

dermed målgruppen som dominerende modtagere, da de i denne position afkoder budskabet på samme måde, 

som det blev indkodet. Det resulterer i at afsenderens mening accepteres og reproduceres af modtageren (Hall, 

1980). 

 

I forståelsen af Klarnas konnotative meddelelse og intenderede budskab peger forbrugeranalysen på, at mål-

gruppen mangler sammenhæng mellem de denotative og lingvistiske meddelelser. Manglen på denotative med-

delelser bæres altså ikke af de lingvistiske meddelelser, som virksomheden ellers benytter sig af. Målgruppen 

lægger især mærke til, at der ikke findes tydelige indikatorer på, at Klarna er indenfor bankbranchen. Klarnas 

lingvistiske meddelelser omhandler i stedet, at dens nye app giver forbrugerne, den shoppingoplevelse de for-

tjener, hvilket under encoding blev analyseret som værende den bærende faktor i fastsættelsen af Klarnas in-

tenderede budskab. Klarnas mangel på denotative meddelelser som de lingvistiske kan kobles på skaber der-

imod en forstyrrelse af den tilsigtede konnotative meddelelse. Det kan altså på baggrund af forbrugeranalysen 
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argumenteres, at Klarna ikke lykkes med at indkode budskabet, så det kan aflæses som intenderet af modtage-

ren. Forbrugeranalysen illustrerer netop, at Klarna med dens lingvistiske meddelelser ikke formår at tilføje en 

bestemt betydning eller retningslinje til opfattelsen af billedet. Dermed udnyttes der ikke den funktion, det har 

til låse betydning og fortolkning. Denne aflæsning placerer dermed målgruppen som oppositionelle modtagere, 

da budskabet i denne position forkastes, og den dominerende læsning vendes på hovedet (Hall, 1980). 

 

Forbrugeranalysen peger også på, at målgruppen i høj grad benytter sig at Happns lingvistiske meddelelser til 

at forstå, hvad virksomheden vil dem. Happn benytter sig ikke af mange denotative meddelelser, der kan for-

klare det intenderede budskab. Alle svarpersoner for undersøgelsen vægter dog den smilende kvinde som et 

stærkt denotativt tegn for, at det handler om dating. De lingvistiske meddelelser er derfor i høj grad essentielle 

for den konnotative meddelelse grundet de få denotative. Dette både i form af det korte slogan men også den 

længere tekst som målgruppen til gengæld ikke responderer positivt på. Denne tekst fandt mange for lang og 

forstyrrende for den denotative meddelelse, der viser kvinden der smiler. Happn har altså flere lingvistiske 

meddelelser, end hvad der kan kobles på denotative, hvilket kan argumenteres at forstyrre målgruppens aflæs-

ning af det intenderede budskab, hvor målgruppen accepterer visse aspekter af den konnotative meddelelse, 

mens de forkaster andre. Denne aflæsning placerer dermed målgruppen som forhandlende modtagere, da de i 

denne position anerkender de generelle og abstrakte elementer af budskabet og sætter spørgsmålstegn ved 

andre aspekter (Hall, 1980). 

 

Til trods for at det fra forbrugeranalysen kan udledes, at hver branche har elementer, der anses som tillidsska-

bende af målgruppen, vil alle brancher og virksomheders endemål ultimativt være at indkode budskaber suc-

cesfuldt i søgen på at skabe profit. Med succesfuldt menes, at modtageren netop afkoder budskabet som inten-

deret. Det kan derudover argumenteres, at målgruppen på tværs af alle brancher tillægger tydelige denotative 

og lingvistiske meddelelser stor værdi i skabelsen af konnotative meddelelser. Selvom alle casevirksomhederne 

benytter sig af lingvistiske meddelelser, lykkedes afkodningen ikke altid grundet ubalance i fordelingen af 

meddelelser. Den lingvistiske meddelelse understøtter og bidrager ikke til skabelsen og forankringen af bille-

dernes og virksomhedernes intenderede konnotative meddelelse uden denotative meddelelser at kobles på. 

Dette forklarer, hvorfor både Happn og især Klarna ikke altid formår at gøre deres stakeholdere bekendte med, 

hvad de står overfor. Dertil er casevirksomhedernes brug af farver, virksomhedsnavn, logo og slogan ikke nok 

til, at målgruppen kan aflæse virksomhedens intenderede budskab til trods for, at dette skaber konsekvens og 

genkendelighed. Dette understreger, at casevirksomhederne gennem tydelig og ligelig fordeling af ord og sym-

boler kan skabe shared systems of belief and meaning, hvilket stakeholderne kan fortolke og benytte som 

ståsted til at evaluere virksomhedens karakter og intentioner, og altså dermed også den tillid de vil tillægge 

den enkelte virksomhed. 
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4.3.8. Delkonklusion på forbrugeranalyse 

Denne afhandling har gennem to analyseafsnit nu undersøgt henholdsvis kommunikationselementer fra ud-

valgte casevirksomheder og målgruppens forhold til tillidsskabende elementer. Gennem forbrugeranalysen har 

det været relevant at undersøge, hvordan tillidsmarkører opleves for at svare på det tredje underspørgsmål: 

Hvordan fremstår virksomheder tillidsskabende over for forbrugere? Overordnet viser undersøgelsen, at den 

valgte målgruppe har tillid til digitale medier, hvilket er en forudsætning for tillidsskabelse i det digitale rum. 

Dette er dog ikke umiddelbart overraskende, da målgruppen netop er digital natives, der aktivt anvender digi-

tale og sociale medier i deres hverdag. 

  

Tillid har ifølge van der Merwe og Puth (2014) både kognitive, affektive og adfærdsmæssige dimensioner der 

samlet udgør en enkeltstående oplevelse eller opfattelse. Den kognitive dimension relaterer sig i høj grad til 

brugerens opfattelse af virksomhedens evne, velvilje og integritet (van der Merwe og Puth, 2014). Det kan 

gennem forbrugeranalysen konkluderes, at de elementer, målgruppen især anser som positive, er overskuelig-

hed og genkendelighed. Dette kommer blandt andet til udtryk ved påpegede sammenhænge mellem virksom-

heders digitale tilstedeværelse på tværs af platforme. Det kan en virksomhed imødekomme ved eksempelvis 

at linke til dens Instagram-profil på dens hjemmesiden. Det kan måske virke som en simpel opsætning, men 

ikke desto mindre kan målgruppen lide tydelighed og anser det som en positiv tillidsskabende markør. Andre 

elementer forbrugerne finder tillidsfulde er verificeringsfunktioner, positive anmeldelser eller hvis virksom-

heder kan påvise samarbejder med andre kendte brands. Her er alle tillidsmarkører eksterne markører, man 

som forbruger kender og forstår, men i høj grad også har tillid til fra andre sammenhænge, hvilket virksomhe-

der kan drage direkte fordel af. Hertil antyder statistiske sammenhænge, at elementerne for tillidsskabende 

kommunikation er betinget af forbrugeres umiddelbare tillid til det digitale rum. Derudover blev det også be-

vist, at der er et statistiskt modsætningsforhold i, hvordan mænd og kvinder er interesserede i at modtage 

budskaber. Undersøgelsen viser, at kvinder eksempelvis finder kommunikation fra influencere troværdig i 

modsætning til mænd. Det er altså ikke ligegyldigt hvem virksomheder kommunikerer tillidsskabende bud-

skaber gennem. 

  

Den affektive dimension er karakteriseret af to hovedelementer nemlig følelser, samt det underliggende mo-

ralske element der naturligt er til stede i et tillidsforhold (van der Merwe & Puth, 2014). Et emotionelt bånd er 

ikke funderet i selve forholdet mellem de to men derimod i brugerens subjektive tro på virksomhedens moral-

ske karakter og velvillige intention i tillidsforholdet (van der Merwe & Puth, 2014). Det ses tydeligt gennem 

analysen, at målgruppen reagerer positivt på den personlige fortælling fra et brand. Forbrugeranalysen indike-

rer, at et velkendt slogan, der kan forstås som et led i en personlig fortælling fra et brand, kan have positiv 

effekt på skabelsen af tillid, hvilket også medvirker klar kommunikation omkring hvad, der sælges eller pro-

moveres. Netop klar kommunikation kan ses i relation til decoding. Hvis man som virksomhed benytter sig af 
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denotative og lingvistiske meddelelser, der er typiske for en branche, skaber virksomheden en konnotativ med-

delelse, der nemmere kan aflæses som intenderet. Det vil altså sige, at så længe de denotative og lingvistiske 

meddelelser støtter hinanden og beskriver klare konnotative meddelelser, kan det argumenteres at fremme 

tillidsskabelsen. Dette vil også være tilfældet, selvom virksomheder skulle kommunikere noget, der ellers er 

atypisk for netop deres branche. 

