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Executive summary 

With E-commerce becoming one of the most popular ways of shopping, the relationship between 

Danish consumers and businesses is changing. While customer loyalty remains an integral part of 

business growth, the foundation on which it is built has evolved. Shopping has moved out of high 

streets and malls and into our homes and onto our laptops and smartphones.  

Based on this development, this master thesis has sought to investigate how the relationship 

between consumers and businesses has changed through E-commerce, with the goal of defining 

loyalty in an era of digital shopping. Based on the EPSI/ECSI and STL, along with relevant 

literature on CRM, E-commerce, as well as traditional business-to-consumer relationships, a 

theoretical framework was developed, accounting for central factors leading to loyalty. It was 

hypothesized that image, guarantees, flow-experience, quality of service, data ethics, and post-

purchase experiences played a central role in forming trust, satisfaction, and loyalty. 

The theoretical framework was tested through eight in-depth interviews and revised to account for 

the findings from these interviews, after which the thesis’ research questions and hypotheses were 

developed. Based on these hypotheses an online survey was conducted, which accumulated 352 

responses, and using the data gathered through the online survey, a factor analysis, a regression 

analysis, and a cluster analysis were performed to test the hypotheses. 

In the Cluster Analysis, three different segments were found that differ from each other. One 

segment was generally very skeptical about online shopping, while the other two segments differed 

in terms of whether it was the company's values or communication that were most important when 

shopping online. Through the regression analysis, it was discovered that image, delivery/return, 

informative communication, guarantee, and flow experience were significant drivers for 

satisfaction, trust, and loyalty for consumers using E-commerce. 

Based on the results of the analyzes, strategic initiatives and recommendations are outlined for 

companies to increase customer loyalty in E-commerce. The thesis has also resulted in a discussion 

of its limitations and brought forward interesting topics for future investigations. 
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1. Indledning 

En af de største forandringer, som er sket for forbrugere i det 21. århundrede, har været overgangen 

fra traditionelle butikker til netbutikker. Blandt forbrugerne er den traditionelle detailhandel i 

stigende grad blevet udskiftet med nethandel, hvilket blandt andet ses ved, at netbutikker på 10 år 

næsten har tredoblet deres omsætning, hvor detailbranchen har oplevet en stigning på 18% i 

omsætning i samme periode (Rasmussen, 2019). Den verdensomspændende pandemi har forøget 

andelen af nethandel markant, da den traditionelle detailhandel har været lukket, og Dansk Erhverv 

forudser, at store dele af den nethandel, som er et resultat af samfundets nedlukning, er kommet 

for at blive (Boddum, Aagaard, & Olesen, 2021). Nethandels popularitet ses også i nogle af de 

virksomheder, som oplever den største vækst, eksempelvis er Nemlig.com blevet en af de mest 

anvendte netbutikker i Danmark, og alene i 2020 ansatte virksomheden over 1000 nye 

medarbejdere (Jung, 2020). Antallet af danskere, som har anvendt nethandel har været stødt 

stigende, hvor 31% af danskere mellem 16-74 år havde købt noget via nettet inden for tre måneder 

i 2006, var dette tal steget til 79% i samme aldersgruppe i 2020 (DST, 2020). Denne stigning i 

brugen af nethandel understreger vigtigheden af, at danske virksomheder fokuserer på at give 

forbrugerne muligheden for at handle via nettet, da det i stigende grad er her, forbrugerne foretager 

deres køb.  

Med overgangen til nethandel er data blevet et særlig relevant emne. Netbutikker giver 

virksomheder mulighed for at følge kundernes digitale fodspor, fra de ankommer til startsiden og 

hele vejen igennem deres kunderejse. Dette medfører nye og unikke muligheder for at få indsigt i- 

og udvikle relationen til kunden (Jacobsen, 2020). Den øgede mulighed for dataindsamling har 

også medført et øget fokus på forbrugerens ret til privatliv. I takt med, at virksomheder har fået 

flere muligheder, er de også blevet pålagt et større ansvar. På et lovgivende niveau har man i EU 

vedtaget General Data Protection Regulation (GDPR), og i USA har delstaten Californien, som er 

hovedsæde for mange tech-virksomheder, vedtaget California Consumer Privacy Act (CCPA) 

(LaMontagne, 2020). Toneangivende tech-virksomheder, som Google, Apple og Firefox, står også 

bag forskellige tiltag, som har til formål at beskytte forbrugerens privatliv, hvoraf den mest kendte 

er Apples Intelligent Tracking Prevention (ITP) (Garcia, 2019).  

Samtidig har skandaler med dataopbevaring, som eksempelvis sagen med Facebook og Cambridge 

Analytica, gjort data til et omdiskuteret emne, og der er sågar lavet en dokumentar om sagen 
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(Garvan, 2019). Den efterfølgende debat, som disse sager har affødt, har været med til skabe større 

opmærksomhed omkring danske virksomheders brug af data og teknologi. Danske virksomheder 

står i et krydspres mellem mulighederne, de har, ansvaret de bliver pålagt, og hvad forbrugerne 

forventer af dem. På den ene side skal en virksomhed sikre sin overlevelse gennem vedvarende 

effektivisering, men på den anden side har den øgede indsigt blandt forbrugerne og samfundet 

ændret forventningerne. Disse ændrede forventninger afspejler sig i forbrugertendenser, hvor 

Jacobsen definerer moderne forbrugere som en gruppe, der søger løsninger, som er mobile, hurtige, 

simple, personlige og bæredygtige (Jacobsen, 2020). Det nye landskab, danske virksomheder 

befinder sig i, skaber en række af nye udfordringer, som vil blive redegjort for i det følgende 

problemfelt.  

2. Problemfelt 

På baggrund af ovenstående indledning til emnet vil afhandlingens problemfelt redegøre for nogle 

af de mest centrale udfordringer, som danske virksomheder står overfor, når de bruger nethandel 

til at sælge deres produkter. Problemfeltet vil udgøre fundamentet for afhandlingens 

problemformulering, samt de tilhørende underspørgsmål, som afhandlingen skal undersøge og 

besvare. 

Den stødt stigende interesse for- og bevægelse mod nethandel skaber nye forudsætninger for 

relationen mellem virksomhed og kunde. Hvor den fysiske forretning førhen var ansigtet udadtil 

for mange virksomheder, er det nu blevet hjemmesiden, som ofte er det første, og nogle gange det 

eneste, som kunder interagerer med. Det stiller nye krav til virksomheder, da hjemmesider ændrer 

centrale aspekter af virksomhedens relation til kunden. 

Den første udfordring er selve designet, og hvor meget det betyder for kunden. Tendensen til at 

erstatte fysiske forretninger med netbutikker stiller store krav til en virksomheds hjemmeside, da 

den nu skal kunne erstatte alle de funktioner, som fysiske forretninger tidligere stod for. Dette 

fordrer, at kunderne nemt kan lokalisere de varer, som de søger, samt finde alle de nødvendige 

informationer, som virksomheder traditionelt ville have ekspedienter til at hjælpe med. Kunden 

skal nemt kunne bestille varen og vælge den form for levering, der passer til sit behov. Hvis de har 

brug for hjælp undervejs, skal de kunne få fat i nogen, der kan guide dem gennem processen. 

Samtidig bliver der kontinuerligt udviklet nye muligheder for nethandel, hvor algoritmer og 
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machine-learning i stigende grad bliver anvendt til at anbefale produkter baseret på forskellige 

data om kunden (Gai & Klesse, 2019). Skræddersyet indhold er en central funktion bag nogle af 

de mest udbredte sociale medier, hvor eksempelvis Facebook er indrettet på en sådan måde, at 

brugernes startside viser det indhold, som passer med den enkelte brugers interesser (Constine, 

2016). Kunderne er vant til at få skræddersyet udvalget til deres specifikke behov. Denne 

anvendelse af data, hvor kunden ser indhold, som passer på deres interesser, har modtaget skarp 

kritik, hvor sociale medier er blevet anklaget for at udvikle ekstremister gennem såkaldte 

ekkokamre (Reinwald, 2021). Der opstår dermed en udfordring med hensyn til, hvordan en 

hjemmeside skal indrettes, og hvilke muligheder virksomheder skal fokusere på at udvikle 

samtidig med, at mulighederne ikke må have utilsigtede konsekvenser.  

En anden udfordring er den øgede tilgængelighed, hvor forbrugere har fået flere muligheder, da 

internettet nu forbinder dem med virksomheder over hele verden. Søgemaskiner, som Google, har 

gjort internettet mere overskueligt for forbrugerne, og de kan nemt finde frem til mange 

konkurrerende udbydere af et givent produkt. I en undersøgelse, foretaget af 

kommunikationsbureauet Wunderman Thompson, svarede 52% af 16.000 respondenter fra 

forskellige lande, at deres produktsøgning involverede Amazon, og i samme rapport svarede 51% 

af respondenterne, at søgemaskiner også indgik i deres produktsøgning (Wunderman Thompson, 

2020). Danske virksomheder konkurrerer derfor ikke længere kun med andre danske 

virksomheder. De konkurrerer med alle virksomheder, der tilbyder et konkurrerende produkt, 

heriblandt store internationale virksomheder som Amazon, der er blevet handelsplatform for en 

bred vifte af produkter. Samtidig har søgemaskiner gjort det nemmere for kunden at sortere blandt 

forskellige tilbud, og ved at bruge Pricerunner eller Google kan kunden nemt finde et 

konkurrerende tilbud til en lavere pris eller en udbyder med et større udvalg. Gennem platforme, 

som Trustpilot, er netbutikkers omdømme også blevet nemmere at sammenligne, og forbrugernes 

forudsætning for at danne en holdning til netbutikken er blevet væsentligt forbedret. 

En tredje udfordring for virksomheder, i forbindelse med overgangen til nethandel, er de 

betingelser, der følger med den teknologiske udvikling. I EU har General Data Protection 

Regulation, kendt som GDPR, ændret landskabet for alle virksomheder, der opererer inden for 

EU’s grænser og anvender data og tracking. I USA har delstaten Californien, hjemsted for flere af 

verdens største tech-virksomheder, vedtaget et lignende reglement, som går under navnet 
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California Consumer Privacy Act (Weiss, 2020). Derudover ses store tech-virksomheder blande 

sig i debatten, hvor Google ændrer dataindsamlings-mulighederne i deres internetbrowser Chrome 

samtidig med, at Apple udvikler lignende tiltag for deres Iphone, samt deres internetbrowser 

Safari. Alt dette begrænser mulighederne og stiller krav til virksomheder om, at de har klare 

processer for, hvordan de samler og behandler data. Ved at dataindsamlingsmulighederne bliver 

begrænset, bliver overvejelser i relation til ’Customer relationship management’ endnu vigtigere, 

da virksomheder i højere grad skal bruge den tilgængelig data strategisk, for at opretholde og 

forbedre relationen til forbrugerne. Virksomhedernes mulighed for dataindsamling bliver i højere 

grad afhængig af, at forbrugeren indvilliger i at dele deres data. I forbindelse med dataindsamling 

opstår der også overvejelser om, hvor vigtigt dataetik er for forbrugeren. Generelt har etiske 

overvejelser fået større betydning for erhvervslivet, hvor der eksempelvis er udviklet værktøjer, 

som den tredobbelte bundlinje, hvor virksomheder også måles på andre aspekter end profit (Miller, 

2020). 

På baggrund af ovenstående bliver tre udfordringer, i forbindelse med nethandel, tydelige. Den 

første udfordring er selve designet af en hjemmeside, og hvad der er hensigtsmæssigt for at give 

forbrugeren en god oplevelse med at bruge hjemmesiden. Den næste udfordring er omdømme, og 

hvordan virksomheder sørger for, at de kan blive fundet, samt at kunderne ved, hvad virksomheden 

står for. Den tredje udfordring er, hvordan virksomheden kombinerer dataetik, og de krav, der 

bliver stillet, om at skræddersy indhold til den enkelte forbruger. Med udgangspunkt i disse 

udfordringer vil nærværende afhandling undersøge, hvordan virksomheder kan navigere i de 

muligheder og krav, som nethandel bringer, for bedst muligt at øge loyaliteten blandt deres kunder.  

3. Problemformulering 

På baggrund af de udfordringer, som er blevet redegjort for i problemfeltet, vil nærværende 

afhandling undersøge, hvordan virksomheder, der sælger deres varer via nethandel, bedst muligt 

benytter de teknologiske muligheder til at skabe loyalitet blandt deres kunder. Dette kan 

opsummeres gennem følgende problemformulering:  

Hvordan kan virksomheder bedst benytte nethandel, samt dertilhørende teknologiske 

muligheder og CRM, til at skabe loyalitet? 
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Problemformuleringen består af flere forskellige dele, hvorfor det er hensigtsmæssigt at uddybe 

disse, da det er med til at overskueliggøre, hvilke emner afhandlingen vil fokusere på. Til at uddybe 

problemformuleringen vil vi anvende følgende underspørgsmål: 

• Hvad karakteriserer relationen mellem virksomhed og kunde? 

• Hvilke faktorer vurderer forbrugere til at være relevante at overveje i relation til deres 

loyalitet overfor netbutikker? 

• Hvordan påvirkes loyalitet overfor nethandel af sociodemografiske variable? 

• Hvilke indsatsområder vurderes til at have størst værdi for kundeloyalitet ved nethandel? 

I det følgende afsnit redegøres der for, hvordan afhandlingens undersøgelse og besvarelse af 

ovenstående spørgsmål er struktureret.  

4. Afhandlingens struktur 

Dette afsnit har til formål at redegøre for afhandlingens struktur. Afhandlingen er struktureret efter 

markedsanalyseprocessen af Malhotra et al. (2017), og er illustreret i figur 4.1. Afhandlingen er 

delt op i 6 dele, som er struktureret efter en systematisk trin-for-trin metode, hvor der, ud fra den 

opstillede problemformulering, indsamles data, som efterfølgende analyseres, for til sidst at kunne 

fremlægge resultater og konklusioner, som kan benyttes til at træffe strategiske beslutninger.  
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Figur 4.1: Afhandlingens struktur - egen tilvirkning 

Første del af afhandlingen er problem definition. I denne del af afhandlingen opstilles en 

problemformulering med tilhørende underspørgsmål, som afhandlingen har til formål at 

undersøge. Desuden indeholder denne del også en afgrænsning, som indsnævrer de emner, 

afhandlingen ønsker at undersøge.  

Anden del indeholder teoriafsnittet og referencerammen, som giver læseren en forståelse for, 

hvilke teoretiske antagelser der arbejdes inden for i afhandlingen. Efter klarlægningen af teori og 

referenceramme vil tredje del præsentere metodevalg og undersøgelsesdesign for at vise 

afhandlingens fremgangsmetode. 

I fjerde del indsamles den nødvendige data, hvor der først foretages en kvalitativ analyse i form af 

dybdegående interviews, som har til formål at identificere respondenternes online forbrugeradfærd 

for dermed at udvikle hypoteser. Herefter fortages en kvantitativ analyse i form af en 

spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at teste de opstillede hypoteser.  
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Efterfølgende vil der, i afhandlingens femte del, forekomme en bearbejdning af den indsamlede 

data, hvor resultaterne analyseres, fortolkes og rapporteres.  

I afhandlingens sjette del vil der, på baggrund af analysen, forekomme en diskussion og konklusion 

på, hvordan virksomheder bedst forholder sig til nethandel, samt de tilhørende teknologiske 

muligheder og CRM, for skabe loyalitet blandt deres kunder. 

5. Afgrænsning 

Følgende afsnit har til formål at redegøre for de afgrænsninger, som er foretaget i forbindelse med 

afhandlingens tilblivelse. Disse afgrænsninger er foretaget for at styrke og konkretisere 

besvarelsen af nærværende afhandlings problemformulering samtidig med, at undersøgelsens 

resultater bliver mere fokuseret og anvendelige. 

Nærværende afhandling vil udelukkende fokusere på danske forbrugere. Dette fokus synes 

relevant at afdække, da tidligere undersøgelser omkring nethandel (Clemons et al., 2016) viser, at 

der kan være lokale forskelle fra land til land i forhold til forbrugernes adfærd, når de handler på 

nettet.  Det er derfor interessant at anskue danske forbrugere separat, da det kan forventes, at deres 

adfærd ikke nødvendigvis er ens med andre lande. I forlængelse heraf afgrænses nærværende 

afhandling også til kun at beskæftige sig med ’business-to-consumer’-aspektet af nethandel. Der 

vil derfor ikke blive undersøgt eller arbejdet med nethandel i relation til ’business-to-business’. 

Herudover vil afhandlingen fokusere på virksomheder, som sælger alle deres varer via nettet. 

Dermed vil der ikke være et fokus på virksomheder, hvor hjemmeside eller app primært 

understøtter fysiske butikker. Årsagen til dette er, at nærværende afhandling udelukkende forsøger 

at undersøge nethandel, og fysiske forretninger er derfor ikke af interesse for denne undersøgelse. 

I relation til problemformuleringen vil denne afhandling fokusere på loyalitet og genkøb, da det 

vurderes interessant at undersøge, hvordan virksomheder beholder sine kunder, og ikke hvordan 

virksomhederne tiltrækker nye kunder. Dette udelukker ikke, at nye kunder ikke kan blive påvirket 

af tiltag rettet mod loyalitet, men interessen ligger primært i, hvad der får eksisterende kunder til 

at vende tilbage til en virksomhed på nettet.  

Nærværende afhandling afgrænses yderligere til at have et fokus på den overordnede 

nethandelsbranche, hvilket betyder, at der ikke er foretaget undersøgelser på et produkt- eller 
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brandniveau. Dette valg er bevidst foretaget for at kunne klarlægge generelle indsigter om 

nethandel.  

Herudover refereres der i denne afhandling til tech-branchen, men da tech-branchen dækker over 

en lang række af teknologiske virksomheder, afgrænses der til de fem mest dominerende tech-

virksomheder inden for- eller relateret til nethandel, herunder Apple, Amazon, Facebook, Google 

og Microsoft, også kaldet; ’The big five’ (WSJ, 2021). 

6. Dansk nethandel 

Som det fremgår i afgræsningen, vil nærværende afhandling tage udgangspunkt i det danske 

marked for nethandel, og i det følgende afsnit vil der derfor blive redegjort for, hvad der 

kendetegner dette marked. Dette har til formål at definere den branche, som afhandlingen vil 

begrænse sig til at undersøge, samt redegøre for relevante markedstendenser og centrale aktører.  

Af Dansk Erhvervs årlige rapport omkring dansk nethandel fremgår det, at det danske marked 

gennemsnitligt siden 2011 har haft tocifret vækstrater, varierende fra 21% fra 2011 til 2012 og 

13% fra 2018 til 2019, hvor den samlede omsætning steg fra 129 mia. DKK til 146 mia. DKK 

(Dansk Erhverv, 2019). Af samme rapport fremgår det, at Danmark i 2019 også var det land i EU 

med den største andel af befolkningen, som anvendte nethandel mindst én gang om året. Ved 

fordelingen mellem hvilke produkter der bliver købt, står services (rejser, hotelophold, 

koncertbilletter) for 87 mia. DKK, fysiske varer står for 54. mia. DKK, og streaming- og download 

services står for 5 mia. DKK (Dansk Erhverv, 2019). Til trods for dette er der forskel mellem 

købstendenserne for nethandel foretaget i Danmark og i udlandet, da varer udgør 41% af købene 

foretaget i Danmark, hvor varer derimod kun udgør 27% af købene foretaget i udlandet. 

Til trods for at større internationale platforme, eksempelvis Amazon, har fået etableret sig i 

nabolande, som Tyskland og Sverige, handler danskerne mest på danske netbutikker, hvor over to 

tredjedele af den samlede omsætning kommer fra danske netbutikker. Det er samtidig også danske 

netbutikker, der oplever den største vækst, hvor dansk omsætning steg 15% fra 2018 til 2019, mod 

udenlandske virksomheders vækst på 9% i dansk nethandel (Dansk Erhverv, 2019). Som 

forklaring på hvorfor kunderne vælger danske netbutikker til, nævner rapporten en stigende 

usikkerhed ved produkter fra særligt kinesiske netbutikker samtidig med, at danske netbutikker 

kan sørge for hurtigere levering (Dansk Erhverv, 2019). Til trods for at danske netbutikker oplever 
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den største stigning, står udenlandske aktører som Amazon, Ebay, Wish og Aliexpress for 6-7% 

af de samlede antal køb. Derudover er den mest populære netbutik i Danmark tyske Zalando, der 

står for 10% af de fysiske varer, som bliver købt på nettet (Dansk Erhverv, 2019). Dette viser, at 

selvom danske netbutikker står for størstedelen af omsætningen og oplever den største vækst, er 

udenlandske netbutikker ikke desto mindre centrale aktører på det danske marked. 

Det kan være svært at forudse, hvilken retning nethandel vil udvikle sig, men af Dansk Erhvervs 

rapport fremgår det, at i 2030 vil 50% af den danske befolkning være såkaldt digitalt indfødte 

(Dansk Erhverv, 2019). De digitalt indfødte er de generationer af befolkningen, som er født og 

opvokset med internettet. Af Dansk Erhvervs rapport fremgår det, at det er denne gruppe, der har 

det højeste forbrug af nethandel med over 93%, som har anvendt det inden for 6 måneder. Der 

eksisterer dermed en generel forventning om, at anvendelsen af nethandel vil vokse i de kommende 

år. Blandt digitalt indfødte viser rapporten, at de vigtigste faktorer blandt nethandel er 

bæredygtighed og produktanmeldelser, hvilket er forskelligt fra ældre generationer, der har et 

større fokus på adgang til kundeservice og udvalg af varer (Dansk Erhverv, 2019). Med 

udgangspunkt i at disse præferencer er stabile over tid, forudser Dansk Erhverv, at der dermed vil 

være øget fokus på de digitalt indfødtes præferencer i fremtiden.  

7. Videnskabsteoretisk tilgang 

For at undersøge nethandel i Danmark er det hensigtsmæssigt at overveje, hvilken 

videnskabsteoretisk proces der skal anvendes. Valget af den videnskabsteoretiske metode, som 

anvendes i afhandlingen, har en væsentlig betydning for hele forskningsprocessen, og hvordan 

viden opnås, da der inden for de forskellige videnskabsteoretiske paradigmer er forskellige syn på, 

hvordan virkeligheden opfattes (ontologien), hvordan virkelighedens erkendes (epistemologien), 

og hvordan virkeligheden undersøges (metodologien) (Nygaard, 2005). Ifølge Guba (1990) kan et 

videnskabeligt paradigme defineres som: ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger - 

både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser". Det vil 

sige, at valget af paradigme har en effekt på afhandlingens ontologiske, epistemologiske og 

metodologiske tilgang, og dermed hvordan problemformuleringen besvares (Nygaard, 2005). 

Denne afhandling tager udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme, men undervejs i 

forskningsprocessen erkendes det, at afhandlingens problemformulering ikke udelukkende kan 
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besvares ved at anvende det neo-positivistiske paradigme. Dette betyder, at viden er nødsaget til 

at blive opnået ud fra forskellige videnskabsteoretiske anskuelser.  Det vil sige, at der i løbet af 

afhandlingen ikke kun benyttes det neo-positivistiske paradigme, men der vil også være en del af 

afhandlingen, hvor virkeligheden opfattes ud fra det socialkonstruktivistiske paradigme. I næste 

afsnit vil det blive beskrevet, hvilke metodiske konsekvenser det valgte videnskabsteoretiske 

paradigme har på henholdsvis ontologien, epistemologien og metodologien i nærværende 

afhandling. 

7.1 Ontologiske konsekvenser 

Afhandlingens ontologiske tilgang forklarer, hvordan virkeligheden opfattes af undersøgeren 

(Voxted, 2006). Inden for det neo-positivistiske paradigme opfattes verden som ’begrænset 

realistisk’. Det vil sige, at der eksisterer en objektiv virkelighed, men samtidig erkendes det, at det 

ikke er nemt at finde frem til helt eksakt viden om virkeligheden, da mennesker ikke kan være 

fuldkommen objektive og neutrale. Dette har betydning for måden, undersøgelsen ser verden, da 

dataindsamlingen og fortolkningerne vil være påvirket af undersøgerens egne værdier og følelser 

(Nygaard, 2005). 

Afhandlingens formål er at finde frem til, hvordan virksomheder bedst forholder sig til nethandel 

og de tilhørende teknologiske muligheder for at skabe loyalitet blandt deres kunder. Viden 

omkring dette kan ikke udelukkende opnås ved at bruge en neo-positivistisk metodologi. Det 

kræver også en konstruktivistisk metodologi, som gør det muligt at indsamle den nødvendige 

kvalitative viden om emnet. Derfor vil der i den kvalitative analyse blive anlagt en 

socialkonstruktivistisk tilgang, hvor virkeligheden opfattes relativistisk ved at finde frem til de 

faktorer, online-forbrugere tillægger mest værdi for derved at danne viden til den kvantitative 

analyse (Nygaard, 2005). 

Socialkonstruktivismen bygger på en antagelse om, at verden opfattes subjektivt, og at den sociale 

virkelighed er en social konstruktion, som bliver skabt via interaktioner mellem de undersøgte, 

undersøgeren og selve det undersøgte (Ingemann, 2013; Nygaard, 2005). Socialkonstruktivismen 

hævder, at den virkelighed, undersøgeren søger at erkende, ikke er den “virkelige virkelighed”. 

Der eksisterer derimod altid en fortolket virkelighed, som undersøgeren selv er med til at 

konstruere (Rasborg, 2013). Valget af den socialkonstruktivistiske tilgang betyder, at afhandlingen 

er påvirket af undersøgerens erkendelse af virkeligheden. Derfor vil resultaterne i den kvalitative 
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analyse være påvirket af undersøgerens forforståelse, da en objektiv sandhed er utopisk (Rasborg, 

2013). 

Det ontologiske aspekt har en determinerende betydning for det epistemologiske og metodologiske 

aspekt i afhandlingen, da det påvirker, hvordan virkeligheden erkendes, og hvordan undersøgeren 

kan undersøge virkeligheden (Nygaard, 2005).  

7.2 Epistemologiske konsekvenser 

Afhandlingens epistemologi forklarer, hvordan virkeligheden erkendes i undersøgelsen (Nygaard, 

2005). I det neo-positivistiske paradigme er målsætningen og idealet at være så objektiv som 

muligt for derved at komme tættest muligt på den reelle sandhed om virkeligheden. Ikke desto 

mindre erkendes det i det neo-positivistiske paradigme, at det er vanskeligt at afdække den eksakte 

virkelighed, da virkeligheden erkendes ud fra en modificeret objektivitet (Nygaard, 2005). Som 

undersøgere forsøges det at være så objektiv, som det er muligt, for dermed at komme tættest 

muligt på at afdække virkeligheden, men grundet den modificerede objektivitet erkendes det, at 

afhandlingens resultater kun vil være indikationer på den eksakte virkelighed (Nygaard, 2005). 

Ved at anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv i den kvalitative analyse erkendes det, at 

verden er en social konstruktion, og det er derfor ikke muligt at adskille undersøgeren og det 

undersøgte (Nygaard, 2005; Ingemann, 2013). Den kvalitative analyse vil derfor være påvirket af 

undersøgerens subjektivitet.   

7.3 Metodologiske konsekvenser 

Hele analyseprocessen vil være påvirket af de valgte paradigmer, hvilket har stor betydning for de 

metodologiske overvejelser. I afhandlingen søges der, ved hjælp det neo-positivistiske paradigme, 

en kvantificering af data, som har til formål at betragte virkeligheden så objektiv som muligt 

(Nygaard, 2005). Dette gøres ved at lave en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at 

kvantificere de indsamlede data, som dernæst betragtes og fortolkes så objektivt, som det er muligt, 

i ønsket om at afdække virkeligheden (Nygaard, 2005). 

For at danne grundlag for den kvantitative analyse fortages der først en kvalitativ analyse, i form 

af dybdegående interviews, som fortolkes ud fra metodologien fra det socialkonstruktivistiske 

paradigme (Nygaard, 2005). Det erkendes dermed, at kvantificeringen af de indsamlede data og 
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fortolkningen derpå, i en vis grad præges af subjektiviteten fra både de undersøgte 

(respondenterne) og undersøgerne (forskerne) i den kvalitative analyse. 

8. Undersøgelsesdesign 

For at understøtte afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt, som bygger på en kvalitativ 

og kvantitativ analyse, vil dette afsnit redegøre for afhandlingens metode, samt indholdet i de 

forskellige trin undervejs i processen. Som nævnt i strukturafsnittet er denne afhandling baseret på 

markedsanalyseprocessen af Malhotra et al. (2017), hvilket er en proces, der består af seks 

forskellige trin, som i det følgende afsnit vil blive anvendt til at forklare afhandlingens struktur. 

8.1 Valg af teori 

For at kunne besvare problemformuleringen er det hensigtsmæssigt at redegøre for den teori, som 

skal anvendes i afhandlingens videre arbejde. Derfor redegøres der først for de teorier som kan 

hjælpe med at forstå, hvad der præger relationen mellem køber og sælger. Teoriafsnittet vil udgøre 

afhandlingens fundament og vil videre indgå i afhandlingens referenceramme, som skal testes i de 

senere afsnit i afhandlingen. Valget af teori er baseret på en undersøgelse af den relevante litteratur 

på området omkring nethandel og køber-sælger relationer. Der vil derfor indgå teorier, som er 

specifikt rettet mod nethandel, men samtidig også teorier, der ser på køber-sælger relationer i et 

bredere perspektiv. 

8.2 Sekundær dataindsamling 

Dette afsnit redegør for afhandlingens tilgang til indsamling af sekundære data og empiri. Dette 

vil primært indgå som en del af arbejdet bag afhandlingens referenceramme, og vil derfor bestå af 

videnskabelige artikler og lærebøger. Den sekundære empiri består hovedsageligt af materiale, 

som har indgået i pensum i fag relateret til afhandlingen, men derudover også materiale, der er 

tilvejebragt gennem en bredere granskning af afhandlingens emne. Til at finde relevant 

faglitteratur er CBS’ søgemaskiner, herunder ’Libsearch’ og ’Business Source Complete’, 

anvendt, hvorigennem det er sikret, at faglitteraturen har været bedømt af fagfæller, og dermed er 

videnskabeligt godkendt. Derudover er der også inddraget analyser fra erhvervslivet, herunder 

Dansk Erhvervs årlige nethandelsanalyse, men også rapporter fra eksempelvis Wunderman 

Thompson. Da disse analyser ikke er fagfællebedømt, har de været underlagt en subjektiv 
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vurdering om, hvorvidt der er anvendt god videnskabelig praksis, og derved om resultatet kan 

tages for pålydende. Derudover indgår der også tal fra Danmarks Statistik, som vil blive brugt i 

den kvantitative analyse.  

8.3 Primær dataindsamling 

Dette afsnit redegør for afhandlingens anvendelse af primære data og vil fokusere på henholdsvis 

kvalitative- og kvantitative data. 

8.3.1 Kvalitativ dataindsamling 

I denne afhandling vil den kvalitative data indgå i relation til det teoretiske fundament og vil blive 

brugt til at understøtte og udvikle hypoteser, som senere skal anvendes i den kvantitative 

undersøgelse. Til den kvalitative dataindsamling vil afhandlingen anvende dybdeinterviews, hvor 

formålet er at afdække relevante forbrugeres holdning til nethandel, og hvilke faktorer de vægter 

højt. Her vil der være fokus på, at respondenterne muligvis besidder viden eller kan bidrage med 

overvejelser, som ikke indgår i afhandlingens teoretiske referenceramme. Det er derfor vigtigt, at 

interviewet holdes relativ åbent for at undgå at påvirke interviewet. Ikke desto mindre vil 

interviewet være baseret på en spørgeguide, som både skal fungere som inspiration for samtalen 

og samtidig sikre, at der undervejs i interviewet bliver talt om alle de relevante emner. 

8.3.1.1 Fordele 

Ved et dybdeinterview er det muligt at dykke dybere ned i samtalen med den enkelte end 

eksempelvis ved et fokusgruppeinterview, da et dybdeinterview fokuserer på det enkelte individ 

(Malhotra et al., 2017). Årsagen er, at et fokusgruppeinterview forudsætter, at der skabes en 

samtale mellem alle de deltagende parter, hvilket udelukker mulighed for at fokusere på den 

enkelte person. Derudover minimerer et dybdeinterview også mulighed for at påvirke deltagerne, 

da der ved et fokusgruppeinterview er en risiko for, at enkelte deltagere bliver toneangivende og 

påvirker andre deltageres mening (Malhotra et al., 2017). Fra et praktisk synspunkt er 

dybdeinterviews også nemmere at arrangere, da det kun skal koordineres med den enkelte deltager 

(Malhotra et al., 2017). Ved dybdeinterviews er der også mulighed for at evaluere resultatet og 

videreudvikle spørgeguiden, hvis tidligere interviews giver anledning til nye spørgsmål og 

overvejelser. Dermed er dybdeinterviews også en proces i sig selv, hvor interviewerens grundlag 
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udvikler sig i takt med, at samtalerne finder sted. Dette ville ikke være muligt ved fokusgruppe 

interviews, da det ofte finder sted en enkelt gang. 

8.3.1.2 Udfordringer  

Ved et dybdeinterview er der en risiko for, at interviewerens struktur påvirker individets svar ved 

at henlede opmærksomhed på bestemte emner eller på anden vis styre samtalen (Malhotra et al., 

2017). Til trods for at der skal være en form for struktur, skal et dybdeinterview ikke have så skarp 

en struktur, at det ikke giver mulighed for, at individet får fremlagt sine holdninger til emnet eller 

budt ind med ny viden. Det er netop individets meninger, som er af særlig værdi ved et 

dybdeinterview. Derudover er dybdeinterviews tidskrævende, og det kan være en begrænsning, da 

det kan betyde, at der ikke er tid til at foretage mange dybdeinterviews (Malhotra et al., 2017). At 

analysere den relevante information er også en udfordring, da den enkeltes holdning ikke 

nødvendigvis kan tages for pålydende (Malhotra et al., 2017). Der kan være personlige årsager 

eller andre skjulte faktorer, som driver individet til at svare på bestemte måder. Det er derfor vigtigt 

at få svarene uddybet for på den måde at sikre, at en holdning bliver undersøgt for, hvad den er 

baseret på. Derfor forudsætter den kvalitative analyse, at enkelte svar ikke bliver repræsentative 

for en bredere tendens, men at det sikres, at de identificerede tendenser kan ses i flere interviews. 

8.3.2 Kvantitativ dataindsamling 

Den kvantitative undersøgelse har til formål at undersøge de fremsatte hypoteser. Disse hypoteser 

er baseret på en kombination af sekundære data, herunder lærebøger og videnskabelige artikler, 

samt primære data, herunder nærværende afhandlings kvalitative analyse. For at samle 

afhandlingens hypoteser vil der blive udviklet en referenceramme, som vil overskueliggøre de 

forskellige sammenhænge (Malhotra et al., 2017). For at foretage en kvantitativ undersøgelse skal 

der frembringes en relativ stor mængde data, som kan anvendes i en statistisk analyse. Til selve 

dataindsamlingen vil der blive udviklet et spørgeskema, som er baseret på reviderede 

referenceramme. Dette spørgeskema vil blive delt i alle relevante sammenhænge for at samle flest 

mulige besvarelser blandt relevante respondenter. 

8.3.2.1 Fordele 

Et online spørgeskema er kosteffektivt, da skalerbarheden gør det muligt at dele det med mange 

(Malhotra et al., 2017). Et online spørgeskema vil ofte bestå af et link, som kopieres og deles med 
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alle dem, der kan være relevante for undersøgelsen, og det er derfor simpelt at udbrede 

spørgeskemaet. Ved at bruge et online spørgeskema undgås det, at respondenten bliver påvirket af 

intervieweren, da respondenten udfylder skemaet ud fra egen forståelse af spørgsmålene (Malhotra 

et al., 2017). Dette forudsætter, at spørgeskemaet er struktureret på en sådan måde, at respondenten 

ikke misforstår eller bliver påvirket af spørgsmålene. Da spørgeskemaet vil foregå online, er det 

også muligt at teste spørgeskemaet af, før det bliver delt i en bredere sammenhæng. Dette kan 

gøres ved, at spørgeskemaet bliver delt med enkelte respondenter, hvor det efterfølgende kan blive 

gennemgået i fællesskab for på den måde at sikre, at spørgsmålene bliver opfattet på den tilsigtede 

måde. Dermed minimeres risikoen for, at spørgeskemaet indeholder spørgsmål, som kan blive 

misforstået. 

8.3.2.2 Udfordringer 

Det er en forudsætning, at spørgsmålene i et spørgeskema bliver forstået og besvaret på den måde, 

som det er tiltænkt. Dermed skal alle spørgsmålene være gennemtænkte og analyseret for 

eventuelle faldgruber, da der ellers kan opstå en misforståelse mellem, hvad respondenterne tror 

de har svaret, og hvad observatøren analyserer fra svarene (Malhotra et al., 2017). Derudover er 

det ikke alle potentielle respondenter, der har den nødvendige adgang eller evne til at anvende 

internettet. Især den ældre målgruppe kan være udfordrende at få kontakt til via online 

spørgeskemaer, da deres brug af internettet udelukker traditionelle online kommunikationskanaler, 

som eksempelvis sociale medier (Malhotra et al., 2017).  

I dette afsnit er der blevet redegjort for hvilke primære og sekundære data, der vil indgå i 

afhandlingens undersøgelse. I det efterfølgende afsnit 9 vil der blive redegjort for, hvilke teorier 

som vil udgøre det teoretiske grundlag for afhandlingens referenceramme.  

Når der fortages en videnskabelig undersøgelse, er det hensigtsmæssigt at tage højde for 

begreberne; ’validitet’ og ’reliabilitet’. 

8.3.3 Undersøgelsens validitet og reliabilitet 

Reliabilitet referer til pålideligheden og stabiliteten af forskningsresultaterne, og hvorvidt samme 

resultater ville opnås ved at gentage målingen. Justesen og Mik-Meyer forklarer reliabilitet 

således: “(…) i hvilken grad undersøgelsens metoder er veldefinerede, således at andre i 

princippet vil kunne gentage undersøgelsen og komme frem til de samme resultater.” (Justesen & 
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Mik-Meyer, 2010). En lav reliabilitet kan forekomme, hvis spørgsmålene i de dybdegående 

interviews og spørgeskemaet er tvetydige eller ikke er forståelige for respondenten. For at 

imødekomme denne problematik og sikre en højst mulig reliabilitet vil der blive foretaget en 

grundig pilottest i både den kvalitative- og kvantitative undersøgelse for at minimere risikoen for 

forståelsesproblemer, tvetydighed og dermed målefejl. Endvidere vil spørgeskemaet basere sig på 

en kombination af den teoretiske og kvalitative analysedel for på den måde at sikre, at indholdet 

er relaterbart og forståeligt for respondenterne. 

Et andet centralt begreb er validitet, dette forklarer Justesen og Mik-Meyer (2010) som: “(…) 

hvorvidt undersøgelsens fund faktisk belyser forskningsspørgsmålet om, hvorvidt “vi måler det, vi 

siger, vi måler”” (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I relation til nærværende afhandling dækker 

dette begreb over, hvorvidt det undersøgte er relateret til nethandel, da det er emnet for 

afhandlingen. Dette vil blandt andet sikres ved, at de respondenter, som anvendes i den kvalitative 

analyse, bruger nethandel, samt at spørgsmålene og undersøgelsesmetoden sikrer, at 

respondenterne i spørgeskemaet forstår, at deres svar er i relation til nethandel. Endvidere 

inddrages eksisterende teorier samt metoder inden for det undersøgte område, for dermed at sikre, 

at de rette målevariable anvendes til at belyse respondenternes adfærd og holdninger inden for 

nethandel. 

9. Indførelse af litteratur i problemfeltet   

Følgende afsnit har til formål at redegøre for teorier, som anvendes i afhandlingen. Alle teorierne, 

som inddrages, danner tilsammen grundlag for afhandlingens teoretiske referenceramme. 

Nærværende afhandling har til formål at undersøge, hvordan virksomheder, ved hjælp af 

nethandel, kan skabe loyalitet, og det er derfor relevant at redegøre for, hvilken litteratur der danner 

grundlaget for loyalitet i køber-sælger relationer. Martensen et al. (2000) forklarer, at der gennem 

tiden har været lavet flere modeller, som har haft til formål at forklare, hvilke faktorer der kan lede 

til loyalitet. Den første model til at forklare de sammenhænge, der kan lede til loyalitet, er Swedish 

Customer Satisfaction Barometer (SCSB), som blev udviklet af Fornell i 1992. Den blev I 1996 

modificeret til at omfatte flere faktorer under titlen American Customer Satisfaction Index (ACSI). 

SCSB og ACSI blev senere inspiration for European Customer Satisfaction Index (ECSI), som 

blev udviklet af flere Europæiske organisationer i 1998 og støttet af Europa-Kommissionen 

(Martensen et al., 2000). 
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Ser man på førnævnte modeller, bliver det tydeligt, at der er sket væsentlige udviklinger fra den 

indledende SCSB og frem til ECSI. Ifølge SCSB er det ‘customer expectations’ og ‘perceived 

performance’, som påvirker 'customer satisfaction’, hvilket påvirker 'customer complaints’ og 

'customer loyalty’ (Fornell, 1992). SCSB er afbilledet nedenfor: 

 

Figur 9.1: SCSB. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Fornell (1992). 

 

I 1996 blev ovenstående model videreudviklet, under navet American Customer Satisfaction Index 

(ACSI), hvor den kom til at inkludere en opdeling af ‘perceived performance (value)’, som blev 

delt i ‘perceived quality’ og ‘perceived value’. Relationen er at 'perceived quality’ påvirker 

‘perceived value’, som videre påvirker 'overall customer satisfaction’ (Fornell et al., 1996). ACSI 

er afbilledet nedenfor: 

 

Figur 9.2: ACSI. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Fornell et al. (1996). 
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Fra ACSI og til ECSI sker der flere ændringer med modellen. ‘customer complaints’ bliver taget 

ud af modellen, og samtidig introduceres ‘image’, som ikke har indgået i nogle af de tidligere 

modeller. Image bliver sat i relation til ‘perceived value’ og ‘customer loyalty’, og er derfor en af 

de tre faktorer, som har en direkte effekt på loyalitet (Martensen et al., 2000). Endvidere bliver 

‘perceived quality’ delt op til henholdsvis ‘percevied quality of “hardware”’ og ‘perceived quality 

of “human-ware”’. ECSI er afbilledet nedenfor: 

 

Figur 9.3: ECSI. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Martensen et al. (2000). 