 

Den tredje tillidsdimension findes i den adfærdsmæssige udførelse og praktiske applikation af tillid (van der 

Merwe & Puth, 2014). Tillid kan kun anses som værende tillid, hvis det manifesteres i adfærd, hvor brugeren 

viser virksomheden dennes tillid (van der Merwe & Puth, 2014). Det kan argumenteres, at tillid kommer til 

udtryk, når brugere accepterer betingelser, siger ja til cookies og aktivt benytter en platform, hvad end der er 

tale om en hjemmeside, en webshop eller et socialt medie. Gennem forbrugeranalysen blev det tydeligt, at 

forbrugerne udviser tillid til virksomheder i det digitale rum, da eksempelvis to ud af tre fortæller, at de siger 

ja til cookies på hjemmesider, og at de generelt har meget erfaring med virksomheder i det digitale rum. På et 

mere overordnet niveau kommer tillid også til udtryk, hvis en forbruger rent faktisk køber et produkt eller en 

ydelse, hvilket kan argumenteres for er en ultimativ tilkendegivelse af tillid i det digitale rum. 

  

Ovenstående analyse åbner op for en større diskussion af netop tillid i det digitale rum. Det er interessant at 

forstå, hvordan virksomheder kan arbejde med digital tillid og ikke mindst det fjerde og sidste underspørgsmål: 

Hvilke muligheder og udfordringer er associeret med tillidsskabelse i det digitale rum? 
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5. Diskussion 

Indtil nu har denne afhandling dannet et fundament for, hvad teori fortæller om, hvordan tillidsskabelse finder 

sted og derudover undersøgt og analyseret på virksomhedskommunikation fra tre forskellige casevirksomhe-

der og forbrugeres opfattelse af selv samme kommunikation. Derfor vil den følgende diskussion udgøres af to 

dele, der har til formål at diskutere to forskellige omdrejningspunkter for studiet og problemformuleringen. I 

den første del vil forholdet mellem kommunikationsanalysen og forbrugeranalysen blive diskuteret, hvortil det 

vil diskuteres hvorvidt, der ses eksempler på virksomheder, som møder forbrugernes syn på og krav for til-

lidsskabelse eller om der rammes helt forbi. Den næste del vil bringe diskussionen til et mere overordnet 

niveau, hvor det vil diskuteres, hvordan den generelle teori på tillid, som har lagt fundamentet for afhandlin-

gens undersøgelse, kan overføres til det digitale rum - eller om det overhovedet er muligt. 

 

5.1. Forholdet mellem kommunikations- og forbrugeranalysen 

Resultaterne af analysen har givet et indblik i de overordnede forudsætninger for kommunikation i det digitale 

rum. Der er taget udgangspunkt i formålet at fremstå tillidsskabende over for målgruppen af unge mennesker 

i Danmark født i årene 1990 til 1999. Analysen blev opdelt i to, med det formål at undersøge hvordan forbru-

gere modtager og forstår den tillidsskabende virksomhedskommunikation, som de møder i det digitale rum. 

Med udgangspunkt i Halls (1980) teori om encoding og decoding blev de denotative og lingvistiske tegn af 

Barthes (1964), samt aflæsningen af disse, undersøgt. 

 

Gennem denne afhandling er tillid undersøgt i en digital kontekst, hvorfor det er interessant at diskutere netop 

hvordan, en virksomhed kan bruge dens kommunikation, hvad end formatet er visuelt eller skriftligt, i tillids-

skabelse. I analysen blev der taget udgangspunkt i tre casevirksomheder, som alle udspringer fra forskellige 

brancher men med det til fælles, at de er virksomheder med rod i det digitale. På den ene side kan det argu-

menteres, at der, på trods af at det digitale rum konstant er i udvikling, findes grundlæggende kommunikati-

onselementer, der kan tages i brug for at udvise tillidsskabende adfærd. Det er i den kontekst påvist, at der ikke 

er store forskelle på skabelsen og håndteringen af tillid, om der sælges et fysisk produkt, en finansiel service 

eller en tilmelding på et socialt netværk. Dog forekommer der alligevel forskelligheder, som blev påpeget 

blandt casevirksomhederne og brancherne de indgår i, som ikke skal ses som fejl i skabelsen og håndteringen 

af tillid fra den ene til den anden men derimod som en naturlig diversitet grundet branche- og produktforskelle. 

 

Baseret i de syv forudsætninger for tillid, som tidligere præsenteret af van der Merwe og Puth (2014), har det 

gennem analysen været muligt at identificere elementer af tillidsskabende kommunikation, som en virksomhed 

både kan besidde og producere i dens symbolske og faktiske adfærd. Dette afføder spørgsmålet om, hvad man 

som virksomhed kan spille på, hvis man ønsker at fremstå tillidsskabende over for sin målgruppe, og hvilke 

konkrete elementer der kan tages i brug for at indkode det intenderede budskab bedst muligt. Overordnet er 
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det vigtigt, at de elementer, en virksomhed benytter og udsender, besidder konsekvens. Nutidens digitale for-

brugere er oplyste og ser sig ikke tilfredse med hvad som helst. Dog kan det diskuteres, om man som virksom-

hed nødvendigvis behøver at excellere i alle tre hovedforudsætninger, der er ability, benevolence og integrity, 

hvis forbrugeren køber ind på præmissen ud fra andre elementer. Det kan eksempelvis være ved køb af et 

produkt eller en service til en ualmindelig lav pris, hvor forbrugeren måske godt kan se sig tilfreds med, at 

ikke alle elementer af tillidsskabelse er 100% opfyldt. 

 

Under forudsætningen integrity påpeger van der Merwe og Puth (2014) vigtigheden af identificerbare markø-

rer. Her kan virksomheder både arbejde med bogstavelige, lingvistiske og symbolske tegn. De lingvistiske 

tegn gør det oftest nemmere at afkode budskabet, hvis de indeholder allerede velkendte tegn for en given 

branche, men det betyder også, at tegnet hurtigt kan skabe større forvirring, hvis det ikke umiddelbart kan 

sættes i en sammenhæng, modtageren forstår. På samme måde kan visuelle elementer medvirke til skabelsen 

af en bestemt følelse for modtageren. Her kan virksomheder både arbejde med farver, former, infografikker 

og billeder, til at skabe den genkendelighed, som målgruppen reagerer positivt på. Denne form for tegn er især 

relevante i det digitale rum, da det har en stor betydning for modtageren, hvordan det visuelle udtryk giver sig 

ud. Gennem de seks interviews blev det da også klart, at netop farver er med til at forme målgruppens syn på 

en virksomhed. Derfor er det også vigtigt at understrege, at alle elementerne kan have forskellig effekt alt efter 

hvilken kontekst, de præsenteres i. 

 

Tages der udgangspunkt i den finansielle sektor, blev det gennem undersøgelsen hurtigt identificeret, at mål-

gruppen responderer negativt på den måde, Klarna kommunikerer, hvem den er, og hvad den kan som virk-

somhed. Både de bogstavelige meddelelser, men i høj grad også de lingvistiske meddelelser, forvirrede mål-

gruppen i forhold til virksomhedens portrættering af, hvad den har til intention at sælge eller overbevise dem 

om. Dette kan diskuteres at virke som en negativ markør af tillid, da det ikke skaber gennemsigtighed. Hermed 

ikke sagt at en virksomhed ikke med fordel kan lege og udfordre brugen af netop disse tegn i dens kommuni-

kation. Dog kan det diskuteres, hvorvidt virksomheder med fordel kan forsøge at udfordre branchernes normer 

ved enten at lege med deres visuelle kommunikation og dermed lade modtageren forstå budskabet gennem 

lingvistiske meddelelser eller omvendt. På den måde sikres det, at målgruppen står bedre i forhold til at afkode 

kommunikationen som tilsigtet og herved forstå og modtage den som tillidsskabende. 

 

Elementerne af kommunikation, hvad end de er bogstavelige, lingvistiske eller noget helt tredje, kan altså 

diskuteres at fungere som hovedaktører i skabelsen af tillid i det digitale rum. Når virksomheder forsøger at 

skabe tillid gennem en skærm, kan der ikke spilles på klassiske kommunikationsmedier, og virksomheder er 

derfor nødsaget til at indgå i systemer, der er tilpasset den digitale virkelighed. Disse kan som nævnt have 

forskellige forudsætninger alt efter, om de er ejet af virksomheden selv, tilegnet gennem omtale eller købt. Der 
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kan med fordel arbejdes med en kombination af platforme for at øge kendskabet til en virksomhed, men virk-

somheder skal heller ikke at være til stede bare for at være til stede i det digitale rum. Man kan i den sammen-

hæng også diskutere, hvorvidt devisen al omtale er god omtalte gælder i det digitale rum, når virksomheder 

forsøger at skabe relation til målgruppen, der er digital natives. Der tales netop til en målgruppe, der har lært 

at gebærde sig i det digitale rum, siden den var helt ung, hvorfor virksomheder også skal vælge hvor, hvornår 

og hvordan, de vil være online og tilgængelige. På den måde vil en virksomhed være i stand til at vinde mål-

gruppens interesse gennem elementer, som flere finder tillidsskabende. Ud fra dette kan det diskuteres, hvor-

vidt målgruppen tager hvad som helst for gode varer, hvorfor det er vigtigt at virksomheder, der henvender sig 

til den, opfylder kravet om at være konsekvent både i kommunikation men også der, hvor de ellers møder 

målgruppen. 

 

Ydermere kan det argumenteres at virke tillidsskabende at inkorporere verificeringsfunktionen eller andre 

markører for verificering, der er letgenkendelige i kommunikationen for virksomheden. Det kan argumenteres, 

at det er vigtigt, at disse tegn kommer fra en tredjepart, som målgruppen på forhånd har tillid til. Herfra kan 

man som virksomhed trække på et ethos, der er opbygget over længere tid. Målgruppen reagerer positivt på 

verificeringer på platforme, hvor afsenderen af et givent budskab har en offentlig profil, eksempelvis en virk-

somhed eller kendt person på Instagram. Dog kan det diskuteres hvorfor selvsamme verificeringsfunktion på 

medieplatforme såsom Happn, som baserer sig på interpersonelle private relationer, ikke synes positivt for 

målgruppen. Dog blev det gennem analysen identificeret at en forudsætning for, at målgruppen finder verifi-

ceringsfunktionen tillidsskabende er, at målgruppen allerede har tillid til det digitale rum, som verificerings-

funktionen optræder i.  

 

Det er netop interessant, at målgruppen ser det som noget negativt, når verificeringen er til for at sikre gen-

nemsigtighed i dens privatliv, såsom tilfældet på Happn. Det fornægter ikke formålet med markøren, hvis 

formål ultimativt argumenteres at være at sikre autenticitet på platformen. Da målgruppen reagerer negativt, 

kan det dog argumenteres, at der ligger mere bag modtagelsen. For de fleste virksomheder er deres eksistens 

enten betinget af historisk kontekst fra egen virksomhed eller den branche, den enkelte indgår i. At opbygge 

tillid digitalt kan være en kompleks størrelse, hvor det netop kan diskuteres, hvorvidt det er blevet en nødven-

dighed at benytte nærmest overkommunikerende tegn, som verificeringsfunktioner, for at opnå en richness, 

der ikke er nødvendig at kommunikere i face-to-face interaktioner. Det er også svært, både som virksomhed 

og privatperson, at udelukke sig fuldstændigt fra det digitale, når man lever i en digital tidsalder, som vi gør. 

Kan virksomheder klare sig med de fysiske manifestationer, eller er det en nødvendighed at være til stede 

digitalt? Det kan netop godt argumenteres at give mening for visse virksomheder at have eksklusive fordele, 

der kun findes væk fra det digitale rum. Den midt-digitale tidsalder har dog vist, at en hurtig omstilling og 

tilvænning til det digitale rum kan omsættes til noget positivt. Det digitale rum kan derfor argumenteres at 
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være en mulighed for at levere strømlinede løsninger, som målgruppen ser som konsekvente og derfor også 

tillidsskabende. Samtidig kan det argumenteres, at det er svært for virksomheder at leve op til det hele tiden 

udviklende digitale landskab, hvor nye platforme pludselig overtager, der opdateres retningslinjer eller noget 

helt tredje. Dermed ikke sagt at det derfor er nemmere for virksomheder, der udelukker brugen af det digitale. 

 

Hvis det ultimative mål for en virksomhed er at vinde forbrugeres tillid og derved også købekraft, er det vigtigt 

at arbejde med trust management. Denne form for tillidsstyring skal ses som en proces og fase, som kan tage 

forskellig form og tid alt efter ståsted og udgangspunkt. Derfor er det vigtigt, at virksomheder kontinuerligt 

arbejder med at etablere, vedligeholde og genvinde tillid. Især i det digitale rum hvor det er sværere end no-

gensinde at fastholde forbrugeres opmærksomhed. Dette kan gøres ved både at følge og leve op til de tillids-

skabende kommunikationselementer, der er identificeret gennem denne afhandling. Essentielt er det, at tilste-

deværelsen på digitale platforme bygger på autenticitet, åbenhed, ligeværdighed og gensidig respekt. Alle disse 

er elementer, der nemt kan relateres til de systemer, samfundet i forvejen lever i og med i den offline hverdag, 

hvorfor de er med til at skabe tillid på baggrund af præmisser, vi i forvejen kender, forstår og accepterer. Dog 

kan det diskuteres, hvorvidt trust management egentlig er nødvendigt for specifikke virksomheder. Man kan i 

den sammenhæng diskutere, hvorvidt virksomheder, der har et tilstrækkeligt stort brand, eller som er berettiget 

legitimitet blot gennem deres eksistens, behøver at fremvise tillidsskabende elementer gennem kommunikation 

for at fremstå tillidsskabende over for målgruppen. I den forbindelse kan det argumenteres, at tillidsskabelse i 

nogle tilfælde faktisk nærmere er et spørgsmål om at kunne overbevise forbrugere, og at det indledende til-

lidsforhold i den kontekst kan argumenteres at være betinget af overbevisning frem for skabelse. Især i Dan-

mark kan man hertil argumentere for, at virksomheder kan trække og nyde af det høje niveau af generel tillid, 

der eksisterer som fundament for overbevisningen i kommunikationen, hvorfor de altså ikke har en skepsis 

over for det digitale møde fra start.  

 

5.2. Teoriens plads i det digitale rum 

Som fremstillet tidligt i afhandlingen er tillidsbegrebet belyst fra forskellige vinkler i litteraturens verden. Teori 

om tillidsskabelse kommer til udtryk blandt andet fra en psykologisk, sociologisk, økonomisk, organisatorisk 

og politisk vinkel, hvilket som følge har en betydning for, hvordan tillidsskabelse præsenteres og diskuteres i 

litteraturen og teorien. Indtil nu er tillidsskabelse i det digitale rum undersøgt, analyseret og diskuteret gennem 

netop den eksisterende teori om tillidsskabelse. Men den eksisterende teori på tillid har indtil nu ikke behandlet 

tillid som et fænomen med fodfæste i det digitale rum. Dele af den præsenterede teori er udviklet i en tid, hvor 

det digitale rum ikke har haft en så massiv tilstedeværelse i forbrugeres liv, mens andre dele af den præsente-

rede teori har valgt at udvikle teori, som belyser fænomenet på en mere tværgående måde. Derfor er det inte-

ressant at undersøge, hvorvidt disse teorier faktisk kan gælde for fænomenet, hvis det begrænses til det digitale 

rum, hvilket det kommende diskussionsafsnit har til formål at afdække. 
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5.2.1. Personlig tillid og systemtillid 

Det kan argumenteres, at forståelserne bag personlig tillid og systemtillid af Luhmann (1979) kan overføres til 

kommunikationen og tillidsskabelsen i det digitale rum, hvilket netop er forsøgt gjort gennem analysearbejdet 

i denne afhandling. Luhmanns (1979) teori fremstiller tillid som et fundamentalt relationsbegreb, som man 

kan argumentere for også er berettiget i det digitale rum, da dette netop er udgjort af mennesker. I forlængelse 

heraf kan det siges, at mennesker, for hvem tillid er eksistentielt, blot i dag agerer under nogle andre forhold, 

end hvad teorien af Luhmann (1979) er udviklet under og til. Men det digitale rum er en diffus størrelse, og i 

den forbindelse er der steder og elementer, som teorien kan argumenteres for ikke at passe helt under. 

 

Analysen for denne afhandling påviste, at størstedelen af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen umid-

delbart har tillid til det digitale rum. Ifølge Luhmann (1979) er dette vigtigt, da tillid, ifølge ham, er nødvendigt 

for, at verden kan fungere, i og med at mennesker har brug for tillid til hinanden for at eksistere. Det indikerer 

altså også et stærkt system, som har et solidt fundament af tillid. Men samtidig viser analysearbejdet også, at 

der er mange i målgruppen, som er bevidste om, at de indgår i et rum og fællesskab, hvor de ikke har fuld-

stændig kontrol. Der eksisterer altså en skepsis på trods af, at de er digital natives, som derfor kan argumenteres 

for om nogen at have tiltro til det digitale rum. Det bakker til en vis grad op om Luhmanns (1979) pointe, at 

tillid ikke er blind, men at det hviler på fleksible forventninger, der netop kan tolerere usikkerhed og skuffelser 

uden at opgive sig. Det kan derfor argumenteres, at målgruppen faktisk har tillid til det digitale rum, men at 

de alligevel i konkrete situationer benægter det. Det er essentielt, hvorvidt målgruppen faktisk finder et tillids-

forhold til det digitale rum og kommunikation derigennem, da en mangel på selv samme kan betyde, at det 

digitale rum ikke længere vil kunne eksistere. 