 

Ses de tre modeller i relation til hinanden, forekommer det, at en af de væsentligste forskelle er, at 

ECSI inddrager virksomhedens omdømme. Dette element fremgår hverken i SCSB eller ACSB. 

En anden væsentlig forskel mellem de tre modeller er, at ECSI, som den eneste, opdeler produktet 

i det fysiske produkt og den menneskelige service omkring produktet (Martensen et al., 2000). Ser 

man på SCSB og ACSB indgår der ikke et element, som kan forklare virksomhedens omdømme, 

og den effekt det kan have, hvilket kan være udfordrende i relation til nethandel. Dansk Erhverv 

har tidligere pointeret, at tillid er et centralt aspekt for forbrugernes valg af danske netbutikker 

frem for udenlandske netbutikker (Dansk Erhverv, 2019). Da afhandlingens formål er at undersøge 

loyalitet og nethandel i en dansk kontekst, er det centralt for det videre arbejde, at den 

grundlæggende tilgang til loyalitet inddrager tillid som et emne, der skal defineres og undersøges. 
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Det er relevant at inddrage dele fra ECSI-modellen i afhandlingens referenceramme, da denne 

model beskriver og måler væsentlige faktorer, som har en indvirkning på skabelsen af loyalitet 

(Martensen et al., 2000). Desuden er ECSI-modellen blevet testet og bekræftet på tværs af flere 

brancher i en dansk kontekst (Martensen et al., 2000), hvilket gør modellen relevant, da 

afhandlingen forsøger at skabe en bredere forståelse for loyalitetsbegrebet i dansk nethandel.  

 

ECSI eksisterer i en modificeret udgave under navnet EPSI, som står for European Performance 

Satisfaction Index (Kristensen, 2004). EPSI og ECSI er meget ens, men der er en forskel i, hvordan 

EPSI formulerer de kvaliteter, et produkt kan bestå af. Hvor ECSI, som set ovenfor, indeholder 

’hardware’ og ’human-ware‘, omformulerer EPSI disse to til ’produktkvalitet’ og ’servicekvalitet‘ 

(Kristensen, 2004). Hvor ’hardware’, som omtalt i ECSI, forudsætter de fysiske karakteristika ved 

et produkt, gør ’produktkvalitet’ det muligt at kigge på flere former for produkter end udelukkende 

de fysiske. Ligeledes bliver ’human-ware’, som forudsætter et fokus på de menneskelige aspekter 

af service, forklaret gennem ’servicekvalitet’, hvilket også gør det muligt at inddrage 

serviceelementer, der ikke nødvendigvis baserer sig på menneskelig kontakt. Ikke desto mindre er 

EPSI og ECSI meget ensartede, og modellerne er baseret på samme forhold i relation til tilfredshed 

og loyalitet, hvorfor der i denne afhandling ikke vil blive skelnet mellem de to modeller, da det 

nærmest udelukkede er titlerne på de enkelte faktorer, som er oversat til dansk og har fået andre 

navne. EPSI-modellen er afbilledet nedenfor:  

 

Figur 9.4: EPSI. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Kristensen (2004). 
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Den generelle antagelse i EPSI/ECSI, der baserer sig på, at en kombination af virksomhedens 

omdømme, produktet og den tilhørende service, har en effekt på tilfredshed og loyalitet, vil delvist 

udgøre fundamentet i denne afhandlings referenceramme. Til trods for at EPSI/ECSI er 

veldokumenteret blandt flere brancher, og som udgangspunkt vil blive inddraget, er det 

hensigtsmæssigt med andre teorier, da ikke alle aspekter af nethandel kan blive forklaret og 

defineret ud fra ovenstående model. De faktorer fra EPSI/ECSI, som vil blive brugt i det videre 

arbejde, er ‘servicekvalitet’, ‘image’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’.  

 

Til trods for at EPSI/ECSI baserer sig på en klar opdeling mellem produkt og service, opstår der 

en udfordring ved brug af disse begreber i relation til nethandel. Udfordringen ligger i, at det kan 

være svært at definere, hvorvidt der er tale om en service, eller om nethandel er selve produktet. 

For nogle virksomheder er det tydeligt, hvor skellet mellem service og produkt er. H&M har 

eksempelvis en netbutik, hvorfra deres tøj kan købes. Her er det tydeligt, at virksomhedens tøj vil 

høre under ’produktkvalitet’, og at netbutikken vil høre under ’servicekvalitet’. For andre 

virksomheder, som Nemlig.com eller Zalando, bliver det sværere at definere, hvorvidt der er tale 

om produkt eller service, når der tages stilling til deres netbutik. Disse virksomheder er ofte 

mellemhandler for andre virksomheders produkt, hvormed Nemlig.com eller Zalando ikke 

nødvendigvis har produceret det produkt, som de sælger. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt 

netbutikken er mere end en service. Til trods for dette er det stadig Nemlig.com og Zalando, som 

er ansvarlig for det produkt, som bliver solgt. Dermed er produktet, de sælger, ‘produktkvalitet’, 

og netbutikken er ‘servicekvalitet’. I det videre arbejde vil ‘servicekvalitet’ blive anvendt til at 

definere netbutikkens evne til at skabe værdi for kunden ved at vise produkter, som er i 

forbrugerens interesse. Dette vil blive uddybet i afsnit 9.2.2 om ‘tilfredshedsdeterminanter’. 

 

Til trods for at dele af værdien, en netbutik kan levere, kan forklares ud fra ‘servicekvalitet’, er der 

også elementer af en netbutik, som med fordel kan forklares ud fra uddybende teori. Udover at 

vise produkter, som er af forbrugerens interesse, er der også andre kvaliteter ved en hjemmeside, 

herunder selve designet, som kan være centralt for forbrugerens oplevelse. Da ’servicekvalitet’ 

dækker over netbutikkens evne til at vise relevante produkter, er det hensigtsmæssigt med 

uddybende teori for at forklare og definere sammenhængen mellem hjemmesidedesign og 
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loyalitet. Til at forklare dette vil afhandlingen inddrage Lee et al. (2019), der har undersøgt, hvilke 

faktorer der er essentielle for en virksomheds hjemmeside i relation til nethandel (Lee et al., 2019). 

Lee et al. (2019) har undersøgt, hvordan virksomheder, ved hjælp af hjemmesidedesign, kan skabe 

en tilfredsstillende oplevelse for forbrugeren og herigennem påvirke tilfredshed. Denne 

sammenhæng mellem hjemmesidedesign og tilfredshed vil blive gennemgået i afsnit 9.2.3 om 

‘flow-oplevelse’. 

 

Det næste element i EPSI/ECSI, som med fordel kan uddybes med andre teorier, er ‘image’. Ser 

man på de grundlæggende antagelser, dækker image over forbrugerens opfattelse af den 

virksomhed, de handler med (Kristensen, 2004). ’Image’ dækker dermed over forbrugerens 

opfattelse af den enkelte virksomhed, hvilket kan relateres til den tillid virksomhedens omdømme 

kan være med til at skabe. EPSI/ECSI’s begreb om ’image’ kan med fordel blive uddybet af 

Hansens (2012) STL-model, da den giver en dybere forståelse for, hvordan tillid indgår i relationen 

mellem tilfredshed og loyalitet (Hansen, 2012). Desuden udvider STL-modellen også 

tillidsbegrebet til at omhandle branchens effekt på relationen til den enkelte virksomhed, hvor 

denne faktor bliver defineret som ’broad-scope trust’ (Hansen, 2012). Derudover forudsætter 

nethandel også en ny forståelse af tillid, da forbrugere ikke længere har en fysisk butik at besøge 

og anvende. Det er derfor gavnligt at inddrage teori omkring, hvordan virksomheders omdømme 

påvirker kundernes villighed til at handle på nettet. Til at uddybe dette kan der med fordel 

inddrages Clemons et al. (2016), som har undersøgt, hvordan forskellige opfattelser af netbutikker 

har en effekt på kundernes villighed til at handle på nettet, både i forhold til virksomhedens 

omdømme, men også ved brug af garantier og anbefalinger fra venner og familie. Derfor vil både 

Hansen (2012) og Clemons et al. (2016) blive inddraget til at uddybe tillids-perspektivet. Disse vil 

blive gennemgået i de efterfølgende afsnit 9.3.3 og 9.3.2. 

 

I sammenhæng med nethandel er indsamlingen af forbrugerdata også et område, som 

virksomheder har meget fokus på, da de kan bruge de indsamlede data om kundernes adfærd til at 

være mere værdiskabende for kunderne (Jacobsen, 2020). Dette område, også kendt under navnet 

‘customer relationship management’ (fremover CRM), kan være svært at definere ud fra 

EPSI/ECSI-modellen, da det ikke indgår direkte i et produkt eller en service. Derfor vil der blive 

inddraget forskellige CRM-relaterede teorier til at definere dette område, hvor den primære 
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litteratur vil bestå af Jacobsens (2020) CRM 5.0. Dette vil blive uddybet i det efterfølgende afsnit 

9.1 omkring CRM-teori, hvor kunderejsen vil blive undersøgt fra et CRM-perspektiv samtidig 

med, at måden, virksomheder ser sig selv fra et CRM-perspektiv, også vil blive gennemgået. 

 

Opsummerende kan det siges, at EPSI/ECSI-modellens grundlæggende antagelser, kombineret 

med uddybende teorier, vil danne grundlag for referencerammen. Derudover vil enkelte elementer 

af EPSI/ECSI-modellen, herunder ‘servicekvalitet’, ‘image’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, indgå i 

selve referencerammen, som også vil blive suppleret med andet uddybende teori. I de næste afsnit 

vil den uddybende teori blive gennemgået i sin helhed og blive delt op ud fra, om teorien relaterer 

sig til henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’, ‘loyalitet’ eller ‘CRM’. Desuden vil de næste afsnit også 

definere begreberne ‘tilfredshed’, ‘tillid’, ‘loyalitet’ og ‘CRM’, samt forklare sammenhængen 

mellem begreberne. Afslutningsvis vil disse teorier og sammenhænge blive opsummeret i en 

referenceramme.  

9.1 CRM-teori 

Som første del af den teoretiske gennemgang er det relevant at redegøre for de CRM-relaterede 

teorier, som vil benyttes i afhandlingen. Det omhandler Jacobsen (2020), hvor især kunderejsen, 

med sit fokus på efterkøbsoplevelse og genkøb, er interessant, samt de fire CRM mindsets, som 

viser forskellige strategiske tilgange til CRM (Jacobsen, 2020). I bogen CRM 5.0 definerer 

Jacobsen (2020) CRM som den proces, hvorved virksomheder sørger for, at de er værdiskabende 

for kunderne baseret på den viden de besidder om kunden. Jacobsen forklarer videre, at det er en 

forudsætning for CRM, at virksomheder indsamler, behandler og anvender data om nuværende og 

potentielle kunder (Jacobsen, 2020). Salesforce, som er en af de førende virksomheder inden for 

CRM-systemer, forklarer videre, at CRM handler om at forstå og håndtere alle de kunderelationer, 

en virksomhed kan have, gennem kundens relation til virksomheden (Salesforce, 2021). Dermed 

er CRM et bredt begreb, som dækker over alle de processer og tiltag, der har til formål at indsamle 

data om relationen til den enkelte kunde og på baggrund heraf udvikle forretningsmæssige 

strategier. CRM er derfor både en måde at forstå kundens relation til virksomheden såvel som en 

måde, hvorpå virksomheden ser sig selv og den værdi, den kan skabe for kunden.  
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9.1.1 Kunderejsen – fra lineær til cirkulær 

De første teoretiske tanker om kunderejsen kan spores tilbage til Elias St. Elmo, der i 1898 

formulerede det, der senere ville blive kendt som AIDA-modellen (Jacobsen, 2020). AIDA-

modellen er baseret på fire trin, som kunden skal igennem, herunder: (1) Attention, (2) Interest, 

(3) Desire og (4) Action. Dette er de fire trin, som St. Elmo mente var en del af enhver kundes 

rejse fra begyndende interesse og til køb. Der har senere været tilføjet et ”S”, som et femte element, 

hvilket skulle dække over ’satisfaction’ og dermed forklare kundens efterkøbsoplevelse (Jacobsen, 

2020).  

AIDA-modellen bliver kritiseret for at være en forsimplet definition af kundens rejse, da den ser 

hvert trin som ens for hver kunde. De senere modeller, eksempelvis ‘Hierarchy of Effects’-

modellen, som blev udarbejdet af Lavidge og Steiner (1961), fokuserer på de forskellige elementer, 

en kunde kan opleve undervejs i deres kunderejse. Deres model indeholder seks trin, hvoraf 

kunden starter ved ‘awareness’ og ‘knowledge’, som værende de kognitive aspekter, der indleder 

kunderejsen. Dernæst kommer ‘liking’ og ‘preference’, som anses for at være affektive aspekter, 

hvor kunden danner en forståelse og præference for produktet. Sidst kommer ‘conviction’ og 

‘purchase’, som anses for at være konative, og er de afsluttende trin i processen, hvor kunden 

beslutter sig og foretager købet (Jacobsen, 2020). Til trods for at denne model giver en væsentligt 

dybere indsigt i kunderejsen end AIDA, er den stadig simpel i sin forståelse af kundens rejse og 

retter sig efter en lineær tænkning, hvor hver kunderejse ses som en isoleret hændelse. 

Det er først i 2008, at McKinsey, med deres ‘consumer decision journey’, introducerer en cirkulær 

tænkning i relation til kunderejsen (Jacobsen, 2020). Modellen bygger på fire faser, hvor kunden 

først overvejer forskellige virksomheder eller brands baseret på sine egne og andres erfaringer. 

Dernæst øger eller mindsker kunden antallet af virksomheder eller brands, som bliver overvejet, 

ved at evaluere på hvilke produkter, der kan opfylde vedkommendes valgkriterier. Når kunden er 

kommet til et punkt, hvor vedkommende har fundet frem til den virksomhed eller brand, der kan 

opfylde flest af vedkommendes valgkriterier, foretages der et valg. Når kunden har foretaget et 

køb, og derved haft mulighed for at danne en efterkøbsoplevelse, indgår dette i de fremtidige 

beslutninger i forhold til køb (Jacobsen, 2020). Hvis kunden vælger at foretage et køb hos samme 

virksomhed eller brand, kan der argumenteres for, at der er dannet et ’loyalty loop’. Dette dækker 

over de genkøb, som en kunde foretager på baggrund af sine tidligere oplevelser, og er 
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revolutionerende for forståelsen af kunderejsen, da kunderejsen ikke længere er lineær (Jacobsen, 

2020). 

Baseret på McKinsey’s model fra 2008 udvikler Jacobsen, Bjerre og Andersen Customer infinity 

modellen i 2015, som i 2019 udkommer i en revideret 3. udgave. Customer infinity model 3.0 

består af to cirkler, der dækker henholdsvis ‘interaction’ og ‘experience data’, og forklarer, 

hvordan kunden bevæger sig fra en såkaldt ‘trigger’ og til et potentielt ‘repurchase’ (Jacobsen, 

2020). 

 

Figur 9.1: Customer infinity model. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Jacobsen (2020). 

Modellens første cirkel, ‘interaction’, dækker over den del af kunderejsen, som leder op til 

kundens første køb. Først er der en ‘trigger’, som er det element, der sætter gang i hele 

kunderejsen. Dette kan være alt det, der typisk får en kunde til at overveje et produkt, eksempelvis 

markedsføring, anbefalinger fra venner eller familie og tidligere erfaringer (Jacobsen, 2020). 

Herefter bevæger kunden sig over i ’inspiration & consideration‘, hvilket er den proces, hvor 

kunden danner sig et indtryk af, hvilke produkter der kan dække vedkommendes behov. Kunden 

begynder måske at kigge på nettet efter inspiration i forhold til, hvilke produkter der findes på 

markedet, og hvilke brands der producerer dem (Jacobsen, 2020). Når kunden har dannet et indtryk 

af, hvilket produkt der kan dække behovet, rykker kunden over i ’research’, hvor der dykkes 
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dybere ned i de enkelte produkter og deres specifikationer. Udover det produkt-tekniske kan denne 

del af processen også inkludere omtale af de enkelte virksomheder, som eksempelvis Trustpilot, 

samt bekendtes erfaringer og oplevelser (Jacobsen, 2020). Når kunden kommer frem til en 

beslutning, rykker vedkommende over i ‘final decision’, og afsluttende, når købet er foretaget, 

rykker kunden over i ’ordering’ (Jacobsen, 2020). 

Den anden cirkel i Customer infinity modellen dækker over ‘experience data’ og er hele 

efterkøbsoplevelsen, som kunden oplever efter at have bestilt et produkt (Jacobsen, 2020). Først 

dækker det over ’delivery‘, som er den proces, hvormed kunden får leveret sit produkt. Når kunden 

har modtaget produktet, vil vedkommende begynde at tage produktet i brug, og dermed danne 

erfaringer med det, hvilket i modellen kaldes ’user experience‘. Derudover er det muligt, at kunden 

foretager nogle tilkøb til produktet, hvis der er tale om et produkt, som bliver komplementeret af 

andre produkter, hvilket går ind under modellens ’additional purchases‘. Derudover kan det ske, 

at kunden får brug for hjælp undervejs i deres efterkøbsproces, hvor de vil tage kontakt til 

kundesupport, hvilket også indgår i modellen under ’service & support‘. Hvis de foregående 

elementer lever op til kundens forventninger, vil der kunne opbygges en præference for den givne 

virksomhed, hvilket er dækket af ’loyalty phase‘, som afsluttende kan lede over i et genkøb, hvilket 

bliver dækket af ’repurchase’ (Jacobsen, 2020). 

9.1.2 De fire mindsets 

Udover en ny forståelse af den rejse kunden gennemgår, bidrager CRM også med strategiske 

overvejelser til, hvordan virksomheden ser sig selv i relation til denne kunderejse, og hvad der er 

nødvendigt for, at de kan være værdiskabende i denne rejse. Jacobsen argumenterer for, at der 

findes fire overordnede mindsets, som ledelsen i en organisation kan være styret af. Disse fire 

mindsets har forskellige måder at anskue deres relation til kunderne, og heraf bliver arbejdet i 

organisationen også præget af hvilket mindset, der er dominerende (Jacobsen, 2020). De fire 

mindsets er arketyper, og skal derfor ikke ses som klare eksempler men snarere som 

grundlæggende beskrivelser. Samtidig kan dele af forskellige mindsets også være til stede i samme 

organisation og ledelse. 

Det første mindset er ‘promote & sell’, også kadet det blå mindset. Det bliver beskrevet som et 

mindset, hvor ledelsen fokuserer på virksomheden, og hvor relationen til kunden er kortvarig og 

salgsorienteret (Jacobsen, 2020). Ved at fokusere indad mener Jacobsen, at organisationen ser på 
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sine egne ressourcer og ideer, og projicerer det ud til kunderne. Dermed bliver det ikke kunderne, 

der præger produktudviklingen, men derimod de interne ressourcer i organisationen. Data og CRM 

bruges som et redskab til at forbedre evnen til at kontakte og overbevise kunden om salg, heraf 

navnet ’promote & sell‘, da markedsføring og salg er i fokus (Jacobsen, 2020).  

Det andet mindset er ‘listen & learn’, også kaldet det røde mindset. Dette mindset bliver beskrevet 

som værende lyttende og lærende i den forstand, at organisationen bruger data og CRM som et 

redskab til at udvikle sig. I modsætning til det blå mindset, som primært fokuserer på egne 

ressourcer og salg, fokuserer det røde mindset på at lytte til kundernes meninger og produktudvikle 

på baggrund heraf (Jacobsen, 2020). Værdien, som relationen til kunden skaber, ligger dermed i 

den viden, som kunderne kan tilbyde virksomheden, og det er dermed en mere aktiv relation, end 

det blå mindset fokuserer på. 

Det tredje mindset er ‘connect & collaborate’, også kaldet det gule mindset (Jacobsen, 2020). Det 

gule mindset fokuserer på at have en forbindelse til deres kunder, hvor organisationen ikke kun 

kan lære af kunden men derudover samarbejde med kunden omkring produktudvikling. Jacobsen 

bruger Lego som eksempel, da Lego har samarbejdet med forbrugere omkring produktudvikling 

ved flere af deres lanceringer, hvor forbrugerne har bidraget med ideer (Jacobsen, 2020). Hvor det 

røde mindset fokuserer på at lære af forbrugerne, engagerer det gule mindset forbrugerne direkte i 

processen og giver dem en aktiv rolle i udviklingen af produktet. Dermed bliver relationen i højere 

grad proaktiv, da forbrugeren bliver inddraget, inden produktet bliver solgt. 

Det fjerde og sidste mindset er ‘empower & engage’, også kaldet det grønne mindset (Jacobsen, 

2020). Dette mindset repræsenterer en holistisk og empatisk tilgang til kunderne og samfundet 

omkring dem, da dette mindset også fokuserer på den samfundsmæssige kontekst, hvori 

organisationen og kunderne indgår (Jacobsen, 2020). Navnet kommer af at dette mindset fokuserer 

på, at kunderne, gennem relationen til organisationen, bliver styrket og engageret i deres 

samfundsmæssige kontekst. Som eksempel på dette bruger Jacobsen Roskilde Festival, der hvert 

år donerer til mange forskellige velgørende organisationer, hvor deres kunder, i denne 

sammenhæng festivalgæsterne, har en stor rolle i udvælgelsen af, hvilke velgørende organisationer 

som skal have donationer (Jacobsen, 2020). Roskilde Festivalen giver dermed kunderne en stemme 

og en rolle i samfundet ved at lade dem have medbestemmelse i processen. 
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9.2 Tilfredshed 

I dette afsnit vil der forekomme en definition af begrebet ‘tilfredshed’. Efterfølgende redegøres 

der for teorier, som omhandler tilfredshed, og som anvendes til nærværende afhandlings 

referenceramme. Først gennemgås Lee et al. (2019), der har undersøgt, hvilken rolle forbrugerens 

oplevelse af hjemmesidedesign har for tilfredshed. Dernæst gennemgås Martensen et al. (2000), 

som har undersøgt forskellige determinanters indflydelse på tilfredshed. 

9.2.1 Definition på tilfredshed 

Tilfredshed er en faktor, som er et centralt fokuspunkt inden for forskningen, da tilfredshed 

generelt antages at være en af de vigtigste faktorer for, at en virksomhed kan opnå succes og skabe 

længerevarende relationer til sine kunder (Kotler et al., 2016; Hansen, 2012). På grund af 

erhvervslivet og forskeres store fokus på tilfredshed findes der en lang række definitioner på 

tilfredshed, men fælles for alle definitioner er, at tilfredshed skabes, hvis kundens oplevelse af et 

produkt lever op til de forventninger, som vedkommende havde til produktet før købet (Fornell, 

1992; Oliver, 1997). I følge Fornell (1992) kan tilfredshed defineres som: “(…) customer 

satisfaction is expressed as a function of prepurchase expectations and postpurchase perceived 

performance (…).” Denne definition understøttes af Oliver (1997), som definerer tilfredshed:  

”Satisfaction is the consumer ́s fulfilment response. It is a judgement that a product or 

service feature, or the product or service itself, provided (or is providing) a pleasurable 

level of consumption-related fulfilment, including levels of under- or over fulfilment” 

(Oliver, 1997).  

9.2.2 Tilfredshedsdeterminanter 

For at komme nærmere ind på hvad der skaber tilfredshed, tages der udgangspunkt i Martensen et 

al. (2000), som har undersøgt hvilke determinanter, som har en signifikant indflydelse på 

tilfredshed og loyalitet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 30 virksomheder på tværs af otte 

forskellige brancher: fire telekommunikationsbrancher (fastnet, mobil, internet og kabel-tv), 

læskedriksbranchen, fastfood-restauranter, banker og supermarkeder. Undersøgelsen tager 

udgangspunkt i ECSI/EPSI-modellen, som er en strukturel ligningsmodel, som inddrager, hvordan 

fire latente variabler, herunder ‘image’, ‘forventninger’, ‘produktkvalitet’ og ‘servicekvalitet’, har 



Side 33 af 271 

 

en indvirkning på forbrugerens ‘opfattede værdi’, ‘tilfredshed’ og derigennem ‘loyalitet’ 

(Martensen et al., 2000).  

I ECSI/EPSI-modellen forstås ‘image’ som forbrugerens opfattelse og omverdenens billede af 

virksomhedens brand. ‘Produktkvalitet’ refererer til forbrugerens opfattelse af produktets kvalitet.  

‘Servicekvalitet’ forstås som forbrugerens opfattelse af kundeinteraktive elementer, som 

eksempelvis omhandler kontakten, servicen, samspillet mellem forbrugeren og virksomheden og 

produkteksponering (Martensen et al., 2000). Til sidst kan ‘forventninger’ i ECSI/EPSI-modellen 

forstås som en forbrugers forventninger til et produkt eller service før og efter købet (Martensen 

et al., 2000). Forskellen på STL-modellen og ECSI/EPSI-modellen er, STL-modellen nuancerer 

begrebet ‘tillid’, som modellen deler op i henholdsvis ‘broad-scope trust’ og ‘narrow-scope trust’. 

Modsat inkluderer ECSI/EPSI-modellen andre variable, som ‘image’, ‘forventninger’, 

‘produktkvalitet’ og ‘servicekvalitet’, som værende variable, der har indflydelse på henholdsvis 

‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’. 

 

Figur 9.2: EPSI. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Martensen et al., (2000). 

Martensen et al. (2000) finder i undersøgelsen frem til, at ‘image’ har den største indvirkning på 

tilfredsheden på det danske marked. Desuden viser undersøgelsen, at ‘produktkvalitet’ generelt 

har en større indvirkning på tilfredsheden end ‘servicekvalitet’. Undersøgelsen finder dog ikke, at 

‘forventninger’ har en væsentlig indvirkning på tilfredsheden (Martensen et al., 2000). 
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I relation til ‘loyalitet’ gør det samme sig gældende. Både ‘image’ og ‘produktkvalitet’ viser sig at 

have den største indvirkning på ‘loyalitet’, mens ‘servicekvalitet’ generelt har mindre indflydelse 

på ‘loyalitet’ på tværs af de otte brancher som undersøges (Martensen et al., 2000). Ligesom med 

‘tilfredshed’, finder undersøgelsen, at ‘forventninger’ næsten ingen indflydelse har på ‘loyalitet’. 

Undersøgelsen af de otte brancher viste ligeledes, at effekten af de enkelte determinanter varierer 

afhængig af branche (Martensen et al., 2000). Virksomheder skal derfor ikke nødvendigvis benytte 

de samme strategier, når de vil forbedre deres ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’.  

Da nærværende afhandling har fokus på nethandel som platform, vurderes det særligt interessant 

at fokusere på serviceelementerne, som netbutikkerne tilbyder end selve det fysiske produkt, 

hvilket gør, at fokusset i denne afhandling vil være på at undersøge hvilken effekt ‘servicekvalitet’ 

har inden for nethandel. Ifølge Martensen et al. (2000) dækker ‘servicekvalitet’ over flere 

elementer, men i nærværende afhandling vil ‘servicekvalitet’ i det videre arbejde blive anvendt til 

at definere netbutikkens evne til at skabe værdi for kunden ved at vise produkter, som er i 

forbrugerens interesse. 

9.2.3 Flow-oplevelse 

For at komme nærmere ind på hvad der påvirker tilfredshed inden for nethandel, tages der 

udgangspunkt i Lee et al. (2019). I deres artikel argumenterer de for, at den store vækst inden for 

nethandel, samt at nethandel i stigende grad er kunders foretrukne shopping-kanal, har medført et 

skift i kundetilfredshed. Hvor traditionelle fysiske butikker har fokuseret på at indrette med henblik 

på at skabe en bestemt atmosfære, der skal resultere i bestemte følelsesmæssige reaktioner, har 

nethandel skabt en platform, hvor nye overvejelser ligger til grund for design (Lee et al., 2019). 

For at forklare hvordan indretning kan påvirke forbrugere og skabe en reaktion, anvendes der i 

artiklen S-O-R paradigmet, som dækker over ‘stimuli’, ‘organisme’ og ‘respons’. S-O-R 

paradigmet bygger på idéen om, at stimuli (S) vil blive opfattet af organismen (O) og resultere i 

en respons (R). I relation til nethandel, dækker S-O-R over processen, hvorved design er stimuli, 

forbrugeren er organismen, og respons skal være øget tilfredshed (Lee et al., 2019). Baseret på 

Csikszentmihalyis (1975) teori om ‘flow’, som værende en optimal oplevelse, mener Lee et. al.  

(2019), at ‘flow’ bør være mere central i overvejelserne bag en netbutik (Lee et al., 2019). Artiklen 

anvender en opdateret definition af flow, der er blevet omskrevet til at omhandle oplevelsen, når 

det kommer til nethandel: 
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“(…) the state occurring during network navigation, which is characterized by a seamless 

sequence of responses facilitated by machine interactivity, intrinsically enjoyable, 

accompanied by a loss of self-consciousness, and self-reinforcing” (Lee et al., 2019). 

Herefter gennemgår de den eksisterende litteratur omkring flow-oplevelser i forskellige 

sammenhænge og opsummerer deres fund i fem forskellige faktorer, som hver især udgør en del 

af flow: ‘enjoyment’, ‘goal clarity’, ‘telepresence’, ‘concentration’ og ‘feedback’ (Lee et al., 

2019). ‘Enjoyment’ bliver forklaret ved, at kunden oplever, at hjemmesiden er sjov, interessant, 

spændende eller behagelig at bruge. ‘Goal clarity’ bliver forklaret med, at kunden har en klar idé 

om, hvad det er, de prøver at opnå på hjemmesiden. ‘Telepresence’ dækker over følelsen af, at 

hjemmesiden er lige så effektiv og virkelighedstro som den fysiske butik i forhold til at undersøge 

og bestille varen. ‘Concentration’ dækker over evnen til at kunne koncentrere sig, mens man søger 

rundt på hjemmesiden. ‘Feedback’ dækker over kundens egen forståelse af, hvordan 

vedkommende klarer sig undervejs i processen, i forhold til at opnå det mål, de har med deres 

besøg (Lee et al., 2019).  

Ifølge Lee et al. (2019) kan en netbutik opdeles i enten ‘product-related cues’ eller ‘service-related 

cues’. ‘Product-related cues’ dækker over de produkt-relaterede elementer, hvilket kan være 

beskrivelser af produktet og dets funktioner, samt billeder af produktet. ‘Service-related cues’ 

dækker over de omkringliggende faktorer, hvilket er login-information, detaljer omkring levering 

eller regler for returnering (Lee et al., 2019). Og det er disse produkt- eller service-relaterede 

elementer, der, ifølge Lee et. al. (2019), kan påvirke forbrugerens oplevelse af flow. 

Blandt et panel af over 556 respondenter, som alle havde handlet med 1 af 11 netbutikker, som 

eksempelvis Amazon, Nordstrom eller Overstock, kunne det konkluderes, at produkt-relaterede 

elementer havde en positiv effekt på oplevelsen af flow. Lee et al. (2019) spekulerer i, hvorvidt 

årsagen er, at kundens interaktion med en netbutik ofte er meget målrettet, og at information, som 

kan hjælpe kunden med at nå sit mål, derfor har en positiv effekt (Lee et al., 2019). 

Forfatterne konkluderer også, at service-relaterede elementer har en negativ effekt på oplevelsen 

af flow med undtagelse af de kunder, som undervejs i deres søgning manglede hjælp. I disse 

tilfælde havde service en positiv effekt. Lee et al. (2019) spekulerer i, at service-relaterede 

elementer bryder oplevelsen af flow, da der herigennem bliver tilbudt information, som kunden 

ikke nødvendigvis finder relevant. Som eksempel på dette nævnes det, at en pop-op live-chat kan 
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være en hjælp for dem, som har brug for det, men at det samtidig kan bryde koncentrationen for 

dem, der ikke har brug for at komme i kontakt med kundeservice (Lee et al., 2019). Af de fem 

flow-relaterede dimensioner giver kunderne udtryk for, at det primært er ‘enjoyment’, ‘goal 

clarity’ og ‘feedback’, som påvirker kundetilfredshed. Hvorimod ‘concentration’ og 

‘telepresence’ ikke har nogen signifikant betydning for oplevelsens af tilfredshed (Lee et al., 

2019). 

9.3 Tillid 

I følgende afsnit vil der forekomme en definition af begrebet ‘tillid’. Efterfølgende redegøres der 

for teorier, som omhandler tillid, og som anvendes til afhandlingens referenceramme. Den første 

teori er udarbejdet af Clemons et. al. (2016), og handler om, hvilken rolle omdømme spiller i 

forhold til tillid ved nethandel. Efterfølgende vil Hansens (2012) undersøgelse gennemgås, som 

undersøger ‘broad-scope trust’ og dets medierende og direkte indflydelse på forholdet mellem 

‘tilfredshed’, ‘narrow-scope trust’ og ‘loyalitet’. 

9.3.1 Definition på tillid. 

Tidligere forskning tyder på, at tillid er en afgørende faktor for, at en forbruger er villig til at handle 

online, og samtidig er en forudsætning for, at der mellem en kunde og virksomhed skabes en 

holdningsbaseret relation (Clemons et al., 2016; Martensen & Grønholdt, 2003).  

Tillid kan forstås som, når forbrugeren har en forventning om, eller tro på, at en virksomhed er 

troværdig, pålidelig og arbejder i kundens interesser (Sirdeshmukh, Singh, and Sabol’s, 2002). 

Tillid er en vigtig faktor inden for nethandel, da tidligere forskning tyder på, at en øget tillid øger 

kundeloyaliteten og samtidig mindsker forbrugerens opfattede risiko forbundet ved køb af et 

specifikt produkt (Hansen, 2012). Der findes flere forskellige definitioner på tillid, men i 

nærværende afhandling tages der udgangspunkt i Sirdeshmukh, Singh og Sabol (2002), der 

definerer tillid som: “(…) the expectation held by the customer that the service provider is 

dependable and can be relied on to deliver on its promises”. 

9.3.2 Tillid og nethandel 

Clemons et al. (2016) har undersøgt, hvorvidt der er forskelle mellem landes tillid til nethandel, 

og hvad der er centralt for at skabe tillid. I artiklen argumenterer de for, at tillid er essentielt for 

online købsadfærd, da det påvirker kundernes villighed til at købe (Clemons et al., 2016). For at 
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forklare tillid bruger artiklen begreberne omdømme og tillid, hvor omdømme er den offentlige 

information omkring en sælgers tidligere adfærd, og tillid dækker over den enkelte forbrugers 

opfattelse af sælgers omdømme (Clemons et al., 2016). Dermed bliver omdømme centralt for tillid, 

da det er en forudsætning for, at kunden kan skabe tillid.  

Artiklen tager udgangspunkt i fire lande ud fra en antagelse om, at der vil være forskelle mellem 

landene, da nogle af landene har mere erfaring med nethandel end andre. De fire lande er: USA, 

Tyskland, Kina og Singapore (Clemons et al., 2016). Deres antagelser omkring de enkelte lande 

er, at USA vil være det mest modne marked, da de har længst erfaring med nethandel. Tyskland 

menes at repræsentere store dele af de udviklede lande i Europa med henblik på kundeadfærd. 

Kina bliver valgt, da det er det største marked for nethandel samtidig med, at det er det land, der 

oplever den største vækst. Kina bliver dermed anset for at være relativ uerfaren, set i forhold til 

USA og Tyskland, og forfatterne mener derfor, at det er interessant at undersøge, hvorvidt der vil 

være væsentlige forskelle mellem disse lande. Singapore bliver valgt, da det i høj grad ligner Kina, 

da størstedelen af indbyggerne i Singapore er etniske kinesere, men Singapore bliver samtidig også 

anset for at være mere vestligt baseret på deres kundebeskyttelseslovgivning og generel lovgivning 

(Clemons et al., 2016). 

For at udvikle deres hypoteser og referenceramme har de foretaget interviews med tre af de største 

netbutikker i Kina, 360buy, Taobao og Yihaodian, for at se, hvilke faktorer, som organisationerne 

mener, er vigtigst for tillid (Clemons et al., 2016). Ud fra disse interviews har Clemons et al. (2016) 

identificeret fem forskellige variable og ud fra disse opstillet seks forskellige hypoteser, som er 

særlig relevante:  

(1) Forhandlerens omdømme er vigtigst for kundens ‘willingness-to-pay' (fremover WTP). 

(2) Uden et stærkt omdømme er forhandlerens løfte om produktkvalitet af lille betydning for 

kunden. 

(3) Tredjepartsgaranti vil øge tilliden og WTP. 

(4) Effekten af en forhandlers omdømme vil variere fra land til land. 

(5) Effekten af en forhandlers løfte om produktkvalitet uden tredjeparts garanti vil variere fra 

land til land. 

(6) Effekten af en forhandlers løfte om produktkvalitet med tredjeparts garanti vil variere fra 

land til land. 
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Ved at dele virksomheder op i forskellige kategorier bliver det muligt for Clemons et al. (2016) at 

vurdere, hvorvidt opfattelsen af omdømmet har en effekt. De deler derfor forhandlerne op i fem 

kategorier, som skal dække de forskellige former for netbutikker, der kan forekomme fra ukendt 

forhandler til velkendt forhandler. De fem kategorier er: (1) ukendt forhandler uden vurderinger, 

(2) ukendt forhandler med vurderinger, (3) en vens personlige favorit, (4) kundens personlige 

favorit og (5) sikker forhandler (Clemons et al., 2016). 

For at undersøge deres hypoteser foretager de tests på universitetsstuderende i hvert af de fire 

lande. For at sikre at deres fund ikke baserer sig på enkeltstående produktkategorier, bliver hver 

studerende testet med 10-11 produktkategorier, der varierer i pris. Antallet af observationer 

varierer fra land til land, og de ender med 385 deltagere og et samlet antal observationer på 26.515 

(Clemons et al., 2016).  

Clemons et al. (2016) slutter artiklen med at bekræfte hypotese 1 og dermed konkludere, at 

forhandlerens omdømme er vigtigst for kundens WTP. Dernæst bekræftes hypotese 3, og dermed 

konkluderer Clemons et al. (2016), at der kan påvises en sammenhæng mellem WTP og 

tredjepartsgaranti, men at der dog kun forekommer en effekt i tre af de fire lande. De kan derudover 

bekræfte hypotese 4, 5 og 6, hvilket påviser, at i alle tilfælde af omdømme, løfter og garantier er 

der forskelle mellem de fire lande. Afsluttende konkluderes der, at på tværs af de fem forskellige 

typer af forhandlere, giver kunderne udtryk for samme grad af WTP ved en sikker forhandler og 

deres personlige favorit.  (Clemons et al., 2016) 

9.3.3 Narrow-scope-trust og broad-scope-trust 

Tillid har længe været betragtet som en af de mest kritiske variabler til udvikling og 

vedligeholdelse af velfungerende kunde-sælger relationer. Tidligere forskning indikerer, at tillid 

kan føre til kundeforhold med højere engagement og loyalitet (Hansen, 2012). Forskningen viser 

samtidig, at tillid ikke kun relaterer sig til kundetillid til individuelle virksomheder, men også 

relaterer sig til den bredere forretningsmæssige kontekst, som køber-sælger relationen udvikler sig 

i. Der kan derfor skelnes mellem to former for tillid; ‘narrow-scope trust’ (fremover NST) og 

‘broad-scope trust’ (fremover BST) (Hansen, 2012). 
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Figur 9.3: STL-model. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Hansen (2012). 

Hansen (2012) har undersøgt BST’s medierende indflydelse på forholdet mellem tilfredshed, 

NST’s og loyalitet (STL-modellen), og samtidig undersøgt BST’s direkte indflydelse på de tre 

nævnte variabler i STL-modellen. Mange tidligere undersøgelser har undersøgt NST’s indflydelse 

på forholdet mellem køber og sælger, men kun en tidligere undersøgelse (Grayson, Johnson og 

Chen, 2008) har undersøgt BST’s rolle i kunde-sælger forholdet. Hansens (2012) undersøgelse er 

foretaget i relation til den finansielle sektor, og er baseret på to undersøgelser bestående af 

henholdsvis 1155 bankforbrugere og 817 forsikringsforbrugere. 

I undersøgelsen findes der frem til, at forholdet mellem tilfredshed, NST og loyalitet forøges 

signifikant, når den direkte og medierende effekt af BST inkluderes (Hansen, 2012). I 

undersøgelsen kunne der dog ikke påvises en direkte sammenhæng mellem tilfredshed og loyalitet 

på det finansielle marked foruden inddragelse af tillid (Hansen, 2012). Manglen på et direkte 

forhold mellem tilfredshed og loyalitet i undersøgelsen kan være relateret til, at mange forbrugere 

finder det finansielle marked komplekst, hvormed tillid til tjenesteudbyderne får en central rolle. 

Både NST og BST har en medierende effekt på forholdet mellem tilfredshed og loyalitet, hvilket 

betyder, at tillid får en væsentlig betydning for forholdet mellem køber og sælger (Hansen, 2012). 

I undersøgelsen findes der yderligere frem til, at tilfredshed har en større positiv effekt på NST, 

hvis BST er lav, og at NST har en større positiv effekt på loyalitet, når BST er lav frem for høj 

(Hansen, 2012). Denne sammenhæng skal forstås på en sådan måde, at hvis der er en høj tillid til 

alle finansielle udbydere, kan det være vanskeligere at øge tilliden og loyaliteten. Omvendt kan 
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det konkluderes, at hvis der er en generel lav tillid til de finansielle udbydere, vil det være nemmere 

at øge tilliden og loyaliteten til den enkelte finansielle udbyder (Hansen, 2012). 

9.4 Loyalitet 

I dette afsnit redegøres for loyalitetsbegrebet, og hvilke elementer loyalitet indeholder. Til at 

redegøre for begrebet ‘loyalitet’ vil dette afsnit tage udgangspunkt i Dick og Basu (1994), som har 

undersøgt, hvilke elementer loyalitet indeholder. Til sidst redegøres der i afsnittet kort for Jensen 

og Hansen (2006), som har undersøgt loyalitets indflydelse på forbrugeradfærd.  

9.4.1 Definition på loyalitet  

Inden for begrebet ‘loyalitet’ findes flere forskellige tilgangsvinkler og definitioner på, hvad 

loyalitet er. Flere forskere har tidligere set ‘adfærds- og attitudeloyalitet’ som særskilte begreber, 

mens andre forskere i nyere tid ser loyalitet som en samlet konstruktion (Oliver, 1997; Dick & 

Bau, 1994). Ifølge Oliver (1997) kan loyalitet defineres som:  

”A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service 

consistently in the future, despite situational influences and marketing efforts having the 

potential to cause switching behaviour.”  