 

I denne afhandling arbejdes der med, at sociale netværk, som er en del af det digitale rum, i sig selv agerer 

som et system for tillid. Men gennem teoretiseringen af tillid fremstiller Luhmann (1979), at systemer er de 

dele af samfundet, hvori tilliden har fået en fast eksistens. I den sammenhæng kan det diskuteres, hvorvidt det 

digitale rum i en lige så tilstrækkelig grad har opnået en status som en fast institution i det danske samfund, 

som eksempelvis penge, kærlighed, magt og sandhed har. I og med at det digitale rum som system ikke har 

samme status og tilstedeværelse i det danske samfund, så er der ej heller en lige så udbredt benyttelse af og 

deltagelse i systemet i samfundet. Systemet her er baseret på en valgfrihed, hvor man altså som individ og 

virksomhed selv tilvælger deltagelsen og benyttelse af det digitale rum. Dog er tilstedeværelsen for nogle 

parter ufrivillig. Analysen af denne afhandling påviser, at nogle virksomheder ikke selv aktivt tager del i kon-

krete sociale netværk og medier, men at de alligevel bliver portrætteret og omtalt derigennem. Med det i mente 

kan det diskuteres hvorvidt eksistensen og tilstedeværelsen på sådanne medier er uundgåelig og deraf faktisk 

også giver det digitale rum en status som en fast institution i det danske samfund. Fra et forbrugerperspektiv 

ser man samme mønster. Gennem analysen kom det til udtryk, at nogle svarpersoner ikke føler, at de kan stå 
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inde for de præmisser, som det digitale rum præsenterer, men alligevel lever under dem. Det digitale rum 

repræsenterer altså et fællesskab, som forbrugere gerne vil være en del af blandt andet på grund af dets inter-

aktionssystem. 

 

5.2.2. Interpersonel tillid og kollektiv tillid 

Når van der Merwe og Puth (2014) fremstiller tillid til en virksomhed som noget kollektivt frem for en inter-

personel egenskab, opstår en relevant diskussion. Er tillid til en virksomhed egentlig noget, der fra et forbru-

gerperspektiv skal skabes kollektivt eller interpersonelt? Ifølge van der Merwe og Puth (2014) gælder det 

førstnævnte, i og med at de opfatter en virksomhed som en helhed. I mange kommunikationssituationer kom-

mer virksomheder til udtryk kollektivt, men mange virksomheder udnytter også den interpersonelle form for 

tillid ved at bruge repræsentanter fra virksomheden i kommunikationssituationer. På den måde kan det altså 

argumenters, at virksomheder ikke udelukkende kan arbejde med tillidsskabelse ud fra en forståelse om kol-

lektiv tillid, men at det i høj grad også er hensigtsmæssigt at medtage forståelsen om interpersonel tillid. I 

sidste ende er en virksomhed udgjort af en række af individer, og det kan derfor argumenteres, at for at en 

forbruger skal have tillid til en virksomhed, indebærer dette også at have tillid til virksomhedens ansatte, da 

det jo netop er dem, der udgør virksomheden (Cornelissen, 2017). 

 

I en situation hvor en forbruger skal afkode kommunikation fra en virksomhed, og dette sker i det digitale rum, 

kan det argumenteres, at det digitale rum vil høre under det fjerde element præsenteret af van der Merwe & 

Puth (2014), netop konteksten. Dog, som analysen for denne afhandling viser, sker det ofte, at forbrugeren 

ikke ved nok om den pågældende virksomhed, for hvem der skal opbygges tillid til, og forbrugeren kan derfor 

eksempelvis føle et behov for at undersøge mere om virksomheden. Det kan ske gennem en række andre 

virksomheder (nyhedsmedier, Trustpilot, Google og lignende), og det kan i den kontekst diskuteres, hvorvidt 

og hvordan trustor/trustee-forholdet mellem forbrugeren og disse tredjeparter påvirker forholdet til den virk-

somhed, som der bliver taget udgangspunkt i. Det er ikke en proces som van der Merwe & Puth (2014) be-

handler i deres teori men kan argumenteres for potentielt at have en indvirkning på oplevelsen af den indle-

dende virksomhedskommunikation. Det kan her argumenteres, at der på den måde potentielt ligger mange 

trustor/trustee-forhold forud for ét, som dog også kan argumenteres at påvirke hinanden indbyrdes. En proces 

en virksomhed kan have svært ved at styre i det digitale rum. 

 

5.2.3. Owned, paid og earned medier 

Træder man et skridt tilbage og kigger på grundstenene af definitionerne owned, paid og earned medier, er det 

tydeligt, at definitionerne i høj grad fungerer som en fundamental opdeling af medietyper. Som præsenteret i 

teoriafsnittet indebærer owned medier: hjemmesider, nyhedsbreve, blogs og apps; paid medier: influencer-
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samarbejder, bannerreklamer og betalt annoncering; og earned medier: interaktion på sociale medier, anmel-

delser, delinger og anbefalinger af en virksomhed. Det er ved første øjekast klart, at disse tre medietyper be-

væger sig ind i mange dele af det digitale rum, og at de derfor kan argumenteres for at være tilpasset og formet 

til at passe til en digital virkelighed. Som også påvist i teoriafsnittet angående medietyperne følger dele af 

teorien på området med den digitale udvikling ved at udvide med eksempelvis en vinkel som shared medier.  

 

Gennem denne afhandlings analysearbejde er det tydeligt, at henholdsvis owned, paid og earned medier i høj 

grad har med hinanden at gøre og kan afhjælpe en overskuelig inddeling af kommunikationstyper, som finder 

sted i det digitale rum. Analysen viser dog også, at de forskellige medietyper træder ind på hinandens områder 

for kommunikation, hvilket gør inddelingen mere kompliceret at arbejde med. Analysen viser eksempelvis, at 

virksomheder bruger earned medier som tillidsmarkører på owned medier, samtidig med at paid medier finder 

sted på, hvad der henvises til som partially owned medier. Der er altså en sløret grænse mellem, hvornår noget 

kommunikation kan kategoriseres at blive kommunikeret gennem en af de forskellige medietyper, og hvordan 

det deraf forstås og afkodes. Det digitale rum kan i denne kontekst argumenteres for faktisk at gøre grænsen 

mellem medietyperne endnu mere sløret. I det digitale rum er grænserne udviskede, og platforme samt virk-

somheder opererer i mange forskellige dele af det digitale rum og leder faktisk bevidst også forbrugere fra ét 

medie til et andet, hvorfor det derfor kan diskuteres, hvorvidt den konkrete opdeling af medier giver mening 

her. 

 

Opdelingen af medietyperne er anerkendt for at gøre kommunikation mere konkret og håndgribelig. Med op-

delingen hører sig også nogle almene forståelser. Owned medier er eksempelvis kendt som en oplagt medietype 

for at nå forbrugere og som et tillidsskabende medie for kommunikationsbudskaber; paid medier for at kunne 

nå ud til et bredere publikum; mens earned medier bidrager med et mere objektivt syn på en konkret sag 

(Cornelissen, 2017). Analysearbejdet viser, at elementer af disse holder stik men viser samtidig også, at netop 

dette studies målgruppe oplever især nogle elementer som mere tillidsskabende i en kommunikationskontekst 

for de forskellige medietyper. I den forbindelse er det også værd at kaste lys på, at forbrugerne især påpeger, 

at konsekvent kommunikation i det digitale rum er afgørende og har en direkte indflydelse på deres opfattelse 

af budskabet. Altså er det vigtigt, at man som en forbruger, der både er modtager af kommunikation på hen-

holdsvis owned, paid og earned medier, oplever, at kommunikationen er strømlinet og i tråd med virksomhe-

dens brand og identitet. Det er i hvert fald et vigtigt element, hvis der skal opbygges tillid de to parter imellem, 

hvilket ikke kommer til udtryk gennem teori om owned, paid og earned medier, hvorfor disse derfor kan 

argumenteres ikke at være tilpasset en situation for tillidsskabelse i det digitale rum.  
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5.2.4. Hard og soft security 

Sikkerhedsbegrebet blev traditionelt pointeret af Rasmusson og Jansson (1996) med hard security som et be-

greb for traditionelle mekanismer for sikkerhed og soft security et begreb for mekanismer for social kontrol. 

At flytte begreberne over til det digitale synes ikke at være den sværeste opgave, eftersom både Rasmusson og 

Jansson (1996) og Trček (2018) henviser til dem som del af den digitale udvikling. 

 

Hvad der synes mest fremtrædende i undersøgelsen af målgruppen er, som også Trček (2018) pointerer, at 

forholdet mellem de to former for sikkerhed er komplementære og påvirker hinanden begge veje. Selvom 

skellet mellem de to kan synes skarpt opdelt i de hårde digitale funktioner mod de blødere subjektive indtryk, 

er det tydeligt, at de to begreber netop både støtter og er afhængige af hinanden. Til trods for at Rasmusson og 

Jansson (1996) mener, at det er op til brugerne af det system, de indgår i, selv at være ansvarlige for deres egen 

sikkerhed, kan det diskuteres hvorvidt elementer af både hard og soft security besværliggør målgruppens mu-

lighed for en subjektiv fortolkning og vurdering af dens tillid til en given virksomhed. Eksempelvis ved ele-

menter identificeret under hard security, såsom cookie-politikker og betingelser, forekommer der en tydelig 

påvirkning fra både hard og soft security. Det kan netop argumenteres, at virksomheder benytter sig af ele-

menter fra soft security, i form af bogstavelige og lingvistiske aspekter, til netop at lede modtageren mod et 

bestemt valg. Det ses eksempelvis tydeligt i billedet præsenteret i spørgeskemaet omhandlende cookies, hvor 

accepter alle er markeret med grøn, mens påkrævede og tilpas er samme farve som baggrunden. Det kan netop 

argumenteres, at dette er et forsøg på at nudge modtageren til at trykke accepter alle uden ved første øjekast 

at ænse de andre muligheder. Dertil var der i analysen af målgruppen også flere, der gav udtryk for, at de 

sjældent læser betingelserne, og at de på samme tid ønsker en mere overskuelig forklaring af hvad disse betin-

gelser indeholder. Som identificeret under owned analysen formulerer virksomheder netop sådanne politikker 

vidt forskelligt. Det kan dermed argumenteres at den tekst, som virksomheder skriver til cookies og betingelser 

i et forsøg på at udvise sikkerhed i form af hard security elementer, faktisk har den modsatte effekt, da mål-

gruppen føler, at de ikke har overblik over, hvad der siges ja til. Dertil kan det dog argumenteres, at målgruppen 

har en form for indbygget tillid til disse digitale funktioner, hvorfor de grundlæggende har tillid til, at deres 

data bliver håndteret korrekt til trods for forvirrende tekst og sprog. Dog medfører dette også endnu et dilemma 

om, hvorvidt denne indbyggede tillid til det digitale er en måde for virksomheder at benytte elementer af soft 

security i portrætteringen af elementer af hard security for netop at undgå at komme for meget i dybden med, 

hvad de bruger den enkeltes data og information til. 

 

Også Trčeks (2018) fokus på den tillid der tildeles en virksomhed samt dens omdømme er interessant at un-

dersøge nærmere, da dette ikke umiddelbart er funderet i de mekanismer eller systemer, som er bundet på det 

digitale. Sammenhængen mellem hard og soft security og påvirkningen de to iblandt kan også argumenteres 

at være fremtrædende i virksomheders tillidsskabelse og dertil omdømme, som ellers hører ind under begrebet 
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soft security ifølge Trček (2018). Det kan argumenteres, at en virksomheds omdømme skabes på baggrund af 

elementer, der både hører ind under soft og hard security. Faktorer der hører ind under soft security, og om-

handler køb, markedsføring og kommunikation, kan selvsagt have indflydelse på en virksomheds omdømme, 

hvis forbrugeren eksempelvis oplever et brud på en aftale eller ikke responderer som intenderet på budskabet. 

Dog kan det argumenteres, at faktorer som håndtering af data, der hører ind under hard security, også kan have 

indflydelse på en virksomheds omdømme, da især en dårlig eller forkert håndtering af dette kan have store 

konsekvenser. 

 

Dertil kan det altså diskuteres hvorvidt hard og soft security i konteksten af tillidsskabelse egentlig kan bære 

denne opdeling i det digitale rum, som ellers argumenteret i den oprindelige teori, hvor elementer fra begge 

har en tydelig indflydelse på aspekter ellers tiltænkt den ene form for sikkerhed. Især den digitale kontrol, og 

de løsninger der indgår som beskyttelse af information og kommunikation på det digitale, kan grundet et øget 

fokus på digital sikkerhed argumenteres at indgå som lige så vigtige indikatorer på en virksomheds omdømme 

som elementer af soft security. Derfor kan en virksomheds omdømme argumenteres ikke længere kun at være 

bygget på disse blødere, mere subjektive elementer af soft security men også elementer af hard security. Dette 

kan argumenteres at skubbe det allerede komplementære forhold mellem hard og soft security yderligere mod 

en sammensmeltning. 

 

Der kan også trækkes tråde mellem de forskellige betydninger af ordet sikkerhed. Som påpeget indledningsvist 

er sikkerhed højt på agendaen for både individer og virksomheder, fordi det giver en fornemmelse af tryghed 

for fremtiden. Hertil kan det diskuteres, hvorfor sikkerhed skaber en form for tryghed, når denne sikkerhed 

funderes i elementer skabt af virksomheder og tredjeparter, der har deres egen agenda med henblik på at opnå 

profit. Eksempelvis ser målgruppen brugeranmeldelser, verificeringsfunktioner og mærkninger som tillidsska-

bende, selvom disse er håndteret af tredjeparter, som også har deres egen agenda. Systemtillid jævnfør Luh-

mann (1979) kan ses som grund til, hvorfor målgruppen netop finder det trygt, når sikkerhed puttes i systemer 

under hard og soft security. Hvorvidt tryghed kan være til stede uden tillid er en helt anden diskussion, hvortil 

begreber omhandlende identitet, omdømme og reputational capital kan argumenteres også at være faktorer, 

der spiller en væsentlig rolle. 

 

5.2.5. Encoding og decoding 

Den todelte kommunikationsmodel omhandlende encoding og decoding, fremført af Hall (1980), danner 

grundlaget for analysen. Til trods for at Hall (1980) påpeger, at der ikke er tale om en overføreselsteori, hvor 

modtageren kan afkode et budskab korrekt eller forkert, kan denne teori lige så være udfordret af det digitale 
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format samt relationen mellem virksomhed og forbruger. Hall (1980) påpeger netop, at en modtagers menings-

dannelse er lige så korrekt som afsenderens meningsdannelse og fremhæver, at modtagerens alternative me-

ningsdannelser altså ikke er misforståelser eller fejlfortolkninger men blot alternative læsninger. 

 

Problematikken kan argumenteres at ses i relationen mellem virksomhed og forbruger. Ligegyldigt hvilke an-

dre motiver er det en virksomheds ultimative mål at skabe profit. Uden profit er der ingen virksomhed, og 

uden en virksomhed er der ingen muligheder for andre, dybere meninger med at drive forretning (Friedman, 

1970). Derfor kan der, når en alternativ meningsdannelse finder sted, opstå en risiko for at virksomheden ikke 

ses som tillidsskabende, hvilket kan resultere i tabt profit. Hall (1980) siger dertil, at der vil være en foretrukken 

læsning af kommunikationsproduktet, som den alternative læsning forholder sig til. Derfor kan det lige så 

diskuteres hvorvidt en alternativ læsning faktisk kan forholde sig til en foretrukken læsning, da dette jo netop 

kræver, at modtageren også kan genkende denne på trods af sin egen dominerende, alternative læsning. Den 

foretrukne læsning, og altså det intenderede budskab indkodet af virksomheden, kan netop argumenteres at 

have sværere vilkår i det digitale end i det fysiske rum. Dette kan argumenteres at være grundet den informa-

tionsmængde, som hvert enkelt kommunikationsprodukt skal kæmpe imod på diverse kanaler og platforme, 

hvor især sammenhængen mellem de denotative og lingvistiske meddelelser spiller en central rolle i at fange 

modtagerens opmærksomhed og holde på denne. Dette kan også argumenteres at være grundet en kløft i for-

ståelse skabt af det digitale rum, der opereres i. 

 

Om modtagelsen af et budskab omtaler Hall (1980) tre forhold, der er essentielle for afsenderens indkodning 

og lige så betingende for modtagerens afkodning. Netop nogle af disse kan diskuteres at være udfordret i det 

digitale rum. Det kan argumenteres, at hvad afsender og modtager ved og tager for givet, altså frameworks of 

knowledge, er udfordret når kommunikationen foregår i det digitale rum. I det fysiske rum kan virksomhederne 

klart indikere, hvad der skal tages for givet. Går man eksempelvis ind i en bank, tager man for givet, at man 

ved, at man er et sted hvor ens finanser håndteres. I det digitale rum derimod er det udfordret, da modtager 

ofte eksponeres for noget, som ikke er et aktivt valg, grundet eksempelvis annoncering på baggrund af cookies, 

hvorfor afsender ikke kan være sikker på at møde modtager i dennes frameworks of knowledge. Derudover 

kan afsender ikke vide hvordan kommunikationsproduktet specifikt modtages alt afhængigt af forbrugerens 

private indstillinger. Dette kan eksempelvis være hvorvidt indholdet ses på en computer, tablet eller telefon. 