Afhandlingen tager dog udgangspunkt i Dick og Basu’s (1994) definition på kundeloyalitet, som 

definerer kundeloyalitet som:  

”Customer loyalty is viewed as the strength of the relationship between an individual’s 

relative attitude and repeat patronage.” 

Oliver (1997) og Dick & Bau’s (1994) definitioner på loyalitet understøtter til dels hinanden. Dick 

og Bau’s (1994) definition adskiller sig ved, at de argumenterer for, at der først er tale om en 

‘oprigtig loyalitet’, når kunden både har en ‘adfærds- og attitudeloyalitet’. Hvis en kunde ikke har 

begge former for loyalitet til en virksomhed, er der derimod tale om en ‘uægte loyalitet’ (Dick & 

Bau, 1994). I næste afsnit vil Dick og Basu’s (1994), samt Jensen og Hansens (2006), teorier om 

loyalitet uddybes for at give mere klarhed omkring loyalitetsbegrebet. 
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9.4.2 Attitude- og adfærdsloyalitet  

Ifølge Dick og Basu (1994) indeholder loyalitet to elementer, og de deler derfor loyalitet op i 

henholdsvis ‘Adfærds- og Attitude-baseret’ loyalitet. Den ‘attitude-baserede’ loyalitet beror på 

forbrugerens evaluering af produktet og er dermed rettet mod forbrugerens opfattelse af et produkt 

eller brand og ikke nødvendigvis et egentligt køb (Dick & Basu, 1994). Den ‘adfærds-baserede’ 

loyalitet er baseret på forbrugerens købsadfærd, og hvor ofte forbrugeren egentlig laver genkøb af 

et specifikt produkt, eller forbliver kunde hos en bestemt virksomhed (Dick & Basu, 1994). Dick 

og Basu’s definition på loyalitet kan opsummeres i nedenstående model: 

Figur 9.4: Loyalitets matrice. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af Dick & Basu (1994) 

Ifølge Dick og Basu (1994) kan en forbruger dermed have en ‘attitude-loyalitet' og en ‘adfærds-

loyalitet’, men for at være fuldkommen loyal kræver det, at forbrugeren har begge former for 

loyalitet. Hvis forbrugeren kun har en af de to former for loyalitet, er der, ifølge Dick og Basu 

(1994), tale om en ‘latent- eller uægte loyalitet’. Hvis forbrugeren derimod både er attitude- og 

adfærdsmæssig loyale, vil forbrugeren kunne defineres som ‘oprigtig loyal’. Dette betyder, at 

kunden har en høj grad af genkøb og samtidig har en positiv attitude, som kommer til udtryk, når 

en kunde taler godt om produktet til venner eller familie, og samtidig er villig til at betale mere for 

produktet (Dick & Basu, 1994). 

Jensen og Hansen (2006) har ligeledes undersøgt loyalitet og dets indflydelse på forbrugerens 

adfærd. Ved at teste forskellige hypoteser gennem en spørgeskemaundersøgelse har det for Jensen 

og Hansen (2006) været muligt at finde frem til flere centrale forbindelser mellem loyalitet og 

forbrugeradfærd. I undersøgelsen finder de ud af, at den ‘relative attitude’ mod et bestemt produkt 

eller brand kan modvirke kundens tilbøjelighed til at søge alternativer, samt at situationelle 

faktorer, som venners forslag eller tilbud, vil have en mindre virkning (Jensen & Hansen, 2006). 

Disse resultater viser, hvor vigtig loyalitet er for forbrugeradfærd, og hvor vigtigt det er at investere 
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i loyalitet og langvarige relationer til kunderne og dermed at sikre sig økonomiske og 

konkurrencemæssige fordele. 

9.5 Sammenhæng mellem tilfredshed, tillid og loyalitet 

Tidligere forskning, som har undersøgt sammenhængen mellem tilfredshed og tillid, viser 

blandede forskningsresultater (Hansen, 2012). I denne afhandling forventes tilfredshed at have en 

effekt på skabelsen af tillidsforholdet mellem virksomhed og kunde. Forventningen om 

sammenhæng mellem tilfredshed og tillid er baseret på tidligere forskning, som indikerer, at 

tilfredshed ligger forud for skabelsen af tillid (Aurier & N'Goala, 2010; Bearden & Teal, 1983; 

Omar, Wel, Musa og Nazri, 2010; Ouyang, 2010; Zboja & Voorhees, 2006). Med dette forstås at 

tilfredshed er noget, som udvikler sig i de indledende faser af en relation mellem virksomhed og 

kunde og efterhånden, som kunden oplever, at en virksomheds produkt lever op til deres 

forventninger, skabes der tillid (Hansen, 2012). Desuden tyder tidligere forskning på, at tilfredshed 

har en positiv indflydelse på tillid, da det øger forbrugerens tillid til, at de bliver behandlet på en 

retfærdig måde, og at virksomheden arbejder i kundens interesser (Ganesan, 1994). 

Tidligere undersøgelser har også vist indikationer på, at loyalitet kan være svært at opnå uden, at 

kunder har en vis grad af tilfredshed, og at tilfredse kunder er mere tilbøjelige til at blive hos en 

bestemt virksomhed (Hansen, 2012). Ifølge Fornell et al. (1996) dannes tilfredshed, hvis kundens 

forventninger stemmer overens med kundens reelle oplevelse af et produkt, hvorimod loyalitet er 

en fremtidig effekt af, at tidligere oplevelser stemmer overens med det forventede (Fornell et al., 

1996). Det er dog vigtigt at pointere, at sammenhængen mellem tilfredshed og loyalitet er 

asymmetrisk, eftersom loyalitet ofte anses som et udtryk for tilfredshed, hvilket ikke gør sig 

gældende modsat, da tilfredshed ikke nødvendigvis er et udtryk for loyalitet, idet tilfredse kunder 

ikke nødvendigvis er loyale (Jones & Sasser, 1995). På baggrund af dette kan tilfredshed derfor 

ikke ses som en tilstrækkelig indikator for loyalitet, som kan stå alene, derfor består loyalitet også 

af andre bagvedliggende faktorer.  

Ydermere tyder tidligere forskning på, at NST har en positiv effekt på loyalitet (Hansen, 2012). 

Dette kan hænge sammen med, at når en virksomhed får opbygget tillid, så reduceres forbrugerens 

opfattede risiko forbundet ved et køb af et specifikt produkt eller brand. Dette skyldes, at 

forbrugeren med højere sikkerhed kan forudsige det fremtidige udbytte, som virksomheden giver 

kunden (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002). Desuden argumenterer Gwinner, Gremler og Bitner 
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(1998) for, at tillidsfulde forhold kan resultere i ‘psykologiske fordele’, eksempelvis ved at 

reducere den opfattede risiko ved køb, som motiverer kunden til at fortsætte og vedligeholde 

forholdet til en bestemt virksomhed. 

9.6 Referenceramme 

Nedenfor illustreres de forskellige påvirkninger i en model, som overskueliggør, relationerne 

mellem forskellige kvaliteter ved nethandel overfor henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. 

Pilene indikerer påvirkningsforholdene mellem de forskellige elementer i modellen.  

 

figur 9.5: Referenceramme. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af teori. 

Ud fra ovenstående teoriafsnit bliver afhandlingens antagelse, som vist i ovenstående 

referenceramme, at ‘tilfredshed’ har en direkte effekt på ‘tillid’ i form af BST, som videre har en 

direkte effekt på ‘loyalitet’. I teoriafsnittet er der videre blevet redegjort for forskellige teorier, der 

viser, hvilke omkringliggende faktorer der påvirker ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. Først er der 

BST, som dækker over tillid til den sektor eller branche, der undersøges. I Hansens (2012) artikel 

konkluderes det, at tilliden til den enkelte branche påvirker både tilfredshed, tillid og loyalitet 

(Hansen, 2012). Dernæst er der ‘image’, som, på baggrund af Clemons et al. (2016) og Martensen 

et al. (2000), antages at påvirke ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. Af Clemons et al. (2016) 
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fremgår det derudover, at ‘garanti’ også har en stor indflydelse på tillid, hvorfor den kædes 

sammen med NST i referencerammen. 

I referencerammen er ‘flow-oplevelse’ kædet sammen med ‘tilfredshed’, hvilket baseres på Lee et 

al. (2019), der konkluderer, at oplevelsen af flow er tæt relateret til en oplevelse af tilfredshed med 

nethandel (Lee et al., 2019). ‘Servicekvalitet’, som i denne afhandling dækker over netbutikkens 

evne til at skabe værdi for kunden ved at vise produkter, som er i forbrugerens interesse, bliver sat 

i relation til ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, hvilket baserer sig på Martensen et. al. (2000). Sidste faktor 

i referencerammen er ‘efterkøbsoplevelse’, som er den ene halvdel af Jacobsens (2020) Customer 

infinity model. Efterkøbsoplevelse bliver sat i relation til ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, da Jacobsen 

argumenterer for, at det er disse to faktorer, som ‘efterkøbsoplevelse’ skal forsøge at skabe 

(Jacobsen, 2020). 

Jævnfør afhandlingens indledning, har der de seneste år været stort fokus på lovgivning omkring 

data. Lande og organisationer verden over har vedtaget og udviklet forskellige tiltag, der har til 

formål at beskytte forbrugerens privatliv ved at sætte krav til indsamling og brug af data. På 

baggrund heraf er det interessant at undersøge, hvorvidt dataetik har en betydning for 

respondenternes brug af netbutikker, hvorfor referencerammen vil inkludere en antagelse om, at 

der eksisterer en sammenhæng mellem ‘dataetik’ og ‘tillid’. 

10. Kvalitative analyse 

Følgende afsnit har til formål at belyse den kvalitative undersøgelse, som er baseret på 

dybdegående interviews. Den kvalitative undersøgelse har til formål at undersøge de udvalgte 

respondenters hverdagsoplevelser og holdninger til nethandel, som efterfølgende skal danne 

grundlag for udviklingen af hypoteserne, som testes i den kvantitative undersøgelse. Den 

kvalitative metode, som anvendes, i form af dybdegående interviews, gør det muligt at få 

detaljerede beskrivelser, refleksioner og perspektiver på respondenternes adfærd, når de handler 

online (Malhotra et al., 2017). For at skabe de bedst mulige rammer for de dybdegående interviews 

er der udarbejdet en spørgeguide (Bilag 1), som tager udgangspunkt i den opstillede 

referenceramme i figur 9.5. Desuden skal denne spørgeramme agere som en agenda og struktur 

for de dybdegående interviews, som skal sørge for, at alle interviews kommer rundt om alle de 

relevante emner, som der ønskes en øget viden og forståelse for. 
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I afsnit 8 er det blevet redegjort om fordelene og ulemperne ved dybdegående interviews, samt 

hvorfor dybdegående interviews er blevet valgt som en del af besvarelsen af 

problemformuleringen. Dette næste afsnit vil derfor være en beskrivelse af de dybdegående 

interviews, herunder udvalget af respondenter, hvordan interviewene er blevet operationaliseret 

samt de endelige resultater af undersøgelsen. 

10.1 Respondenterne 

Respondenterne til de dybdegående interviews består af otte respondenter, som henholdsvis 

hedder; Ida, Christian, Mette, Mikkel, Sissel, Claus, Mathi og Camilla. Respondenterne er alle en 

del af undersøgernes eget netværk, men de forskellige respondenter adskiller sig på alder, hvor der 

er en vis spredning af aldersgrupper. Under udvælgelsen af respondenter er der bevidst fravalgt 

respondenter, som har en lav erfaring med nethandel. Der er derimod udvalgt respondenter, som 

enten har en middel eller høj erfaring med nethandel, da det vil styrke undersøgelsens validitet, 

samt skabe de bedste forudsætninger for at opnå mest mulig ny viden inden for det undersøgte 

område. Tabel 10.1 giver et overblik over respondenterne, som indgår i den kvalitative 

undersøgelse. 

 

Tabel 10.1: Respondenter til interviews. Kilde: egen tilvirkning. 

Antallet af interviews er valgt på baggrund af loven om faldende udbytte, som fastslår, at den 

marginale information, som en ekstra respondent kan medføre, vil være faldende over tid, og at et 

øget antal respondenter på et tidspunkt ikke vil medføre markant ny viden (Kvale, 2009). Efter 
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otte dybdegående interviews kunne det konstateres, at respondenterne ikke medførte markant ny 

viden om det undersøgte emne end de forrige respondenter, hvormed at det vurderes, at der var 

opnået tilstrækkelig forståelse og viden til at afdække formålet med den kvalitative undersøgelse. 

Dette kan relateres til det hermeneutiske princip om ‘horisontsammensmelting’, idet der 

forekommer en forståelse mellem undersøger og det undersøgte, hvoraf det vurderes, at en fælles 

forståelse er opnået (Ingemann, 2013). 

10.2 Operationalisering af interviews 

Der er blevet udført otte dybdegående interviews, som har haft en varighed mellem 30 til 45 

minutter per interview. Inden udførelsen af de dybdegående interviews blev der udarbejdet en 

spørgeramme, som skulle danne ramme for undersøgelsens interviews og sørge for alle de ønskede 

emner, som der søges en øget forståelse og viden omkring, blev belyst (Se spørgeguide i bilag 1). 

Alle undersøgelsens interviews indledtes med, at der blev givet en kort introduktion til 

afhandlingen, men for ikke at påvirke respondenterne inden interviewet blev selve agendaen for 

interviewet ikke fremlagt for respondenterne. 

For at varme respondenterne op i starten af alle interviews blev der stillet generelle spørgsmål 

omkring deres alder, beskæftigelse, erfaringer med nethandel og teknologier samt spørgsmål om 

deres præferencer, når de handler på nettet. Efter de indledende spørgsmål blev der efterfølgende 

spurgt ind til emner, som skulle få respondenterne til at udtrykke deres holdninger og tanker om 

de forskellige faktorer, som indgår i referencerammen. Alle disse spørgsmål blev stillet for at teste 

den opstillede referenceramme i figur 9.5 og for at få ny viden, som vil blive brugt i den 

kvantitative undersøgelse senere i afhandlingen. 

Under alle interviews er der blevet anlagt et socialkonstruktivistisk perspektiv, hvilket vil sige, at 

det erkendes, at verden er en social konstruktion, og det derfor ikke er muligt at adskille 

undersøgeren og det undersøgte. Det betyder, at selvom undersøgeren har forsøgt at være så 

objektive som overhovedet muligt under alle interviews, kan den kvalitative undersøgelse ikke 

undgå at blive påvirket af undersøgerens forforståelse og subjektivitet (Nygaard, 2005; Ingemann, 

2013). Som undersøger er det derfor vigtigt at være klar over, at en objektiv sandhed i den 

kvalitative undersøgelse er utopisk (Rasborg, 2013). 
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10.3 Resultaterne fra de dybdegående interviews 

Alle de otte dybdegående interviews bidrog med forskellige tanker og holdninger til nethandel og 

virksomhedernes brug af data, som tilsammen skabte ny viden inden for det undersøgte område.  

I undersøgelsens interviews havde respondenterne meget delte holdninger, når der blev stillet 

spørgsmål som relaterede sig til enten ‘servicekvalitet’ eller ‘efterkøbsoplevelse’ - herunder hvad 

der påvirkede respondenterne positivt og negativt, når de har besøgt eller handlet på en netbutik. 

Da undersøgelsens interviews indikerede, at der er mange elementer knyttet til ‘servicekvalitet’ og 

‘efterkøbsoplevelse’, når respondenterne handler på nettet, vurderes det til at være hensigtsmæssigt 

at dele ‘servicekvalitet’ op i henholdsvis; ‘personificering af hjemmeside’ og ‘salgsorienteret 

markedsføring’, samt dele ‘efterkøbsoplevelse’ op som henholdsvis; ‘levering/returnering’ og 

‘informerende kommunikation’. En uddybning af opdelingen af ‘servicekvalitet’ og 

‘efterkøbsoplevelse’, og hvorfor denne opdeling er hensigtsmæssig, vil blive beskrevet nærmere i 

de efterfølgende afsnit. 

I de dybdegående interviews gav flere af respondenter også udtryk for, at de godt kunne lide at 

handle på hjemmesider, som har et bredt produktudvalg, og som tilbyder bæredygtige produkter. 

På baggrund af tydelige indikationer på at både produktudvalg og bæredygtighed har en 

indflydelse på respondenternes valg, når de handler på nettet, vil disse to emner indgå i den 

reviderede referenceramme under titlerne ‘produktudvalg’ og ‘bæredygtighed’. En uddybende 

forklaring, om hvad de to emner indeholder, vil blive gennemgået i afsnit 10.3.9 og 10.3.6. 

De efterfølgende afsnit udgør alle resultaterne, som der er fundet frem til i de otte interviews. Alle 

citater, som benyttes i den kvalitative analyse, kan findes transskriberet i bilag 2 til 9. 

10.3.1 Broad-scope trust 

Som det fremgår af Hansen (2012), kan ’BST’ have en medierende effekt på forholdet mellem 

’tillid’, ’tilfredshed’ og ’loyalitet’. Hansen har fundet, at lav tillid til branchen øger effekten af 

relationen til den enkelte virksomhed, og omvendt gør høj tillid til branchen det sværere for den 

enkelte virksomhed at opretholde relationen. Dermed er branchens omdømme, også kaldet ’BST’ 

en vigtig faktor for de enkelte virksomheder at vurdere, da det kan øge eller forværre deres chancer 

for at opretholde loyalitet (Hansen, 2012). Hansen undersøger dette i relation til banker og 

forsikringsselskaber, hvor der især blandt banker har været forskellige centrale brud på tilliden, 
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eksempelvis med finanskrisen, men også i en mere dansk kontekst med Danske Banks 

hvidvaskningsskandale.  

I afhandlingens teoretiske model var antagelsen, at ’BST’ havde en lignende effekt på 

respondenternes relation til netbutikker, hvor tillid til branchen kunne påvirke relationen til den 

enkelte netbutik. Antagelsen baserede sig på, at der, i lighed med banksektoren, også har været 

negativ omtale blandt centrale tech-virksomheder med skandaler omhandlende læk af personlige 

data og konkurrenceforvridende metoder. Hvor banksektoren er relativ klart defineret, er 

netbutikker en mere flydende sektor at definere, da mange centrale aktører, der primært fokuserer 

på andre mål, såsom Google, der arbejder med søgemaskiner, eller Facebook, der er et socialt 

medie, også har netbutikker integreret i deres platform. Google har udviklet Google Shopping som 

en del af deres søgemaskine, og Facebook har udviklet Facebook Marketplace som en del af deres 

sociale medie (Google, 2021) (Facebook, 2021). Dog er der også mere direkte netbutikker, som 

Amazon, der også har en streaming-service i form af Amazon Prime. Det er dermed komplekst at 

afgrænse branchen til enkelte slags virksomheder, da mange centrale virksomheder har integreret 

flere elementer i deres kerneprodukt. I interviewet bliver der derfor spurgt ind til den generelle 

tech-branche, hvor Facebook, Amazon, Apple og Google bliver brugt som eksempler. Årsagen, til 

at disse virksomheder bliver anvendt, er, at de er nogle af de mest toneangivende virksomheder 

inden for nethandel, såvel som tech og data generelt (WSJ, 2021). 

Blandt respondenterne er der forskelligartede holdninger til tech-branchen, hvor nogle har et 

negativt syn på de store aktører, og andre er mere neutrale. De fleste anvender dog disse 

virksomheders produkter, heriblandt Gmail fra Google eller har en profil på Facebook. Til 

spørgsmålet, om hvorvidt han har tillid til de store tech-virksomheder, forklarer Christian således: 

”Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke de store giganter. De ejer alt for meget data om deres 

brugere. Det er åndssvagt, hvor meget de kan få ud af den her data. Så nej.” (Bilag 3). 

En anden respondent, der giver udtryk for en lignende holdning, er Claus, der forklarer, at det 

påvirker hans brug af disse virksomheder: 
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”Jeg stoler på, at de (de store tech-virksomheder) behandler mine data ordentligt, men jeg 

ved også, at der sikkert er nogle, som ikke håndterer dataene ordentligt (...). Jeg bruger 

faktisk også Facebook mindre og mindre, fordi jeg faktisk ikke stoler så meget på Facebook 

mere, som jeg gjorde førhen” (Bilag 7). 

Disse to citater opsummerer den generelle tendens blandt de respondenter, der ikke giver udtryk 

for at have tillid til de store tech-virksomheder, hvor det især er relateret til mængden og brugen 

af data, der fokuseres på. Dog er der også respondenter, som forholder sig mere neutralt til 

spørgsmålet, hvor Mathi forklarer sit syn på disse virksomheder således:  

”Det er meget to-delt. Der er mit private forbrug, som udtrykker tillid i total grad (...), den 

anden del er mit professionelle syn på det, i kræft af hvad jeg laver og kender til EU-

lovgivning omkring konkurrence. Her ved jeg godt, at de kan være problematiske, idet de 

dominerer markedet.” (Bilag 8). 

Her ses virksomheder fra forskellige sider, hvor de privat tilbyder en masse tjenester, som 

respondenten anvender og oplever stor tilfredshed med samtidig med, at der er en professionel 

vurdering, som ser problematikken omkring disse virksomheder. Ikke desto mindre til spørgsmålet 

om, hvorvidt det kan have en relation til handel med andre netbutikker, forklares der: 

”Nej, overhovedet ikke. Jeg synes ikke, der forekommer den her krydskorrelation, hvor det 

kommer af det samme onde, at hvis Google gør noget med datakvaliteten, så skulle det 

være et udtryk for hele Tech-branchen. Jeg ser det som fuldstændig separate enheder.” 

(Bilag 8). 

En interessant tendens blandt alle respondenter er, at de bruger disse tech-virksomheders services. 

Selv blandt de respondenter, hvor der gives udtryk for stor mangel på tillid, anvendes der services 

fra de virksomheder, de ikke har tillid til. Til trods for at der eksisterer forskellige holdninger til 

disse virksomheder, opsummerer Mathis citat den generelle tendens, hvor det ikke lader til, at 

branchens omdømme påvirker respondenternes holdning til den enkelte virksomhed. Da der ikke 

kan påvises en relation igennem de otte interviews, vil ’BST’ ikke indgå i den reviderede 

referenceramme. 
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10.3.2 Image 

Som det fremgår af Martensen et al. (2000) og Clemons et al. (2019), har ‘image’ en indflydelse 

på henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. Lignende resultat gør sig gældende i den 

kvalitative undersøgelse. I alle otte interviews var der klare indikationer på, at virksomhedens 

image spiller en vigtig rolle for respondenternes valg, når de skal handle online. Mikkel er en af 

de respondenter, som udtrykker, hvor vigtig virksomhedens image er for hans valg, når han handler 

online:  

”Jeg går op i, om virksomheden er et anerkendt brand, og det er sjældent, at jeg køber fra 

en virksomhed, som jeg ikke kender. Et godt image giver mig bare mere ro i maven, når 

jeg handler online.” (Bilag 5). 

En anden respondent, der giver udtryk for en lignende holdning, er Claus, som udtaler:  

”Jeg handler kun på hjemmesider, hvor virksomheden er anerkendt, og hvor 

virksomhedens image er i orden. Jeg kunne ikke finde på at handle og støtte skumle 

hjemmesider.” (Bilag 7). 

Begge citater understreger, at image har en betydning for respondenternes valg, når de handler 

online, men de viser samtidig, at der hos respondenterne ligger en tryghed i at have et kendskab til 

virksomheden, som de handler hos. 

Udover at image har betydning for respondenternes valg, når de handler online, kunne flere 

interviews bekræfte Clemons et al. (2016) i deres teori omkring relationen mellem image og tillid. 

Dette bekræftes i interviewet med Mette, som udtaler:  

”Virksomheder, som har et godt image med eksempelvis gode Trustpilot anmeldelser, har 

jeg mere tillid til” (Bilag 4). 

En anden respondent, der giver udtryk for en lignende holdning, er Ida, som udtaler: 

”(…) jo mere man har set til dem, jo flere der handler der, jo større de er, jo større tillid 

har jeg til dem. Fordi det gør dem mere anerkendt. Hvis jeg aldrig har hørt om 

virksomheden før, så ville jeg være mere forbeholden” (Bilag 2).  
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Begge citater indikerer, at image har en effekt på skabelsen af tillid til en virksomhed, men viser 

også, at Trustpilot er et udtryk for en virksomheds image. Grundet klare indikationer på en 

sammenhæng mellem image og tillid, er det interessant at undersøge denne sammenhæng nærmere 

i den kvantitative undersøgelse. 

I undersøgelsens interviews er der også udtalelser, som kan bekræfte Martensen et al. (2000) i 

deres teori om, at image har en effekt på både tilfredshed og loyalitet. En respondent, som 

udtrykker, at image har en indflydelse på loyaliteten til en virksomhed, er Sissel, som forklarer, at 

hun ville stoppe med at handle hos en virksomhed, som hun tidligere har handlet hos, hvis 

virksomheden blev indblandet i en skandale:  

”(…) hvis skandalen havde omhandlet en virksomhed, hvor jeg tidligere har købt 

produkter, så ville jeg nok tage et aktivt valg om ikke at benytte hjemmesiden fremover.” 

(Bilag 6).  

En anden, som deler lignende holdning, er Mathi, som forklarer, at han ikke vil støtte virksomheder 

med et dårligt image: 

“Zalando ville der eksempelvis ikke skulle være mange sager om dårlig governance og 

store ESG-problemer til, før man ligesom tænker, at det her er en virksomhed, som er 

rådden, og kun tænker profit, og som udnytter folk, hvor jeg tænker ”det vil jeg ikke støtte”. 

Så det betyder noget.” (Bilag 8). 

Både Sissel og Mathis forklaringer understreger, at ’image’ har en effekt på ’loyalitet’, da begge 

respondenter forklarer, at de vil stoppe med at handle hos virksomheder, som de tidligere har 

handlet hos, hvis virksomheden bliver indblandet i skandaler. Citaterne viser ligeledes indikationer 

på, at ’image’ har en indflydelse på ’tilfredshed’, for som Mathi udtaler, så skal der ikke mange 

dårlige sager til, før han ville erstatte Zalando. Denne udtalelse indikerer, at et dårligt image kan 

påvirke hans tilfredshed og resultere i, at han ikke længere vil handle hos virksomheden. Grundet 

indikationer på at ’image’ både har en effekt på henholdsvis ’tilfredshed’, ’tillid’ og ’loyalitet’, vil 

denne sammenhæng undersøges nærmere i den kvantitative analyse. 

10.3.3 Garanti 

Som det fremgår i teoriafsnittet, konkluderer Clemons et al. (2016), at der forekommer en effekt 

mellem ’garanti’ og ‘willingness-to-pay (WTP)’. Deres hypotese var, at ’garanti’ ville øge ’WTP’, 
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uagtet hvilken slags omdømme en netbutik havde, og de kunne konkludere, at dette var tilfældet i 

tre ud af fire lande (Clemons et al., 2016). I artiklen nævnes der ikke eksempler på, hvilke slags 

tredjeparts-garantier der er blevet brugt i undersøgelsen. Det vides derfor ikke, hvordan disse 

tredjeparts-garantier er blevet beskrevet for deltagerne i undersøgelsen. I denne afhandlings 

interview er garanti blevet eksemplificeret ved brug af E-mærket. E-mærket er et certifikat, der 

bliver udstedt af en nonprofitorganisation, som blev stiftet af Dansk Erhverv, Dansk Industri, 

Forbrugerrådet Tænk, samt andre centrale brancheorganisationer (E-mærket, 2021). E-mærket 

blev stiftet med henblik på at sikre forbrugere og erhvervsdrivende i en tid, hvor dansk nethandel 

oplevede en markant vækst. E-mærket fungerer ved, at danske netbutikker tilmelder sig og bliver 

vurderet, om de kan opnå certifikatet. Hvis netbutikken opnår E-mærket, er deres kunder dækket 

på et beløb på op til 10.000 kr., samt sikret gratis sagsbehandling (E-mærket, 2021).  

I afhandlingens teoretiske model var antagelsen, at ’garanti’ ville have en effekt på ’tillid’, da 

Clemons et al. kunne konkludere, at dette var tilfældet i tre af de fire lande, hvor deres undersøgelse 

fandt sted (Clemons et al., 2016). Dette fund var relevant i en dansk kontekst, da danske forbrugere 

ligeledes har gavn af en garanti i form af E-mærket. Som det senere vil fremgå, var især også 

Trustpilot tæt relateret til garanti blandt respondenterne. 

Blandt respondenterne var det en udbredt holdning, at E-mærket var af stor betydning for deres 

adfærd på nettet. Som Claus udtrykker det, kan E-mærket være helt afgørende for, hvorvidt en 

given netbutik overhovedet bliver overvejet: 

”(...) hvis jeg handler på en hjemmeside, hvor jeg er det mindste i tvivl, så handler jeg der 

ikke. Jeg handler kun på hjemmesider, som er E-mærket. Hvis jeg handler på hjemmesider 

fra udlandet, så skal det være, fordi at jeg kender nogle, som har handlet på hjemmesiden, 

ellers handler jeg der ikke.” (Bilag 7). 

Denne holdning delte flere af respondenterne, men der var samtidig også en anden dimension til 

garanti. Til spørgsmålet, om hvorvidt de kiggede efter garanti, var der flere af respondenterne, der 

også nævnte Trustpilot. Til trods for at Trustpilot ikke er en egentlig garanti, men derimod er en 

samling af anmeldelser, gav flere respondenter udtryk for, at de oplevede samme effekt som ved 

en egentlig garanti, som Mathi udtrykker det: 
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”Jeg kunne ikke finde på at købe noget fra nogen på nettet uden at have en holdning til 

dem, eksempelvis ved lige at kigge på Trustpilot, kigge på deres Facebook-side. Der skal 

lige være den der tredjeparts-godkendelse (…).” (Bilag 8). 

Til trods for at Trustpilot kan ses som værende et udtryk for virksomhedens image, som det 

eksempelvis ses i det foregående afsnit, lader det også til at fungere som en garanti i 

respondenternes bevidsthed. Trustpilot fungerer derfor både som et udtryk for en virksomheds 

image, men det giver også respondenterne en følelse af garanti.  

Udover, at respondenterne understøtter teorien om, at garanti har en effekt på tillid, bliver der også 

givet udtryk for, at det kan have en effekt på tilfredshed. En udtalelse fra Mathi forklarer, hvordan 

garanti og tilfredshed kan kædes sammen: 

”Lad os sige, at prisen var den samme, så ville jeg altid vælge dem med bedre anmeldelser, 

og hvis prisen var højere, så ville jeg også typisk vælge dem med bedre anmeldelser. 

Nethandel har for mig meget at gøre med, at det skal fungere og være nemt. Jeg hader at 

stå i situationer, hvor jeg køber noget og finder ud af, at leveringen er en måned, eller 

generelt bliver utilfreds på en eller anden front, hvor man tænker ”det her er bare 

irriterende”” (Bilag 8). 

Dette citat viser, at udover ’tillid’, så er der også et element af ’tilfredshed’ knyttet til ’garanti’, da 

det ikke kun er sikkerheden i at få sine varer, men også selve processen omkring eksempelvis 

levering. Trustpilot bliver dermed en form for garanti for selve processen omkring at handle med 

virksomheden og ikke kun en sikkerhed for, at virksomheden leverer produktet. Derfor vil der i 

den reviderede referenceramme også være en sammenhæng mellem ’garanti’ og ’tilfredshed’, som 

vi derfor vil undersøge i den kvantitative analyse. 

10.3.4 Personificering af indhold på hjemmeside 

Som det fremgår i indledningen, er ‘servicekvalitet’ blevet delt op i to emner, da der blandt 

respondenterne blev givet udtryk for meget forskelligartede holdninger. I den teoretiske model 

dækkede ‘servicekvalitet’ over virksomheders evne til at specificere på baggrund af data om deres 

kunder. Igennem afhandlingens interviews er det blevet tydeligt, at respondenterne vælger at dele 

dette emne op. Det ene element, som respondenterne giver udtryk for at opleve, er målrettet 

kommunikation baseret på, at de har besøgt bestemte hjemmesider. Dette emne vil blive 
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gennemgået i det efterfølgende afsnit under titlen ‘salgsorienteret markedsføring’. Respondenterne 

ser det andet element som værende virksomhedens hjemmeside, hvor virksomheden bruger data 

til at indrette hjemmesiden til den enkelte bruger. Dette element har fået titlen; ‘personificering af 

hjemmeside’ og i det følgende analyseres det, hvordan dette påvirker respondenterne. 

Respondenterne har delte holdninger til, hvordan virksomhederne bør benytte data om deres 

indkøbsmønstre til at målrette produkter og tilbud. Et interessant fund er, at de fleste af 

respondenterne finder det tilfredsstillende, hvis virksomhederne er i stand til at bruge data om 

deres tidligere indkøbsmønstre, så hjemmesiden bliver personificeret til den enkelte kunde. 

Respondenterne forklarer dette ved, at der kun vises produkter og tilbud, som relaterer sig til 

tidligere køb eller søgninger, som respondenten har foretaget på hjemmesiden. En respondent, som 

giver udtryk for dette, er Ida, som forklarer, at personificeret og målrettet indhold, som passer 

specifikt til hende, gør hendes oplevelse bedre, når hun handler på en hjemmeside: 

”Hvis hjemmesiden kan målrette de ting, som den ved, jeg gerne vil have, så er det jo 

nemmere for mig som forbruger, end at skulle sidde og lede efter alle varerne.” (Bilag 2). 

En anden respondent, som også foretrækker personificering og målrettet indhold på de 

hjemmesider, han handler på, er Mikkel, som forklarer, at han godt kan lide, når en virksomhed 

bruger hans tidligere indkøbsmønstre til at udvikle favoritlister, som viser produkter, som han 

tidligere har købt eller søgt efter på hjemmesiden: 

”Jeg synes, Zalando er gode, fordi de har mange produkter, og de gør det nemt og 

overskueligt. Jeg synes, det er fedt, at de laver sådan en favoritliste, som gemmer 

produkter, hvis man vender tilbage til hjemmesiden.” (Bilag 5). 

En tredje respondent, som giver udtryk for, at det er vigtigt, at virksomhederne formår at målrette 

produkter og tilbud, så det passer til den enkelte kunde, er Mathi, som udtaler: 

”Lad os sige, at vi havde to hjemmesider, hvor den ene målrettede tingene til mig, og den 

anden bare tilbød tilfældigt, så ville jeg ikke vælge den fra, der specificerede det til mig 

(…)” (Bilag 8). 

Alle citaterne er tydelige indikationer på, at det for respondenterne er vigtigt for oplevelsen af 

hjemmesiden, at virksomheder formår at bruge data til at personificere indholdet på hjemmesiden, 
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da det ellers kan få respondenterne til at vælge virksomheden fra. Desuden viser respondenternes 

udtalelser, at personificeret indhold på en hjemmeside kan have en positiv indflydelse på 

tilfredshed og loyalitet. På baggrund af disse resultater er det derfor interessant at undersøge 

sammenhængen mellem ’personificering af indhold på en hjemmeside’ overfor henholdsvis 

’tilfredshed’ og ’loyalitet’ i den kvantitative undersøgelse.  

10.3.5 Salgsorienteret markedsføring 

Som det fremgår i indledningen, er ‘servicekvalitet’ blevet delt op i to emner, da der blandt 

respondenterne blev givet udtryk for meget forskelligartede holdninger. I den teoretiske model 

dækkede serviceoplevelse over virksomheders evne til at specificere tilbud og indhold på baggrund 

af data om deres kunder. Igennem afhandlingens interviews er det blevet tydeligt, at 

respondenterne vælger at dele dette emne op. Respondenterne ser det ene element som værende 

virksomhedens hjemmeside, hvor virksomheden bruger data til at indrette hjemmesiden til den 

enkelte bruger. Det andet element, som respondenterne giver udtryk for at opleve, er målrettet 

kommunikation baseret på, at de har besøgt bestemte sider. Dette element har fået titlen 

‘salgsorienteret markedsføring’ og i det følgende analyseres det, hvordan dette påvirker 

respondenterne. 

’Salgsorienteret markedsføring’ dækker over den proces, hvorved virksomheder samler data om 

brugere, der besøger deres hjemmeside, og efterfølgende målretter disse personer specifikt med 

tilbud og indhold. Denne form for markedsføring har flere navne, hvor Google kalder det 

‘remarketing’, kalder Facebook det ‘retargeting’ (Google b, 2021) (Facebook b, 2021).  Google 

forklarer processen som ”Remarketing er en metode til at nå ud til personer, der tidligere har 

interageret med dit website eller din mobilapp”, og forklarer videre, at der er flere fordele ved 

dette, herunder veltimet målretning og fokuseret annoncering (Google b, 2021). Facebook går 

videre i deres forklaring, og tilføjer muligheden for at målrette brugere, som har besøgt fysiske 

forretninger, såvel som muligheden for at bruge CRM-data fra andre systemer i form af 

kundekontaktoplysninger (Facebook b, 2021). 

Ser man på respondenternes reaktion til denne form for markedsføring, giver alle udtryk for en 

negativ effekt. Det bliver et direkte irritationsmoment for flere, hvor de føler sig forfulgt af 

virksomheden. Mette forklarer det således: 
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”Det (tilbud baseret på dataindsamling) synes jeg er irriterende, for ofte, når man går ind 

på noget, så er det jo oftest det, man skal have, så behøver jeg ikke at blive tilbudt alt muligt 

andet også. Hvis det forekommer en enkelt gang, så er det måske okay, men hvis man hele 

tiden bliver bombarderet af alt muligt, så bliver man træt af det.” (Bilag 4) 

En anden respondent har haft lignende oplevelser, hvor det giver direkte anledning til at fravælge 

virksomheden på baggrund af dette. Camilla forklarer det på denne måde: 

”Men undervejs i forløbet fik jeg klikket ja til deres privatlivspolitik, og pludselig modtog 

jeg bare en masse push-mails. Hele tiden (…) Men det gav en følelse af, at selvom jeg 

havde købt noget derinde, som jeg var rigtig glad for, så kommer jeg ikke til at købe derinde 

igen.” (Bilag 9) 

Markedsføring, som dukker op efter køb eller besøg på en hjemmeside, bliver i overvejende grad 

set som negativt. Respondenterne føler, at de bliver forfulgt, og det irriterer dem, at virksomheden 

prøver at kontakte dem, da kontakten ikke er baseret på gensidig interesse. For respondenterne 

bliver det både et spørgsmål om tilfredshed, som set ud fra ovenstående, men som Mathi forklarer, 

så påvirker det også tilliden: 

”Jeg har lige brugt, jeg ved ikke hvor mange penge på jeres hjemmeside, og så skal jeg 

stadigvæk bruge to uger på at sidde og se jeres reklamer. Det tænker jeg, kan gøres bedre. 

Det er ikke en stor ting, men mere sådan ”tænk det (virksomhedens strategi) ikke er bedre 

end det”.” (Bilag 8). 

For nogle respondenter bliver irritationen over disse reklamer så stor, at de vælger at tage handling 

for at få det til at stoppe, hvor Mikkel forklarer således: 

”Jeg synes, det er lidt overdrevet, hvordan de (store tech-virksomheder) behandler vores 

data. Det er vildt, at man kan sidde og kigge på noget og 2 sek. efter, så kommer der alle 

mulige tilbud frem på sociale medier. Jeg sletter nogle gange min historik og cookies, hvis 

jeg synes, at en virksomhed er for meget og eksponerer mig med alle mulige reklamer.” 

(Bilag 5).  

Irritationen over disse målrettede reklamer er udpræget blandt alle respondenter og som vist 

ovenover, er nogle villige til at tage handling for at få det til at stoppe. Det er noget, alle 
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respondenterne oplever i varierende grad, hvilket viser, at problemet er relativ stort. Hvor nogle 

respondenter finder det irriterende, er der andre, som er villige til at fravælge virksomheder eller 

bruge tekniske muligheder for at undgå det, eksempelvis ved at rydde deres cookies. Ud fra disse 

citater bliver det derfor tydeligt, at denne form for markedsføring har en negativ indflydelse på 

respondenterne, og på baggrund heraf vil dette blive inddraget i den kvantitative undersøgelse. 

Formålet bliver at undersøge, hvorvidt det kan påvises, at ’salgsorienteret markedsføring’ baseret 

på hjemmesidebesøg eller køb har en negativ effekt på ’tilfredshed’, ’tillid’ og ’loyalitet’.  

10.3.6 Bæredygtighed  

I flere af undersøgelsens interviews fremgår det, at respondenterne tænker over at købe fra 

bæredygtige virksomheder, som tilbyder bæredygtige produkter, og samtidig er miljøvenlige 

gennem hele virksomhedens distributionskæde. Et interessant fund er, at nogle respondenter 

nævner, at de gerne vil betale en højere pris for bæredygtige- og danske økologiske produkter, som 

gavner miljøet. Desuden kan det ses ud fra flere interviews, at respondenterne opnår en vis 

tilfredshedsfølelse, når de køber hos virksomheder, som er miljøvenlige. En af respondenterne, 

som har bæredygtighed med i sine overvejelser, når hun handler på nettet, er respondenten Mette, 

som forklarer, at hun er blevet mere opmærksom på at handle med bæredygtige virksomheder: 

”(…) det ikke altid prisen, som har en betydning, men eksempelvis det at købe danske 

produkter eller Fairtrade produkter, det er jeg blevet mere opmærksom på. Det kan godt 

være, det er dyrere at købe Fairtrade og danske øko. produkter, men det vil jeg gerne betale 

mere for. Det er ikke fuldstændig konsekvent hver gang, men tænker mere på at købe 

produkter hos virksomheder, som er mere miljøvenlige.” (Bilag 4).  

Mettes udtalelse understreger, at bæredygtighed har en betydning for hendes valg, når hun handler 

på nettet. Desuden indikerer udtalelsen, at det, for Mette, skaber tilfredshed, når hun køber 

bæredygtige produkter, da hun gerne vil betale en højere pris til virksomheder, som tilbyder 

bæredygtige produkter – eksempelvis Fairtrade produkter. 