Derudover viser det sig, at flere forbrugere ændrer farveindstillingerne på deres enheder til sort/hvid i et forsøg 

på at mindske afhængighed af de stimulanser farverne på skærmen indebærer (DR, 2021), hvilket i høj grad 

også kan påvirke modtagelsen af kommunikationsproduktet. Hvis frameworks of knowledge ikke er delt mel-

lem afsender og modtager, kan det også diskuteres hvorvidt den alternative læsning, der måtte finde sted, 

overhovedet har en foretrukken læsning af kommunikationsproduktet at forholde sig til. Dette eftersom der 

mangler en basal forståelse for, hvad det drejer sig om, og altså en mangel på hvad der kan tages for givet. 
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Ovenstående stiller dermed større krav til de to andre forhold: relations of production og technical infrastruc-

ture. De sociale sammenhænge som afsender og modtager indgår i (relations of production) kommer i det 

digitale rum til udtryk gennem cookies og den data, der indsamles om modtager. Dette kan netop bruges til at 

finde frem til de sociale sammenhænge som modtager indgår i med henblik på at matche denne med det rette 

budskab. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt en virksomhed kan indsamle de rette data på baggrund af coo-

kies i en sådan grad, at den som afsender møder modtager i dennes sociale sammenhæng. Det digitale rum 

stiller også store krav til de tekniske hjælpemidler, som afsender og modtager har til rådighed (technical in-

frastructure), da modtager er nødt til at have disse for overhovedet at blive eksponeret for budskabet og aflæse 

dette korrekt. Hertil er der flere faktorer, der kan diskuteres at spille ind, såsom ny teknologi på markedet og 

forståelse for tekniske hjælpemidler, hvor forudsætningen for at et budskab kan modtages og aflæses afhænger 

af, at virksomhed og forbruger deler samme viden og indsigt i dette. 

 

Det medfører derfor en udfordring for tillidsskabelse i det digitale rum med henblik på indkodning og afkod-

ning af budskaber, da afkodningen altid vil foretrækkes at matche den intenderede indkodning i virksomheders 

søgen efter profit. Det belyser også den udfordring, som virksomheder står overfor i det digitale rum omkring 

skabelsen af kommunikationsprodukter, hvor modtager tager den dominerende position og afkoder budskabet, 

som det blev indkodet, i stedet for den oppositionelle position hvor budskabet forkastes. 

 

5.2.6. Trust management 

Under forudsætningerne for skabelsen af tillid af van der Merwe & Puth (2014) kan der argumenteres at være 

fire overordnede emner, som både rummer udfordringer og muligheder, hvorpå det digitale rum påvirker trust 

management og altså udfordrer teorien på området. 

 

Den første udfordring for forudsætningerne omhandler, at eksterne stakeholdere påvirker forudsætningerne, 

hvorfor virksomheder ikke selv kun har styringen over disse. Integrity kan argumenteres at være udfordret i 

det digitale rum, da denne forudsætning drejer sig om, hvorvidt en virksomhed agerer i overensstemmelse med 

dens ord, så den kan anses som credible. I det digitale rum opererer virksomheder netop med mange forskellige 

stakeholdere, der både kan bidrage til at støtte op om eller underminere virksomhedens integrity. I skabelsen 

af forudsætningen integrity indgår også ethical behavior, identifiability, transparency og likeability (van der 

Merwe & Puth, 2014), som derfor også argumenteres at være under udfordring i det digitale rum. Transparency 

er et voksende emne, der kræver åbenhed og transparens omkring en virksomheds drift, og hvad den står for. 

Dette kan sidestilles med et voksende behov for, at virksomheder udviser ethical behavior, hvor overholdelse 

af moralske principper og etiske adfærdsmæssige standarder inden for den bredere samfundsmæssige kontekst 

er af øget fokus. Netop i det digitale rum med mange stakeholdere og dermed mange øjne på en virksomheds 
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ord og handlinger udgør dette en udfordring, da det store behov for transparency kræver ærlig og åben kom-

munikation fra virksomheden, og at den holder, hvad den lover. Det kan dog også argumenteres at være en 

mulighed, så længe virksomheden kan manøvrere iblandt egne holdninger og standpunkter og de af modtager-

nes. Det kan diskuteres, om det på digitale platforme er muligt for en virksomhed altid at sørge for overens-

stemmelse mellem dens symbolske og faktiske adfærd, eftersom der altid vil være stakeholdere, der har mu-

lighed for at deltage i debat omkring dette - og altså støtte eller underminere virksomheden som resultat. Det 

kan dertil argumenteres, at det digitale rum i høj grad øger vigtigheden af, at en virksomhed formår at imøde-

komme fejl, hvis stakeholdere udtrykker utilfredshed over, at virksomheden ikke har holdt dens ord. 

 

Den anden udfordring, men også mulighed, omhandler behovet for selvfremstilling og den flygtige nyheds-

strøm. Disse identificeres under identifiability og likeability, der også hører ind under forudsætningen integrity 

(van der Merwe & Puth, 2014). Her kan det netop diskuteres, hvorvidt behovet for identifiability er en mulig-

hed for virksomheder, som dermed kan udnytte individets behov for at sidestille sig bestemte værdier i en 

søgen på at portrættere sig selv på en bestemt måde. Det digitale rum spiller netop en central rolle i individers 

selvfremstilling, hvorfor virksomheder kan udnytte dette individuelle behov til egen vinding. En virksomhed 

kan dertil udnytte dette med henblik på at motivere stakeholdere til at vedligeholde et forhold samt støtte og 

anbefale virksomheden, hvilket danner grundlaget for en virksomheds likeability. Det kan dog argumenteres, 

at en udfordring for virksomheder dertil er at bevare denne likeability, så den stemmer overens med stakehol-

deres identitet over tid. Derudover kan denne likeability også argumenteres at være truet af det digitale rums 

flygtige nyhedsstrøm med mange konkurrenter, der søger at fange forbrugernes opmærksomhed. 

 

Den tredje udfordring for forudsætningerne omhandler målgruppens krav og den selvfølgelighed, der følger. 

Hvorvidt områderne ability og benevolence, som ikke hører ind under skabelsen af integrity (van der Merwe 

& Puth, 2014), er endnu vigtigere i det digitale rum kan netop diskuteres. Disse bygger på en virksomheds 

kollektive sæt af færdigheder og karakteristika samt dens kollektive og konsekvente adfærd, som virksomheder 

ifølge van der Merwe & Puth (2014) kan argumenteres at have mere kontrol over opfyldelsen af. Netop kon-

sekvent adfærd og kommunikation samt genkendelighed er særligt vigtige for målgruppen i skabelsen af tillid 

i det digitale rum. Dog kan det diskuteres, hvorvidt ability og benevolence derfor ses som en selvfølgelighed. 

Det kan netop argumenteres, at det stigende fokus på opfyldelsen af forudsætningen integrity, og hvad denne 

indebærer, mindsker de andre forudsætningers slagkraft i skabelsen af tillid, da det digitale rum netop skaber 

et rum for diskussion og dermed fokus på virksomheders imødekommelse af forudsætningerne under integrity. 

 

Det kan altså diskuteres, i hvor høj grad udefrakommende faktorer fra stakeholdere har indflydelse på skabel-

sen af troværdighed og dertil tillid i det digitale rum. Dette til trods for at en virksomhed har styr på, hvad den 

repræsenterer, hvordan det kommunikeres, og hvordan der handles. I den forbindelse kan en sidste og fjerde 
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udfordring på teori om trust management i det digitale rum identificeres. Intern trust management kan hertil 

argumenteres at have indflydelse på den eksterne opfattelse af en virksomhed, da det kan have store konse-

kvenser for en virksomheds opfattelse eksternt. Eksempelvis når ansatte selv indgår som privatpersoner i det 

digitale rum, repræsenterer de virksomheden til trods for, at de ikke er på arbejde. Hvis interne stakeholdere 

derfor indgår i debatter, kommenterer eller laver opslag i det digitale rum, kan det argumenteres at få negative 

konsekvenser for den eksterne trust management, skulle den enkeltes holdning gå imod det, som virksomheden 

prøver at portrættere. Retningslinjer for interne stakeholderes færden i det digitale rum kan derfor argumente-

res fordelagtigt at kunne medtages i virksomheders overvejelser om trust management. Intern trust manage-

ment kan derfor argumenteres at være en udfordring, der indebærer risiko for både interne og eksterne tillids-

brud og tillidstab. Dog kan det også argumenteres at være en mulighed for tillidsskabelse, hvis virksomheder 

sikrer retningslinjer for interne stakeholderes færden i det digitale rum, eller hvis det kommunikerede kan 

agere som et favorabelt element i en virksomheds image. Slutteligt kan man altså argumentere for, at intern og 

ekstern trust management hænger sammen, hvorfor teori på begge emner må inddrages, når en virksomhed 

søger at fremstå tillidsskabende over for forbrugere i det digitale rum. 
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6. Konklusion 

Denne afhandlings udgangspunkt var at undersøge, hvordan virksomheder skaber og håndterer tillid i det di-

gitale rum ved brug af kommunikation. Problemformuleringen for afhandlingen er derfor:  

 

Hvordan kan virksomheder opnå forbrugeres tillid i det digitale rum? 