En anden respondent, som har bæredygtighed med i hans overvejelser, når han handler på nettet, 

er respondenten Mikkel, som i interviewet udtrykker, at han går op i virksomhedernes CSR-politik, 

og at virksomhederne tilbyder miljøvenlige produkter: 
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”(…) jeg går især op i om virksomheden, som jeg handler hos, har en god CSR-politik, 

gode underleverandører og leverer produkter, som er miljøvenlige i en god kvalitet.” 

(Bilag 5)  

Mikkel nævner efterfølgende en specifik situation, hvor han købte tøj fra en virksomhed, hvor han 

vidste, at de havde en bæredygtig produktion: 

”(…) eksempelvis har jeg lige købt noget tøj, hvor jeg ved, det er 100% økologisk kvalitet. 

Der ved jeg, at produktionen er ordentlig og dansk. Jeg går mere og mere op i at 

produkterne, jeg køber på nettet, er danske, bæredygtige og samtidig har en god kvalitet.” 

(Bilag 5).  

En tredje respondent, som går op i bæredygtighed, er respondenten Sissel, der, ligesom Mette og 

Mikkel, også kigger efter virksomheder, som er bæredygtige: 

”(…) jeg er begyndt at tænke mere over bæredygtige produkter og kigger efter 

virksomheder, som promoverer, at de bruger bæredygtige produktionsmetoder, når de 

eksempelvis producerer tøj” (Bilag 6).  

Ovenstående udtalelser fra respondenterne viser tydelige indikationer på, at ’bæredygtighed’ er 

med i flere af respondenterne overvejelser, når de handler online. Desuden indikerer udtalelserne, 

at ’bæredygtighed’ har en indflydelse på både ’tilfredshed’ og ’loyalitet’, da flere af 

respondenterne specifikt forklarer, at de kigger efter bæredygtige virksomheder, men også gerne 

vil betale en højere pris til virksomheder, som tilbyder miljøvenlige produkter. På baggrund af 

indikationerne om at ’bæredygtighed’ har en effekt på både ’tilfredshed’ og ’loyalitet’, vil denne 

sammenhæng indgå i den reviderede referenceramme og undersøges nærmere i den kvantitative 

undersøgelse. 

10.3.7 Levering/returnering 

Som det fremgår i indledningen, er ‘efterkøbsoplevelse’ blevet delt op i to emner, da der blandt 

respondenterne blev givet udtryk for meget delte meninger om flere elementer, som relaterer sig 

til efterkøbsoplevelsen. I den teoretiske model dækkede efterkøbsoplevelse over alle de faktorer, 

som kunden oplever efter at have foretaget et køb fra en given virksomhed. Igennem afhandlingens 

interviews er det blevet tydeligt, at der er mange elementer knyttet til respondenterne 

efterkøbsoplevelse, og derfor er det hensigtsmæssigt at dele dette emne op i to elementer. Det ene 
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element omhandler ‘informerende kommunikation’ efter køb. Her nævner flere respondenter, at 

‘informerende kommunikation’ efter køb har en positiv effekt. Dette emne er blevet gennemgået i 

et separat afsnit med titlen ‘informerende kommunikation’. Et andet element, som respondenterne 

giver udtryk for, har en effekt på efterkøbsoplevelsen, er levering og returnering af varer. Dette 

element har fået titlen ‘levering/returnering’, og det vil i dette afsnit analyseres, hvordan levering 

og returnering af varer påvirker respondenterne.  

Som det fremgår i de forskellige interviews, giver respondenterne udtryk for meget 

forskelligartede holdninger, når det kommer til efterkøbsoplevelsen. Der er en udbredt holdning 

blandt respondenterne om, at hurtig levering og en god returpolitik har en positiv indflydelse på 

både deres tilfredshed, tillid og loyalitet til en virksomhed. En respondent, som udtrykker, at 

leveringen har en betydning, er Claus, som udtaler: 

”(…) der er en butik, som adskiller sig, og jeg har aldrig oplevet sådan god service før. 

Det er en butik, som heder Cykelgear. Du kan sidde en lørdag aften kl. 20:00 og bestille 

varer på nettet, og søndag morgen ligger varen foran din hoveddør. Det er virkelig smart, 

og jeg ved, at de får rigtig mange kunder på det grundlag, for det er jo fedt, at hvis man 

har været ude og cykle om lørdagen, og en del går i stykker, så kan du bestille en ny 

cykeldel om aftenen, som leveres morgenen efter, så du kan cykle igen søndag.” (Bilag 7). 

Citatet viser tydelige indikationer på, at en god leveringsproces har en positiv effekt på 

respondentens tilfredshed og loyalitet til virksomheden.  

Ud over leveringsprocessen var der også en udbredt holdning blandt respondenterne om, at 

muligheden for nem returnering også er en vigtig faktor, når de handler på nettet. En respondent, 

som har denne holdning, er Mathi, som forklarer, at han primært bruger Zalando, fordi de har en 

god returneringspolitik efter et køb: 

”Eksempelvis Zalando, der er jeg ikke en gang sikker på, at det er dét billigste, men den 

service, de leverer, er essentiel. Jeg køber ikke meget tøj på nettet, da det kan være 

besværligt, men har især gjort det her det seneste år, og der har jeg brugt Zalando, fordi 

jeg ved, at de sender returlabels med tøjet, de har gratis returfragt, så selve processen, der 

kan være smertefuld, den bliver pludselig mindre smertefuld.” (Bilag 8). 
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Ligesom leveringsprocessen ser returneringsprocessen også ud til at have en effekt på både 

tilfredshed og loyalitet. Et tredje interessant fund i undersøgelsens interviews er leverings- og 

returneringsprocessens indflydelse på tilliden til en virksomhed. Der er nogle af respondenterne, 

som giver udtryk for, at en god leverings- og returneringsproces gør dem mere trygge ved at handle 

med en virksomhed på nettet. En af dem er Christian, som udtaler: 

”Hele leveringsprocessen giver mig en form for tryghed. Det her med, at man kan tracke 

sin pakke undervejs, det føler jeg en vis tryghed ved. Det her med ”nu har vi pakket din 

varer og sendt den afsted til dig”.” (Bilag 3). 

En respondent, som deler samme holdning, er Camilla, som forklarer, at en god returpolitik gør 

hende mere tryg: 

”Ja, eksempelvis når jeg får tingene (produkter), så kan jeg nemt sende dem (produkterne) 

tilbage. Der har været virkelig mange gange, hvor man har fået noget, som man ikke kan 

passe. Så kan der hurtigt blive en del med at få sendt tingene frem og tilbage, og så har 

man måske ikke få et returmærkat, og så skal man til at betale for det. Der har Zalando en 

super returpolitik, hvor man får returseddel med, med det samme. Så går man bare ind på 

deres app og vælger, at tøjet skal returneres, og så afleverer man bare. Det fungerer super 

godt. Så jeg tror også, at jeg tør købe mere der end andre steder.” (Bilag 9). 

Ud fra ovenstående citater bliver det tydeligt, at levering og returnering af varer har en stor 

betydning for respondenterne, når de handler på nettet. Desuden er der tydelige indikationer på, at 

hvis virksomheden har en god leverings- og returneringsproces, så kan det øge tilfredsheden, 

tilliden og loyaliteten til virksomheden. Ud fra dette vil der i den kvantitative analyse indgå et 

samlet emne omhandlende ’levering/returnering’, der vil søge at undersøge, hvorvidt dette har en 

positiv effekt på ’tilfredshed’, ’tillid’ og ’loyalitet’. 

10.3.8 Informerende kommunikation 

Til trods for at respondenterne gav udtryk for, at ‘salgsorienteret markedsføring’ havde en negativ 

effekt, var der flere respondenter, der til spørgsmål omkring nyhedsbreve og andet 

kommunikation, gav udtryk for, at det ikke var al kommunikation efter køb eller besøg, der er 

uønsket. Set i lyset af at flere respondenter delte denne holdning, er der blevet udviklet et emne 

med titlen ‘informerende kommunikation’. Dette emne dækker over den form for kommunikation, 
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hvor respondenterne oplever at modtage relevant kommunikation fra virksomheden på deres egne 

præmisser. Da denne form for kommunikation har en positiv effekt, og blandt respondenterne er 

adskilt fra ‘salgsorienteret markedsføring’, er det hensigtsmæssigt med denne opdeling. 

‘Informerende kommunikation’ omhandler eksempelvis nyhedsbreve, hvori der fremgår den 

information, som respondenterne søger, et eksempel på dette er Claus, som forklarer om sit brug 

af det således: 

”Ja, det har jeg (tilmeldt sig nyhedsbreve), men synes specielt de nyhedsbreve, hvor man 

specifikt kan vinge af, at man eksempelvis gerne vil vide mere om lyddæmpere, og når der 

kommer nyt omkring lyddæmpere. For så får jeg kun informationer når der kommer noget 

nyt omkring lyddæmpere, og ikke andet som er ligegyldigt. Det synes jeg, er det bedste 

nyhedsbrev man kan få. De nyhedsbreve, som spammer det gider jeg ikke tilmelde mig til.” 

(Bilag 7) 

Som Claus nævner, så er det ikke alle former for nyhedsbreve, som har hans interesse. Det skal 

være nyhedsbreve, som bringer informationer omkring produkter, han har interesse for. Derudover 

nævner han til sidst, at de nyhedsbreve, som spammer, bliver fravalgt. Mette har en lignende 

indstilling til nyhedsbreve: 

”Ja, i ganske få tilfælde (tilmeldt sig nyhedsbreve), men jeg gider ikke rigtig tilmelde mig 

nyhedsbreve, da jeg synes, det oftest vælter ind med alle mulige ligegyldige ting. Der er 

dog nogle sider, hvor jeg får nogle relevante informationer om produkter, som jeg kan 

bruge.” (Bilag 4). 

Camilla nævner ligeledes, at det er evnen til at vælge til eller fra, som er vigtig for, hvorvidt 

kommunikationen har en positiv effekt, hun forklarer således: 

”Alle de gange, hvor jeg kan undgå at tilmelde mig, der gør jeg det. Undtagen det her 

Roccamore, der får jeg nyhedsbreve. Det har jeg selv valgt, og dem vil jeg gerne have (...). 

Men det (informerende kommunikation) drager mig ind. Og jeg kommer helt klart til at 

købe flere sko fra dem (Roccamore), så det er også en god investering fra deres side.” 

(Bilag 9). 
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Ud fra ovenstående citater bliver det tydeligt, at der er en form for kommunikation fra 

virksomheder, som respondenterne gerne vil modtage, og som øger tilfredsheden og loyaliteten 

overfor det enkelte brand. Dog er en forudsætning for dette, at kommunikationen indeholder 

relevant information for brugeren, at kommunikationen sker efter brugerens ønske, og at det ikke 

bliver for meget. Ud fra dette vil der i den kvantitative analyse indgå et emne omhandlende 

’informerende kommunikation’, der vil søge at undersøge, hvorvidt dette har en positiv effekt på 

’tilfredshed’ og ’loyalitet’. 

10.3.9 Produktudvalg 

I undersøgelsens interviews fremgår det, at flere af respondenterne godt kan lide at handle på 

hjemmesider, som har et bredt produktudvalg. Mette er en af de respondenter, som forklarer, at 

hun godt kan lide at handle hos virksomheder, som tilbyder et stort produktudvalg med mange 

forskellige mærker: 

”Ja, jeg har eksempelvis brugt Elgiganten, Whiteaway, Nemlig.com og Zalando, fordi de 

sælger mange mærker.” (Bilag 4).  

En anden, som deler denne holdning, er Sissel, som forklarer, at hun ofte benytter større 

hjemmesider, da de har mange produkter: 

”Jeg kan godt lide at kigge på større hjemmesider, hvor der er et bredt udvalg af produkter. 

Så jeg kigger meget på Zalando og Boozt, når jeg handler online.” (Bilag 6). 

Mikkel er også en respondent, som giver udtryk for, at et stort produktudvalg har en betydning for, 

hvor han køber produkter på nettet:  

”Jeg synes, Zalando er gode, fordi de har mange produkter, og de gør det nemt og 

overskueligt.” (Bilag 5). 

Alle ovenstående citater viser tydeligt, at en virksomheds produktudvalg har en indflydelse på 

respondenternes valg, når de handler på nettet. For respondenterne virker det til, at et stort 

produktudvalg giver dem en bedre oplevelse og samtidig gør, at respondenten vender tilbage til 

bestemte hjemmeside, som eksempelvis Zalando. Dette indikerer, at et ’produktudvalg’ har en 

positiv effekt på ’tilfredshed’ og ’loyalitet’, og det er derfor interessant at undersøge denne 

sammenhæng nærmere i den kvantitative undersøgelse. 



Side 63 af 271 

 

10.3.10 Dataetik 

Som nævnt i indledningen, har der de seneste år været stort fokus på lovgivning omkring data. 

Lande og organisationer verden over har vedtaget og udviklet forskellige tiltag, der har til formål 

at beskytte forbrugerens privatliv ved at sætte krav til indsamling og brug af data. På baggrund 

heraf er det interessant at undersøge, hvorvidt ’dataetik’ er af betydning for respondenterne. Blandt 

respondenterne blev der ikke givet udtryk for, at dataetik var en del af deres overvejelser. Claus 

forklarer eksempelvis sin holdning ved: 

”Jeg stoler på, at de (de store tech-virksomheder) behandler mine data ordentligt, men jeg 

ved også, at der sikkert er nogle, som ikke håndterer dataene ordentligt. Jeg har bare valgt 

at sige, at alle overholder reglerne, selvom de måske ikke gør.” (Bilag 7). 

Mathi forklarer ligeledes, at selvom spørgsmål til dataetik kan få ham til at overveje det, er det 

ikke noget, han ellers overvejer: 

”Det (overvejelser om dataetik) bliver mere sådan, at når vi to sidder og snakker om det, 

så ved jeg godt, at det er vigtigt. Men det er ikke noget, som jeg vælger, når jeg køber på 

nettet. Jeg har en implicit antagelse om, at danske virksomheder eksempelvis, de er 

underlagt så tilpas strenge krav, at de ville leve op til mine forventninger, hvis jeg kiggede 

det (dataetik) hele igennem. Men det gør jeg ikke.” (Bilag 8). 

Ligeledes gav de fleste udtryk for, at den gældende lovgivning var nok for dem, og at de ikke 

havde interesse for yderligere at undersøge, hvorvidt virksomheder havde nogen dataetiske 

retningslinjer. Derfor vil der ikke indgå spørgsmål relateret til ’dataetik’ i den kvantitative 

undersøgelse. 

10.3.11 Flow-oplevelse 

Som det fremgår i Lee et al. (2019) bør ‘flow-oplevelse’ være central i overvejelserne ved 

opbygningen af en hjemmeside, da flere undersøgelser viser, at oplevelsen af flow har en positiv 

effekt på tilfredshed. Lee et al. (2019) finder i deres undersøgelse frem til, at oplevelsen af flow 

bedst opnås ved at fokusere på ‘product-related cues’, som dækker over, om kunden kan navigere 

rundt på hjemmesiden, finde relevant information omkring- og billeder af produkter og generelt 

have en sammenhængende oplevelse uden at opleve unødvendige forstyrrelser.  
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I afhandlingens interviews ses der ligeledes, at oplevelsen af flow har en vigtig betydning for 

respondenternes adfærd, når de handler på nettet. Mikkel er en af de respondenter, som tydeligt 

viser, at oplevelsen af flow er vigtigt for ham, når han handler på nettet: 

 

”(…) som jeg har sagt tidligere, så vælger jeg de hjemmesider fra, hvor jeg synes, det er 

noget bøvl at finde og søge efter produkter. Det skal virkelig være nemt at navigere rundt 

på hjemmesiden og finde produkter. Hvis der ikke er et flow på hjemmesiden, så mister 

man mig som kunde” (Bilag 5). 

Citatet viser tydeligt, at flow er vigtigt for Mikkels adfærd på nettet, men citatet indikerer også, at 

flow-oplevelse har en effekt på både tilfredshed og loyalitet, da Mikkel fravælger hjemmesider, 

hvor han ikke oplever flow. Flow-oplevelsens indflydelse på tilfredshed og loyalitet ses også 

tydeligt i interviewet med Mette og Ida, som forklarer, at de bruger Nemlig.com, fordi 

virksomheden har en overskuelig og brugervenlig hjemmeside, hvor det er nemt at finde produkter 

og informationer. Ida forklarer således:  

”Ja, jeg tror også meget, det er, fordi deres hjemmeside (Nemlig.com) er enormt 

overskuelig. Den er meget let at finde rundt i. Hvor andre hjemmesider jeg har prøvet i 

forbindelse med dagligvarehandel, det har været noget af en jungle.” (Bilag 2). 

Og ligeledes udtaler Mette: 

”Eksempelvis har Nemlig.com en nem og overskuelig hjemmeside, hvor jeg synes, at 

Coop’s hjemmeside er mere bøvlet at bruge. Bilka har også en god og overskuelig 

hjemmeside, men det har ikke gjort, at jeg er skiftet fra Nemlig.com. Jeg har været rigtig 

glad for brugervenligheden hos Nemlig.com.” (Bilag 4). 

Udover at flere respondenter udtrykker, at oplevelsen af flow har en positiv effekt på tilfredshed 

og loyalitet, er der også indikationer på, at flow-oplevelse har en effekt på tilliden til en 

hjemmeside. Denne sammenhæng ses i interviewet med Ida og Mette, som forklarer, at 

hjemmesider med et godt design får dem til at stole mere på at hjemmesiden, hvor Ida forklarer: 

”Ja, for så tænker jeg, hvis de kan finde ud af at sætte en ordentlig hjemmeside op og ved, 

hvad der er lækkert at se på, så har jeg også mere tillid til, at de faktisk ved, hvad de laver.” 

(Bilag 2) 
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Mette uddyber ligeledes, at design er af stor betydning: 

”Jeg tror ubevidst, at når man kommer ind på en hjemmeside, som er let at navigere rundt 

i, og at der samtidig er gjort noget ud af designet, så tror jeg, at man bliver hængende og 

køber noget.” (Bilag 4) 

Som det fremgår i ovenstående citater, udtrykker flere af respondenterne, at overskuelige og 

brugervenlige hjemmesidedesigns giver dem en bedre oplevelse, og gør at de vender tilbage til 

hjemmesiden, samt at de stoler mere på hjemmesiden. ’Flow-oplevelse’ virker derfor til at have 

en positiv effekt på både ’tilfredshed’, ’tillid’ og ’loyalitet’. Disse sammenhænge vil derfor 

undersøges nærmere i den kvantitative undersøgelse og indgå den reviderede referenceramme. 

10.4 Delkonklusion på kvalitative undersøgelse 

Som det kan ses af den kvalitative analyse, har den teoretiske referenceramme i figur 9.5 dækket 

mange af de elementer, som respondenterne gav udtryk for var relevant for deres brug af nethandel. 

Enkelte ændringer er hensigtsmæssige at foretage, da nogle emner er blevet mere nuancerede 

gennem den kvalitative analyse, og samtidig er der også emner, som ikke kan påvises at være af 

særlig relevans, og som derfor skal udelukkes fra det videre arbejde. Enkelte nye emner er også 

blevet identificeret gennem den kvalitative analyse, og disse vil indgå i det videre arbejde.  

Hvor den teoretiske referenceramme inkluderede en antagelse om, at ’BST’ havde en effekt på 

relationen mellem ‘tilfredshed’, ’NST’ og ‘loyalitet’, blev dette ikke understøttet af den kvalitative 

analyse. Ligeledes var en antagelse i den originale referenceramme, at ‘dataetik’ ville være af 

betydning, da der har været stor samfundsmæssig interesse for emnet. Dette blev ikke underbygget 

i den kvalitative analyse, da ingen respondenter gav udtryk for, at dataetik var noget de overvejede 

i forbindelse med nethandel. Da ingen respondenter giver udtryk for, at branchens omdømme eller 

dataetik har en effekt, hverken direkte eller indirekte, vil disse faktorer derfor ikke indgå i det 

videre arbejde.  

Til spørgsmålene omkring ‘servicekvalitet’ og ‘efterkøbsoplevelse’ blev der skelnet mellem 

forskellige underelementer, herunder: ‘salgsorienteret markedsføring’, ‘informerende 

kommunikation’, ‘personificering af indhold på hjemmeside’ og ‘levering/returnering’. Da disse 

emner ikke kan grupperes under én samlet titel, er de blevet opdelt hver for sig, og vil derfor indgå 

som separate elementer i den kvantitative undersøgelse. 
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Der blev også givet udtryk for, at enkelte elementer, som ikke indgik i den teoretiske 

referenceramme, var af stor betydning for respondenternes brug af nethandel. Dette var 

‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’. Disse to emner vil derfor indgå i den reviderede 

referenceramme og som en del af den kvantitative analyse. I det følgende afsnit vil den reviderede 

referenceramme blive gennemgået for alle de ændringer, som har været nødvendige at foretage, 

og afsluttende vil der indgå en revideret referenceramme på baggrund af den kvalitative analyses 

fund. 

10.5 Revidering af referenceramme 

På baggrund af den kvalitative undersøgelse er det hensigtsmæssigt at rette den tidligere 

referenceramme til, da nye interessante emner og sammenhænge er blevet identificeret. Den 

kvalitative undersøgelse fandt, at der er en generel tendens, hvor det lader til, at tech-branchens 

omdømme (BST) ikke påvirker respondenternes holdning til den enkelte virksomhed. Da der ikke 

forefindes resultater fra den kvalitative undersøgelse, som indikerer, at ’BST’ har en effekt på 

’tilfredshed’, ’tillid’ og ’loyalitet’, vil ’BST’ derfor ikke indgå i den reviderede referenceramme. 

’NST’ vil stadig indgå i modellen, men vil i den reviderede referenceramme navngives ‘tillid’, og 

referere til tilliden til den enkelte virksomhed. 

Den kvalitative undersøgelse fandt også, at ‘image’ og ‘flow-oplevelse’ har en positiv effekt på 

tilfredshed, tillid og loyalitet. Lignende resultat er gældende for ‘garanti’, hvor den kvalitative 

undersøgelse viser indikationer på, at dette har en positiv effekt på tilfredshed og tillid. 

Herudover er et interessant fund, at der inden for emnerne ‘servicekvalitet’ og ‘efterkøbsoplevelse’ 

skelnes mellem forskellige underemner, herunder ‘salgsorienteret markedsføring’, 

‘personificering af indhold på hjemmeside’, ‘informerende kommunikation’ og 

‘levering/returnering’. Undersøgelsen forefinder, at ‘salgsorienteret markedsføring’ har en negativ 

effekt på ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, mens ‘personificering af indhold på hjemmeside’, samt 

‘informerende kommunikation’, har en positiv indflydelse på henholdsvis ‘tilfredshed og 

loyalitet’. 

Den kvalitative analyse forefinder også, at det er hensigtsmæssigt at inddrage nye emner, herunder 

‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’, da flere respondenter udtrykker, at disse faktorer har en 
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betydning for deres adfærd på nettet. Desuden indikerer analysen, at ‘bæredygtighed’ og 

‘produktudvalg’ har en positiv effekt på både ‘tilfredshed’ og ‘tillid’.  

Alle de ovenstående sammenhænge, som er identificeret i den kvalitative analyse, vil alle blive 

undersøgt nærmere og indgå i den reviderede referenceramme, som ser ud som følgende: 

 

Figur: 10.2: Revideret referenceramme. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af teori og 

interviews. 

10.6 Opstilling af hypoteser 

Ud fra den kvalitative analyse og den reviderede referenceramme opstilles ‘research questions’ 

(fremover RQ) og hypoteser, som vil danne omdrejningspunktet for den videre undersøgelse af 

problemformuleringen. De nedenstående hypoteser vil blive undersøgt i afhandlingens 

kvantitative undersøgelse: 
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RQ1: I hvilket omfang har image en indflydelse på tilfredshed, tillid og loyalitet?  

• Hypotese 1: Image har en positiv effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 2: Image har en positiv effekt på tillid. 

• Hypotese 3: Image har en positiv effekt på loyalitet.  

 

RQ2: I hvilket omfang har garanti en indflydelse på tilfredshed og tillid?  

• Hypotese 4: Garanti har en positiv effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 5: Garanti har en positiv effekt på tillid. 

RQ3: I hvilket omfang har flow-oplevelse en indflydelse på tilfredshed, tillid og loyalitet? 

• Hypotese 6: Flow-oplevelse har en positiv effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 7: Flow-oplevelse har en positiv effekt på tillid. 

• Hypotese 8: Flow-oplevelse har en positiv effekt på loyalitet. 

RQ4: I hvilket omfang har personificering af indhold på hjemmeside en indflydelse på 

tilfredshed og loyalitet? 

• Hypotese 9: Personificering af indhold på hjemmeside har en positiv effekt tilfredshed. 

• Hypotese 10: Personificering af indhold på hjemmeside har en positiv effekt på loyalitet. 

RQ5: I hvilket omfang har salgsorienteret markedsføring en indflydelse på tilfredshed og 

loyalitet?  

• Hypotese 11: Salgsorienteret markedsføring har en negativ effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 12: Salgsorienteret markedsføring har en negativ effekt på loyalitet. 

RQ6: I hvilket omfang har levering/returnering af varer en indflydelse på tilfredshed, tillid 

og loyalitet? 

• Hypotese 13: En effektiv leverings- og returneringsproces har en positiv effekt på 

tilfredshed. 

• Hypotese 14: En effektiv leverings- og returneringsproces har en positiv effekt på tillid. 

• Hypotese 15: En effektiv leverings- og returneringsproces har en positiv effekt på loyalitet. 

RQ7: I hvilket omfang har informerende kommunikation en indflydelse på tilfredshed og 

loyalitet? 

• Hypotese 16: Informerende kommunikation har en positiv effekt på tilfredshed. 
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• Hypotese 17: Informerende kommunikation har en positiv effekt på loyalitet. 

RQ8: I hvilket omfang har bæredygtighed en indflydelse på tilfredshed og loyalitet? 

• Hypotese 18: Bæredygtighed har en positiv effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 19: Bæredygtighed har en positiv effekt på loyalitet. 

 

 

RQ9: I hvilket omfang har produktudvalg en indflydelse på tilfredshed og loyalitet? 

• Hypotese 20: Et stort produktudvalg har en positiv effekt på tilfredshed. 

• Hypotese 21: Et stort produktudvalg har en positiv effekt på loyalitet. 

RQ10: I hvilket omfang har tilfredshed og tillid en indflydelse på loyalitet? 

• Hypotese 22: Tilfredshed har en positiv effekt på tillid 

• Hypotese 23: Tilfredshed har en positiv effekt på loyalitet 

• Hypotese 24: Tillid har en positiv effekt på loyalitet 

11. Dataindsamling 

Dette afsnit har til formål belyse den kvantitative undersøgelse, som er baseret på en 

spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er det væsentligste element i den kvantitative 

undersøgelse, der har til formål at indsamle kvantitative data, som senere skal bruges til at teste de 

opstillede hypoteser i den reviderede referenceramme. De efterfølgende afsnit vil derfor indeholde 

dataindsamlingsmetode, operationaliseringen, måling og skalering, en gennemgang af pilottesten, 

en kritisk vurdering af udformningen og en gennemgang af antallet af ‘missing values’ og 

‘outliers’ i datasættet.  

Under hele den kvantitative undersøgelse er der blevet anlagt et neo-positivistisk perspektiv, hvor 

målsætningen og idealet er at være så objektiv som muligt for derved at komme tættest muligt på 

den reelle sandhed om virkeligheden. Til trods for dette erkendes i det neo-positivistiske 

paradigme, at det er vanskeligt at afdække den eksakte virkelighed, da virkeligheden erkendes ud 

fra en modificeret objektivitet (Nygaard, 2005). 
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11.1 Dataindsamlingsmetode  

For at indsamle data til den kvantitative undersøgelse bliver spørgeskemaet sendt ud gennem 

LinkedIn, Facebook og E-mail. Denne metode er effektiv, da det via internettet er muligt at nå ud 

med spørgeskemaet til mange mennesker i forskellige aldersgrupper, hvilket kan bidrage med at 

skabe repræsentativitet i afhandlingens besvarelser (Malhotra et al., 2017). Desuden giver 

internettet mulighed for at gøre besvarelserne anonyme, hvilket kan styrke validiteten og 

reliabiliteten, da det minimerer risikoen for at respondenternes svar ved sensitive emner afviger 

fra sandheden (Andersen, 2014). 

11.2 Operationalisering  

Formålet med operationaliseringen er at gøre de undersøgte emner mere målbare og konkrete 

(Malhotra et al., 2017). Spørgeskemaundersøgelsen omhandler 11 emner; ‘tilfredshed’, ‘tillid’, 

‘loyalitet’, ‘image’, ‘garanti’, ‘flow-oplevelse’, ‘personificering af indhold på hjemmeside’, 

‘salgsorienteret markedsføring’, ‘levering/returnering’, ‘informerende kommunikation’, 

‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’, men disse undersøgelsesemner kan være svære at definere 

og afgrænse. De 11 emner vil derfor blive oversat til forskellige udsagn for at inddæmme det 

undersøgte emne og for at gøre det mindre abstrakt. Dette gøres for at gøre emnerne mere konkrete 

og relaterbare for respondenten (Malhotra et al., 2017). Emnet ‘flow-oplevelse’ er eksempelvis 

blevet operationaliseret og konkretiseret på følgende måde:  

”Hjemmesidedesign (søgefunktioner, kategorier etc.) har en stor betydning for mit valg af 

netbutik.”  

”Jeg stoler mere på en hjemmeside, hvis den har et godt design.” 

”Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, som er nemme og overskuelige at bruge.”  

”Jeg betaler gerne en højere pris for at bruge netbutikker, der er nemme og overskuelige 

at bruge.”  

Alle undersøgelsesemner er blevet operationaliseret på lignende måde (Bilag 10). 
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11.3 Måling og skalering 

I spørgeskemaet anvendes flere forskellige skalaniveauer, både nominal-, ordinal-, interval- og 

ratioskala. I spørgeskemaet anvendes en nominalskala, da der indledningsvis stilles spørgsmål, 

som omhandler en række demografiske spørgsmål, herunder postnummer, køn og beskæftigelse. 

En nominalskala anvendes, da denne skaleringsmetode er god til at klassificere respondenterne i 

bestemte kategorier, og giver samtidig mulighed for at aggregere de kvantitative data. En nominal 

skalering afspejler ikke objekternes karakteristika, men anvendes kun til at skelne mellem dem. 

Herudover er en nominel skala ikke metrisk, hvilket begrænser muligheden for flere statiske 

beregninger, herunder gennemsnit og standardafvigelse (Malhotra et al., 2017). 

I spørgeskemaet anvendes også en ordinalskala, hvilket benyttes i de spørgsmål i spørgeskemaet, 

hvor respondenterne bliver spurgt ind til, hvor ofte de fortager køb på nettet, og hvor ofte de 

fortrækker at modtage nyhedsbreve. En ordinalskala giver de samme statistiske muligheder som 

en nominalskala, men giver også mulighed for at beregne andre statistikker, eksempelvis median 

(Malhotra et al., 2017). 

I spørgeskemaet benyttes også andre skalaniveauer i form af en intervalskala. Alle 

holdningsspørgsmålene, hvor respondenterne har mulighed for at svare ”1. helt uenig” til ”5. helt 

enig”, er intervalskaleret, da der kan argumenteres for, at der er lige stor forskel mellem 

svarmulighederne på skalaen (Malhotra et al., 2017). Det kan diskuteres, om 

holdningsspørgsmålene er ordinalskaleret, da respondenterne muligvis ikke vil tillægge 

svarmulighederne samme betydning og værdi. Eksempelvis kan nogle af respondenterne opfatte, 

at ”helt enig” og ”enig” er omtrentlig det samme, mens andre respondenter vil mene, at der er stor 

forskel mellem at være ”helt enig” og ”enig”. Ikke desto mindre behandles holdningsspørgsmålene 

i spørgeskemaet intervalskaleret, da der, som beskrevet tidligere, kan argumenteres for, at der er 

lige stor forskel mellem svarmulighederne på skalaen, hvilket er en forudsætning for en 

intervalskalering (Malhotra et al., 2017). 

I spørgeskemaet anvendes også en ratioskala, da der i spørgeskemaet indgår spørgsmål, som 

relaterer sig til alder og indkomst. Ved ratioskalaen har respondenten muligheden for at svare nul, 

hvilket adskiller sig fra de andre måleskalaer. Både intervalskalaen og ratioskalaen kan betragtes 

som metriske, hvilket gør det muligt at arbejde med flere statistiske analysemuligheder, herunder 
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gennemsnit, standardafvigelse, faktoranalyse, regressionsanalyse og klyngeanalyse (Malhotra et 

al., 2017). 

Ved intervalskalaen anvendes ikke-komparative skalaer i form af en Likert-skala, hvor 

respondenterne har fem svarmuligheder (5-trins skala). Ud fra 5-trinsskalaen kan respondenterne 

angive, om de er enige eller uenige i forhold til en række udsagn, som relaterer sig til emner i den 

reviderede referenceramme. Likert-skalaen er fornuftig at anvende i den kvantitative undersøgelse, 

da skalaen er let at konstruere og administrere, og respondenterne forstår let, hvordan de skal bruge 

og forholde sig til skalaen (Malhotra et al., 2017). En udfordring ved Likert-skalaen er, at den er 

tidskrævende at gennemføre i forhold til andre skalaer. Dette skyldes, at respondenterne er 

nødsaget til at forstå og reflektere over alle udsagnene, inden de beslutter sig for at svare (Malhotra 

et al., 2017). 

Spørgeskemaet inkluderer ved de fleste spørgsmål en “ved ikke” mulighed. Denne mulighed 

inddrages i spørgeskemaet, da man ellers kan risikere at respondenter, der rent faktisk ikke har en 

holdning, vil vælge midtpunktet på likert-skalaen. Dette vil kunne skævvride den kvantitative 

undersøgelse (Malhotra et al., 2017). 

11.4 Pilottest 

Inden spørgeskemaet blev sendt ud via e-mails, LinkedIn og Facebook, blev der, ligesom den 

kvalitative undersøgelse, foretaget en pilottest. Da spørgeskemaet kan omhandle emner og 

begreber, som for nogle respondenter kan opfattes komplekse, er det hensigtsmæssigt at foretage 

en pilottest for at hindre eventuelle fejl og forståelsesproblemer (Andersen, 2014). Pilottesten blev 

foretaget på seks udvalgte respondenter, som til en vis grad har erfaring med at besvare lignende 

spørgeskemaer. Pilottesten resulterede i få ændringer, herunder blev der foretaget nogle 

omformuleringer for at gøre sproget mere forståeligt, samt tilføjet nogle flere spørgsmål, og der 

blev lavet lidt om på spørgsmålenes rækkefølge. Ved at have foretaget denne pilottest styrkes 

undersøgelsens reliabilitet, da risikoen for forståelsesproblemer og tvetydighed minimeres, 

hvormed risikoen for målefejl også mindskes (Andersen, 2014). 

11.5 Kritisk vurdering af spørgeskema 

Forud for den kvantitative analyse er det hensigtsmæssigt at foretage en vurdering af kvaliteten af 

spørgeskemaet, som udgør datasættet for analysen. Årsagen er, at datasættet vil udgøre grundlaget 
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for afhandlingens videre analyser og dermed også grundlaget for besvarelsen af hypoteser og 

problemformulering. Eventuelle faldgruber kan derfor være værd at undersøge, da det kan påvirke 

det videre arbejde. I det følgende afsnit vil denne afhandlings spørgeskema blive vurderet, og der 

vil blive redegjort for hvilke eventuelle faldgruber, der er værd at overveje som resultat af 

spørgeskemaets udformning. 

Måden spørgsmål bliver formuleret, i et spørgeskema, er af stor betydning, da ordvalget har en 

indflydelse på, hvordan respondenten forstår spørgsmålene. Uklare og tvetydige formuleringer 

eller ordvalg er en væsentlig kilde til målefejl, da det kan medføre, at respondenten bliver i tvivl, 

og derfor svarer tilfældigt, eller fortolker spørgsmålet på en ikke intenderet måde (Jensen & 

Knudsen, 2014). I relation til denne afhandlings spørgeskema er det sandsynligt, at enkelte 

spørgsmål har haft denne effekt på respondenterne. I udsagnene hvor respondenterne bliver bedt 

om at tage stilling til, hvor enige eller uenige de er, fremgår der flere spørgsmål, hvor ordet ”ofte” 

indgår, eksempelvis i spørgsmålet; ”Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, der har levet op til mine 

forventninger”. Ordet ”ofte” er subjektivt, hvorfor nogle respondenter kan have haft svært ved at 

vurdere, hvorvidt de var enige eller uenige i dette udsagn. I nogle tilfælde kan der med fordel 

anvendes specifikke tidsintervaller, eksempelvis ”1 til 2 gange om ugen” eller ”1 gang om 

måneden”, da dette ikke overlader tidsintervallet til fortolkning. I relation til nærværende 

afhandlings emne kan det være svært at angive et specifikt tidsinterval, som vil kunne erstatte 

”ofte” i dette eksempel, da det varierer meget fra respondent til respondent, hvad ”ofte” kan betyde 

i relation til nethandel. Ved at have anvendt et specifikt tidsinterval ville det kunne udelukke større 

dele af respondenterne fra at være enige, da det måske ikke stemte overens med deres generelle 

brug af nethandel. 

En anden risiko i forbindelse med ordvalget i denne afhandlings spørgeskema, er brugen af 

tekniske termer. Ligesom ved subjektive termer er der en risiko for, at tekniske formuleringer kan 

blive overladt til respondentens egen fortolkning, hvor det enten kan blive misforstået eller ikke 

blive forstået, og dermed lede til frafald eller tilfældige besvarelser. Ved spørgsmål specifikt til 

nethandel, og nogle af de mere tekniske dele af nethandel, er det ofte svært at undgå tekniske 

termer. Eksempelvis ved spørgsmål til emnet ‘personificering af indhold på hjemmeside’, hvor 

respondenten skal tage stilling til, hvorvidt de er enige i, om virksomheder må indsamle data og 

anvende dette til at foreslå produkter, er en forudsætning for at svare, at respondenten kender til 
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denne proces. Ved spørgsmålet; ”Jeg foretrækker, at en netbutik kender min købshistorik” 

forudsættes det, at respondenten forstår, at netbutikker har den mulighed, da spørgsmålet ellers 

kan blive misforstået. Der er flere emner i spørgeskemaet, eksempelvis ved ‘flow-oplevelse’, hvor 

der bliver anvendt tekniske termer. Det er forsøgt, så vidt muligt, enten at uddybe de tekniske 

termer, eller anvende den bredest forståelige formulering. Eksempelvis ved ‘flow-oplevelse’, er 

der et spørgsmål som lyder; ”Hjemmesidedesign (søgefunktioner, kategorier etc.) har stor 

betydning for mit valg af netbutik”, her anvendes der konkrete eksempler i parentesen for at 

indikere, hvad der refereres til. Ikke desto mindre kan det være svært at undgå, at der vil indgå 

tekniske termer, som for nogen respondenter vil virke fremmede. 

Størstedelen af spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål, hvor respondenten kan vælge fra et 

forudbestemt udvalg af svarmuligheder. Enkelte spørgsmål indeholder mulighed for, at 

respondenten kan tilføje deres egen besvarelse, hvis ikke de angivne svarmuligheder er dækkende. 

Til trods for at lukkede spørgsmål sikrer ensartethed i besvarelser og letter arbejdsbyrden forbundet 

med at besvare spørgeskemaet, er der også en risiko for, at svarmulighederne ikke er 

fyldestgørende for alle respondenter (Jensen & Knudsen, 2014). Åbne spørgsmål, hvor 

respondenten selv kan angive deres specifikke svar, sikrer udtømmende svar, hvor hver respondent 

får mulighed for at forklare deres overvejelser og valg (Jensen & Knudsen, 2014). Ved at denne 

afhandlings spørgeskema, i overvejende grad, anvender lukkede spørgsmål, er der en risiko for, at 

nogle respondenter ikke føler, at de har haft en svarmulighed, som har passet med deres oplevelse. 

Dette kan medføre, at nogle respondenter er faldet fra, da de ikke har kunne finde en passende 

svarmulighed, eller at de har svaret tilfældigt eller ”ved ikke”. Ved at have anvendt flere åbne 

spørgsmål ville spørgeskemaet muligvis have fået flere fyldestgørende svar, men dette ville have 

besværliggjort en kvantitativ analyse, da åbne svar ikke umiddelbart kan kvantificeres uden 

omfattende redigering af datasættet. Derudover er spørgeskemaet baseret på en kvalitativ analyse, 

hvor grundlaget har været interviews, der netop har forsøgt at få fyldestgørende svar gennem åbne 

spørgsmål.  

I spørgeskemaer er det hensigtsmæssigt at overveje, hvorvidt nogle spørgsmål kan relatere sig til 

sensitive emner, da dette kan påvirke, hvorvidt respondenter er villige til at besvare spørgsmålene 

(Malhotra et al., 2017). I afhandlingens spørgeskema indgår sociodemografiske spørgsmål til 

eksempelvis indkomst og uddannelse, hvilket for nogen respondenter kan blive opfattet som 
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sensitive emner, hvor svarene er private. Til trods for at spørgeskemaet er anonymt, er der en risiko 

for, at respondenter falder fra, eller ikke vil svare, hvis de skal angive private svar (Malhotra et al., 

2017). Et andet aspekt af sensitive emner, som undervejs i afhandlingen er blevet tydeligt, er 

respondenters vurdering af egne tekniske evner. Gennem den kvalitative analyses interviews blev 

det tydeligt, at til spørgsmål om egen vurdering af tekniske evner, angav størstedelen af 

respondenterne, at de havde mellemhøj til høj teknisk kunnen. Til trods for at tekniske evner ikke 

traditionelt set vil blive anset for at være et sensitivt emne, forklarer Malhotra et al. (2017), at 

respondenter kan være modvillige til at give svar, der går imod deres selvopfattelse eller 

selvrepræsentation, især i personlige interviews (Malhotra et al., 2017). Det kan være svært at 

afgøre, hvorvidt denne tendens kan opstå i et anonymt spørgeskema, men ikke desto mindre er det 

værd at overveje, hvorvidt nogle respondenter kan føle, at spørgsmål, der forudsætter et vist niveau 

af teknisk kunnen, er blevet opfattet som sensitivt. Hvis dette er tilfældet, kan tekniske spørgsmål 

have medført, at nogle respondenter er faldet fra undervejs, eller har svaret tilfældigt, da de ikke 

har forstået spørgsmålet.  