 

Det kan konkluderes, at tillid, på baggrund af afhandlingens undersøgelsesfelt, skal ses som både mål og mid-

del for virksomheders kommunikation til forbrugere. Tillid er et fænomen, der både danner udgangspunktet 

for virksomheders ståsted i brancher samt influerer budskaber; men er også et fænomen, der kan benyttes i 

virksomhedskommunikation som netop et middel i en søgen efter tillidsskabelse mellem virksomheder og 

forbrugere i det digitale rum. Afhandlingens indsigter, konklusion og indbyrdes sammenhænge er illustreret i 

følgende framework i Figur 24: 
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Figur 24: Framework for opnåelse af tillid 

 

På baggrund afhandlingen kan det altså konkluderes, at 1) en virksomhed har en tillidskapital, der har indfly-

delse på effekten af virksomhedens kommunikation og ageren. 2) I søgen på at fremstå tillidsskabende over 

for forbrugere i det digitale rum kan en virksomhed med fordel skabe et konsekvent budskab gennem elementer 
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af sikkerhed, klar kommunikation og de rette kanaler. 3) Ved imødekommelse af disse kan virksomhedens 

kommunikation vurderes som tillidsskabende på baggrund af forudsætningerne for skabelsen af tillid. 4) Her-

ved bliver det muligt for målgruppen at være tillidsfuld, da ovenstående vil gøre det muligt for den at afkode 

det intenderede budskab, 5) hvilket vil fordre tillid fra forbruger til virksomhed. Den nyligt opnåede tillid 

bidrager dermed til virksomhedens eksisterende tillidskapital, hvormed der er tale om en cirkulær proces. 

 

Det første punkt i frameworket omhandler en virksomheds tillidskapital, der har indflydelse på effekten af 

virksomhedens kommunikation og ageren. Begrebet tillidskapital argumenteres at udgøres af forbrugeres op-

fattelse af en virksomheds omdømme og reputational capital, brand, identitet samt branchen, den tilhører, som 

muliggør en forståelse af, hvad virksomheden repræsenterer. Det kan konkluderes, at en virksomheds om-

dømme har indflydelse på forbrugeres videre fortolkning af virksomhedens karakter og intentioner. Summen 

af dette påvirker altså en virksomheds tillidskapital, som kan fungere som et sikkerhedsnet, såfremt der er høj 

kapital af positive opfattelser og fortolkninger, men også kan udgøre en udfordring, såfremt denne indeholder 

negative opfattelser og fortolkninger. Ydermere kan det konkluderes, at en virksomheds tillidskapital også 

indeholder aspekter af brand og identitet. Her indgår en virksomheds værdier, adfærd og vision, hvortil over-

ensstemmelse med forbrugerens værdier er essentiel i skabelsen af tillid mellem parterne. Yderligere indgår 

også en virksomheds position på markedet, hvor overensstemmelse mellem virksomhed og forbruger er betin-

get af virksomhedens historie, tidligere kommunikation og ageren samt den branche, som den enkelte virk-

somhed befinder sig i, hvilket kan have indflydelse på tillidskapital. 

 

Ud fra afhandlingens indsigter kan det konkluderes, at konsekvens spiller en central rolle i skabelsen af tillid 

mellem virksomheder og forbrugere i det digitale rum. Dette understøttes både af teori, der netop påpeger 

nødvendigheden af et budskab, der er konsekvent integreret med en virksomheds identitet; samt påvises i den 

indsamlede empiri fra målgruppen, hvor genkendelighed og konsekvent adfærd netop vægtes højt i det digitale 

rum. I skabelsen af dette viser afhandlingen nødvendigheden af tillidsmarkører, hvorfor det kan konkluderes, 

at et konsekvent budskab skabes gennem elementer af sikkerhed, klar kommunikation og de rette kanaler, som 

alle er forbundne, indbyrdes afhængige og kan bruges sammen i skabelsen af tillid i det digitale rum. 

 

I henhold til elementer af sikkerhed kan det konkluderes, at begreberne hard og soft security spiller en afgø-

rende rolle for skabelsen af tillid mellem virksomhed og forbruger. Til trods for at teorien påpeger, at forholdet 

mellem de to former for sikkerhed er komplementære og påvirker hinanden begge veje, kan det med denne 

afhandling og problemfelt konkluderes, at disse faktisk er fuldstændig forbundne. Dette kan konkluderes på 

baggrund af virksomheders brug af elementer fra begge typer sikkerhed, eksempelvis i kommunikation om-

handlende datasikkerhed og betingelser, der netop forklares og præsenteres ved brug af blødere sikkerheds-
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skabende elementer. Samtidig indgår målgruppens øgede fokus på hårdere sikkerhedsskabende elementer der-

for også som vigtige indikatorer af en virksomheds omdømme. Derfor kan disse elementer konkluderes at have 

lige så stor indflydelse på skabelsen af omdømme og dermed tillid i det digitale rum, som blødere sikkerheds-

skabende elementer før havde monopol på. 

 

Det konsekvente budskab skabes yderligere gennem klar kommunikation af tillidsmarkører såsom certifice-

ringer, verificeringer, databehandling samt denotative og lingvistiske meddelelser. Hertil kan det konkluderes, 

at klar kommunikation i det digitale rum er dybt afhængig af de tegn, en virksomhed indkoder dens budskab 

med samt det faktum, at budskabets udtryk skal passe til målgruppens opfattelse af virksomheden og dens 

placering i branchen. Gennem forbrugeranalysen blev det tydeligt, at konnotative meddelelser i høj grad af-

hænger af lingvistiske tegn til at understøtte de bogstavelige. Dog kan det konkluderes, at lingvistiske medde-

lelser ikke kan stå alene uden bogstavelige meddelelser at kobles på, og at mange lingvistiske meddelelser 

heller ikke kan gøre op for få bogstavelige. Netop det var casevirksomhederne et stærkt bevis på. Derfor kan 

det konkluderes, at klar kommunikation i det digitale rum indebærer en særlig vigtighed i at matche lingvistiske 

meddelelser til bogstavelige, så den symbolske meddelelse og budskabet kan læses, og tillid kan skabes. 

 

Dertil er portrættering gennem de rette kanaler også vigtigt, hvilket sker gennem henholdsvis valg af medier 

og afsender af budskab. Det konsekvente budskab er essentielt på tværs af kanaler inden for owned, earned og 

paid medier, som i høj grad er forbundne i det digitale rum, hvilket netop påvirker skabelsen af tillid mellem 

virksomhed og forbruger. Til trods for at virksomheder ikke selv tager aktivt del i konkrete medier, bliver de 

alligevel portrætteret og omtalt derigennem, hvorfor det er fordelagtigt at afstemme og behandle sit mediear-

bejde derefter. Gennem analysearbejdet blev det yderligere fremhævet, at konteksten for budskabet er en af-

gørende faktor for hvilken afsender, der kommunikerer dét mest tillidsskabende. I denne sammenhæng blev 

det dog samtidig påvist at medarbejdere, direktører og for kvinder også influencere opfattes som mere tillids-

skabende afsendere af et budskab. Det sætter skellet mellem interpersonel og kollektiv tillid i perspektiv, da 

det indikerer, at det interpersonelle påvirker målgruppen positivt i højere grad end det kollektive. Det er ulti-

mativt vigtigt i en tillidsskabende kontekst at man som forbruger, der er modtager af kommunikation på alle 

medietyper, oplever, at kommunikationen er strømlinet og i tråd med virksomhedens brand, samt at budskabets 

afsender for den konkrete situation er berettiget til at tale om emnet. 

 

Det konsekvente budskab, som skabes gennem ovenstående tre aspekter, evalueres på baggrund af forudsæt-

ningerne for skabelsen af tillid, for dets evne til at fremstå som tillidsskabende kommunikation. Disse forud-

sætninger omfatter integrity, benevolence og ability, der alle er konstruktioner, der bør være til stede i tillids-

skabende kommunikation. Det kan hertil konkluderes, at med et konsekvent budskab, konstrueret af de for-

skellige tidligere nævnte aspekter, kan en virksomhed ramme et gyldent midtpunkt, der muliggør ikke bare 
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opfyldelsen af forudsætningerne for tillidsskabende kommunikation men også muliggør en strategisk fordel. 

Samtidig fremstår forudsætningerne også som en udfordring, da disse rummer risici fra både interne og eks-

terne stakeholdere samt netop kræver ærlig og åben kommunikation fra virksomheden. Det er fordelagtigt for 

en virksomhed at have øget fokus på integritet, hvilket er et resultat af målgruppens krav om netop virksom-

heders transparens og etiske ageren samt målgruppens behov for at kunne identificere sig med virksomheder 

og fremstå sympatisk. Målgruppen ser i høj grad forudsætningerne omhandlende velvillighed og evne som en 

selvfølgelighed, hvorfor det kan konkluderes, at tillidsskabende kommunikation i det digitale rum bygger på 

opfyldelsen af disse basale forudsætninger men også i stigende grad afhænger af virksomhedens integritet. 