Ved at spørgeskemaet er foregået online, hvor links er blevet delt på sociale medier og via 

mailgrupper, er det hensigtsmæssigt at overveje, hvilken effekt det kan have på deltagere og 

besvarelser. Malhotra et al. (2017) nævner tre overordnede ulemper ved online spørgeskemaer, 

hvilket er (1) typen af deltagere, (2) adgang til nettet og (3) tekniske problemer (Malhotra, et al., 

2017). Med typen af deltagere refererer Malhotra et al. (2017) til, at det er deltagerne, som selv 

vælger at deltage, og ikke undersøgerne, som udvælger bestemte personer til at deltage. Dette kan 

skabe udfordringer i forhold til sammensætningen af deltagere, og hvorvidt det er repræsentativt 

for en bredere population. For at få et indblik i hvilke deltagere, som har valgt at deltage, er der 

blevet stillet forskellige demografiske og sociodemografiske spørgsmål, som dermed kan 

anvendes til at analysere, hvilken sammensætning af respondenter der har deltaget i undersøgelsen.  

Den næste udfordring ved online spørgeskemaer er, som nævnt i undersøgelsesdesign, at det ikke 

er alle typer af respondenter, som har den påkrævede adgang til- eller brug af internet til, at de vil 

blive eksponeret for spørgeskemaet (Malhotra et al., 2017). Det kan eksempelvis være ældre 

mennesker eller mindre teknisk anlagte, der ikke bruger sociale medier, og dermed ikke bliver 

eksponeret for undersøgelsen, og derfor ikke indgår. Denne afhandlings spørgeskema er blevet 

delt af undersøgerne selv, såvel som venner, familiemedlemmer eller kollegaer, i et forsøg på at 
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nå så mange forskellige mennesker som muligt. Ved at bruge sociale kontakter på denne måde kan 

det være svært at nå ud til helt andre aldersgrupper end undersøgernes, og det er dermed 

hensigtsmæssigt at analysere, hvad den gennemsnitlige alder for respondenterne er for at få 

klarlagt, hvem der har deltaget.  

Den sidste udfordring ved online spørgeskemaer er den oplevelse, respondenter har, når de klikker 

ind på linket, hvor der kan opstå forskellige udfordringer alt efter hvilket program, der er anvendt 

til at udforme spørgeskemaet, eller hvilken enhed respondenten anvender (Malhotra et al.,2017). 

Der er stor forskel på, hvordan en computerskærm vil vise spørgeskemaet sammenlignet med en 

mobilskærm, hvilket kan have betydning for, hvorvidt respondenten vælger at deltage. Hvis 

mobilskærmen ikke viser spørgeskemaet ordentligt, er det mere sandsynligt, at respondenten vil 

falde fra. I denne afhandling er der blevet anvendt ‘Google Forms’ til spørgeskemaet med den 

hensigt at skabe den mest optimale oplevelse uanset respondentens enhed. Årsagen til at Google 

blev valgt, var ud fra en antagelse om, at da de både har udviklet styresystemer til telefoner og 

systemer til computere, var det sandsynligt, at platformen var kompatibel med flest mulige 

enheder. 

11.6 Missing values og outliers  

Det er vigtigt at undersøge datasættet for ‘missing values’ og ‘outliers’, inden der foretages 

analyser med de indsamlede data, da antallet af ‘missing values’ og ‘outliers’ har en indflydelse 

på analysemulighederne og generaliserbarheden (Jensen & Kundsen, 2014). I spørgeskemaet 

indgår der åbne spørgsmål, hvor respondenterne bliver bedt om at skrive deres alder og 

postnummer. Åbne spørgsmål øger risikoen for ‘outliers’, da respondenterne kan komme til at lave 

tastefejl (Jensen & Kundsen, 2014). Efter at have undersøgt datasættet, er der dog ikke indikationer 

på tastefejl, men der er fire respondenter, som skriver et postnummer, som er fra udlandet, hvilket 

kan betragtes som ‘outliers’, da afhandlingen er afgrænset til at fokusere på respondenter, som er 

bosiddende i Danmark. På baggrund af denne afgrænsning vil disse ‘outliers’ blive ekskluderet fra 

datasættet og det videre analysearbejde.   

I spørgeskemaet har respondenterne muligheden for at svare ”ved ikke”, og disse svar betragtes i 

de kvantitative analyser som ‘missing values’. Spørgeskemaet indeholder ikke tilsigtede ‘missing 

values’ men kun utilsigtede ‘missing values’, da spørgeskemaet ikke indeholder spørgsmål, som 

ikke er relevante eller mulige at svare på for alle respondenterne (Jensen & Kundsen, 2014). Den 
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variabel, som har flest ‘missing values’, er: ”Hvad er din husstands samlede årlige indkomst brutto 

(før skat)”, med 39 respondenter, svarende til 11.1%, som har svaret ”ved ikke/ønsker ikke at 

oplyse”. Grunden til det høje antal af ‘missing values’ ved denne variabel kan skyldes, at nogle 

respondenter kan opleve, at spørgsmålet er personfølsomt, og derfor ikke ønsker at oplyse 

husstandens indkomst (Jensen & Kundsen, 2014). Ligeledes er spørgsmålene; ”Jeg sletter cookies, 

hvis en netbutik eksponerer mig for mange reklamer”, og ”Jeg fravælger netbutikker, hvor jeg 

modtager mange reklamer, efter jeg har købt eller besøgt en hjemmeside” nogle af de spørgsmål 

med flest ‘missing values’. Disse spørgsmål kan vurderes som værende komplekse at svare på, da 

spørgsmålene kan være svære at forstå og i højere grad kræver, at respondenterne reflekterer over 

deres adfærd på nettet. Herudover er spørgsmålene udviklet på baggrund af den kvalitative analyse, 

og selvom det er forsøgt at være så objektive som overhovedet muligt under udviklingen af 

spørgeskemaet, er det, jævnfør neo-positivmen, svært at være fuldkommen objektiv. Dette betyder, 

at nogle af spørgsmålene kan virke indforståede, da de er påvirket af undersøgerens egen 

subjektivitet. 

Selvom variablen, angående husstandsindkomst, har ‘missing values’ svarende til 11%, vurderes 

mængden af ‘missing values’ i datasættet ikke til at være på et bekymrende niveau i forhold til 

validiteten af analyserne. Dette skyldes, at variablerne med det næststørste antal af ‘missing values’ 

ikke er mere end 5,4%, hvilket ikke kan betragtes som problematisk i forhold til det videre 

analysearbejde (Jensen & Kundsen, 2014). Antallet af ‘missing values’ er dog stadig vigtigt at 

have in mente under de enkelte analyser. 

11.7 Repræsentativitetstest 

Forud for den kvantitative analyse er det relevant at analysere, hvorvidt datagrundlaget er 

repræsentativt, og dermed om resultaterne kan generaliseres for en bredere population. Derfor vil 

der i dette afsnit indgå en repræsentativitetstest på et udvalg af demografiske variable. Disse tests 

vil benytte 'chi-square test’, hvor der tages udgangspunkt i en nulhypotese om, at fordelingen i 

stikprøven og den bredere befolkning er den samme, hvormed en alternativ hypotese vil antage, at 

fordelingen er forskellig (Jensen & Knudsen, 2014).  

Som det fremgår af Bilag 12, som viser en tabel med fordelingen af mænd og kvinder, har der 

været 200 kvinder, tilsvarende til 56,8%, og 152 mænd, tilsvarende til 43,2%. For at måle dette op 

imod den generelle population, anvendes der tal for Danmarks Statistik, som viser, at den 
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procentvise fordeling på landsplan er 49,74% mænd og 50,26% kvinder (DST, 2021). Ved at 

anvende en ‘chi-square test’, hvor spørgeskemaets værdier bliver holdt op imod værdierne fra 

Danmarks Statistik, fås en signifikansværdi på 0,014, hvilket er under de 0,05 som er påkrævet for 

at forkaste nulhypotesen (Bilag 12). Dermed afviger spørgeskemaet signifikant fra 

undersøgelsespopulation med hensyn til køn, hvor det fremgår af ‘chi-square test’, at mænd er 

underrepræsenterede med 23 observationer.  

Af Bilag 12 fremgår en tabel, hvoraf respondenterne er inddelt efter forskellige aldersgrupper. Det 

ses tydeligt, at der er en overvægt af respondenter i aldersgruppen 18-29, hvilket udgør 40,6% af 

alle respondenter. Samtidig er de ældre aldersgrupper ikke repræsenteret med særlig mange 

observationer, hvor aldersgrupperne 60-69 udgør 4% og 70+ udgør 1,4%. Ved at anvende tal fra 

Danmarks Statistik i en ‘chi-square test’, fås en signifikansværdi på 0,000, hvilket er lavere end 

de påkrævede 0,05. Dermed forkastes nulhypotesen, hvorfor det kan konkluderes, at 

spørgeskemaet afviger signifikant fra undersøgelsespopulationen. Dette skyldes, som tidligere 

indikeret, at der er en overrepræsentation af især unge, hvor ‘chi-square testen’ viser, at 

aldersgruppen 18-29 er overrepræsenteret med 73 observationer, som især stammer fra 

underrepræsentation af 60-69 og 70+, hvor der mangler henholdsvis 36 og 59 observationer for at 

opnå den rette fordeling (Bilag 12). 

For uddannelse, hvoraf en tabel i bilag 12 viser fordelingen, kan det også ses, at der er en stor andel 

af respondenterne, som har længerevarende uddannelser. 125 respondenter har angivet lang 

videregående uddannelse, hvilket svarer til 35%, og 85 har angivet bachelor, hvilket svarer til 24%. 

Dermed udgør disse to uddannelseskategorier tilsammen over halvdelen af respondenterne. Ved 

at anvende tal fra Danmarks Statistik til en ‘chi-square test’ kan det ses, at lang videregående 

uddannelse er overrepræsenteret med 74 observationer, og bachelor er overrepræsenteret med 72 

observationer. Det er især erhvervsfaglige- og gymnasiale uddannelser, som er underrepræsenteret. 

Og gennem testen opnås der en signifikansværdi på 0,000, hvilket er under de 0,05, hvorfor 

nulhypotesen forkastes.  

Testes spørgeskemaets fordeling af indkomst op imod tallene fra Danmarks Statistik, er der også 

en overrepræsentation af høje indkomster, hvor intervallet 500.000 til 999.999 kr. og 1.000.000+ 

kr. giver udslag i en ‘chi-square test’ (Bilag 12). Det er især de laveste indkomster, op til 199.999 

kr. og fra 200.000 til 299.999 kr., som er underrepræsenteret. Dette kan stemme overens med det 
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høje uddannelsesniveau, hvoraf det er forventeligt at opleve højere gennemsnitlige indkomster. 

Ved at teste indkomst opnås der en signifikansværdi på 0,000, hvorfor nulhypotesen forkastes. 

Dermed afviger spørgeskemaets data også signifikant fra den danske population på dette 

parameter. 

12. Kvantitativ analyse 

I det følgende afsnit vil den kvantitative analyse blive gennemgået. Først vil der indgå deskriptive 

statistikker, herunder frekvens, krydstabeller og ‘chi-square test’, hvilket har til formål at analysere 

de grundlæggende elementer i referencerammen, herunder ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’, og 

hvorvidt der eksisterer nogle signifikante sammenhænge mellem disse og datasættets 

sociodemografiske variable. Dernæst vil der indgå en faktoranalyse, som har til formål at reducere 

antallet af variable fra datasættet. Reduceringen af variable til faktorer giver også en indikation på, 

hvorvidt de enkelte variable kan grupperes i henhold til referencerammen, samt reducerer 

kompleksiteten i det videre arbejde med datasættet. Afsluttende vil der indgå en regressionsanalyse 

og en klyngeanalyse, hvor formålet er at undersøge om hypoteserne kan afkræftes eller bekræftes, 

samt hvorvidt respondenterne kan grupperes i nogle interessante klynger. 

12.1 Frekvens og krydstabeller 

12.1.1 Tilfredshed 

I lighed med tillid er tilfredshed også et subjektivt begreb, som derfor forudsætter samme 

overvejelser om respondenternes fortolkning. I relation til begrebet tilfredshed er det især 

spørgsmål; ”Jeg foretrækker at handle på netbutikker, hvor jeg har haft en god oplevelse”, der er 

interessant at vurdere nærmere. Her ses det, at der er en lav forekomst af manglende værdier, da 

der ud af 352 besvarelser kun er 3 respondenter, som har benyttet ”ved ikke”-muligheden. Dette 

indikerer, at respondenterne har forstået spørgsmålet og har kunne tilkendegive deres mening, også 

selvom begrebet er meget subjektivt. Derudover ses det også, at der en høj forekomst af besvarelser 

på 4 og 5, som udtrykker henholdsvis ”delvist enig” eller ”helt enig”, hvor 68,5% har svaret 5 og 

23,2% har svaret 4, hvilket tilsammen udgør 91,7% af besvarelserne (Bilag 13). Med den høje 

forekomst af respondenter, som er enige i betydningen af tilfredshed, vurderes det til at være et 

vigtigt element.  
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Ved at teste tilfredshed overfor de forskellige sociodemografiske variable forekommer der en 

signifikant sammenhæng mellem tilfredshed og alder, hvor der opnås en signifikans sandsynlighed 

på 0,016. Ikke desto mindre opstår der samme udfordring som ved tillid, hvor 20 celler har for lave 

værdier samtidig med, at den mindst forventede værdi er helt nede på 0,03 (Bilag 13). Dermed er 

det ikke retvisende at antage, at der er en sammenhæng mellem tilfredshed og alder baseret på 

dette datasæt. Dette kan være et resultat af den skæve fordeling, som forekommer i datasættet, 

hvor det især er de yngre aldersgrupper, som er overrepræsenteret. Ved at have få ældre 

respondenter, bliver denne test påvirket, da der derfor vil forekomme et lavt niveau af forventede 

observationer i denne alderskategori. 

12.1.2 Tillid 

De emner, som indgår i referencerammen, kan som nævnt i den kritiske vurdering af 

spørgeskemaet, være underlagt subjektive forståelser af respondenten, da nogle emner, 

eksempelvis tillid, kan være svært at have en fuldt dækkende definition af. Dette er centralt at have 

in mente, da det er respondentens fortolkningen af begrebet tillid, der bliver aflæst og ikke en 

objektiv måling af tillid. I relation til emnet tillid er følgende spørgsmål særlig interessant; ”Jeg 

stoler på netbutikker, der har levet op til mine forventninger”. Kun 1 respondent har svaret ”ved 

ikke”, hvorfor spørgsmålet umiddelbart vurderes til at være forstået af respondenterne, til trods for 

subjektive forståelser. Den valide procent af respondenterne, som har svaret 5, hvilket udtrykker 

”helt enig”, og 4, hvilket udtrykker ”delvist enig”, er henholdsvis 44,4% og 43,9%, samlet set 

88,3%. I den modsatte ende af skalaen er der kun 0,9% og 1,4%, som har svaret henholdsvis ”helt 

uenig” og ”delvist uenig” (Bilag 13). Det er dermed tydeligt at se, at størstedelen respondenterne 

tillægger tillid en relativ stor betydning, og at den oplevede tillid er ret høj, hvad angår 

respondenternes oplevelse med netbutikker.  

Ved test af sociodemografiske variable overfor tillid forekommer det, at der en sammenhæng med 

den sociodemografiske variabel ”region”. Som det ses i bilag 13, er der opnået en 

signifikanssandsynlighed på 0,013, hvilket er under de 0,05, som et 95% signifikansniveau kræver. 

Dermed kan det ud fra et 95% signifikansniveau siges, at nulhypotesen, som antager uafhængighed 

mellem variablerne, kan forkastes. Til trods for dette skal det nævnes, at som det fremgår i 

fodnoten i udregningen, er der 16 celler, som oplever forventede værdier på under 5, samt at den 

mindste forventede værdi er 0,07 (Bilag 13). Dette indikerer en svag ‘chi-square test’, hvorfor 
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sammenhængen ikke vil siges at kunne være repræsentativ for en tendens i datasættet. Der er ikke 

andre sociodemografiske variable, hvor analysen giver udslag. 

12.1.3 Loyalitet 

Loyalitet er, i lighed med tillid og tilfredshed, et meget subjektivt begreb, hvorfor der kan være 

forskellige forståelser af, hvad loyalitet er. Som det blev redegjort for i teori-afsnittet, er der flere 

forståelser af loyalitet, hvor denne afhandling anvender en kombination af ‘attitude- og 

adfærdsmæssig loyalitet’, hvilket tager udgangspunkt i Dick & Basu’s (1994). I den relation er 

spørgsmålet; ”Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, der har levet op til mine forventninger”, 

særlig interessant. Årsagen er, at spørgsmålet indikerer, at respondenten er loyal i en 

adfærdsmæssig forstand, ved at vedkommende ofte vender tilbage, samt at respondentens attitude 

overfor tidligere oplevelser er positiv, ved at have levet op til forventningerne. Til trods for at dette 

er et subjektivt spørgsmål, har der kun været 2 respondenter, som har svaret “ved ikke”, hvilket 

indikerer, at spørgsmålet er blevet forstået af respondenterne. Derudover har 256 respondenter, 

tilsvarende til 73,1% svaret 5, hvilket indikerer ”helt enig”, og 78 respondenter, tilsvarende til 

22,3%, har svaret 4, hvilket indikerer ”delvist enig” (Bilag 13). Dette viser, at det er et emne, som 

mange respondenter tillægger en høj værdi. 

Ved at danne krydstabeller mellem loyalitet og de sociodemografiske variable, forekommer der en 

svag sammenhæng mellem køn og loyalitet, hvor der findes en signifikanssandsynlighed på 0,21 

(Bilag 13). I lighed med tillid og tilfredshed forekommer der dog en høj grad af celler, hvoraf der 

er forventede værdier på under 5 samtidig med, at den lavest forventede værdi er 0,86 (Bilag 13). 

Dermed er det ikke retvisende at basere antagelser på denne sammenhæng, da ’chi-square testen’ 

ikke vurderes til at være robust. Der forekommer ikke nogen sammenhæng med andre 

sociodemografiske variable.  

12.2 Faktoranalyse 

Den første multivariate analyse som foretages på baggrund af den indsamlede data, er en 

faktoranalyse, hvilket er en strukturanalyse, som kan anvendes til at afdække mønstre i 

respondenternes svar ved at undersøge indbyrdes sammenhænge (Jensen & Knudsen, 2014). En 

faktoranalyse kan dermed hjælpe undersøgeren med at identificere underliggende strukturer i 
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datasættet, reducere antallet af variable, minimere muligheden for type I fejl og reducere problemer 

med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2014).  

En faktoranalyse kan foretages ud fra enten en eksplorativ (induktiv) eller konfirmativ (deduktiv) 

metode. Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i den eksplorative metode, hvilket betyder, 

at det er respondenternes svar, som afgør antallet og grupperingen af de underliggende, latente 

strukturer i datasættet (Jensen & Knudsen, 2014). Den eksplorative faktoranalyse vil indeholde 

elementer af den konfirmative metode, da der ved faktordannelsen inddrages teoretiske 

overvejelser, som er baseret på afhandlingen teoretiske fundament og den opstillede 

referenceramme. 

De to mest almindelige metoder inden for en eksplorative faktoranalyse er ‘common factor’ og 

‘principal component’. Forskellen på de to analysemetoder er, at ‘common factor’-analyse kun har 

fokus på den fælles varians, der er imellem variablene, hvorimod ‘principal component’-analyse 

inkluderer den totale varians, der er i hele datasættet (Jensen & Knudsen, 2014). I faktoranalysen 

vil der tages udgangspunkt i ‘principal component’-analysen, da formålet med faktoranalysen vil 

være at reducere antallet af variable til et mindre antal faktorer, som omfatter mest muligt af 

variansen i datasættet (Jensen & Knudsen, 2014). Faktoranalysen tager derfor udgangspunkt i en 

løsningsmodel med faktorer med ‘eigenvalue’ over 1. 

Herudover vil der fortages en rotation af faktorløsningen, i form af en ‘ortogonal rotation’ 

(Varimax). Ved at foretage en rotation af faktorløsningen vil det afhjælpe med at omfordele 

variablenes varians, så hovedparten af variansen forklares af en enkelt faktor (Jensen & Knudsen, 

2014). Desuden minimerer rotationen den varians variablene har fælles med de resterende faktorer, 

hvilket gør faktorløsningen mere fortolkningsvenlig, da ‘factor loadings’ på de enkelte faktorer 

bliver mere tydeliggjorte. 

12.2.1 Eksplorativ faktoranalyse 

For at kunne foretage en faktoranalyse med datasættet er der nogle forudsætninger, som skal være 

opfyldt, herunder skal variablene være normalfordelte og som minimum være intervalskaleret 

(Jensen & Knudsen, 2014). Alle variablene som anvendes, er intervalskaleret, men da variablene 

er holdningsspørgsmål, og der er en tendens til, at de ikke centrerer sig omkring midtpunktet, så 

opfylder variablene ikke forudsætningen om at være normalfordelt (Jensen & Knudsen, 2014). For 
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at kunne foretage en faktoranalyse og arbejde med datasættet, antages det til gengæld, at datasættet 

er normalfordelt. 

For at kunne anvende datasættet til en faktoranalyse er det også vigtigt, at alle variable har høje 

eller moderate korrelationer med mindst en af de øvrige variable i datasættet, uden at have høje 

eller moderate korrelationer med samtlige af de andre variable (Jensen & Knudsen, 2014). Om 

dette krav er opfyldt, kan vurderes på baggrund af ‘korrelationsmatricen’, som samtidig giver et 

overblik over hvilke variable, der har en høj indbyrdes korrelation, og som sandsynligvis vil ende 

med at indgå i samme faktor. Eksempelvis har variablene, som i faktoranalysen er nummereret A9 

og A20 en høj indbyrdes korrelation på 0,799, hvilket betyder, at (0,799)^2, eller ca. 63% af 

variansen i den ene variabel er fælles med den anden (Bilag 14). Disse variabler vil derfor med høj 

sandsynlighed indgå i samme faktor, hvilket stemmer overens med referencerammens antagelse, 

da begge spørgsmål relaterer sig til bæredygtighed. 

For at teste variablenes egnethed til faktoranalyse testes de indbyrdes korrelationer ved hjælp af   

Bartlett’s og Kaiser-Meyer-Olkins (KMO) teststatistikker. Barlett’s testen anvendes for at måle 

om alle variable er ukorrelerede (Jensen & Knudsen, 2014), men da Barlett’s testen giver en p-

værdi på 0,000, forkastes nulhypotesen om, at alle variablene er ukorrelerede. KMO teststatistik 

er et indeks, som også kan anvendes til at undersøge, om datasættet er velegnet til en faktoranalyse 

(Jensen & Knudsen, 2014) og med en KMO-værdi på 0,845, vurderes datasættet til at være egnet 

til at foretage en faktoranalyse, da KMO-værdien er et godt stykke over grænseværdien på 0,6 

(Bilag 14). 

Efter at have undersøgt datasættets egnethed til faktoranalyse betragtes tabellen med variablenes 

‘communalites’, som giver et indblik i hvor meget af variansen i hver enkelt variabel, der indgår i 

datasættet, før og efter faktoranalysen (Jensen & Knudsen, 2014). Hvis en variabel bevarer mindre 

end 50% af sin varians efter faktorløsningen, bør variablen udelades af faktoranalysen (Jensen & 

Knudsen, 2014). I faktoranalysens første faktorløsning havde variablen A36 en ‘extraction’ på 

0,430, hvilket betyder, at denne variabel fjernes fra analysen (Bilag 14). Undervejs i faktoranalysen 

er variable, som opnår ‘communalites’ under 0,5, blevet fjernet fra datasættet efter det hierarkiske 

princip, indtil der er fundet frem til en anvendelig faktorløsning. 

Da faktoranalysen blev foretaget med en løsningsmodel, som kun indeholder faktorer med en 

‘eigenvalue’ over 1,0 foreslog SPSS en 11-faktorløsning, som tilsammen forklarer 63.57 % af 
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datasættets varians (Bilag 14). Dette er umiddelbart ikke nogen dårlig løsning, da den forklarede 

varians er over grænseværdien på 60 % (Jensen & Knudsen, 2014). Ved at se nærmere på 

variablernes ‘factor loadings’, som indikerer korrelationen mellem en faktor og variablene, 

vurderes faktorløsningen ikke til at være en anvendelig løsning, da der indgår variable, som ikke 

har en signifikant ‘factor loading’ på en af faktorerne, og som har betydelige ‘cross-loadings’ på 

flere af faktorerne. Stikprøvens størrelse på 352 gør, at en ‘factor loading’ først er signifikant, når 

den er over 0,3 (Jensen & Knudsen, 2014). Faktorløsningen gav i flere omgange variable med 

betydelige ‘cross-loadings’, som gjorde det vanskeligt at vurdere, hvilken faktor den pågældende 

variabel tilhørte. Eksempelvis loadede variablen A30 med 0,448 og 0,472 på faktor 7 og 8 (Bilag 

15). Dette gør det sværere for undersøgeren at analysere og tolke resultaterne i faktoranalysen, 

hvorfor betydelige ‘cross-loadings’ vil blive fjernet på baggrund af det hierarkiske princip for 

dermed at finde frem til en ideel faktorløsning. I Bilag 14 er der en oversigt, som viser de variable, 

der er blevet fjernet undervejs i faktoranalysen. 

Efter at have fjernet variablene med ‘communalities’ under 0,5 og betydelige ‘cross-loadings’ førte 

det til en ny 10-faktorløsning, som tilsammen forklarer 67,38 % af datasættet varians, hvilket er 

over grænseværdien på 60 % (Bilag 16). Den nye faktorløsning havde også en KMO-værdi på 

0,817 og ‘Barlett’s’-værdi på 0,000, hvilket betyder, at den nye løsning ser fornuftig ud (Bilag 16). 

Faktorløsningens faktor 8 og 10 indeholder variable, som relaterer sig til forskellige emner, som 

eksempelvis Trustpilot, nyhedsbreve og hjemmesidedesign (Bilag 16). Idet disse faktorer ikke kan 

relateres direkte til den opstillede referenceramme i afsnit 10.5, vil disse faktorer ikke tages i 

betragtning i de videre analyser. 

Faktor 1 indeholdt også flere teoretiske koncepter, herunder variable som relaterede sig til 

‘tilfredshed’, ‘tillid’, ‘loyalitet’ og ‘image’, hvilket gør det svært at navngive faktoren (Bilag 16). 

For at kunne navngive faktorerne er der foretaget en særskilt faktoranalyse med de variable, som 

indgår i faktor 1 for dermed at undersøge, om det er muligt at opdele faktoren yderligere. Da 

faktoranalysen blev foretaget på disse variable, forslog SPSS en 1-faktorløsning, men ved at fjerne 

variable med betydelige ‘cross-loading’ og lave ‘communalities’, samt tvinge SPSS til en 4-

faktorløsning, synes variablene at opdele sig i faktorer, som henholdsvis relaterer sig til 

‘tilfredshed’, ‘tillid’, ‘loyalitet’ og ‘image’ (Bilag 17).  
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En særskilt faktoranalyse er ligeledes foretaget på faktor 3, da denne faktor indeholder en variabel, 

som relaterede sig til henholdsvis ‘personificering af indhold på hjemmeside’ og ‘informerende 

kommunikation’. Da faktoranalysen blev foretaget, forslog SPSS en 1-faktorløsning, men ved at 

tvinge SPSS til en 2-faktorløsning, delte den variablene op i faktorer, som henholdsvis relaterer 

sig til ‘personificering af indhold på hjemmeside’ og ‘informerende kommunikation’ (Bilag 18). 

Ved at tvinge faktorerne fra hinanden i de særskilte faktoranalyser kan det resultere i problemer 

med multikollinearitet, men ud fra et teoretisk perspektiv og for at være tro mod den opstillede 

referenceramme, vurderes det hensigtsmæssigt at opdele variablene i faktor 1 og 3.  

Efter at have gennemført særskilte faktoranalyser på variablene i faktor 1 og 3, har det medført en 

samlet 12 faktorløsning, som vil anvendes i de videre analyser:  
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Tabel 12.1: Oversigt over faktorer. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 16, 17 og 18. 

De ovenstående faktorer er navngivet på baggrund af de variable, som indgår i de forskellige 

faktorer og så de passer til at måle den opstillede referenceramme i afsnit 10.5. Idet der er flere 

definitioner på loyalitet, kræver navngivningen af faktoren ‘loyalitet’ en dybere forklaring for at 

forstå, hvad der ligger bag navngivningen af faktoren. 

Tilfredshed

A1: Jeg foretrækker at handle på netbutikker, hvor jeg har haft en god oplevelse

Tillid

A31: Jeg stoler på netbutikker, der har levet op til mine forventninger

Loyalitet

A12: Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, der har levet op til mine forventninger

Salgsorienteret markedsføring

A43: Jeg sletter cookies hvis en netbutik eksponerer mig for mange reklamer 

A17: Jeg fravælger netbutkker, hvor jeg modtager mange reklamer efter jeg har købt eller besøgt hjemmesiden 

A6: Det er frustrerende at modtage annoncer efter jeg har besøgt eller købt på en netbutik

Levering/returnering

A40: Det er vigtigt, at jeg nemt kan returnere mine varer 

A42: Tydelig information om returnering/levering giver mig mere tryghed

A18: Jeg betaler gerne ekstra for, at en netbutik har gjort det nemt for mig at returnere mine varer

A7: Jeg foretrækker, at en netbutik har en klar proces for levering/returnering af mine varer

Bæredygtighed

A20: Jeg foretrækker at kunne vælge bæredygtige produkter 

A29: Det er vigtigt for mig, at netbutikekr jeg handler hos er miljøbevidste 

A9: Jeg vil gerne betale mere for bæredygtige produkger 

A37: Jeg vil fravælge netbutikker, som ikke er klimabevidste 

Image 

A32: Jeg føler mig mere sikker, når jeg handler på netbutikker med et godt omdømme

Informerende kommunikation

A28: Nyhedsbreve skal indeholde information, som er relevant for mig

Flow-oplevelse

A4: Hjemmesidedesign (søgefunktioner, kategorier) har en stor betydning for mit valg af netbutik

A34: Jeg betaler gerne en højere pris for at bruge netbutikker der er nemme og overskuelige at bruge 

Produktudvalg 

A10: Jeg foretrækker at handle hos netbutikker med et bredt produktsortiment 

A21: Jeg handler ofte på netbutikker, som har et stort udvalg

Personificering af indhold på hjemmeside

A16: Jeg foretrækker, at en netbutik foreslår varer, der er relevante for mig

A45: Jeg foretrækker, at en netbutik viser mig indhold baseret på mit købsmønstre

A5: Jeg foretrækker, at en nebutik kender min købshistorik 

A26: Jeg bruger ofte netbutikker, som målretter deres indhold til mig

Garanti

A3: Jeg foretrækker at handle på netbutikker med E-mærket

A14: E-mærket er vigtigt for mig, når jeg handler med netbutikker

A33: Jeg handler ikke på netbutikker, der ikke har E-mærket eller Trustpilot

A39: Jeg betaler gerne en højere pris for at handle med netbutikker, som har E-mærket
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I faktoranalysen endte variablen A12; ”Jeg vender ofte tilbage til netbutikker som lever op til mine 

forventninger” med at komme i en selvstændig faktor, som er navngivet ‘Loyalitet’. Loyalitet er 

et subjektivt begreb, hvilket også fremgår i teoriafsnittet, hvor der redegøres for, at der er flere 

definitioner på loyalitetsbegrebet. Nærværende afhandling tager udgangspunkt i Dick & Basu’s 

(1994) definition på loyalitet, som beskriver, at ægte loyalitet er en kombination af ‘attitude- og 

adfærdsloyalitet’. Årsagen til at faktoren med variablen A12; ”Jeg vender ofte tilbage til 

netbutikker som lever op til mine forventninger” er navngivet som loyalitet, skyldes, at 

variablen/spørgsmålet indikerer, at respondenten er loyal i en adfærdsmæssig forstand, ved at de 

ofte vender tilbage, samt at deres attitude til tidligere oplevelser er positiv ved at have levet op til 

deres forventninger. 

Ydermere viser den kvalitative undersøgelse, at respondenterne er loyale og ofte vender tilbage til 

netbutikker, som lever op til deres forventninger. Eksempelvis udtrykker Mette: 

”Det skyldes, at jeg prøvede Nemlig.com og havde en god oplevelse. Jeg synes, de har en 

god service, og derfor handler jeg fast hos dem” (Bilag 4). 

Citatet indikerer, at Mette er en loyal kunde og ofte vender tilbage, da Nemlig.com lever op til 

hendes forventninger. Herudover relaterer citatet sig til variablen A12; ”Jeg vender ofte tilbage til 

netbutikker som lever op til mine forventninger”. På baggrund heraf vil denne variabel derfor 

behandles som ‘loyalitet’ i de videre analyser.  

12.3 Regressionsanalyse 

Med udgangspunkt i resultaterne fra ovenstående faktoranalyse vil der i følgende afsnit blive 

foretaget en regressionsanalyse. Gennem en regressionsanalyse er det muligt at undersøge, 

hvorvidt der eksisterer sammenhænge mellem afhængige- og uafhængige variable, samt den 

relative indflydelse de har på hinanden. Formålet med dette afsnit er at undersøge nærværende 

afhandlings hypoteser som fremsat i relation til den reviderede referenceramme sidst i den 

kvalitative analysedel. Der vil derfor følge en regressionsanalyse for hver af de overordnede 

emner, herunder ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, og afsluttende vil der følge en diskussion og 

en konklusion på analysens fund. Der findes forskellige metoder, som kan anvendes i en 

regressionsanalyse, og i følgende analyse vil der anvendes ‘Enter’-metoden, da der tages 

udgangspunkt i referencerammen, hvor formålet er at teste de opstillede hypoteser. 
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For at anvende regressionsanalyse er der flere forudsætninger, som skal tages stilling til. Det 

forudsættes, at den afhængige variabel er metrisk, hvilket betyder enten interval- eller ratio-

skaleret, hvor de uafhængige variable kan være enten metriske eller binære (Jensen & Knudsen, 

2014). Dette betyder, at det er muligt at anvende faktorerne fra den forudgående faktoranalyse, da 

disse alle er intervalskalerede variable. En anden forudsætning er, at residualerne er normalfordelte 

for både de afhængige- og uafhængige variable (Jensen & Knudsen, 2014). Dette er muligt at teste 

gennem SPSS, hvor der kan tilvælges et ‘normal probability plot’, hvorfor der i de følgende afsnit 

vil indgå en vurdering af, hvorvidt residualerne kan siges at være normalfordelte. 

Derudover forudsætter regressionsanalyse, at der er varianshomogenitet og uafhængighed, hvilket 

betyder, at den afhængige variabel har samme niveau af varians på alle niveauer af den afhængige 

variabel, og at der er uafhængighed mellem de observerede niveauer (Jensen & Knudsen, 2014). 

Til at vurdere dette vil der i det følgende afsnit blive anvendt TOL- og VIF-værdierne, som begge 

indikerer, hvorvidt der er uafhængighed mellem de anvendte variable. 

I de efterfølgende regressionsanalyser vil der indgå simpel- og multipel regression. Derfor vil der 

først indgå en simpel regression, hvor hver enkelt variabel vil blive analyseret ud fra henholdsvis 

‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’. Derefter vil der indgå en multipel regression, hvor alle 

variablene analyseres sammen i forhold til ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, og herefter vil de 

signifikante variable indgå i en separat regressionsanalyse, som vil udgøre fundamentet for 

regressionsligningen og det efterfølgende prioriteringskort. Årsagen, til at afhandlingen anvender 

begge, er, at simpel regression kan bidrage med viden om de enkelte variable, som ikke 

nødvendigvis vil indgå i den multiple, og den multiple kan bidrage med viden om, hvordan de 

enkelte variable påvirker de afhængige variable, når der tages højde for andre variable. 

12.3.1 Simpel regressionsanalyse 

I den simple lineære regressionsanalyse vil der blive inddraget faktorerne ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og 

‘loyalitet’ som afhængige variabel og ‘image’, ‘garanti’, ‘flow-oplevelse’, ‘personificering af 

indhold på hjemmeside’, ‘salgsorienteret markedsføring’, ‘levering/returnering’, ‘informerende 

kommunikation’, ‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’ som uafhængige variable. De uafhængige 

variables indflydelse vil blive analyseret enkeltvis i forhold til henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og 

‘loyalitet’. Før de uafhængige variables indflydelse analyseres, er det relevant at vurdere, hvorvidt 

der kan være problemer med korrelerede residualer. Til at vurdere dette anvendes Durbin Watson-
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værdien, da det indikerer, hvorvidt residualerne er korrelerede og her anvendes grænseværdierne 

1,5 og 2,5, hvor værdien skal ligge mellem disse, for ikke at have korrelerede residualer (Jensen 

& Knudsen, 2014). Herudover er det relevant at undersøge, om residualerne følger en 

normalfordeling. Efter at have foretaget alle de simple regressionsanalyser så Durbin Watson-

værdierne og normalfordelingen fornuftig ud, hvilket giver anledning til at forsætte 

regressionsanalysen. 

I nedenstående tabeller ses de uafhængige variables effekt, i form af den standardiserede beta-

koefficient, og om de har en signifikant indflydelse på henholdsvis 'tilfredshed’, ’tillid’ og 

’loyalitet’: 

* = signifikant ved p<0,05 

Tabel 12.2: simpel regressionsanalyse. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 19, 20 og 21. 

Som det kan ses ud fra ovenstående tabel, er der forskel på, hvad der har en signifikant indflydelse 

og har den største effekt på henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. For både ‘tilfredshed’ 

og ‘loyalitet’ er det ‘image’, ‘flow-oplevelse’, ‘levering/returnering’ og ‘garanti’, som har den 

største effekt på ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’ inden for nethandel. For ‘tillid’ ses lignende resultat, 

men her er ‘informerende kommunikation’ også en faktor, som har en signifikant betydning for 

tilliden, hvilket er interessant, da denne sammenhæng ikke indgår i afhandlingens referenceramme 

i afsnit 10.5. Betragtes ovenstående tabel ses det, at ‘tilfredshed’ har en signifikant indvirkning på 
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både ‘tillid’ og ‘loyalitet’. ‘Tillid’ har ligeledes en effekt på ‘loyalitet’, samtidig har ‘tillid’ også 

en betydelig større effekt på ‘loyalitet’ end ‘tilfredshed’. 

På baggrund af de simple regressionsanalyser er der udarbejdet et prioriteringskort, som 

visualiserer de signifikante variables effekt på henholdsvis ’tilfredshed‘, ’tillid’ og ’loyalitet‘. 

Prioriteringskortet er udarbejdet ud fra variablenes gennemsnit og standardiserede beta-

koefficienter: 

 

Figur 12.1: Prioriteringskort baseret på simpel regressionsanalyse og bilag 33. Kilde: egen 

tilvirkning. 

 

Udover at undersøge sammenhængen mellem de uafhængige variables indflydelse enkeltvis er det 

interessant foretage en multipel regressionsanalyse, hvor alle de uafhængige variable analyseres 

sammen i forhold til ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. Den multiple regressionsanalyse vil blive 

gennemgået i efterfølgende afsnit. 

12.3.2 Multipel regressionsanalyse - tilfredshed 

Første multiple regressionsanalyse vil inddrage faktoren tilfredshed som afhængighed variabel, og 

‘image’, ‘garanti’, ‘flow-oplevelse’, ‘personificering af indhold på hjemmeside’, ‘salgsorienteret 

markedsføring’, ‘levering/returnering’, ‘informerende kommunikation’, ‘bæredygtighed’ og 

‘produktudvalg’ som uafhængige variable. Formålet er at teste, om disse ni faktorer har en 
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signifikant indflydelse på ‘tilfredshed’, hvilket vil anvendes til at afgøre, hvorvidt de fremsatte 

hypoteser fra foregående afsnit kan af- eller bekræftes.  

Det første som skal vurderes i regressionsanalysen, er de uafhængige variables standardafvigelser. 

Årsagen til dette er, at disse er afgørende for, hvorvidt der senere i analysen kan anvendes ikke-

standardiserede b-værdier til at vurdere de enkelte variables relative indflydelse, eller om der i 

stedet skal anvendes de standardiserede beta-koefficienter (Jensen & Knudsen, 2014). Som det 

fremgår af Bilag 22, er der relativ lille forskel mellem de uafhængige variables standardafvigelser, 

hvor det ses at den højeste er 1,07 og den laveste er 0,65, samt at resten fordeler sig jævnt mellem 

disse to værdier. Derfor vil der senere i analysen anvendes de ikke-standardiserede b-værdier til at 

analysere den relative indflydelse. 

Til at analysere hvor meget af variansen i ‘tilfredshed’, som kan forklares ved hjælp af de 

uafhængige variable, anvendes ‘R-square' og ‘adjusted R-square'. Disse to værdier indikerer, hvor 

stor effekten er for stikprøven, herunder ‘R-square’, men også for målpopulationen, hvor der bliver 

taget højde for stikprøvens størrelse og antallet af uafhængige variable, herunder ‘adjusted R-

square' (Jensen & Knudsen, 2014). Som det fremgår af Bilag 22, opnås der en ‘R-square’-værdi 

på 0,207, som falder til 0,181 for ‘adjusted R-square'. Årsagen til dette fald er, at hver af de ni 

uafhængige variable er behæftet med usikkerhed, hvorfor ‘adjusted R-square’ falder en smule 

sammenlignet med ‘R-square’. Ved at fjerne ikke signifikante variable kan ‘R-square’ øges, men 

da faldet er ret begrænset, vurderes dette ikke til at være nødvendigt. Med en ‘adjusted R-square' 

på 0,181 betyder det, at disse ni uafhængige variable kan forklare 18,1% af variationen i 

‘tilfredshed’. Af ANOVA-tabellen i Bilag 22 fremgår det, at der er opnået en signifikans på 0,000, 

hvilket betyder, at en eller flere af de uafhængige variable kan siges at være signifikante for den 

afhængige variabel, ‘tilfredshed’. 

Før de uafhængige variables indflydelse analyseres, er det relevant at vurdere, hvorvidt der 

forekommer korrelerede residualer blandt de uafhængige variable, samt om residualerne er 

normalfordelte. Dette gøres ved at kigge på ‘Collinearity Statistics’ under ‘Tolerance‘(TOL) og 

VIF, hvor der anvendes grænseværdier på 0,25 for TOL, og 4 for VIF (Jensen & Knudsen, 2014). 

Af bilag 22 fremgår det, at der blandt de uafhængige variabler ikke er nogle TOL-værdier på under 

0,25 eller VIF-værdier på over 4. Det er også relevant at vurdere Durbin Watson-værdien, da det 

indikerer, hvorvidt residualerne er korrelerede, og her anvendes grænseværdierne 1,5 og 2,5, hvor 
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værdien skal ligge mellem disse, for ikke at have korrelerede residualer (Jensen & Knudsen, 2014). 

Som det fremgår af bilag 22, opnår denne regressionsmodel en Durbin Watson-værdi på 2,062, 

hvilket ikke giver anledning til at tro, at der skulle forekomme korrelerede residualer blandt de 

uafhængige variable. Af bilag 22 fremgår et histogram, hvoraf det vurderes, at residualerne følger 

en normalfordeling. 

Af koefficient-tabellen i bilag 22 fremgår det, at der ud af de ni faktorer er der to, som er 

signifikante med p-værdier <0,05, hvilket er ‘image’ og ‘flow-oplevelse’. Ved at foretage en 

multipel regressionsanalyse på de to signifikante faktorer, kan det ses, at ‘flow-oplevelse’ har den 

største indflydelse på ‘tilfredshed’, da den opnår en ikke-standardiseret b-værdi på 0,250, hvor 

‘image’ opnår en værdi på 0,243 (Bilag 23). Af Bilag 23 fremgår det også, at konstanten er 

signifikant med en ikke-standardiseret b-værdi på 2,630. Ved at anvende de signifikante faktorer 

kombineret med konstanten vil en regressionsligning se ud som følgende:  

𝑌 = 2,630 + 0,250𝑋1 + 0,243𝑋2 

(X1 = flow-oplevelse og X2 = image) 

For en respondent, som udtrykker “helt enig” i betydningen af’ image’ og ‘flow-oplevelse’, 

forventes det, at svaret for ‘tilfredshed’ er: 

𝑇𝑖𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑠ℎ𝑒𝑑 = 2,630 + (0,250 ∗ 5) + (0,243 ∗ 5) = 5,095 

Hvilket svarer til, at respondenten, hvis vedkommende er enig i betydningen af ‘image’ og ‘flow-

oplevelse’, har svaret ”helt enig” i betydningen af ‘tilfredshed’. 

På baggrund af ovenstående regressionsanalyse kan hypoteser H1 og H6 bekræftes samtidig med, 

at hypoteserne H4, H9, H11, H13, H16, H18 og H20 afkræftes, da der ikke kan påvises en 

signifikant sammenhæng mellem de respektive faktorer og tilfredshed. 

12.3.3 Multipel regressionsanalyse - tillid  

Der fortages ligeledes en multipel regressionsanalyse, som inddrager ‘image’, ‘garanti’, ‘flow-

oplevelse’, ‘personificering af indhold på hjemmeside’, ‘salgsorienteret markedsføring’, 

‘levering/returnering’, ‘informerende kommunikation’, ‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’ som 

uafhængige variable og ‘tillid’ som afhængig variabel for dermed at undersøge om der er 
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sammenhænge imellem de ni variable og ‘tillid’, samt hvorvidt de fremsatte hypoteser fra 

hypoteseafsnittet kan be- eller afkræftes.  

I regressionsanalysen anvendes de ikke standardiserede b-værdier til at analysere den relative 

indflydelse, da der er en relativ lille forskel mellem de uafhængige variables standardafvigelser, 

hvor det ses at den højeste er 1,07 og den laveste er 0,65, samt at resten fordeler sig jævnt mellem 

disse værdier. Som det fremgår af bilag 24, opnås der en ‘R-square’ værdi på 0,340 og en ‘adjusted 

R-square' på 0,319, hvilket betyder, at de ni uafhængige variable kan forklare 31,9 % af variationen 

i ‘tillid’. Af ANNOVA-tabellen i bilag 24 fremgår det, at der er opnået en signifikans på 0,000, 

hvilket betyder, at en eller flere af de uafhængige variable kan siges at være signifikant i forhold 

til den afhængige variabel, ‘tillid’. Desuden fremgår det i bilag 24, at Durbin Watson er på et 

fornuftigt niveau på 1,969 og TOL- og VIF værdierne indikerer, at der ikke er problemer med 

multikollinearitet. Af bilag 24 fremgår et histogram, hvoraf det vurderes, at residualerne følger en 

normalfordeling. 

Af koefficient-tabellen i bilag 24 fremgår det, at der ud af de ni faktorer, er fire signifikante faktorer 

med p-værdier <0,05, herunder ‘image’, ‘garanti’, ‘levering/returnering’ og ‘informerende 

kommunikation’. For at afgøre hvilken af disse variable der har størst indflydelse fortages en 

multipelregression med de fire variable, som er signifikante. Efter at have foretaget en multipel 

med de fire variable, ses det, at ‘image’ har den største indflydelse på ‘tillid’, da den opnår en ikke-

standardiserede b-værdi på 0,491, herefter kommer ‘levering/returnering’ med en værdi på 0,155, 

‘informerende kommunikation’ med en værdi på 0,106 og til sidst ‘garanti’ med en værdi på -0,89 

(Bilag 25). At garanti har negativ værdi, kan ses som, at jo større behov forbrugeren har for garanti, 

desto mindre tillid har forbrugeren til nethandel. Af Bilag 25 fremgår det også, at konstanten er 

signifikant med en ikke-standardiseret b-værdi på 1,431. Ved at anvende de signifikante faktorer 

kombineret med konstanten vil en regressionsligning se ud som følgende:   

𝑌 = 1,431 + 0,491𝑋1 + 0,155𝑋2 + 0,106𝑋3 + (−0,089𝑋4) 

(X1 = Image, X2 = Levering/returnering, X3 = Informerende kommunikation og X4 =Garanti) 

Betragtes tilfredsheds indflydelse på ‘tillid’ i en simpel regression opnås en signifikant model med 

‘adjusted R-square' på 0,108 og en ikke-standardiserede b-værdi på 0,333 (Bilag 25). Inddrages 

‘tilfredshed’ i den multiple regression, er ‘levering/returnering’ ikke længere signifikant (Bilag 
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25). ‘Image’ har fortsat den største indflydelse med en ikke-standardiseret b-værdi på 0,458, 

efterfulgt af tilfredshed med 0,172, informerende kommunikation med 0,102 og garanti med -0,98 

(Bilag 25). 

På baggrund af ovenstående regressionsanalyse kan hypoteserne H2, H14, H22 bekræftes samtidig 

med, at hypotesen H7 afkræftes, da der ikke kan påvises en signifikant sammenhæng mellem 

‘flow-oplevelse’ og ‘tillid’. ‘Garanti’ har en signifikant indflydelse på ‘tillid’, men da ‘garanti’ 

viser sig at have en negativ indflydelse på ‘tillid’, bekræftes H5 kun delvist. Til trods for at 

‘levering/returnering’ ikke er signifikant ved inddragelsen af ‘tilfredshed’ i den multiple 

regression, bekræftes hypotese H14, da ‘levering/returnering’ er signifikant, når den betragtes 

alene, og når ‘tilfredshed’ ikke inkluderes i den multiple regression. En forklaring på hvorfor 

‘levering/returnering’ ikke er signifikant, når ‘tilfredshed’ inddrages i regressionen, kan skyldes, 

at ‘tilfredshed’ har en mediator effekt, hvilket vil blive analyseret i det efterfølgende afsnit. 

Derudover er der også fundet signifikant sammenhæng mellem ‘informerende kommunikation’ og 

‘tillid’ til trods for, at dette ikke var en del af den reviderede referenceramme. Ikke desto mindre 

er det relevant at have dette fund med, da det kan føre til relevante overvejelser om, hvordan 

‘informerende kommunikation’ spiller en rolle for forbrugerens ‘tillid’ inden for nethandel. 

12.3.3.1 Mediator test - tillid 

I forlængelse af foregående regressionsanalyse er det interessant at analysere, hvorvidt der 

forekommer mediator-effekter i modellen. For at analysere dette, vil der blive anvendt Baron og 

Kenny’s 3-trins procedure, hvor der, ved brug af regressionsanalyse, først testes for signifikante 

variable i forhold til ‘tillid’, dernæst i forhold til den medierende variabel, og afsluttende testes de 

signifikante variable og ‘tilfredshed’ som uafhængig variabel og ‘tillid’ som afhængig for hermed 

at undersøge om indflydelsen bliver mindre eller ikke er signifikant, såfremt mediator-variablen 

inddrages (Jensen & Knudsen, 2014). Da der, forud for denne del af analysen, er blevet 

identificeret de signifikante uafhængige variable for ‘tillid’, kan første trin i proceduren springes 

over. Dermed testes ‘tilfredshed’ som mediator for ‘image’, ‘levering/returnering’, ‘garanti’ og 

‘informerende kommunikation’. Nedenfor er der opsat en tabel, hvor de fire signifikante variable 

testet overfor ‘tilfredshed’. 
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  Tillid (direkte)  Tilfredshed 

Image 0,482* 0,230* 

Levering/returnering 0,129* 0,150* 

Garanti -0,109* 0,093 

Informerende kommunikation 0,145* 0,006 

* = signifikant ved p<0,05  

Tabel 12.3: Mediatortest multipel regressionsanalyse tillid. Kilde: egen tilvirkning baseret på 

bilag 26. 

Ud fra ovenstående tabel kan det ses, at de ud fra de fire uafhængige variable, som er signifikante 

for ‘tillid’, er to af dem også signifikante overfor ‘tilfredshed’ (Bilag 26). Næste trin i processen 

er at teste de uafhængige variable, som er signifikante overfor ‘tilfredshed’, sammen med 

'tilfredshed’, med ‘tillid’ som afhængig variabel (Bilag 26). De standardiserede beta-koefficienter 

kan ses i nedenstående tabel: 

  Overfor Tillid, kombineret med Tilfredshed 

Image 0,450* 

Levering/returnering 0,086 

* = signifikant ved p<0,05  

Tabel 12.4: Mediatortest multipel regressionsanalyse tillid. Kilde: egen tilvirkning baseret på 

bilag 26. 

Som det ses ud fra ovenstående, falder den uafhængige variable ‘levering/returnering’ overfor 

‘tillid’, når det kombineres med ‘tilfredshed’. Ved ‘image’ og ‘levering/returnering’, kombineret 

med ‘tilfredshed’, er ‘image’ signifikant, men den standardiserede beta-koefficient falder fra 0,482 

til 0,450, hvilket indikerer, at ‘tilfredshed’ har en svag mediator-effekt (Bilag 26). 

‘Levering/returnering’ bliver i højere grad påvirket ved inkluderingen af ‘tilfredshed’, da 

‘levering/returnering’ ikke længere er signifikant og samtidig falder den standardiserede beta-
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koefficient fra 0,129 til 0,086, hvilket indikerer, at ‘tilfredshed’ agerer som mediator variabel for 

‘levering/returnering’ (Bilag 26). 

12.3.4 Multipel regressionsanalyse - loyalitet 

I dette afsnit vil der blive foretaget en regressionsanalyse, hvor den afhængige variabel vil være 

‘loyalitet’. Denne del af analysen vil være todelt, da det der vil være én del, hvor de ni 

nethandelskvaliteter, herunder ‘image’, ‘flow-oplevelse’, ‘personificering af indhold på 

hjemmeside’, ‘salgsorienteret markedsføring’, ‘levering/returnering’, ‘informerende 

kommunikation’, ‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’, ‘garanti’ og ‘loyalitet’ bliver analyseret. 

Derudover vil der forekomme en andel del, hvor sammenhængen mellem ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og 

‘loyalitet’ analyseres. Efterfølgende vil det blive undersøgt, hvorvidt ‘tilfredshed’ og ‘tillid’ kan 

siges at have en mediator-effekt for ‘loyalitet’.  

Som det fremgår af bilag 27, er regressionsligningen signifikant ved P<0,05 og opnår en ‘R-

square‘ på 0,324 og en ‘adjusted R-square' på 0,302. Med en Durbin-Watson værdi på 1,961, samt 

TOL- og VIF-værdier på henholdsvis under 4 og over 0,25, vurderes det, at der ikke er problemer 

med multikollinearitet. Ved et udtræk fra SPSS over fordelingen af residualer kan det ses, at det 

fordeler sig efter en normalfordeling (Bilag 27).  Der forekommer ikke større forskelle i de 

uafhængige variables standardafgivelser, hvorfor den relative indflydelse vil blive vurderet ud fra 

de ikke-standardiserede b-værdier. 

Af de uafhængige variable er det ‘levering/returnering’, ‘image’, ‘informerende kommunikation’ 

og ‘garanti’, som er signifikante ved P<0,05. Og ved at foretage en separat regressionsanalyse med 

disse forekommer det, at den største effekt ses ved ‘image’, som opnår en ikke-standardiseret b-

værdi på 0,282, herefter er det ‘levering/returnering’ med en værdi på 0,185 og ‘garanti’ med en 

værdi på 0,071, samt ‘informerende kommunikation’ med en værdi på 0,063 (Bilag 28). Ved at 

bruge disse værdier og konstanten, der er signifikant ved en værdi på 2,208, opnås følgende 

regressionsligning for disse signifikante uafhængige variable i relation til loyalitet: 

𝐿𝑜𝑦𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 2,208 + 0,282𝑋1 + 0,185𝑋2 + 0,071𝑋3 + 0,063𝑋4 

X1=Image, X2=Levering/returnering, X3=Garanti, X4=Informerende kommunikation 

Inkluderes ‘tilfredshed’ og ‘tillid’ ses det, at tre ud af de fire førnævnte uafhængige variable 

forbliver signifikante, hvor ‘informerende kommunikation’ ikke er signifikant i denne 
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sammenhæng. Derudover er både ‘tillid’ og ‘tilfredshed’ signifikante, og af disse opnår ‘tillid’ den 

højeste ikke-standardiserede b-værdi på 0,175, hvor ‘tilfredshed’ opnår en værdi på 0,125 (Bilag 

28). Ved at inkludere ‘tillid‘ og ‘tilfredshed’ opnår modellen en ‘adjusted R-square'-værdi på 

0,356, og ved at dette er højere end den tidligere models værdi på 0,302, indikerer dette, at ‘tillid’ 

og ‘tilfredshed’ bidrager betydeligt til forklaringen af loyalitet (Bilag 28).  

Ved at foretage en simpel regressionsanalyse af forholdet mellem ‘tilfredshed’ og loyalitet opnås 

der signifikant sammenhæng med en ‘R-square’ være på 0,125, hvilket indikerer, at den 

uafhængige variabel, ‘tilfredshed’, forklarer 12,5% af variationen i den afhængige variabel, 

‘loyalitet’. ‘Tilfredshed’ opnår en standardiseret beta-koefficient på 0,354, hvilket indikerer, at en 

stigning i ‘tilfredshed’ har en betydelig effekt på ‘loyalitet’, da en stigning på 1 enhed i 

‘tilfredshed’ vil medføre en stigning på 0,354 i ‘loyalitet’ (Bilag 28).  

Betragtes effekten af ‘tillid’ på ‘loyalitet’ ved simpel regression, forekommer der signifikant 

sammenhæng med en ‘adjusted R-square' værdi på 0,177, hvilket indikerer, at den uafhængige 

variabel, ‘tillid’, forklarer 17,7% af variansen i afhængige variabel, ‘loyalitet’. For denne 

regressionsmodel opnås der en standardiseret beat-koefficient på 0,423, hvilket betyder, at en 

stigning på 1 enhed i ‘tillid’ ville øge ‘loyalitet’ med 0,423 (Bilag 28). Dermed er ‘tillid’, hvis set 

som enkelt uafhængig faktor, den mest betydningsfulde, da ‘tilfredshed’ opnår en lavere beta-

koefficient. 

Ud fra ovenstående kan hypotese H3, H15 og H17, omhandlendes ‘image’, ‘levering/returnering’ 

og ‘informerende kommunikation’ bekræftes. Derudover kan hypotese H23 og H24 også 

bekræftes, da der er påvist signifikans mellem ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, samt ‘tillid’ og 

‘loyalitet’. På baggrund af ovenstående resultater i regressionsanalysen kan hypoteserne H8, H10, 

H12, H19 og H21 afkræftes. Derudover er der også fundet signifikant sammenhæng mellem 

‘garanti’ og ‘loyalitet’ til trods for, at dette ikke var en del af den reviderede referenceramme. Ikke 

desto mindre er det relevant at have dette fund med, da det kan føre til relevante overvejelser om, 

hvordan ‘garanti’ spiller en rolle for loyale forbrugere. 

12.3.4.1 Mediator test - loyalitet 

I forlængelse af foregående regressionsanalyse er det interessant at analysere, hvorvidt der 

forekommer mediator-effekter i modellen. For at analysere dette vil der blive anvendt Baron og 



Side 98 af 271 

 

Kenny’s 3-trins procedure, hvor der først testes for signifikante variable overfor ‘loyalitet’, 

dernæst overfor den medierende variabel og afsluttende fra den medierende variabel til ‘loyalitet’ 

(Jensen & Knudsen, 2014). Da der, forud for denne del af analysen, er blevet identificeret de 

signifikante uafhængige variable for ‘loyalitet’, kan første trin i proceduren springes over. Dermed 

testes ‘tilfredshed’ og ‘tillid’ som mediator for ‘image’, ‘levering/returnering’, ‘garanti’ og 

‘informerende kommunikation’. Nedenfor er der opsat en tabel, hvor de fire signifikante variable 

også er testet overfor ‘tilfredshed’ og ‘tillid’. 

 Loyalitet (direkte) Tilfredshed Tillid 

Image 0,340* 0,230* 0,129* 

Levering/returnering 0,191* 0,150* 0,482* 

Garanti 0,108* 0,093 -0,089* 

Informerende kommunikation 0,105* 0,006 0,106* 

* = signifikant ved p<0,05 

Tabel 12.5: Mediatortest multipel regressionsanalyse loyalitet. Kilde: egen tilvirkning baseret på 

bilag 29. 

Ud fra ovenstående tabel kan det ses, at de ud fra de fire uafhængige variable, som er signifikante 

for ‘loyalitet’, er to af dem også signifikante overfor ‘tilfredshed’, og alle fire er signifikante 

overfor ‘tillid’. Næste trin i processen er at teste de uafhængige variable, som er signifikante 

overfor henholdsvis ‘tilfredshed’ og ‘tillid’, sammen med henholdsvis ‘tilfredshed’ og ‘tillid’, med 

‘loyalitet’ som afhængig variabel. De standardiserede beta-koefficienter kan ses i nedenstående 

tabel 
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 Overfor Loyalitet, 

kombineret med Tilfredshed 

Overfor Loyalitet, 

kombineret med Tillid 

Image 0,324* 0,230* 

Levering/returnering 0,189* 0,161* 

Garanti  0,133* 

Informerende 

kommunikation 

 0,072 

* = signifikant ved p<0,05 

Tabel 12.6: Mediatortest multipel regressionsnalyse loyalitet. Kilde: egen tilvirkning baseret på 

bilag 29. 

Som det ses ud fra ovenstående, falder alle de uafhængige variable overfor ‘loyalitet’, når det 

kombineres med ‘tilfredshed’ eller ‘tillid’. Ved ‘image’ og ‘levering/returnering’, kombineret med 

‘tilfredshed’, er begge variable signifikante, men deres standardiserede beta-koefficienter falder 

fra henholdsvis 0,340 og 0,191 i direkte relation til ‘loyalitet’, til 0,324 til 0,189 kombineret med 

‘tilfredshed’ (Bilag 29). Da dette er relativ små fald, vurderes det, at den medierende effekt er 

relativ svag. Ved ‘tillid’ er resultatet mere markant, hvor ‘image’ falder fra 0,340 til 0,230, 

‘levering/returnering’ falder fra 0,191 til 0,161, samt at ‘informerende kommunikation’ falder fra 

0,105 til 0,072 og ikke er signifikant (Bilag 29). Som tidligere nævnt har ‘garanti’ en negativ effekt 

på ‘tillid’, hvilket er årsagen til, at den standardiserede beta-koefficient stiger ved at kombinere 

den med ‘tillid’. For de tre andre variable kan det siges, at ‘tillid’ har en relativ stærk medierende 

effekt, da alle de standardiserede beta-koefficienter falder betydeligt, når deres relative indflydelse 

er kombineret med ‘tillid’. 

12.3.5 Kontrolvariable 

For ovenstående regressionsanalyser er det interessant at vurdere, hvorvidt datasættets 

sociodemografiske- og adfærdsmæssige variable kan have en betydning for de uafhængige 

variables relative indflydelse. Dette kan give en indikation på, hvorvidt der forekommer variation 

i, hvad forskellige grupper af respondenter værdsætter i relation til nethandel og parametrene 

‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’. 
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Der er foretaget regressionsanalyser med forskellige kontrolvariable, herunder køn, indkomst, 

antal personer i husstand, antallet af platforme respondenten bruger, antallet af produkter 

respondenten køber via nethandel, samt alder. Der er ikke fundet nogen forskelle i de signifikante 

uafhængige variable, på nær nedenstående fund i relation til alder, hvorfor det ikke vurderes til at 

være interessant at undersøge yderligere (Bilag 30). 

Som tidligere nævnt forudser Dansk Erhverv (2019), at med stigningen i digitalt indfødte, hvilket 

er de generationer, som er vokset op med sociale medier og andre af nutidens digitale muligheder, 

vil der blive stillet andre krav til virksomheder. Det kan være svært at sætte en helt klar linje for, 

hvornår en respondent er digitalt indfødt, men Dansk Erhverv anvender en grænse på år 1990, da 

det generelt kan siges at være fra den tid og frem, at befolkningen vil være født og opvokset med 

størstedelen af nutidens digitale muligheder (Dansk Erhverv, 2019). Ved at anvende 1990 som en 

grænseværdi, hvor respondenterne kan deles aldersmæssigt i ”30 år og under” eller ”31 år og 

over“, forekommer der forskelle i forhold til foregående regressionsanalyse af ’loyalitet’: 

Loyalitet Alder <= 30 Alder >=31 

Adjusted R-square 0,181 0,251 

Tilfredshed (std. beta) 0,238* 0,237* 

Tillid (std. beta) 0,299* 0,377* 

* = signifikante ved p<0,05 

Tabel 12.7: Kontrolvariable multipel regressionsanalyse. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 

30. 

Det kan ses, at selvom ‘tillid’ og ‘tilfredshed’ er signifikante for begge aldersgrupper, har ‘tillid’ 

en væsentligt større betydning for den ældre aldersgruppe, hvor ‘tilfredshed’ forbliver relativt 

stabil for begge grupper. 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er både ‘tillid’ og ‘tilfredshed’ signifikante overfor 

‘loyalitet’, men der er relativ stor forskel i betydningen af disse, hvor ‘tillid’ vurderes som værende 

væsentligt vigtigere for ældre respondenter, end det gør for yngre respondenter (Bilag 30). Dette 

kan indikere, at alder har en betydning for respondentens præference i relation til nethandel.  
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12.4 Klyngeanalyse 

Klyngeanalyse er den tredje og sidste analyse som foretages på baggrund af de indsamlede data. 

Ligesom faktoranalysen er en klyngeanalyse en strukturanalyse, som kan anvendes til at gruppere 

respondenterne i klynger på baggrund af deres svar i spørgeskemaet (Jensen & Knudsen, 2014). 

En klyngeanalyse gør det derfor muligt at identificere forskellige kundesegmenter og deres 

adfærdsmønstre inden for nethandel, hvilket kan benyttes til at komme med anbefalinger om, 

hvordan virksomheder inden for nethandel bedst muligt kan øge tilfredsheden, tilliden og 

loyaliteten blandt de forskellige kundesegmenter. 

Til klyngedannelsen tages der udgangspunkt i en ‘hierarkisk metode’ (eksplorativ metode), hvilket 

betyder, at der ikke på forhånd er fastsat det antal klynger, som skal dannes (Jensen & Knudsen, 

2014). Denne metode forener/grupperer to respondenter, der har mindst afstand imellem sig, og 

denne procedure fortsætter sekventielt, indtil alle respondenter udgør en stor klynge (Jensen & 

Knudsen, 2014). Fordelen ved den hierarkiske metode er, at undersøgeren lader datamaterialet 

anslå samtlige mulige klyngeløsninger, hvilket gør, at undersøgeren ikke begrænser mulighederne 

i klyngeanalysen (Jensen & Knudsen, 2014). Under klyngedannelsen anvendes ‘Ward’s 

procedure’ for at opnå mindst mulig varians inden for klyngerne (Jensen & Knudsen, 2014). 

12.4.1 Hierarchical cluster analysis 

Til klyngedannelsen er ‘image’, ‘garanti’, ‘levering/returnering’, ‘flow-oplevelse’ og 

‘informerende kommunikation’ valgt som sammenligningsvariable, da disse faktorer i 

regresionsanalysen viste sig at have en særlig indflydelse på henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og 

‘loyalitet’. Disse variable vurderes derfor til at være relevante til grupperingen af klyngerne. Alle 

sammenligningsvariablene er dannet ud fra samme skalaniveau, hvilket betyder, at en 

standardisering af variablene ikke er nødvendigt. 

For at fastsætte klyngeantallet betragtes klyngeanalysens ‘agglomeration schedule’, hvor det er 

muligt at undersøge afstanden mellem de klynger, der sammenlægges (Jensen & Knudsen, 2014). 

En mindre afstand mellem klyngerne er udtryk for at klyngerne lig hinanden og højst sandsynlig 

bør sammenlægges, mens større afstande indikerer, at klyngerne er forskellige og derfor ikke kan 

lægges sammen (Jensen & Knudsen, 2014).  Klyngedannelsen bør stoppes umiddelbart inden 
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afstanden og forskellen mellem klyngerne er for stor til at godtage en sammenlægning af klyngerne 

(Jensen & Knudsen, 2014). 

 

Tabel 12.8: Udsnit af ‘agglomeration schedule’. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 31. 

På baggrund af klyngeanalysens ‘agglomeration schedule’ kan der argumenteres for enten en 2-, 

3- eller 4-klyngeløsning (Bilag 31), men efter at have undersøgt de forskellige klyngeløsninger 

nærmere, synes en 3-klyngeløsning at være en fornuftig og fortolkningsvenlig løsning, da der ses 

tydelige forskelle imellem de tre klynger. Herudover vurderes 3-klyngeløsning til at være egnet til 

klyngeanalyse, da klyngerne består af henholdsvis 202 (61,8%), 58 (17,7%) og 67 (20,5%) 

respondenter, hvilket er en fornuftig løsning, da alle klyngerne indeholder over 10% af 

respondenterne (Bilag 31). Betragtes alle middelværdierne på de fem sammenligningsvariable ved 

en 3-klyngeløsning, er alle middelværdierne signifikant forskellige fra hinanden, hvilket betyder, 

at der er forskelligheder mellem de tre klynger (Bilag 32). På baggrund heraf vurderes en 3-

klyngeløsning derfor til at være egnet til de videre analyser i afhandlingen. 

For bedre at kunne karakterisere, definere og analysere forskellene mellem de tre klynger, 

anvendes krydstabeller og ‘compare means’ i SPSS. Efter at have gennemført diverse krydstabeller 

og ‘compare means’ adskiller klyngerne sig signifikant fra hinanden på ‘tilfredshed’, ‘tillid’, 

‘loyalitet’, ‘levering/returnering’, ‘bæredygtighed’, ‘image’, ‘informerende kommunikation’, 

‘flow-oplevelse’, ‘personificering af indhold på hjemmeside’, ‘garanti’ og ‘hvor ofte de ønsker at 

modtage nyhedsbreve’.  
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De tre klynger kan umiddelbart ikke karakteriseres ud fra demografiske variable, da der ikke findes 

nogle signifikante sammenhænge. Betragtes klyngernes alder ses der kun en lille forskel på den 

gennemsnitlige alder i klyngerne, hvor klynge 3 i gennemsnit har den laveste alder (Bilag 32). 

Forskellen på alderen imellem klyngerne er ikke signifikant, men årsagen til dette kan skyldes, at 

datasættet har en overrepræsentation af den yngre befolkning, hvilket kan være medvirkende til at 

aldersforskellen mellem klyngerne muligvis virker mindre. Hvis datasættet derimod havde være 

repræsentativt aldersmæssigt, ville der antageligvis have været en signifikant forskel mellem 

klyngerne, hvor det ville være tydeligere, at klyngerne adskiller sig fra hinanden aldersmæssigt. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at personer, som handler på nettet, umiddelbart ikke kan 

klassificeres på baggrund af flere demografiske variabler, som alder, indkomst, køn, region og 

personer i husstanden, men at virksomheder er nødt til at have en dybere viden om deres kunder 

for at kunne fortage en segmentering og forstå deres behov. Dette kan sætte større krav til 

virksomheders brug af data og tracking om forbrugernes adfærd på nettet, da det herigennem er 

muligt opnå en dybere viden om deres kunders adfærd og behov. De tre klyngers karakteristika er 

forklaret i nedenstående tabel: 
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Tabel 12.9: Oversigt over klynger. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 32. 

Betragtes klyngernes karakteristika, adskiller klyngerne sig fra hinanden på flere parametre. 

Klynge 1 er det segment, som scorer højst på både ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’, hvilket 

indikerer, at segmentet har stor tillid til at handle med virksomheder på nettet og er særligt tilfredse 

og loyale overfor netbutikker, hvor de har haft en god oplevelse. For klynge 1 er 

‘levering/returnering’, ‘flow-oplevelse’ og ‘informerende kommunikation’ vigtigt, når de handler 

på nettet, men klyngen adskiller sig især fra de andre to klynger på parametrene ‘image’ og 

‘garanti’. At klynge 1 scorer højst på parametrene ‘image’, ‘garanti’ og ‘bæredygtighed’ kan være 

en indikation på, at segmentet går op i det billede, omverdenen har af virksomheder, de handler 

hos, samt at virksomhederne de anvender har fokus på værdier, indenfor eksempelvis garantier, 
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levering, returnering og bæredygtighed. På baggrund af heraf er navngives klynge 1 ”Det 

værdibaserede segment”.  

Klynge 2 er generelt det segment, der scorer lavest på alle parametre, hvorfor de er navngivet 

”Skeptikerne”. Selvom klynge 2 scorer lavest på parametrene ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’, 

er segmentet nødvendigvis ikke utilfredse eller illoyale forbrugere, men interessant er den lavere 

tillidsscore, hvilket kan være en indikation på, at segmentet har mindre tillid til at handle med 

virksomheder på nettet. Desuden kan klynge 2’s generelle lave score på alle parametrene være en 

indikation på, at segmentet er skeptiske i forhold til at handle produkter på nettet. Derudover 

ønsker segmentet i lav grad at modtage nyhedsbreve, hvilket kan vanskeliggøre kommunikationen 

med segmentet. Med udgangspunkt i at segmentet i lavere grad ønsker kommunikation fra 

virksomheder, og generelt er skeptiske overfor at handle på nettet, vurderes det at være svært at 

udvikle en kunde-sælger relation med forbrugerne i klynge 2. En virksomhed bør derfor overveje, 

om det er værdiskabende og effektivt at bruge ressourcer på at markedsføre sig overfor dette 

segment. 

Klynge 3 har mange ligheder med klynge 1, da den gennemsnitlige score på flere af parametrene 

er lig hinanden. Ligesom klynge 1 er klynge 3 tilfredse, loyale og har tillid til de virksomheder de 

handler med på nettet. ‘Image’ og ‘levering/returnering’ er vigtigt for segmentet, men dette 

segment scorer højere på parametre som ‘personificering af indhold på hjemmeside’, hvilket 

indikerer, at segmentet værdsætter at handle på hjemmesider, hvor de målretter indhold, der er 

relevant for den enkelte kunde. Klynge 3 adskiller sig især på parameteren ‘informerende 

kommunikation’, som har den højeste gennemsnitlige score. Dette betyder, at segmentet 

foretrækker at modtage nyhedsbreve med informationer, som de opfatter som relevante. Desuden 

scorer klynge 3 lavest i forhold til, hvor ofte de foretrækker at modtage nyhedsbreve, hvilket 

indikerer, at segmentet ønsker at modtage nyhedsbreve oftere end de to andre klynger. For klynge 

3 er garantier mindre vigtigt, segmentet prioriterer i højere grad at modtage relevant og målrettet 

indhold, hvilket vurderes til at have en stor indflydelse på segmentets ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og 

‘loyalitet’. Da klynge 3 foretrækker oftere kommunikation med virksomhederne, kan der 

argumenteres for, at segmentet i højere grad ønsker at skabe en tættere relation til de virksomheder, 

som de handler med, hvorfor klynge 3 navngives ”Det relationsbaserede segment”.  
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12.5 Delkonklusion på de multivariate analyser 

For at reducere problemer med multikollinearitet og reducere antallet af variable i datamaterialet 

blev der først foretaget en faktoranalyse, som resulterede i en 12-faktorløsning; ‘tilfredshed’, 

‘tillid’, ‘loyalitet’, ‘salgsorienteret markedsføring’, ‘levering/returnering’, ‘bæredygtighed’, 

‘image’, ‘informerende kommunikation’, ‘flow-oplevelse', ‘produktudvalg’, ‘personificering af 

indhold på hjemmeside’ og ‘garanti’. De 12 faktorer blev efterfølgende anvendt i en simpel- og 

multipel regressionsanalyse, hvor hypoteserne i nærværende afhandlings referenceramme 

henholdsvis blev be- eller afkræftet. Endvidere blev det konkluderet, at faktorerne ‘image’, 

‘levering/returnering’, ‘informerende kommunikation’, ‘flow-oplevelse’ og ‘garanti’ har en 

indflydelse på henholdsvis ‘tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’ inden for nethandel. Både ‘tillid’ og 

‘tilfredshed’ viste sig at have medierende effekter, og begge variable har en indflydelse på 

‘loyalitet’, hvoraf ‘tillid’ havde den største effekt på ‘loyalitet’.  

I regressionsanalysen blev der anvendt kontrolvariable, i form af sociodemografiske- og 

adfærdsmæssige variable, for at give en indikation på, hvorvidt der forekommer variation i, hvad 

forskellige grupper af respondenter værdsætter i relation til nethandel og parametrene ‘tilfredshed’, 

‘tillid’ og ‘loyalitet’. Der er ikke blevet fundet nogle forskelle i de signifikante uafhængige 

variable, på nær nedenstående fund i relation til alder, som viste at ‘tillid’ vurderes som værende 

vigtigere for ældre respondenter, end det gør for yngre respondenter. I den sidste multivariate 

analyse blev respondenterne på baggrund af en klyngeanalyse inddelt i tre homogene klynger, der 

kategoriserede kunderne i ”Det værdibaserede segment” ”Skeptikerne” og ”Det relationsbaserede 

segment”. Her sås der forskellige potentielle faktorer, som virksomhederne kan arbejde med, 

herunder ‘informerende kommunikation’, ‘image’, ‘bæredygtighed’, ‘flow-oplevelse’, 

‘levering/returnering’ og ‘garanti’. 

13. Præsentation og vurdering af hypoteserne 

På baggrund af den simple- og multiple regressionsanalyse kan de opstillede hypoteser i afsnit 

10.6 henholdsvis bekræftes eller afkræftes. Dette er illustreret i nedenstående tabel: 
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 simpel 

regression 

multipel 

regression 

H1: Image har en positiv effekt på tilfredshed Bekræftes Bekræftes 

H2: Image har en positiv effekt på tillid  Bekræftes Bekræftes 

H3: Image har en positiv effekt på loyalitet  Bekræftes Bekræftes 

H4: Garanti har en positiv effekt på tilfredshed Bekræftes Afkræftes 

H5: Garanti har en positiv effekt på tillid Afkræftes Bekræftes Delvis 

H6: Flow-oplevelse har en positiv effekt på 

tilfredshed 

Bekræftes Bekræftes 

H7: Flow-oplevelse har en positiv effekt på tillid Bekræftes Afkræftes 

H8: Flow-oplevelse har en positiv effekt på loyalitet Bekræftes Afkræftes 

H9: Personificering af indhold på hjemmeside har en 

positiv effekt tilfredshed 

Bekræftes Afkræftes 

H10: Personificering af indhold på hjemmeside har 

en positiv effekt på loyalitet 

Bekræftes Afkræftes 

H11: Salgsorienteret markedsføring har en negativ 

effekt på tilfredshed 

Afkræftes Afkræftes 

H12: Salgsorienteret markedsføring har en negativ 

effekt på loyalitet 

Afkræftes Afkræftes 

H13: En effektiv leverings- og returneringsproces 

har en positiv effekt på tilfredshed 

Bekræftes Afkræftes 

H14: En effektiv leverings- og returneringsproces 

har en positiv effekt på tillid 

Bekræftes Bekræftes 

H15: En effektiv leverings- og returneringsproces 

har en positiv effekt på loyalitet 

Bekræftes Bekræftes 

H16: Informerende kommunikation har en positiv 

effekt på tilfredshed 

Afkræftes Afkræftes 
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H17: Informerende kommunikation har en positiv 

effekt på loyalitet 

Bekræftes Bekræftes 

H18. Bæredygtighed har en positiv effekt på 

tilfredshed 

Afkræftes Afkræftes 

H19: Bæredygtighed har en positiv effekt på loyalitet Afkræftes Afkræftes 

H20: Et stort produktudvalg har en positiv effekt på 

tilfredshed 

Bekræftes Afkræftes 

H21: Et stort produktudvalg har en positiv effekt på 

loyalitet  

Bekræftes Afkræftes 

H22: Tilfredshed har en positiv effekt på tillid Bekræftes Bekræftes 

H23: Tilfredshed har en positiv effekt på loyalitet Bekræftes Bekræftes 

H24: Tillid har en positiv effekt på loyalitet Bekræftes Bekræftes 

Tabel 13.1: Vurdering af hypoteser. Kilde: egen tilvirkning baseret på simpel- og multipel 

regressionsanalyse. 

14. Strategiske anbefalinger 

Baseret på overanførte analyser vil der i det følgende afsnit blive fremlagt de strategiske 

overvejelser, som vurderes til at være af størst betydning. Først vil de enkelte variable, som i den 

multiple regressionsanalyse blev vurderet til at være signifikante, blive gennemgået. Dernæst vil 

klyngeanalysen blive inddraget, hvor der vil blive fremlagt segmenterings-strategiske 

overvejelser. De signifikante variable er opsummeret i nedenstående prioriteringskort, hvor der i 

denne del både vil blive inddraget pointer fra afsnittene omkring multipel- og simpel 

regressionsanalyse. 
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Figur 14.1: Prioriteringskort multipel regressionsanalyse. Kilde: egen tilvirkning baseret på bilag 

33. 

Som det ses ud fra ovenstående prioriteringskort, baseret på de multiple regressionsanalyser, er det 

‘image’, ‘levering/returnering’, ‘informerende kommunikation’, ‘flow-oplevelse’ og ‘garanti’, 

som har betydning for henholdsvis ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’. Ud af alle referencerammens 

variable, er det er derfor disse elementer, som virksomheder skal fokusere på, for at opnå ‘tillid’, 

‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’.  

Ved at vurdere hver enkelt af disse variable, er ‘image’ den variabel, som samlet har den største 

effekt, da den har den største effekt på ‘tillid’ og ‘loyalitet’, samt den næststørste effekt på 

‘tilfredshed’. Dette er konsistent med den teoretiske del af referencerammen, hvor EPSI/ECSI og 

Clemons et al. (2016) begge påpeger vigtigheden af image. Da ‘image’ er respondentens oplevelse 

af virksomheden omdømme, hvilket er underlagt respondentens subjektive opfattelse, kan det være 

svært at kontrollere denne del. Til trods for dette blev det i den kvalitative analyse tydeligt, at 

platforme som Trustpilot ofte var centralt i vurderingen af en virksomheds omdømme. Det er 

derfor vigtigt, at virksomheder arbejder aktivt med disse platforme, hvor de kan opfordre kunder 

til at give en vurdering af deres oplevelse, samt besvare negative anmeldelser, for på den måde at 

imødekomme negativ omtale. På et mere overordnet plan er det vigtigt, at virksomheder er 

bevidste om måden, de bliver opfattet, eksempelvis hvis der skulle opstå skandaler eller lignende, 

da det kan skade virksomhedens omdømme og herigennem påvirke ‘image’ negativt. 
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Den næste variabel, som er værd at have med i sine strategiske overvejelser, er 

‘levering/returnering’. Som det fremgår af prioriteringskortet, har denne variabel en betydelig 

effekt på ‘tillid’ og ‘loyalitet’.  Det kan virke som en selvfølge, at det er vigtigt for en netbutik at 

have mulighed for at tilbyde levering- og returnering af produkter, men som det fremgår af den 

kvalitative analyse, er ‘levering/returnering’ dog mere end at få sin vare og kunne returnere den. 

Det indebærer eksempelvis, at forbrugerne kan vælge en form for levering, som passer til deres 

behov, alt efter om varen skal hjem, eller om den skal sendes til en pakkeshop, samt hvor hurtigt 

det kan lade sig gøre. Returneringsprocessen er også meget central, hvor det fremgår i den 

kvalitative analyse, at flere af respondenterne nærmest udelukkende brugte Zalando, fordi det var 

let at returnere sine varer og få dem byttet til en anden størrelse. Dette kan lade sig gøre, da Zalando 

inkluderer returlabels i alle pakker, samt har en meget effektiv proces for, hvordan returnerede 

varer bliver håndteret. Denne proces skal derfor centrere sig om, hvor let det kan gøres for 

forbrugeren at modtage sit produkt, samt returnere det, hvis det er nødvendigt.  

I de strategiske overvejelser er det vigtigt at have ‘flow-oplevelse’, da det er den mest 

betydningsfulde variable for ‘tilfredshed’. Det er derfor centralt, at virksomheder aktivt arbejder 

på at udarbejde en hjemmeside, som gør oplevelsen så brugervenlig som muligt. Dette kan 

indebære flere forskellige ting, men ifølge Lee et al. (2019), samt den kvalitative analyse i 

nærværende afhandling, er det især forbrugerens evne til at få løst deres mål, herunder at finde de 

produkter, de søger, samt den nødvendige information for at foretage et valg, som spiller en central 

rolle. Af den kvalitative analyse fremgår det, at dette især indebærer en overskuelig hjemmeside, 

hvor produkterne er inddelt i tydeligt opdelte kategorier, der gør det nemt at navigere, samt en 

søgefunktion, som nemt kan forstå forbrugerens søgning. Samtidig skal unødvendige afbrydelser 

eller forstyrrelser undgås, hvilket blandt andet indebærer pop-ups eller lignende, som kan forstyrre 

forbrugeren i sin færden på hjemmesiden. 