 

Grundlaget for en forbrugers tillidsfulde opfattelse af en virksomhed er dens evne til at kommunikere tillids-

skabende. Men for at opnå denne tillid skal forbrugeren altså kunne afkode virksomhedens intenderede bud-

skab i kommunikationen. Dette argumenteres netop at være målet for en virksomheds kommunikation, hvor 

en afkodning af budskabet selvsagt ønskes at være lig det indkodede. Alternative opfattelser indebærer netop 

en risiko for mangel på tillidsskabelse eller endda et tillidstab samt en mindre chance for salg, tilmelding og 

andet, som en virksomhed kan søge med dens kommunikation i jagten på profit. 

 

Ovenstående fordrer muligheden for virksomheder at opnå tillid fra forbrugere. Denne tillid bidrager dermed 

til en virksomheds eksisterende tillidskapital og vil derfor ved kommunikationen af nye konsekvente budska-

ber have indflydelse på og indgå i virksomheders yderligere forsøg på at opnå forbrugeres tillid. 

 

Frameworket illustrerer yderligere, at en virksomhed i konteksten af tillidsskabelse ikke udelukkende agerer i 

dens eget system af tillidsskabelse men faktisk også påvirkes af eksterne indflydelser. Disse eksterne indfly-

delser betragtes som selvstændige systemer med hver deres agenda, der netop derfor kan påvirke en virksom-

heds strategiske arbejde med tillidsskabelse over for forbrugere. Konkrete eksempler for dette er, når ansatte i 

en virksomhed ytrer sig offentligt på digitale medier, valgfriheden i deltagelsen i det digitale rum, indstillinger 

for modtagende enheder af kommunikationen og lignende. Altså har virksomheder ikke fuldstændig kontrol 

over processen for tillidsskabelse, hvilket indikerer, at de konstant må være på vagt for at imødekomme even-

tuelle tillidstab. 

 

Ved imødekommelsen af frameworkets punkter kan en digital virkelighed altså konkluderes at tilfredsstille og 

imødekomme de nødvendige forhold for skabelsen af tillid mellem virksomheder og forbrugere. Hvordan virk-

somheder kan opnå forbrugeres tillid i det digitale rum er ultimativt betinget af de faktorer, som er påvist i 

frameworket. Endeligt vises det altså gennem afhandlingen, hvordan virksomheder kan søge at udnytte mulig-

heder samt imødekomme udfordringer som tillidsskabelse i det digitale rum indebærer. Således kan afhand-

lingen assistere virksomheder i at kommunikere strategisk til målgruppen og herved opnå forbrugeres tillid. 
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7. Perspektivering 

I lyset af denne afhandlings overordnede problemfelt, undersøgelse og tilhørende konklusion er det væsentligt 

at belyse relevante og dertilhørende perspektiver. Resultaterne af afhandlingen har nemlig fordret en undren 

på perspektiver, der læner sig op af problemfeltet og konklusionen for afhandlingen, som kan argumenteres at 

være af betydning for fremtiden, hvilket rummer både en forskningsmæssig såvel som praktisk karakter. 

 

Gennem afhandlingen er det påvist, at tillid fra forbrugere til virksomheder i en digital kontekst især er betinget 

af virksomheders brug af traditionelle og genkendelige markører for tillid i det digitale rum.  Verificerings-

funktionen på sociale medier har eksempelvis sin rod i de mærkningsordninger, man kender fra fysiske pro-

dukter samtidig med, at konsekvent kommunikation er et traditionelt syn på tillidsskabende kommunikation i 

den fysiske verden. Således bekræfter denne afhandling, hvordan samfundet endnu sidder fast i, hvad Goodwin 

(2018) klassificerer som den midt-digitale tidsalder, der er karakteriseret ved, at samfundet bygger på de prin-

cipper og det miljø, som den præ-digitale tidsalder har konstrueret. I den kontekst argumenterer Goodwin 

(2018), at samfundet må genfortolke processer og forretningsmodeller for at kunne indtræde i den næste digi-

tale tidsalder nemlig den post-digitale. I den anledning er det i forlængelse af denne afhandling relevant at 

undersøge, hvorvidt virksomheder kan udfordre de kendte tillidsmarkører i det digitale rum – og i så fald 

hvordan. Hvad eksempelvis angår det konsekvente budskab som tillidsmarkør, kan man i den sammenhæng i 

stedet argumentere for, at en virksomhed der skræddersyer dens kommunikation til de forskellige digitale 

medie egentligt fremstår mere tillidsskabende, da det indikerer, at virksomheden forstår sig på retmæssigt 

medievalg samt mulighederne og begrænsningerne for de konkrete medier. Her taler vi altså om evnen til at 

overbevise sin målgruppe, men hvis samfundets underliggende forståelse og struktur ikke accepterer argumen-

tationen og rationalet bag, kan det blive en vanskelig opgave for en virksomhed. Det fører naturligt også til et 

mere generelt spørgsmål om og undersøgelse af, hvorvidt man som virksomhed kan drage fordel af at udfordre 

grænserne i samfundet og hos en konkret målgruppe, eller om man som virksomhed er styret af de samfunds-

strukturer og -holdninger, der eksisterer, og derfor blot må indrette sig derefter. 

 

Det blev gennem afhandlingen yderligere påpeget, at målgruppen opfatter flere kommunikative elementer fra 

konkrete eksempler uhensigtsmæssige i en tillidsskabende kontekst. Herved indikeres der indirekte til, at virk-

somheder med fordel kan ændre i deres kommunikation og i nogle tilfælde også deres brand for at fremstå 

tillidsskabende overfor målgruppen. Eksempelvis gav målgruppen for afhandlingen udtryk for, at nogle kom-

munikative elementer fra casevirksomhederne var for friske og vovede, selvom disse elementer faktisk blot 

var et udtryk for den pågældende virksomheds brand og identitet. I den forbindelse lægger afhandlingen op til 

en yderligere undersøgelse af, i hvor høj grad virksomheder med fordel kommunikerer og agerer på forbruge-

res præmisser i søgen efter tillidsskabelse. For hvis man begynder at ændre på sit brand for at imødekomme 

forbrugernes præmisser, går det netop ud over ens brand og brandopfattelse. I den kontekst kan virksomheder 
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eksempelvis støde på etiske problemstillinger, når de udvider til nye markeder, hvor der oftest vil være tale 

om målgrupper, som er anderledes fra, hvad virksomheden normalt kommunikerer til og tilgodeser. Når det 

kommer til eksempelvis skønhedsbrands, er det i Europa ikke lovligt at teste skønhedsprodukter på dyr (Gal-

lon, 2021). Vil man derimod som skønhedsbrand eksempelvis sælge sine specialprodukter, herunder solcreme, 

hårfarve, anti-aging cremer og blegemiddel, i fysiske butikker i Kina, så er det en betingelse, at man tester 

produkterne på dyr inden (Gallon, 2021). Det kan således for nogle skønhedsbrands betyde, at de er nødt til gå 

på kompromis med deres etiske værdier og brand for at kunne udvide salget af produkter til nye markeder. 

Dette kan altså have konsekvenser for, hvordan et brand opfattes, hvis det går mod nogle af dens egne og 

forskellige målgruppers fundamentale værdier. Det er altså i den kontekst vedkommende at undersøge og ud-

forske grænsen for tilpasning af hensyn til forbrugeres og markeders præmis for virksomheder, og hvilken 

indflydelse dette potentielt har på tillidsskabelse i det digitale rum i en praktisk såvel som forskningsmæssig 

kontekst. 

 

Denne afhandling har sit fundament i en lokal kontekst. Afhandlingen belyser, hvordan man som virksomhed 

kan skabe et tillidsforhold til en dansk målgruppe. Der tages altså udgangspunkt i en målgruppe, som lever i 

et samfund, hvor tillid er fundamentalt, og hvor der er et gennemgående højt tillidsniveau. Et interessant per-

spektiv her er, at ingen af de undersøgte casevirksomheder har lokale rødder. En af virksomhederne er ameri-

kansk, en anden svensk og den tredje er fransk. Målgruppen for undersøgelsen stillede ikke spørgsmålstegn 

ved virksomhedernes ophav, men de betragtede dem derimod blot som virksomheder med en berettiget eksi-

stens på lige fod med andre danske virksomheder. Det understreger, hvordan der i dagens samfund eksisterer 

en global markedsplads, som ikke er betinget af landegrænser, og hvor tidligere informationsasymmetrier ikke 

eksisterer. I dag kan forbrugere nemt tilegne sig viden om virksomheder, globale såvel som lokale, og deres 

informationsniveau er på den måde hævet til et jævnbyrdigt niveau med virksomheder. I forlængelse af det er 

det også relevant at undersøge, hvordan denne digitale og globale markedsplads uden tydelige landegrænser 

påvirker forbrugere og deres tillid til virksomheder. I denne kontekst mere konkret også hvorvidt og i så fald 

også hvordan forbrugernes oplevelser med globale virksomheder påvirker, hvor tillidsfulde de er over for lo-

kale virksomheder. Dette er et yderligere perspektiv på afhandlingen, som vil være oplagt at udfolde fra et 

forskningsperspektiv og hermed bidrage med et nyt aspekt af tillidsskabelse i en digital virkelighed. 
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