Som det fremgår af prioriteringskortet, er det også relevant at overveje brugen af ‘garanti’, da det 

er signifikant overfor ‘tillid’ og ‘loyalitet’, hvor det dog har en negativ effekt på ‘tillid’. Årsagen 

herfor er, at respondents vurdering af vigtigheden af ‘garanti’ afspejler sig i en lavere vurdering af 

‘tillid’. Til trods for at dette ikke stemmer overens med den originale hypotese, er det ikke desto 

mindre interessant at have med i overvejelserne. Af den kvalitative analyse fremgår det, at ‘garanti’ 

i høj grad er forbundet med E-mærket, men til dels også Trustpilot, til trods for at det ikke er en 
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egentlig garanti. Dette tyder på, at selvom deciderede garantier som E-mærket spiller en central 

rolle, kan følelsen af garanti, som Trustpilot eksempelvis kan bidrage til, være nok til at 

respondenten føler sig sikker i at handle med virksomheden. Virksomheder kan derfor drage fordel 

af at henvise til E-mærket eller Trustpilot, hvor forbrugerne på den måde nemt kan navigere i de 

garantier virksomheder har og deres omdømme blandt andre forbrugere. 

Den sidste relevante variable at vurdere er ‘informerende kommunikation’, der har en signifikant 

betydning for ‘tillid’ og ‘loyalitet’. Som det fremgår af den kvalitative analyse, er al 

kommunikation fra virksomheder ikke set som informerende kommunikation, hvorfor det er 

relevant at definere forskellen. Respondenterne fra den kvalitative analyse skelnede mellem 

informerende kommunikation, som de ofte selv havde opsøgt, eksempelvis nyhedsbreve, og data-

baseret kommunikation, også refereret til af Google som ”re-targeting” (Google b, 2021), som 

ofte var bannere fra nyligt besøgte hjemmesider. Den informerende kommunikation bestod ofte af 

nyhedsbreve, hvor nogle respondenter gav udtryk for, at det især var nyhedsbreve, som kom i 

intervaller, der passede dem eller de selv havde valgt, og indeholdt relevant information og ikke 

udelukkende tilbud eller andet salgsmateriale. 

Dette kunne indikere, jævnfør Jacobsens fire mindsets, at virksomheder, ved at anvende et rødt 

mindset, også kaldet ‘listen & learn’, eller et gult mindset, også kaldet ‘connect & collaborate’, 

kunne opnå en meget mere værdifuld relation til sine kunder (Jacobsen, 2020). Respondenterne i 

den kvalitative analyse gav udtryk for, at denne medbestemmelse var særlig værdifuld, og samtidig 

bidrog de gerne med data, hvis det resulterede i relevant kommunikation. I takt med at 

dataindsamling bliver mere begrænset gennem lovgivning og teknologiske tiltag, er det særlig 

interessant at forbrugere er mere villige til at dele deres data, hvis de modtager meningsfuld 

kommunikation som resultat af det. Denne data kan bidrage til andre dele af virksomheders 

effektivisering, eksempelvis ved at forstå, hvilke produkter kunderne er interesserede i, hvilket 

resulterer i at nyhedsbrevet bliver af endnu større værdi. Derudover kan e-mailadresser også bruges 

til at danne ’similar audiences’, hvor Google forklarer, at det er muligt at finde og målrette 

forbrugere med markedsføring, som har fællestræk med dem, som eksempelvis modtager 

nyhedsbrevet (Google c, 2021).  Ikke desto mindre oplevede respondenterne også, at nyhedsbreve 

kunne blive en irritation, da de modtog irrelevante tilbud, samt at de modtog nyhedsbrevene alt for 

ofte. Dette understøttes spørgeskemaet, hvor 67% af respondenterne svarer, at nyhedsbreve 
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indeholder for meget unødvendig information. Anbefalingerne for anvendelsen af nyhedsbreve er 

derfor at lytte til forbrugernes ønsker i forhold til indhold, samt være påpasselig med, hvor ofte 

der kommunikeres, da en overdrivelse kan skade forbrugerens værdi og gøre nyhedsbrevet til en 

irritation. 

Set ud fra de 4 mindsets kan det siges, at respondenterne i den kvalitative analyse ofte oplevede, 

at virksomheders kommunikation var baseret på et blåt ‘promote and sell’ mindset, hvor data i høj 

grad blev brugt til at målrette salgsorienteret markedsføring. I den reviderede referenceramme blev 

der fremlagt en hypotese om negativ sammenhæng mellem ‘salgsorienteret markedsføring’ og 

‘tillid’ og ‘loyalitet’. Den kvantitative analyse viste, at en sådan sammenhæng ikke kunne påvises. 

Til trods for at denne slagskommunikation var til irritation for respondenterne i den kvalitative 

analyse, kan anvendelsen af dette forklares ved en tilstedeværelse i kundernes beslutningsproces. 

I Customer Infinity Modellen indgår en fase ved navn ‘inspiration & consideration’, hvilket er 

den fase, hvor forbrugeren samler information om produkter, som kan tilfredsstille deres behov 

(Jacobsen, 2020). En tilstedeværelse i denne del af kunderejsen kan være vigtig, hvorfor denne 

salgsorienterede markedsføring, som målretter tidligere besøgende, kan ses som værende en del af 

et mål om at være ‘top of mind’ for forbrugeren (Kotler et al., 2016). En respondent forklarer 

effekten af disse reklamer som; ”Andre gange, når jeg så har set det (salgsorienteret 

markedsføring) et par gange, så går jeg måske ind og køber det. Og det er jo det de (virksomheder) 

gerne vil have” (Bilag 9). Uagtet at denne form for kommunikation er en irritation, kan det dermed 

have den ønskede effekt. 

Af den simple regressionsanalyse, hvor hver variabel er blevet vurderet enkeltvis for ‘tillid’, 

‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’, kan det det ses, at ‘personificering af indhold på hjemmeside’ og 

‘produktudvalg’ er signifikante. Til trods for ikke at være signifikante vurderet sammen med de 

andre variable i den multiple regressionsanalyse, kan disse to variable være værd at have med i 

sine strategiske overvejelser, da den simple regressionsanalyses resultat indikerer, at de kan have 

en positiv effekt. ‘Personificering af indhold på hjemmeside’ dækker over en hjemmesides evne 

til at specificere tilbud og indhold til den enkelte forbruger, baseret på data om forbrugeren, 

herunder købshistorik og interesser, samt andre relevante parametre. Dette er eksemplificeret i den 

kvalitative analyse ved anbefalinger vedrørende relaterede produkter eller favoritprodukter. 

Produktudvalg dækker over netbutikkens udvalg af varer, hvor dette viser, at respondenterne 
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værdsætter at have et stort sortiment at vælge ud fra. Det er derfor relevant for virksomheder at 

overveje, hvorvidt de tilbyder et tilpas bredt sortiment. 

Det kan være svært konkludere, hvilken rækkefølge disse strategiske tiltag skal implementeres ud 

fra, og hvor den største effekt opnås. Regressionsanalysen kan, ikke desto mindre, anvendes til at 

give et bud. I regressionsanalysen blev det konkluderet, at både ‘tillid’ og ‘tilfredshed’ var 

signifikant for ‘loyalitet’, hvoraf ‘tillid’ havde den største enkelte effekt på ‘loyalitet’. Med alder 

som kontrolvariabel ændrede dette sig ikke, hvor ‘tillid’ forblev den mest betydningsfulde variabel 

overfor <=30-gruppen, og kun blev mere betydningsfuld for >=31-gruppen. Det kan derfor siges, 

på tværs af alle aldersgrupper i nærværende afhandlings datamateriale, at selvom ‘tillid’ og 

‘tilfredshed’ begge skal vurderes, vil den største effekt for ‘loyalitet’ kunne opnås ved tiltag rettet 

mod at skabe ‘tillid’. Dette gør sig gældende for alle de strategiske anbefalinger, da 

regressionsanalysen med alder som kontrolvariabel ikke viste, at der var en signifikant forskel på, 

hvad de forskellige grupper værdsatte i relation til ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’. 

14.1 Segmenterings-strategiske anbefalinger 

Af klyngeanalysen fremgår det at klynge 1, også kaldet “Det værdibaserede segment”, som af 

nærværende afhandlings datamateriale udgør det største segment, især fokuser på ‘image’ og 

‘bæredygtighed’, samt ‘flow-oplevelse’, ‘levering/returnering’ og ‘garanti’, hvilket også er delvist 

signifikant for de andre segmenter. Dette indikerer at segmentet især fokuserer på de værdier som 

virksomheder, de handler med, baserer sig på. For at holde på dette segment kan der med fordel 

fokuseres på ‘bæredygtighed’, både i produktudvalg, men også i andre aspekter af virksomheden, 

hvor det kan give mening. Dette kan knyttes til virksomheden ‘image’, hvilket dette segment har 

som den højest scorende variabel. Derudover understreger størrelsen af dette segment, at hvis en 

lignende tendens gør sig gældende i den generelle målgruppe, er ‘image’ en særlig vigtig faktor at 

være opmærksom på. 

For klynge 2, også kaldet “Skeptikerne”, som er den mindste af de 3 klynger, er værdierne generelt 

lave. Det kan være svært at målrette dette segment specifikt, da der ikke er nogen enkelt variabel, 

som har en stor betydning og er specifikt for dem. Dette segment kan, ikke desto mindre, give et 

indblik i, hvad de mest skeptiske forbrugere fokuserer på, når de handler på nettet. Det mest 

betydningsfulde for dette segment er ‘levering/returnering’, ‘image’ og ‘flow-oplevelse’¸ hvormed 

der skal fokuseres på at opretholde image, som ved klynge 1, men samtidig også have en let 
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anvendelig og overskuelig hjemmeside, samt klare processer for levering og returnering. Der skal, 

med andre ord, fokuseres på at have de basale elementer på plads, da dette segment ikke fokuserer 

på andet end at de kan stole på virksomhed, at hjemmesiden er let at anvende, og at de får deres 

produkter og kan returnere dem. 

Som det fremgår af klyngeanalysen, er klynge 3, også kaldet “Det relationsbaserede segment”, 

det næst største segment i datamaterialet og deler mange ligheder med klynge 1. Den væsentligste 

forskel ligger i variablen ‘informerende kommunikation’. For dette segment er ‘informerende 

kommunikation’ den mest betydningsfulde variabel, hvilket indikerer, at de respondenter i den 

kvalitative analyse, som oplevede stor værdi af at modtage nyhedsbreve, kan være en del af en 

større tendens. Ved at fokusere på at anvende nyhedsbreve, og på den måde indgå i en mere aktiv 

relation med forbrugerne, kan dette segment fastholdes mest effektivt. Dette indikerer, at hvis en 

virksomhed kan opnå en sådan relation til sine forbrugere, er det et effektivt medie, som muliggør 

kommunikation fra virksomheden, og som samtidig giver stor værdi for forbrugeren. For dette 

segment skal der dermed fokuseres på at opretholde de andre variable, herunder ‘image’, 

‘levering/returnering’ og ‘bæredygtighed’, og derudover fastholde og drive den informerende 

kommunikation, eksempelvis gennem nyhedsbreve. 

15. Diskussion 

Følgende afsnit har til formål at diskutere afhandlingens forskellige resultater, analyser og metoder 

som tilsammen har tilvejebragt viden, som er anvendt til at besvare afhandlingens 

problemformulering. Diskussionen opdeles i to underafsnit, hvor der startende vil diskuteres, 

hvilke konsekvenser den metodiske tilgang har haft for undersøgelsen, og hvilke eventuelle 

begrænsninger dette har medført i forhold til afhandlingens resultater. Dernæst vil et afsnit 

diskutere loyalitetsbegrebet i en nethandelskontekst, og efter konklusionen vil der følge en 

perspektivering omkring anbefalinger til fremtidige undersøgelser, der kan foretages inden for 

nethandelsbranchen. 

15.1 Afhandlingens begrænsninger  

I den kvalitative og kvantitative undersøgelse er der foretaget flere metodiske valg, som 

uundgåeligt har haft konsekvenser for afhandlingens resultater. I den kvalitative undersøgelse blev 

der foretaget dybdegående interviews, men denne form for interviews kunne fordelagtigt være 
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suppleret med et fokusgruppeinterview, som i højere grad gør det muligt at skabe en synergieffekt, 

hvilket kunne have tilført andre indsigter og ny information omkring det undersøgte felt 

(Andersen, 2014). Fordelen ved et fokusgruppeinterview ville være, at det muligvis kunne få flere 

forskellige synspunkter frem vedrørende det undersøgte emne, end det ville på et individuelt 

niveau, da respondenternes personlige synspunkter kan inspirere andre respondenter til at komme 

med støttende eller modstridende svar (Andersen, 2014). De forskellige synspunkter fra 

respondenterne ville sandsynligvis skabe interessante diskussioner blandt respondenterne, som 

kunne bidrage til en øget viden omkring, hvilke parametre som har en indflydelse på 

respondenternes adfærd, når de handler på nettet. 

I den kvantitative undersøgelse blev det forsøgt at indsamle data så objektivt og repræsentativt 

som muligt, men det erkendes, at den indsamlede data ikke er repræsentativt for målpopulationen. 

Dette kan skyldes, at spørgeskemaet er sendt ud i undersøgernes omgangskreds og den 

tidsbegrænsede periode, der har været til at indsamle datamaterialet. I undersøgelsen er der en 

overrepræsentation af den yngre del af den danske befolkning, som er bosat i hovedstaden og har 

et højt uddannelsesniveau, hvilket reducerer undersøgelsens generaliserbarhed. Endvidere kan 

overrepræsentationen være årsagen til, at der ikke blev fundet mere signifikante forskelle i 

klyngeanalysen og segmenteringen af respondenterne.  Da afhandlingen ikke er repræsentativ ud 

fra flere demografiske variable, kan klyngeanalysen findes begrænset, da overrepræsentationen af 

yngre respondenter kan gøre det vanskeligt at vurdere, om der reelt set er en forskel mellem de 

unge og de ældres adfærd, når de handler på nettet. Omvendt kan klyngeanalysen muligvis være 

en indikator for, at der ikke er den store forskel blandt segmenterne i populationen, både adfærds- 

og holdningsmæssigt inden for nethandel.  

Det kvantitative datamateriale kan findes begrænset i forhold til en række spørgsmål i 

spørgeskemaet, herunder spørgsmål relateret til henholdsvis ‘loyalitet’ og ‘bæredygtighed’. Det 

kunne være interessant at formulere spørgsmålene relateret til ‘loyalitet’ anderledes, så 

loyalitetsbegrebet blev delt op i spørgsmål, som relaterede sig til henholdsvis adfærds- og 

attitudeloyalitet. Ved at dele loyalitetsbegrebet i adfærd og attitude, ville det være muligt at 

undersøge, hvilke parametre som har den største indflydelse på skabelsen af enten adfærds- eller 

attitudeloyalitet. Endvidere kunne det muligvis være fordelagtigt at have formuleret spørgsmålene 

relateret til ‘bæredygtighed’ anderledes, da spørgsmålene omkring dette emne er stillet på et 
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overordnet niveau, hvilket kan gøre det sværere for respondenterne at tage stilling til 

spørgsmålene. Bæredygtighed indebærer mange aspekter, og det kunne derfor have været 

fordelagtigt at opdele bæredygtighedsspørgsmålene ud fra nogle af FN’s 17 verdensmål for 

bæredygtighed (FN, 2015). Ved at formulere flere af spørgsmålene ud fra nogle af FN’s 17 

verdensmål kunne det sandsynligvis gøre det nemmere for respondenterne at forstå og forholde 

sig til spørgsmålene i spørgeskemaet. Herudover kunne det muligvis give nogle interessante 

indsigter om, hvorvidt der er bestemte elementer af bæredygtighed, som har en effekt på 

forbrugernes adfærd, når de handler på nettet.  

Nærværende afhandling har udelukkende fokuseret på nethandel på et overordnet brancheniveau, 

hvilket betyder, at der ikke er foretaget undersøgelser på et produkt- eller brandniveau. Dette valg 

er bevidst foretaget for at kunne klarlægge generelle indsigter om nethandel. At afhandlingen 

betragter nethandelsbranchen på et overordnet niveau, betyder at undersøgelsen ikke får afdækket 

om der er forskel på, hvad respondenterne vægter højt inden for forskellige produktkategorier. 

Hvis der under den kvalitative- og kvantitative undersøgelse blev spurgt ind til en konkret 

produktkategori, eksempelvis at handle dagligvarer eller mobiltelefoner på nettet, ville det 

muligvis have været nemmere for respondenterne at forholde sig til spørgsmålene i den kvalitative- 

og kvantitative undersøgelse og samtidig give indsigter om, hvad respondenterne vægter højt inden 

for den specifikke produktkategori. Da undersøgelsen udelukkende beskæftiger sig med nethandel 

på et overordnet niveau, kan det ikke udelukkes, at der i specifikke brancher kan forekomme andre 

sammenhænge i relation til ‘tillid’, ‘tilfredshed’ og ‘loyalitet’. 

På baggrund af alle de nævnte begrænsninger i undersøgelsen kan det diskuteres, om resultaterne 

i nærværende afhandling kun er indikationer på den eksakte virkelighed. At resultaterne muligvis 

kun er indikationer på den eksakte virkelighed, var forventet, og er ligeledes i overensstemmelse 

med valget af det neopositivistiske paradigme, som understreger, at det er vanskeligt afdække den 

eksakte virkelighed, da virkeligheden erkendes ud fra en modificeret objektivitet.  

15.2 Problematisering af loyalitet ved nethandel 

I nærværende afhandling er begrebet ‘loyalitet’ blevet behandlet ud fra en antagelse om, at 

forbrugeren kan planlægge at foretage køb ud fra bestemte kriterier ved en netbutik. I denne 

sammenhæng er det relevant at diskutere, hvorvidt nethandel kan medføre udfordringer i 

forbindelse med at planlægge en loyal adfærd. 
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Ser man på forskningen omkring adfærd, vil én tilgang være baseret på Theory of Planned 

Behavior, fremlagt af Azjen (1991). Teorien baserer sig på, at planlagt adfærd består af ‘intention’, 

som endvidere er dannet af ‘attitude toward the behavior’, ‘subjective norm’ og ‘perceived 

behavioral control’ (Azjen, 1991).  ’Attitude toward the behavior’ skal ses om den altovervejende 

opfattelse af adfærden, eksempelvis som værende enten favorabel eller ej, hvilket er tæt knyttet 

med ’subjective norm‘, som er den opfattede mening, den sociale omverden har af adfærden. 

’Perceived behavioral control’ skal ses som individets egen opfattelse af, hvorvidt de besidder 

evnerne, som adfærden kræver. Denne teori baserer sig dermed på en antagelse om, at adfærd er 

planlagt, og at individet er bevidst om de valg, de foretager sig (Azjen, 1991). 

Kritikere af Theory of Planned Behavior vil påpege, at ikke al menneskelig adfærd er planlagt, og 

selv hvis forbrugere foretager køb samme steder, kan det være et resultat af vane, og ikke 

nødvendigvis aktive beslutninger (Solomon, 2017). Solomon (2017) argumenterer for, at selvom 

nogle køb kan være resultat af en aktiv beslutning om at være loyal overfor en bestemt virksomhed, 

er der også mulighed for, at det handler om at minimere ressourceforbruget i forbindelse med at 

skulle tage beslutningen. Dette gøres ved, at forbrugeren vender tilbage til tidligere anvendte 

virksomheder uden at overveje andre muligheder (Solomon, 2017). Dette ville adskille sig fra 

planlagt adfærd om at være loyal, da det ikke nødvendigvis er et aktivt tilvalg af en virksomhed, 

men i højere grad er en måde, hvorpå forbrugeren gør valget lettere ved ikke at skulle foretage en 

større informationssøgning. 

Solomon (2017) påpeger, at udover de aktive valg forbrugere tager, hvad enten det er aktiv loyalitet 

eller passivt vanekøb, er der også store dele af menneskelig adfærd, som styres af ubevidste 

processer. Solomon (2017) beskriver et studie, hvor en vinforretning spillede fransk musik én dag 

og tysk musik en anden dag, og hvor resultatet var, at folk købte mere vin fra den nationalitet som 

musikken kom fra, samt at de efterfølgende ikke havde tænkt over det (Solomon, 2017). Der findes 

talrige eksempler på påvirkninger af det ubevidste, ofte refereret til som ’priming’ eller ’nudging‘ 

(Solomon, 2017). Dette kan ske ved, at noget er designet til at udnytte en ubevidst tankeproces, 

hvormed individet ikke er klar over, at nogle af de mentale ”tommelfingerregler” de anvender i 

deres hverdag, for ikke at skulle tage stilling til alt, bliver udnyttet til at få dem til at tage en 

beslutning (Solomon, 2017).  
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Vanekøb og påvirkninger af forbrugernes ubevidste tankeprocesser leder til overvejelser om, 

hvorvidt nethandel er mere eller mindre tilbøjeligt til at udfordre idéen om loyale forbrugere. Som 

det fremgik af den kvalitative analyse, indgik medierende platforme som Google, Trustpilot, 

Pricerunner, hjemmesider der leder videre til andre hjemmesider, i mange respondenternes 

købsprocesser. Der er dermed kommet flere led i købsprocessen, og samtidig kan disse platformes 

søgeresultater påvirkes ved forskellige optimeringer fra virksomhedernes side, også kendt som 

’search engine optimization’ (SEO) (Google d, 2021). Samtidig har nethandel gjort det nemmere 

for forbrugerne at prøve nye muligheder, hvor de kan teste andre netbutikker end deres foretrukne 

ved få klik, og hurtigt danne et overblik over konkurrerende virksomheders omdømme gennem 

Trustpilot og lignende.  

En anden udfordring for loyalitet ved nethandel, set ud fra “Theory of Planned Behavior” (Azjen, 

1991), er i relation til begrebet “perceived behavioral control”. Dette begreb indikerer, at individet 

vurderer, at de har de påkrævede evner for at foretage den omtalte handling. Ved nethandel dækker 

dette over, at individet vurderer, at de har kompetencerne til at vælge at være loyale overfor en 

netbutik. For nogle forbrugere kan det diskuteres, hvorvidt de besidder de nødvendige evner til at 

foretage et sådan valg, hvilket eksempelvis kunne være ældre forbrugere. Dette ville indikere, at 

nogle forbrugere, med udgangspunkt i “Theory of Planned Behavior”, ikke har mulighed for at 

vælge at være loyale. 

16. Konklusion 

Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvordan virksomheder kan anvende netbutikker, 

samt dertilhørende teknologiske muligheder og CRM, til at øge loyaliteten blandt deres forbrugere. 

Hertil var formålet at finde de mest værdiskabende faktorer for forbrugere i relation til deres brug 

af nethandel for dermed at kunne anbefale, hvordan virksomheder bedst muligt prioriterer deres 

ressourcer. Til at afdække dette blev der taget udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan kan virksomheder bedst benytte nethandel, samt dertilhørende teknologiske 

muligheder og CRM, til at skabe loyalitet? 

For at præsentere en fyldestgørende besvarelse af problemformuleringen blev der taget 

udgangspunkt i fire underspørgsmål, hvor besvarelserne af disse tilsammen udgør svaret på 

problemformuleringen. 
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Af afhandlingens teoriafsnit blev det undersøgt, gennem den eksisterende litteratur om 

kunderelationer og nethandel, hvad der kendetegner relationen mellem kunde og virksomhed i en 

nethandels kontekst. Med ECSI/EPSI og STL som grundlæggende modeller for sammenhængene 

i forhold til loyalitet, blev der identificeret teori om relevansen af tillid, garanti, oplevelse med 

hjemmeside, efterkøbsoplevelse, dataetik og servicekvalitet, hvilket blev opsummeret i en 

referenceramme. Ud fra den teoretiske referenceramme kan det siges, at relationen mellem 

virksomhed og forbruger centrerer sig om loyalitet, hvoraf to af de mest indflydelsesrige faktorer 

er ‘tilfredshed’ og ‘tillid’. ‘Tilfredshed’, ‘tillid’ og ‘loyalitet’ bliver videre påvirket af 

virksomhedens image, den oplevelse forbrugeren har med hjemmesiden, de garantier 

virksomheder giver, samt virksomhedens dataetik og forbrugerens efterkøbsoplevelse.  

For at validere den teoretiske undersøgelse blev der foretaget otte dybdeinterviews. Her var 

formålet at anvende et udsnit af forbrugere til at vurdere, hvorvidt referencerammen var 

fyldestgørende til at forklare relationen mellem forbruger og virksomhed, eller om der var 

elementer som var blevet overset eller manglede nuancering. Gennem disse interviews blev det 

tydeligt, at det var hensigtsmæssigt at fjerne nogle elementer fra referencerammen, samt nuancere 

og tilføje andre. De elementer, som blev fjernet, var ‘BST’ og ‘dataetik’, da det blev tydeligt, at 

dette ikke var relevant for respondenterne. ‘Efterkøbsoplevelse’ og ‘servicekvalitet’ blev 

nuanceret, hvor de blev delt i ‘personificering af indhold på hjemmeside’, ‘salgsorienteret 

markedsføring’, ‘informerende kommunikation’ og ‘levering/returnering’. Derudover blev der 

indført to nye elementer i form af ‘bæredygtighed’ og ‘produktudvalg’, da der var flere 

respondenter, som gav udtryk for, at dette var relevant for deres overvejelser. 

Baseret på analyser fra relevante brancheorganisationer og teorier omkring forbrugeradfærd var 

der en antagelse om, at sociodemografiske variable kunne have en indflydelse på udfaldet af 

regressionsanalysen. Der blev derfor inkluderet spørgsmål relateret til alder, køn, 

husstandsstørrelse, samt nethandels præferencer og brug af nettet generelt. Imod forventningen 

kunne der ikke identificeres nogen signifikant forskel på regressionsanalysens fund med 

udgangspunkt i disse sociodemografiske variable. Det konkluderes dermed, at ud fra nærværende 

datasæt kan der ikke siges at være signifikant forskel på respondenterne baseret på nogen 

sociodemografisk variabel, men med forbehold for, at et mere repræsentativt datasæt kunne ændre 

udfaldet. 
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Ud fra regressionsanalysen blev det tydeligt, at på et overordnet niveau havde ‘tillid’ og 

‘tilfredshed’ signifikant betydning for ‘loyalitet’, hvor ‘tillid’ havde den største effekt. Af de 

undersøgte variable var det ‘image’, ‘levering/returnering’, ‘flow-oplevelse’, ‘garanti’ og 

‘informerende kommunikation’, som var de vigtigste variable at fokusere på. Især ‘image’ og 

‘informerende kommunikation’ var af særlig interesse, da de to mest værdifulde klynger fra 

klyngeanalysen havde henholdsvis ‘image’ eller ‘informerende kommunikation’ som mest 

betydningsfulde variabel. Derudover var ‘informerende kommunikation’ interessant, da der var 

betydeligt potentiale for forbedring, hvor næsten to ud af tre respondenter mente, at de modtog for 

meget irrelevant indhold. Dette indikerede, at selvom dele af respondenterne opsøgte en relation 

med virksomheden, oplevede de et ’promote & sell’-mindset, hvor de efterspurgte en mere lyttende 

og lærende relation fra virksomhederne. Til trods for ikke at være signifikant, når der blev taget 

højde for alle andre variable, var ‘personificering af indhold på hjemmeside’ og ‘produktudvalg’ 

begge signifikante når de blev betragtet alene, hvorfor de også vurderes til at være værd at have 

med i de strategiske overvejelser. 

Baseret på nærværende afhandling kan det derfor konkluderes, at virksomheder bedst benytter 

nethandel til at skabe loyalitet, når de fokuserer på oplevelsen med hjemmesiden, hvor forbrugerne 

søger en overskuelig netbutik, samt de garantier virksomheden stiller forbrugeren, eksempelvis 

ved brug af E-mærket. Dernæst er det vigtigt at have klare processer for levering og returnering af 

varer, hvor forbrugerne især har fokus på, at det skal være nemt. Derudover er det centralt at 

opretholde virksomhedens image, hvor eksempelvis Trustpilot vurderes til at være et vigtigt 

redskab for forbrugerne til at vurdere virksomhedens omdømme. Forbrugerne er villige til at indgå 

i en relation med virksomheden, eksempelvis gennem nyhedsbreve, men relationen skal bringe 

information af relevans og fokusere på forbrugerens behov og må ikke bruges udelukkende som 

en salgskanal, da det er det informerende element, som skaber værdi. 

17. Perspektivering 

Undervejs i arbejdet på nærværende afhandling, er det blevet tydeligt, at der findes supplerende 

undersøgelser omkring emnet nethandel, som kunne være interessante at undersøge. Det første 

emne, som måske åbner for flere emner, er hvorvidt produktkategorien har signifikant betydning 

for, hvad forbrugeren anser som værende loyalitetsskabende. Hvor denne afhandling har undersøgt 

nethandel på et generelt makro-niveau, kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt der er 
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større afvigelser fra nærværende undersøgelses fund, når der fokuseres på enkelte brancher. Hvor 

det fremstår selvsigende, at der er forskel mellem, hvordan forbrugeren foretrækker at handle 

eksempelvis dagligvarer og dyre urer med henblik på fysiske butikker og serviceniveau, er det 

interessant at overveje, hvorvidt samme forskel eksisterer blandt nethandel. Ligeledes er det 

interessant at overveje, hvorvidt loyalitetsbegrebet bliver yderligere udfordret blandt bestemte 

brancher inden for nethandel, eksempelvis blandt dyre produkter eller andre produktkategorier, 

hvor køb ikke foretages ofte. 

Til trods for at nærværende afhandling ikke har kunne identificere signifikante forskelle mellem 

forskellige aldersgruppers præferencer, vurderes det til at være interessant at undersøge, hvorvidt 

der kan identificeres forskelle. Dette vurderes til at være interessant at undersøge, da 

brancheorganisationer, som Dansk Erhverv, og teoretikere, som Jacobsen (2020), indikerer, at den 

nye generation af forbrugere vil være signifikant anderledes fra ældre forbrugere (Dansk Erhverv, 

2019; Jacobsen, 2020). En undersøgelse af dette ville forudsætte en mere ligelig fordeling af alder, 

end denne afhandling har frembragt. Samtidig vurderes der at være signifikant forskel på den 

teknologi individer er vokset op med, hvis de er født fra 1990, også kendt som digitalt indfødte, 

og den teknologi individer vokser op med den dag i dag. Der kan derfor spekuleres i, hvorvidt 

begrebet ’digitalt indfødte’ dækker overfor bred en gruppe, og om det kan være gavnligt at foretage 

yderligere opdeling mellem generationerne. 

Som det fremgår af ovenstående anbefalinger, samt regressionsanalysen, blev det konkluderet, at 

respondenterne værdsatte ‘informerende kommunikation’, som var signifikant for både ‘tillid’ og 

‘loyalitet’. I nærværende afhandling har denne kommunikation primært omhandlet nyhedsbreve, 

men det vurderes til at være interessant at undersøge, hvorvidt andre formater kan have samme 

effekt, og om det overordnet handler om indholdet i kommunikationen, og ikke nødvendigvis selve 

formatet. Dette er interessant at vurdere, da det indikerer, at frem for salgsorienteret 

markedsføring, som var et irritationsmoment for nogle respondenter i den kvalitative analyse, kan 

informerende kommunikation være en værdiskabende relation mellem virksomhed og forbruger. 

Af klyngeanalysen blev det også tydeligt, at de respondenter, som værdsatte denne relation, gjorde 

det i en sådan grad, at det blev et af de mest betydningsfulde elementer for dem. Det kan dermed 

ses som et effektivt tiltag til at vedligeholde relationen til forbrugerne, hvilket fordrer yderligere 

undersøgelse. 
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Bilag 1 – Spørgeguide til dybdegående interviews 

Basal info (loyalitet, tilfredshed) 

• Navn, alder, køn, job 

• Vil du beskrive dig selv som en der bruger meget teknologi i din hverdag? 

• Hvad bruger du af forskellig teknologi? 

• Sociale medier? 

• IT på arbejdet? 

• Er meget på telefonen? 

• Hvor meget mener du selv du handler på nettet? 

• Har det udviklet sig i de seneste år? 

• Hvis ja eller nej, hvorfor? 

• Er der nogen bestemt butik du køber meget af på nettet? 

• Hvorfor lige dem/ eller det produkt? 

• Er der noget specifikt virksomheden gør, der får dig til at vende tilbage? 

• Er der noget produkt du ikke vil købe på nettet? 

• Hvorfor lige det produkt? 

• Hvis du kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er så det vigtigste for dit 

valg? 

• Er det udvalget af varer, prisen, erfaring med hjemmesiden eller noget fjerde? 

• Hvordan ser du din fremtidige brug af internethandel (mere eller mindre)? 

• Hvorfor? 

(Herefter bevæger vi os over i de forskellige punkter i referencerammen overfor tillid, tilfredshed 

og loyalitet. Vi starter med tingene før køb, hvilket kunne være Broad-scope trust og image, så 

videre til købsoplevelse med flow og servicekvalitet og så efterkøbsoplevelse til sidst) 

Broad-scope trust 

• Hvad er dit syn på den generelle tech-branche? (Google, Facebook, Apple, 

Amazon) 
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• Har du tillid til den branche? 

• Stoler du på, at de behandler din data ordentligt? 

• Tænker du over, at der bliver samlet data om dig? 

• Mener du, at de er ansvarlige ift. den magt de besidder? 

• Påvirker det dig, når der eksempelvis er sager omkring de store tech-virksomheder? 

• Facebook har været involveret i data-skandaler 

• Google har været tiltalt for at være konkurrenceforvridende 

• Tænker du over de her ting, når du bruger deres produkter? 

• Påvirker det din adfærd på nettet generelt, når du hører om de her skandaler? 

• Holdet det dig fra at bruge flere teknologiske muligheder, at nogen af dem 

har været involveret i de her skandaler? 

Image 

• Går du op det image/brand en virksomhed har, når du handler med dem på nettet? 

• Køber du primært varer hos virksomheder, som du har en klar opfattelse af? 

• Betyder de værdier, som virksomheden står for, noget for om du handler med dem 

på nettet? 

• Har du mere tillid til de netbutikker, som har et klart brand/image? 

• Ville du betale mere for at handle med en virksomhed, som står for noget du 

værdsætter?  

• Når du tænker på image/brand blandt netbutikker, tænker du så primært teknologi, 

eller overvejer du også andre faktorer? 

• Er du mere loyal overfor de brands, som du kan lide, selv hvis du kan få et 

tilsvarende produkt billigere? 

• Føler du, at netbutikker er meget ensartede i deres image eller kan du nemt 

differentiere mellem dem? 

• Er der brand meget ens? 

• Fokuserer de på de samme ting? 

• Føler du, at der er nogle netbutikker som adskiller sig fra andre? 

Garanti 



Side 131 af 271 

 

• Er garanti noget du leder efter og bliver overbevist af, når du handler på nettet? 

• F.eks. E-mærket?  

• Eller tager du virksomhedens ord for det? 

• Hvis ja - stoler du på alle virksomheder? 

• Hvis nej - hvad skal der til, for at overbevise dig om, at man kan handle med 

en butik, hvis du ikke kender den i forvejen? 

• Forhindrer det dig i at købe på nettet, hvis at en virksomhed ikke har en garanti? 

• Hvis en virksomhed, som du ikke kender, f.eks. er E-mærket, gør det så, at du stoler 

mere på deres produkt?  

• Kunne du finde på at købe noget fra en virksomhed du ikke kendte, hvis den 

var E-mærket?  

• Betaler du gerne mere for et produkt, hvis den virksomhed du køber hos har en 

garanti? 

• Er en garanti for dig, når du har noget som f.eks. E-mærket eller tager du også dine 

venner og families ord for pålydende ift. at shoppe på nettet? 

Flow 

• Når du handler på en hjemmeside, hvad er så det vigtigste for, at du har en god 

oplevelse?  

• Er det, at det er nemt at finde rundt på, eller at du ikke bliver afbrudt af alle mulige 

tilbud eller noget tredje?  

• På de hjemmesider, hvor du handler, oplever du så, at du nemt kan få klaret dit mål 

om at købe noget specifikt? 

• Gør designet af en hjemmeside noget for, om du stoler mere på en hjemmeside? 

• Hvis en hjemmeside ser professionel ud, er du så mere villig til at købe noget? 

• Hvad er nogle af de netbutikker, som du synes fungerer bedst? 

• Hvad er det ved den bestemte netbutik, som giver dig en god oplevelse? 

Servicekvalitet 

• Når du handler på en hjemmeside, foretrækker du så, at de produkter du ser eller 

bliver tilbudt, passer til dig? 
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• Hvis du nu handler meget på en hjemmeside, vil den nogen gange kende din 

historik. F.eks. dagligvarer på Nemlig eller tøjstørrelser på Zalando. Er det noget 

som giver dig en bedre oplevelse med siden? 

• Er du villig til at give en hjemmeside den slags informationer, hvis den kan bruge 

det til at forbedre tilbud til dig? 

• Når du kommer ind på netbutik, hvor den spørger om cookie-tilladelse, hvad plejer 

du at svare? 

• Er det noget du aktivt tænker over? 

• Har du en bestemt holdning til, hvorvidt cookies eller lign. er okay? 

• Kan det få dig til at genoverveje en hjemmeside, hvis den kræver cookies? 

• Hvis en netbutik forklarer, hvad den bruger cookies til, ville du så være mere villig 

til at give tilladelse? 

• Hvis ja eller nej, hvorfor? 

Efterkøbsoplevelse  

• Når du har foretaget et køb på nettet, hvad er så vigtigt fra virksomhedens side? 

• Hurtig information om levering, information om brug af produktet eller noget 

tredje? 

• Har du haft tilmeldt dig nyhedsbreve fra virksomheder du handler med? 

• Hvis ja, eller nej, hvorfor? 

• Har du haft frameldt dig et nyhedsbrev? 

• Hvis ja, hvorfor? 

• Er der noget, du efterspørger, som du ikke har oplevet at virksomheder tilbyder 

efter du har købt produktet?  

• Foretrækker du kontakt efter køb (fx sociale medier, nyhedsbreve m.m.), hvis det 

er relevant for dit køb (opdateringer eller komplementære produkter)? 

• Følger du ofte de virksomheder, som du køber fra på sociale medier? 

• Er data-etik noget du overvejer efter et køb? 

• Tænker du over, hvor længe de opbevarer information eller hvordan det bliver 

brugt?  

• Er det noget information du føler du har adgang til? 
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Bilag 2 – Interview – Ida 

(Int = interviewer) 

Int: Vi skal snakke lidt om nethandel ift. mit speciale. Jeg har en guide til de forskellige emner, og 

skal nok sørge for, at vi kommer omkring alle de relevante emner. Jeg kommer også til at spørge 

lidt ind til nogle af de ting, du siger, og det kan være jeg skriver lidt ned undervejs. Til at starte 

med må du gerne lige sige dit navn, alder og hvad du arbejder med. 

Ida: Jeg hedder Ida, jeg er 25 år og arbejder hos Nemlig. Jeg arbejder i deres transport og logistik 

afdeling. 

Int: Hvis man kigger på nethandel og teknologi generelt, hvordan vil du så se dig eget forbrug? 

Bruger du det meget eller lidt? 

Ida: Medium vil jeg tro. 

Int: Du er måske på nogle forskellige sociale medier og lignende? 

Ida: ja, jeg er på instagram og Facebook. Og en lille smule snapchat, men primært Facebook og 

Instagram. 

Int: Hvis man så kigger på dit arbejde, bruger du så meget teknologi i din hverdag? 

Ida: Det meste foregår på computeren. 

Int: Hvis man ser på handel på nettet, vil du så mene, at du er en der handler meget på nettet eller 

lidt på nettet, eller hvordan ser du det selv? 

Ida: Jeg synes ikke jeg handler specielt meget på nettet. 

Int: Har det udviklet sig inden for de seneste par år? 

Ida: I forbindelse med Corona har jeg købt væsentligt mere ind på nettet.  

Int: Og før det? 

Ida: Der købte jeg stort set aldrig på nettet. 

Int: Er der en bestemt grund? 
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Ida: Jeg synes det er bedst at kunne se tingene fysisk, inde jeg køber dem. Og så er der det her med 

retur på nethandel, det synes jeg ikke er særlig fedt.  

Int: Og hvad med ikke-fysiske ting, som rejser, hotelophold? 

Ida: Det kan man jo næsten kun købe på nettet, så det køber jeg selvfølgelig via nethandel. 

Int: Når du vælger at handle på nettet, er der nogle bestemte butikker, som du ofte køber hos? 

Ida: Lige nu handler jeg ret meget på Nemlig.  

Int: Er der noget bestemt som har gjort, at du vælger at handle dagligvarer på nettet? 

Ida: Det er fordi jeg hader at handle fysisk, jeg hader at gå i fysiske dagligvarer butikker.  

Int: Er det sådan generelt eller er det pga. Corona? 

Ida: Det er lidt en blanding. Lige nu synes jeg ikke det er så fedt at handle i fysiske butikker, fordi 

der er mange mennesker dernede og det er en risiko. Men generelt synes jeg ikke det er så fedt, 

fordi man skal bruge tid på at transportere sig derned, gå rundt og så er det bøvlet med kasse og 

man skal stå i kø, og så skulle hjem igen med alle sine varer.  

Int: Føler du det var en satsning at gå i gang med at købe på nettet? 

Ida: Jeg synes det kom meget naturligt at købe på nettet.  

Int: Hvis man kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er det så der gør, at du vælger at 

handle på Nemlig eksempelvis? 

Ida: Når man kigger på dagligvarer på nettet, så er de (Nemlig.com) de største på markedet. Det 

er dem jeg er blevet mest bekendt med gennem reklamer og markedsføring. Det er dem som er 

mest synlige i billedet. I og med, at jeg også arbejder hos Nemlig, så vil jeg jo gerne prøve at støtte 

det og se hvad det er vi tilbyder. Men jeg har også prøvet at kigge rundt på andre udbydere, og det 

er bare ikke det samme. Der betyder det ret meget for mig, at Nemlig har været på markedet i lang 

tid, så de ved, hvad kunderne gerne vil have. De er også enormt udviklede på alt i deres forretning, 

både med hvordan de præsenterer varerne, favoritvarer og leveringsintervaller. De er meget 

dygtige mht. at de forskellige elementer. 
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Int: Så det er ikke en specifikt ting, der gør at du vælger dem, det er hele spektret af, hvad de 

tilbyder? Det er både deres navn og omdømme, som du kender det fra reklamer, som måske giver 

noget sikkerhed, og så er det teknologien? Det er hele oplevelsen? 

Ida: Ja, jeg tror også meget, det er, fordi deres hjemmeside er enormt overskuelig. Den er meget 

let at finde rundt i. Hvor andre hjemmesider jeg har prøvet i forbindelse med dagligvarehandel, 

det har været noget af en jungle. Eksempelvis med dårlige billeder, og generelt var oplevelserne 

bare dårlige.  

Int: Nu bevæger vi os lidt mere over i nogle af de specifikke emner, som vi har valgt at undersøge 

i afhandlingen. Hvis man nu kigger på teknologi-branchen som helhed, det er selvfølgelig op til 

en selv, hvordan man kæder virksomhederne sammen, men hvad er dit syn sådan på den generelle 

teknologi branche? Her tænker vi måske store danske virksomheder som Nemlig, men også 

internationale som Google, Facebook, Amazon osv.? 

Ida: Jeg har sådan rimelig meget tillid til dem.  

Int: Så du stoler på, at de behandler dine data ordentligt? 

Ida: Ja, det synes jeg. 

Int: Nu har der været forskellige skandaler med de her tech-virksomheder, især Facebook og 

Google, er det noget du tænker over når du bruger deres services? 

Ida: Næh, jeg tror jeg har ret stor tillid til, at de behandler mine data ordentligt, fordi der er ret 

mange retningslinjer på området, også fra EU. Det gør, at de ikke kan gøre hvad som helst. Men 

jeg er også bevidst om, at de bruger mine data til at målrette ting mod mig, men det er ikke 

nødvendigvis en dårlig ting.  

Int: Men påvirker det dig, når der er de her skandaler? Du havde måske Facebook tilbage dengang 

med Cambridge Analytica skandalen? 

Ida: Nej, jeg synes da jeg tænker over det, men jeg tænker måske også, at det ikke rammer mig. 

Int: Når man så hører om de her skandaler, påvirker det så hvordan, du ser på andre lignende 

virksomheder? 

Ida: Nej, jeg kæder dem ikke sammen.  



Side 136 af 271 

 

Int: Hvis man så dykker ned i de enkelte virksomheder du vælger at handle med, går du så meget 

op i, at de har et image, altså at du ved, hvad virksomheden står for? Eller er det andre ting, som 

er afgørende for, at du vælger dem? 

Ida: Det er ikke nødvendigvis på baggrund af det de står for, ellers deres mål, at jeg handler hos 

dem. Det er mere det de kan give mig. 

Int: Så det er mere selve produktet end navnet? 

Ida: Ja. 

Int: Men betyder de værdier, som de kommunikerer, noget for om du vælger en virksomhed fra 

eller til? 

Ida: Det kan det jo godt gøre. Hvis de reklamerer for sig selv på en bestemt måde, så fortæller de 

jo også, hvad det er de tilbyder. Hvis det så fanger en, så er det klart, så vælger man dem jo til på 

baggrund af den måde de markedsfører sig selv. 

Int: Så det er ikke nødvendigvis fordi du vælger dem til, på baggrund af deres reklame, men det 

kan påvirke tilliden til dem? Hvis nu du har set deres reklamer eller hørt deres navn? 

Ida: Ja, jo mere man har set til dem, jo flere der handler der, jo større de er, jo større tillid har jeg 

til dem. Fordi det gør dem mere anerkendt. Hvis jeg aldrig har hørt om virksomheden før, så ville 

jeg være mere forbeholden. 

Int: Ville du betale mere for at købe fra en virksomhed du kender? Hvis nu du har to virksomheder, 

som tilbyder det samme produkt, hvoraf du kender den ene, men ikke den anden. Ville du så betale 

mere for at handle med den virksomhed du kendte? 

Ida: Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg ville stole mere på dem.  

Int. Nu siger du, at du har handlet gentagende hos Nemlig. Når du vælger at købe fra dem 

gentagende gange, er det så pga. navnet eller er det dét de tilbyder dig, som gør dig loyal overfor 

dem? 

Ida: Det er mest pga. det jeg får fra dem.  

Int: Nogle virksomheder arbejder med forskellige garantier, eksempelvis har vi her i Danmark E-

mærket, er det noget du kigger efter, når du handler på nettet? 
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Ida: Det er ikke det første jeg kigger efter, men det gør det mere trygt at handle der, hvis det er der.  

Int: Er der andre former for garantier, eller tredjepart anmeldelser, som du kigger efter? Det kunne 

eksempelvis være Trustpilot? 

Ida: Ja, jeg kunne godt finde på at kigge på Trustpilot og se, hvilke oplevelser andre kunder har 

haft. Virksomheden vil jo altid gerne have en til at købe noget, så jeg stoler mere på andre kunders 

oplevelser. Jeg er langt mere tilbøjelig til at bruge en virksomhed, hvis nogen i mit netværk, som 

har haft en god oplevelse med dem. Hvis de kan anbefale det, så er jeg mere tilbøjelig til at bruge 

det, end hvis virksomheden bare siger at jeg skal gøre det.  

Int: Hvis man skulle rangere det, kommer venner og familie så først, og så tredjepart som 

Trustpilot? 

Ida: Ja. 

Int: Hvis nu du skulle købe noget på nettet, og der ikke var nogen anmeldelser og du ikke kendte 

virksomheden, kunne du så finde på at vælge dem fra? 

Ida: Ja, det kunne jeg godt. 

Int: Så selvom Trustpilot ikke er en reel garanti, så har det en effekt? 

Ida: Ja, det har det. 

Int: Hvis man nu dykker lidt mere ned i selve oplevelsen på hjemmesiden, hvad er så vigtigt for, 

at du har en god oplevelse? Det kan eksempelvis være gennemskuelige priser, overskuelig menu 

eller noget tredje. 

Ida: Jeg tror bare, at det skal være nemt og overskueligt. Det kan eksempelvis være, at det skal 

være nemt at finde de ting jeg leder efter, nemt at sortere efter bestemte ting, hvis jeg gerne vil 

filtrere efter noget. Det skal bare være overskueligt, og ikke for rodet.  

Int: Okay, så hvis det roder, og måske afbryder dig i at gøre det du skal, så kan det gøre dig 

utilfreds? 

Ida: Ja, men også bare med design og eksempelvis at der ordentlige billeder, at de ting/produkter, 

som man nu skal have, det skal se lækkert ud. Hvis det er dårlig kvalitet, så gider man jo ikke 
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handle der. Så føler man det afspejler produkterne. Hvis billederne er dårlig kvalitet, så tænker 

man også, at varerne heller ikke er så gode.  

Int: Så hjemmesidens kvalitet, det afspejler produktet? 

Ida: Ja. 

Int: Gør hjemmesiden kvalitet og design, så, at du ville stole mere på en hjemmeside, hvis den har 

et godt design? 

Ida: Ja, for så tænker jeg, hvis de kan finde ud af at sætte en ordentlig hjemmeside op og ved, hvad 

der er lækkert at se på, så har jeg også mere tillid til, at de faktisk ved, hvad de laver.  

Int: Hvis man skal dykke ned i et konkret eksempel, så har du tidligere nævnt Nemlig som et sted 

du handler ofte. Hvad er det, der gør, at du synes, at det er en hjemmeside, som fungerer rigtig 

godt? 

Ida: Det er enormt nemt at søge de varer frem, som man gerne vil have. Det er nemt at søge efter, 

om det skal være det billigste, økologisk. Det er nemt at finde opskrifter. Det er nemt at se, hvad 

man har i kurven og fjerne varer. Det hele er bare meget nemt. 

Int: Der er mange hjemmesider, den dag i dag, når man er logget ind som bruger, og har en historik 

på hjemmesiden, så vil de samle noget data omkring en. Foretrækker du, når du handler på en 

hjemmeside, at de produkter du ser, de passer til dig? 

Ida: Ja, for det gør jo hele oplevelsen nemmere. Hvis hjemmesiden kan målrette de ting, som den 

ved, jeg gerne vil have, så er det jo nemmere for mig som forbruger, end at skulle sidde og lede 

efter alle varerne.  

Int: Så du kan godt lide, at den skræddersyer tingene til dig? 

Ida: Ja, men jeg synes også at det kan være lidt skræmmende, at den ved så meget om mig. Men 

hvis man ikke tænker på den del, så er det bare dejligt.  

Int: Nu siger du skræmmende, ift. det her med at den samler data. Er det fordi du ikke ved, hvor 

meget data den samler, er det fordi der er noget uklarhed omkring, hvordan det fungerer? 

Ida: Ja, lidt. Så tror jeg også bare, at det er lidt syret, at man kan komme ind på en hjemmeside, og 

så ved den hvad man har købt, og ved hvad man vil kunne lide. Det er i sig selv lidt underligt. 
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Int: Hvis nu en hjemmeside gjorde det klart, at den samlede din data, for at præcisere sine tilbud, 

ville det gøre, at du følte dig mere tryg ved processen? 

Ida: Ja, det kunne det måske godt. Men jeg synes også, at der er forskel. Jeg har ikke så meget 

mod, at jeg kan logge ind på Nemlig, og så se mine køb. Altså at det jeg sidst har købt popper op 

igen øverst. Det har jeg ikke så meget mod. Men det der med, at man går ind og søger på noget på 

Google, og det så er alle steder, på din computer og din telefon. Det syntes jeg faktisk er ret 

irriterende.  

Int: Når man kommer ind på hjemmeside, så er der kommet nogle regler om, at man skal kunne 

tilvælge Cookies. Ved du, hvad du svarer, når du kommer ind på en hjemmeside, og den spørger 

om det? 

Ida: Jeg tager bare den som hedder ”Nødvendige”. 

Int: Så du læser ikke, hvad de forskellige ting bliver brugt til? 

Ida: Nej, der er som regel bare en, som hedder ”Nødvendige” og det er den jeg hakker af. Det er 

primært bare for at få den væk, så jeg kan komme i gang. 

Int: Okay, så det er egentlig bare et forstyrrende element? 

Ida: Ja, den er egentlig bare pisse irriterende. 

Int: Det giver jo måske god mening, hvis det ikke er et emne du har nogle større overvejelser 

omkring? 

Ida: Ja, jeg tænker i hvert fald ikke så meget over det. 

Int: Hvis man så kigger på efter du har foretaget et køb på nettet, der kan være mange ting i det, 

men hvad er det vigtigste efter at du har købt noget på nettet? 

Ida: Det er vigtigt at jeg får en ordrebekræftelse relativt hurtigt, sådan så jeg ved med sikkerhed, 

at mit køb er gået igennem. Så jeg bare ved, at godt, der er styr på det hele nu. Og så synes jeg, at 

det er rart, at man kan følge med i, hvor ens varer er. Også bare så man ved, at de overholder 

leveringen. Så man ved, at hvis der står levering om 3 dage, at de så kommer inden for 3 dage, og 

at man ikke står på 6. dagen og så er der stadig ikke kommet noget.  

Int: Okay, så det der er vigtigt for dig, er hurtig information og klarhed om processen? 
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Ida: Ja. 

Int: Hvordan tænker du ift. nyhedsbreve? Mange virksomheder tilbyder, at man kan modtage deres 

nyhedsbrev, er det noget du har gjort dig i? 

Ida: Ikke rigtig. Hvis jeg ved en fejl har fået tilmeldt mig et nyhedsbrev, så er det ikke noget jeg 

læser.  

Int: Hvorfor vælger du ikke at tilmelde dig nyhedsbreve hos dem du køber? 

Ida: Jeg tror bare ikke, at jeg er interesseret i at læse deres nyheder. Det er fordi, hvis jeg handler 

på Nemlig eksempelvis, så ved jeg, hvad jeg gerne vil have, når jeg så handler derinde. Så kan der 

selvfølgelig være fedt at kende til nogle gode tilbud, men hvis det er tøj og sådan noget, der har 

jeg ikke behov for at vide, om der er nogle månedlige tilbud, fordi det gider jeg ikke benytte mig 

af alligevel. 

Int: Nu nævner du, at du har frameldt dig nyhedsbreve, hvis du har haft tilmeldt dig. Var det så 

fordi, at du ikke havde en intention om at tilmelde dig, eller hvad er årsagen? 

Ida: Ja, for jeg kan ikke huske, at jeg har haft tilmeldt mig noget. 

Int: Du nævner, at når du haft foretaget køb på nettet, så foretrækker du hurtig information og 

klarhed om processen, men er der noget du har haft efterspurgt, som du ikke har oplevet efter at 

have foretaget et køb på nettet? 

Ida: Nej, ikke rigtig. På Nemlig der kan man redigere i sin ordre, efter at man har bestilt. Det synes 

jeg er en genial feature. Fordi jeg har nogle gange prøvet at købe noget andet, det er måske ikke 

så tit, men hvis nu man køber noget på Matas, så har jeg foretaget et køb, og så kommer jeg lige 

bagefter i tanke om, at jeg også kunne have brug for noget andet. Der er det vildt irriterende, at jeg 

ikke kan gå ind og redigere i ordren. Det føler jeg, at der er flere, der burde gøre.  

Int: Okay, så det ville være rart, at flere virksomheder tilbød, at man kunne redigere i sin ordre 

efter man havde købt, i et bestemt tidsrum? 

Ida: Ja. Jeg føler ikke det er noget, der normalt gør sig gældende, men det ville helt klart give mig 

noget værdi.  
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Int: Nu nævner du, at nyhedsbreve ikke er en kontakt du tilvælger, men er der andre former for 

kommunikation, som du ville foretrække? Her tænker jeg sociale medier som Instagram eller 

Facebook? Kunne du finde på at følge Nemlig der? 

Ida: Ja, det er der, at jeg ville foretrække at få min nyheder fra dem. Det der med at få et 

nyhedsbrev, det vil jeg alligevel ikke gide at læse. Men hvis jeg er på Instagram, og jeg ser i mit 

feed, at der er tilbud, det ville give mig mere værdi, end at få det på en mail. 

Int: Okay, er det fordi formatet passer bedre, eller er det fordi du nemmere kan vælge, eller hvad 

gør det til dit foretrukne medie? 

Ida: Hvis du får et nyhedsbrev, på en mail eller et andet sted, så skal du rent faktisk sætte dig ned 

og læse det. Hvor på sociale medier, hvis det kommer i forbindelse med et billede, så er det 

nemmere lige at se, okay er det noget jeg er interesseret i eller scrolle videre. Det ville bare blande 

sig bedre med den måde, som jeg er på internettet. 

Int: Så et nyhedsbrev bliver måske for ressourcekrævende ift. et opslag på sociale medier? 

Ida: Ja, det gør det. 

Int: Og du kunne måske godt finde på at følge nogle af de virksomheder du handler med på nettet? 

Ida: Ja, det ville passe meget bedre der. 

Int: Når du så handler hos virksomheder på nettet, eksempelvis når du handler hos Nemlig, tænker 

du så over opbevaringen af dine data? Eksempelvis hvis du har givet dit navn, adresse osv.? 

Ida: Nej, ikke rigtig. Det tror jeg er fordi, at jeg stoler på, at de behandler det ordentligt. Jeg går 

ikke ud fra, at der er nogle problemer. Men jeg vil sige, at jeg har mindre imod, at eksempelvis 

Nemlig, hvor jeg handler hver uge, opbevarer mine data, end hvis det er et sted, hvor jeg kun har 

handlet en gang. Der kan jeg godt tænke over, at nu har den her virksomhed mine informationer, 

og hvad vil de bruge det til. Det er mere ubehageligt, end hvis det er en virksomhed jeg bruger 

ofte, der er det mere okay.  

Bilag 3 – Interview – Christian 

(Int = interviewer) 

Int: Hvis du bare lige kan starte med at sige dit navn, din alder og hvad du laver til hverdag. 
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Christian: Ja, jeg hedder Christian Danmark, jeg er 54 år og jeg arbejder med økonomiprojekter i 

et rederi.  

Int: Vil du beskrive dig selv som en der anvender teknologi meget i din hverdag? 

Christian: Ja, det vil jeg. 

Int: Hvis man dykker lidt ned i, hvad du bruger af teknologi, er du så på sociale medier og bruger 

du teknologi på dit arbejdet? 

Christian: Ja, jeg er på Facebook og Linkedin, og bruger også teknologi på arbejdet. 

Int: Hvis man ser på internethandel, det kan være fysiske varer og services, vil du så beskrive dig 

selv som en der handler meget på nettet? 

Christian: Nej, ikke rigtig. Sådan større en-gangs ting eller rejser, det køber jeg gerne på nettet. 

Men hverdags ting de køber jeg typisk ude i forretningerne.  

Int: Hvis man ser over en længere årrække, måske de sidste 5 år, er du så begyndt at købe flere 

ting eller færre ting på nettet? 

Christian: Det kommer lidt an på, om man ser med Corona, men umiddelbart ja. Selv uden Corona 

er jeg begyndt at handle mere på nettet. 

Int: Er der en bestemt grund til, at du er begyndt at handle mere på nettet? 

Christian: Det er fordi det er lettere. Og når jeg ved, sådan cirka hvad jeg vil have, så er udvalget 

meget større. Når man går ned i en forretning, så har de kun sådan lige det sortiment de fører. På 

nettet bliver jeg inspireret til meget mere. Jeg er ikke sådan en som læser lange manualer eller 

brochurer, så jeg bliver nok mere inspireret når jeg er i gang med købsprocessen. Så jeg bliver 

inspireret undervejs, når jeg sidder og surfer. Så jeg er nok sådan en køber, som beslutter hvad jeg 

skal have, og så bruger jeg nettet til at finde, hvad det jeg vil have inden for den kategori.  

Int: Nu kan det måske svært at huske, da du måske ikke køber så ofte, men er der nogen bestemt 

netbutik eller virksomhed, som du kan huske at have købt af på nettet?  

Christian: Jeg lejede en bil igennem Avis og Silvan, hvor jeg har købt gennem deres click&collect 

løsning her under Corona. 
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Int: Men der er ikke nogen sådan speciel butik, som du vedvarende køber hos på nettet? 

Christian: Nej, det er der faktisk ikke.  

Int: Hvis du kigger på de steder, hvor du vælger at købe dine varer, når du har besluttet hvilken 

kategori du søger, er der noget der er kendetegnende ved de steder? Er det noget med pris eller er 

andre ting, som spiller ind? 

Christian: Som regel, når jeg når dertil, har jeg besluttet mig for, hvilket produkt jeg vil have. Så 

har jeg nok også en forestilling om en max. Pris jeg vil betale. Men jeg er ikke sådan en, som går 

ind og finder det helt specifikke produkt, og så bruger Pricerunner til at finde det billigste. Det er 

faktisk vigtigere for mig, at de har scoret højt på Trustpilot, end at de lige er det billigste.  

Int: Okay, så hvis man stiller det, så fokuserer de mere på sikkerheden end på prisen? 

Christian: Ja, jeg ved faktisk ikke engang, om jeg får det billigere på nettet. For jeg ville ikke kende 

prisen ude i butikkerne.  

Int: Hvis man kigger ud i fremtiden, tror du så du vil købe mere nettet? Nu er der selvfølgelig 

Corona, men selv når det er overstået? 

Christian: Helt sikkert. For jeg synes udvalget der er meget større. 

Int: Nu vil vi bevæge os over mod nogle af de lidt mere konkrete ting, som vi fokuserer på i vores 

afhandling. Hvis man nu kigger på den generelle tech branche, eksempelvis med de store som 

Google, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, nogle af de største tech-virksomheder i verden, er det 

en branche du vil sige, at du har tillid til? 

Christian: Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke de store giganter. De ejer alt for meget data om deres 

brugere. Det er åndssvagt, hvor meget de kan få ud af den her data. Så nej. Det kan godt være, at 

data er nødvendigt, men det er ikke noget jeg synes er særlig fedt.  

Int: Så de centrale aktører er ikke nogen du har tillid til? 

Christian: Nej, for mig er det lidt at sammenligne med den finansielle sektor. Den voksede og 

voksede, den blev kæmpe stor. De vokser sig ud af deres kerneområder, så de har kunden i 

kerneområdet, og pludselig kan de også sælge forsikringer, de kan også lave realkreditlån og alle 

de her ting og sager. Og det bliver bare for stort. Det gør det vanskeligt at komme ud af sådan et 
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kundeforhold. De ejer dig på alle de forskellige sider. Finanssektoren ejer dig på konto, lån, 

forsikringer osv. Det er ikke bare et element du skal skifte ud, for de bliver så store, at de servicerer 

dig over det hele, og det er ikke godt for konkurrencen. Især fordi jeg er som jeg, når jeg køber på 

nettet. Hvis jeg har brug for det, og jeg synes prisen er rimelig, så køber jeg det. Men jeg ved jo 

ikke, om jeg kan få det billigere et andet sted. Så hvis jeg er syltet ind i sådan stort forhold, så 

tænker jeg, at det bliver svært for mig at finde et alternativ. 

Int: Så man bliver nærmest fanget i relationen? 

Christian: Ja, det bliver sådan lidt, du behøver ikke tænke selv, det skal vi (tech-giganter) gøre for 

dig. 

Int: Påvirker det dit syn på de virksomheder du handler med, at du ikke har tillid til de store aktører 

i branchen? 

Christian: Altså jeg bruger eksempelvis Google når jeg skal finde udbydere af varer på nettet, men 

jeg tror eksempelvis aldrig at jeg kommer til at bruge Amazon.  

Int: Er det fordi, der er noget fundamentalt du ikke vil støtte op om? 

Christian: Ja, det kommer jeg ikke til at gøre. 

Int: Nu nævnte du det her med dataindsamling fra de store virksomheder, men synes du det er 

klart, når du handler på danske hjemmesider, at de bruger data og hvordan de samler det? 

Christian: Nej, jeg har heller ikke rigtig efterspurgt det. Men jeg vil også sige, at når man kommer 

fra forretningssiden, så skal man være naiv for at tro, at de ikke gør det (samler data). Alle skal 

optimere deres forretninger, det er et stort konkurrencesamfund, så man bruger de muligheder man 

har.  

Int: Så du ser det som en selvfølge at de samler data? 

Christian: Ja. 

Int: Hvis man dykker ned i de enkelte virksomheder, som du handler med, nu nævnte du Avis og 

Silvan, går du så op i, at det er et brand du handler med? 

Christian: Nej. Der bruger jeg Trustpilot til at vurdere dem ud fra. Så det er ikke afgørende. 
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Int: Hvis man ser Trustpilot som en indikator på image eller omdømme, er det så noget du er villig 

til at betale mere for? Hvis nu man har en virksomhed med Trustpilot, som koster mere end en 

virksomhed uden, men samme produkt? 

Christian: Ja, det er jeg. Det er sikkert. Det kan godt være, at jeg kan få det billigere hos en anden, 

og selvfølgelig hvis det er dobbeltpris, så vil jeg tænke over det, men kan jeg det lidt dyrere hos 

en der har en god rating, så køber jeg det gerne der. Så der er en merværdi i gode anmeldelser. 

Int: Hvis man kigger på sådan noget som garantier, vi har eksempelvis E-mærket her i Danmark, 

nu nævner du også Trustpilot som en form for garanti, er det noget du kigger efter? 

Christian: Nej, jeg tror i og med, at det er købt i Danmark, så går jeg ud fra, at den danske 

lovgivning på området gælder. Det ville ikke flytte noget for mig, selv hvis en virksomhed skrev, 

at de gjorde mere end krævet af lovgivningen.  

Int: Så det er måske mere sådan noget som Trustpilot der tæller? 

Christian: Ja. 

Int: Ville du kunne vælge en virksomhed fra, hvis de har få anmeldelser på Trustpilot? 

Christian: Ja, eller hvis de slet ikke har nogen, så ville jeg ikke handle der. 

Int: Hvor meget betyder familie og venners mening og anbefaling? Ville det veje op i din mening 

om virksomhed? 

Christian: Nej, ikke rigtig. 

Int: Er det så mere dit eget indtryk der tæller? 

Christian: Ja 

Int: Når man ser på selve oplevelsen ved at handle på nettet, hvad er noget af det vigtigste for dig 

ved selve hjemmesiden? 

Christian: Der skal være nogle gode billeder af selve produktet, og så skal selve produktet være 

beskrevet meget klart.  

Int: Så der er noget med selve produktelementerne, billeder må ikke være uklare og lignende? 
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Christian: Nej, ellers springer jeg videre. 

Int: Er det fordi, at du har mindre tillid, hvis de har få billeder eller uklare beskrivelser? 

Christian: Både og, jeg springer i hvert fald bare videre, for der er så mange muligheder. Det er 

ikke engang sådan, at jeg når at blive irriteret eller tænker virksomheden er useriøs, jeg springer 

bare videre. 

Int: Du ser det ikke som mulighed? 

Christian: Nej, hvis ikke det er visuelt pænt eller beskrevet ordentligt, så går jeg videre. 

Int: Mange virksomheder bruger data til at specificere produkter til kunden, er det noget du har en 

holdning til? Tænker du det kommer for tæt på eller giver det en øget værdi for dig? 

Christian: På grund af den måde jeg bruger nettet på, så er det faktisk et irritationsmoment for mig. 

For når jeg går ind og søger på noget jeg skal bruge, så er det 90% sikkert at jeg køber det, når jeg 

har surfet rundt. Når det så ikke er dagligdagsvarer, så er jeg ikke interesseret i at se en masse 

annoncer de næste 7-10 dage, for jeg har købt produktet, og er ikke interesseret længere.  

Int: Og foretrækker du så selv at danne et indtryk af, hvad du vil købe, frem for at virksomheden 

forslår, hvad den tror passer? 

Christian: Ja, for den foreslår på baggrund af noget, der er sket. Jeg er ligesom videre i teksten. 

Selv ferier og sådan noget, det bliver som regel bestilt samme dag eller dagen efter.  

Int: Der er kommet nye regler omkring cookies, hvor man skal give tilkaldelse til at hjemmesiden 

må samle forskellige former for cookies. Er det noget du har en holdning til, ift. hvad du vælger at 

trykke? 

Christian: Ja, medmindre det er TV2 eller Berlingske eller andre medieting, så går jeg altid ind og 

selekterer i deres cookies.  

Int: Hvorfor det? 

Christian: Jeg syntes bare ikke de skal have det. 

Int: Kan det få dig til at genoverveje en hjemmeside, hvis ikke den er skabelon for cookies er sat 

op pænt eller ordentligt? 
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Christian: Jeg vil sige det sådan. Jeg bliver først opmærksom på cookies, når jeg skal tage stilling. 

Så tager jeg så stilling. Men ellers ville jeg ikke overveje det. Jeg har kun været inde på en 

hjemmeside en gang, hvor jeg kun kunne acceptere, ellers kunne jeg ikke komme videre. Det 

provokerede mig. Det gad jeg ikke.  

Int: Så det er fint de spørger, men du skal have muligheden for at vælge? 

Christian: Ja. 

Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den skal bruge data til, vil det være interessant i den 

sammenhæng. 

Christian: Nej. Jeg tror, i og med, at jeg ved hvad de skal bruge det til, så mener jeg bare ikke, at 

de skal have det.  

Int: Når du har foretaget et køb, hvad er så nogle af de ting, som du værdsætter fra virksomheden?  

Christian: At de leverer produktet i rette tid og rette sted. Hele leveringsprocessen giver mig en 

form for tryghed. Det her med, at man kan tracke sin pakke undervejs, det føler jeg en vis tryghed 

ved. Det her med ”nu har vi pakket din varer og sendt den afsted til dig”.  

Int: Har du overvejet at tilmelde dig eller har du tilmeldt dig nyhedsbreve fra nogle virksomheder? 

Christian: Ja, jeg får det fra nogle. Men jeg er egentlig helst fri. Jeg læser aldrig de der nyhedsbreve 

de sender. Jeg finder selv min information.  

Int: Er der noget du efterspørger, som du ikke har oplevet, at virksomheder gør? 

Christian: Nej ikke rigtig. Det har jeg aldrig egentlig tænkt over. 

Int: Nu siger du, at virksomheders nyhedsbreve ikke er noget du læser, hvad med sådan noget som 

sociale medier, kunne du finde på at følge en virksomhed der? 

Christian: Nej, og det er egentlig lidt dumt. Jeg finder jo det produkt jeg har brug for, og nogle 

gange, så får jeg brug for produktet senere, og så kan jeg overhovedet ikke finde frem til, hvor jeg 

har handlet. Så den måde jeg gør det på, er ikke voldsom smart. Jeg aner ikke, selv hvis jeg kom 

ind på samme side, at det var der jeg købte det. 

Int: Så de er hjemmesider flyder måske sammen for dig? 



Side 148 af 271 

 

Christian: Ja, totalt sammen for mig. Så hvis jeg skulle foreslå noget, så er det noget, som kan 

holde styr på der hvor man har handlet. Hvis nogen kunne hjælpe mig til at have styr på det jeg 

har købt i en form for kartotek. Hvis jeg kunne have mit eget kartotek. Så vidste jeg eksempelvis 

her har jeg købt den her Trek-cykel, det var en god oplevelse. Så kunne jeg altid finde tilbage til 

den side. Det ville hjælpe mig ret meget. Men de skulle ikke sende mig alt muligt. De skulle være 

til at finde, men uden hele tiden at kommunikere. Det ville være ret genialt. Netop fordi, jeg er 

total illoyal, men der er da nogle steder, hvor jeg har fundet et specielprodukt, som er rigtig godt. 

Men jeg har ingen mulighed for at finde det igen 6 måneder senere, hvis jeg skal købe det igen. 

Int: Hvis man tænker på oplevelsen efter købet, hvor du har tastet forskellige informationer ind, 

tænker du så over, hvordan virksomheden behandler dine data efter? 

Christian: Nej. Det ser jeg som en nødvendighed. Men jeg tænker ikke over det. 

Int: Nu har vi snakket om en del forskellige ting ift. nethandel, men er der noget som du sidder og 

tænker, at kunne være interessant at snakke om eller overveje? 

Christian: På den måde som jeg gør mine ting, så vil jeg nok aldrig ramme mindre nystartede 

virksomheder eller købe nyere produkter eller bruge nyere forhandlere af et produkt. Det er 

egentlig lidt synd. Hvis det er et specielprodukt, så synes jeg egentlig det ville være interessant at 

købe det hos en mindre virksomhed, og opleve den service der medfølger, hvor det typisk er folk, 

som virkelig brænder for det her produkt. Men når man handler som jeg gør på nettet, så kommer 

jeg aldrig til at handle med de her. Det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt.  

Int: Så du ville sige, at den måde nethandel fungerer for dig, faktisk er en ulempe for 

nichevirksomheder?  

Christian: Lige præcis. Fordi jeg vil næsten aldrig komme til at ramme dem på den måde jeg søger. 

Og jeg vil have lige så svært ved at finde dem igen, som først gang. Så sådan en som mig, der mest 

af alt bliver irriteret over nyhedsbreve og lign. ville være interesseret i at kunne finde de her små 

virksomheder. De leverer typisk en super service og et super produkt. Og et nyhedsbrev er ikke en 

mulighed, for det læser jeg ikke. 

Int: Så du efterspørger en mulighed for at finde dem igen, men uden at det bliver et generende 

element? 
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Christian: Ja, så når jeg har brug for dem, så kan jeg finde dem. Det savner jeg egentlig. Men jeg 

skal føle, at det er mig der styrer det, ikke at de pusher alt muligt til mig, som jeg ikke er interesseret 

i. Og de pusher det egentlig ikke engang på mig, for jeg læser det ikke, det bliver bare et 

irritationsmoment. 

Int: Og det sørger måske bare for, at du ikke kommer tilbage? 

Christian: Lige præcis, fordi jeg bliver irriteret over at se det i min indbakke. Jeg har direkte en 

mailadresse, som jeg bruger til netkøb, netop hvis de sender mig alt muligt bagefter. Jeg læser det 

aldrig. Den er kun lavet til det formål.  

Bilag 4 – Interview – Mette 

(Int = intervieweren) 

Int: Vi skal snakke lidt om nethandel, hvor jeg vil starte med at spørge dig om nogle generelle 

spørgsmål omkring din brug at nethandel. Efterfølgende vil spørge ind til seks forskellige emner 

som er relevante ift. vores speciale. Alt sammen handler dine oplevelser med nethandel. Til at 

starte med må du gerne bede om dit navn, alder og hvad du arbejder med? 

Mette: Mit navn er Mette, jeg er 55 år og arbejde til dagligt i Høje Taastrup kommune som 

ergoterapeut. 

Int: Vil du beskrive dig selv som en der bruger meget teknologi i din hverdag? Og hvad bruger du 

af forskellige teknologier? 

Mette: Jeg bruger computer på mit arbejde i hverdagen, og bruger de sociale medier. 

Int: Hvad bruger du af sociale medier? 

Mette: Bruger primært Facebook og Instagram til at holde mig orienteret og kigge på billeder. 

Int: Hvor meget mener du selv du handler på nettet? 

Mette: Jeg handler mere og mere på nettet. Jeg er eksempelvis begyndt at bruge nettet mere til at 

handle dagligvarer. Handler ikke alle dagligvarer på nettet, men handler dagligvarer på nettet ca. 

en gang om ugen. Jeg synes specielt at Corona har gjort, at jeg handler mere på nettet i forhold til 

indkøb af julegaver osv., men jeg har også før Corona brugt nettet til at købe en del produkter. 
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Int: Er der nogen bestemt butik på nettet, som du køber meget af på? Og hvorfor lige dem/ eller 

det produkt? 

Mette: Jeg har brugt nemlig.com til indkøb af dagligvarer, så køber vi fast hundemad hos en 

bestemt butik på nettet. Så der er nogle faste vi har brugt meget. 

Int: Kan du nævne nogle navne på flere butikker som du handler meget hos på nettet? 

Mette: Ja, jeg har eksempelvis brugt Elgiganten, Whiteaway, Nemlig.com og Zalando, fordi de 

sælger mange mærker. 

Int: Er der nogle specifikke virksomheder, som du kan nævne, som du vender tilbage til? 

Mette: Hvis vis taler om dagligvarer, så handler jeg altid hos nemlig.com og hvis man kigger på 

el-produkter, som er blevet købt igennem tiden, så har det været El-giganten. 

Int: Hvorfor handler du lige på disse hjemmesider? Hvad er årsagen til dette? 

Mette: Det skyldes, at jeg prøvede nemlig.com og havde en god oplevelse. Jeg synes, de har en 

god service, og derfor handler jeg fast hos dem. 

Int: Er der noget produkt du ikke vil købe på nettet? 

Mette: Jeg synes, at der er noget tøj eller sko, som kan være rart at prøve i en fysisk butik, men 

ikke dermed sagt, at jeg aldrig har købt tøj på nettet. Det kan også være nogle meget dyre 

produkter, såsom smykker og ure. Sådanne produkter vil jeg gerne ud at se i fysiske butikker først, 

men så kan det godt være jeg køber produkterne på nettet efterfølgende. 

Int: Hvis du kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er så det vigtigste for dit valg? 

Mette: Selvfølgelig kan prisen have en betydning, hvis der er tale om to ensartet produkter, men 

kigger også efter om det er en hjemmeside, som jeg synes er overskuelig, let at bruge og om 

virksomheden har E-mærket ift. om det er en sikker hjemmeside at købe produkter. 

Int: Hvordan ser du din fremtidige brug af internethandel ud? Kommer du til at handle mere eller 

mindre? 

Mette: Jeg tror, at jeg kommer til at handle mere på nettet, da der er nogle fordele ved at købe på 

nettet. Som jeg sagde tidligere, er der nogle produkter, som jeg gerne vil tage ud og kigge på først, 
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men jeg kunne sagtens finde på at købe det på nettet efterfølgende, hvis jeg kan finde det til en 

billigere pris på nettet. 

Int: Nu bevæger vi os lidt mere over i nogle af de specifikke emner, som vi har valgt at undersøge 

i afhandlingen. Hvis man nu kigger på teknologi-branchen som helhed, det er selvfølgelig op til 

en selv, hvordan man kæder virksomhederne sammen, men hvad er dit syn sådan på den generelle 

teknologi branche? Her tænker vi måske store danske virksomheder som Nemlig, men også 

internationale som Google, Facebook, Amazon osv.? 

Mette: Jeg synes man skal tænke sig om, fordi der har været nogle episoder, hvor virksomheder 

har brugt data på måder, som kan gøre mig forundret. Jeg kan godt blive forundret over at, man 

kan søge på noget og på et split-sekund modtage forskellige reklamer. Jeg synes, at dette gør, at 

man skal være opmærksom på hvilke aftryk man sætter ude på nettet. 

Int: Så synes du det er rart at virksomheder, eksponerer dig for forskellige tilbud på nettet, fordi 

det ved nogle ting om dig? 

Mette: Jeg synes, at det til en vis grad er det okay, men det kan også være forstyrrende, at man 

modtager alle mulige tilbud, som man måske ikke rigtig havde lyst til at modtage. På den anden 

side kan jeg også godt se nogle fordele, da det kan gøre, at man får kendskab til nogle hjemmesider, 

som man ikke viste eksisterede, men som også har det produkt man har søgt efter. Så der er fordele 

og ulemper, men synes man skal være opmærksom på de aftryk man sætter på nettet. 

Int. Så du tænker over de data der bliver samlet om dig? 

Mette: Ja. 

Int: Stoler du på, at dine data bliver behandlet ordentligt? 

Mette: Ja i de fleste tilfælde gør jeg, men der har selvfølgelig også været eksempler på hvor 

personlige oplysninger er blevet lækket, og kommet steder ud som det ikke skulle. Jeg tænker dog, 

at det er et område, som der er kommet mere opmærksomhed på, for hvis de ikke har styr på det, 

så tror jeg ikke virksomheden overlever. 

Int: Så du mener, at virksomhederne er ansvarlige ift. den magt de besidder? 

Mette: Jeg det tror, men der er selvfølgelig altid nogle som ikke følger reglerne. Jeg tror dog, at 

den nye GDPR-lov gør at tingene bliver gjort på en ordentlig måde. 
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Int: Påvirker det dig, når der eksempelvis er sager omkring de store tech-virksomheder? Facebook 

har været involveret i data-skandaler og Google har været tiltalt for at være 

konkurrenceforvridende 

Mette: Ja det har påvirket mig. Det har gjort at jeg er blevet mere bevist om ting, som jeg ikke før 

var klar over. Det gør at jeg tænker over hvilke oplysninger jeg giver. Jeg fravælger ofte de 

hjemmesider, som beder om rigtige mange oplysninger, da jeg ikke synes det er okay. 

Int: Går du op det image en virksomhed har, når du handler med dem på nettet? Og betyder de 

værdier, som virksomheden står for, noget for om du handler med dem på nettet? 

Mette: Jeg ved ikke hvor meget jeg går op i det, men jeg ville ikke vælge at handle et sted, hvor 

virksomheden har gjort sig dårligt bemærket i medierne. Der kommer mere og mere fokus på 

bæredygtighed og det tror jeg flere og flere vil være opmærksomme på i fremtiden, når de handler 

op nettet. 

Int: Har du mere tillid til de netbutikker, som har et klart brand/image? 

Mette: Virksomheder, som har et godt image med eksempelvis gode Trustpilot anmeldelser, har 

jeg mere tillid til.  

Int: Ville du betale mere for at handle med en virksomhed, som står for noget du værdsætter?  

Mette: Ja, det ikke altid prisen, som har en betydning, men eksempelvis det at købe danske 

produkter eller Fairtrade produkter, det er jeg blevet mere opmærksom på. Det kan godt være, det 

er dyrere at købe Fairtrade og danske øko. produkter, men det vil jeg gerne betale mere for. Det er 

ikke fuldstændig konsekvent hver gang, men tænker mere på at købe produkter hos virksomheder, 

som er mere miljøvenlige.  

Int: Er du mere loyal overfor de brands, som du kan lide, selv hvis du kan få et tilsvarende produkt 

billigere? 

Mette: Ja det er jeg, for jeg vender gerne tilbage til virksomheder, hvor jeg har fået en god 

behandling og produktet er godt. Det er bestemt ikke kun pris det handler om, men det handler i 

lige så høj grad om servicen og om det er en god hjemmeside med gode produkter. 

Int: Føler du, at netbutikker er meget ensartede i deres image eller kan du nemt differentiere 

mellem dem? 
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Mette: Der er da nogle som skiller sig ud, men det kan både være på den gode eller dårlige måde. 

Int: Kan du nævne nogle eksempler? 

Mette: Eksempelvis har Nemlig.com en nem og overskuelig hjemmeside, hvor jeg synes, at Coop’s 

hjemmeside er mere bøvlet at bruge. Bilka har også en god og overskuelig hjemmeside, men det 

har ikke gjort, at jeg er skiftet fra Nemlig.com. Jeg har været rigtig glad for brugervenligheden hos 

Nemlig.com. 

Int: Når du siger service hvad mener du så? 

Mette: Jamen, det er både hjemmesidens opsætning og tilgængeligheden. Så kan det også være de 

bagvedliggende elementer som kundeservicen og leveringen. Så det er en blanding mellem det 

fysiske og designet af hjemmesiden. 

Int: Er garanti noget du leder efter og bliver overbevist af, når du handler på nettet? 

Mette: Ja, jeg kigger nogle gange på handelsbetingelserne, eksempelvis returneringsmulighederne, 

for der er mange som er blevet snydt. Jeg kigger også på om hjemmesiden ser troværdig ud og om 

virksomheden har fysiske butikker og har en adresse som ikke ligger i Litauen. 

Int: Hvad skal der til, for at overbevise dig om, at man kan handle med en butik, hvis du ikke 

kender den i forvejen? 

Mette: Hvis jeg ikke kender dem i forvejen og jeg synes at hjemmesiden ser lidt mærkelig ud, så 

går jeg ind og kigger på Trustpilot og anbefalinger. 

Int: Forhindrer det dig i at købe på nettet, hvis at en virksomhed ikke har en garanti? 

Mette: Det kommer an på produktet. Hvis det er et produkt som ikke er særlig dyrt, så kan jeg godt 

finde på at købe uden garanti, men hvis det er et dyre produkt, så går jeg op i om der er en garanti. 

Int: Kunne du finde på at købe noget fra en virksomhed du ikke kendte, hvis den var E-mærket? 

Mette: Jeg det kunne jeg sagtens. 

Int: Betaler du gerne mere for et produkt, hvis den virksomhed du køber hos har en garanti? 

Mette: Jeg oplever ikke virksomhederne er dyre fordi de tilbyder garantier, men som sagt tidligere 

så er prisen ikke alt. Jeg vil gerne betale mere for et produkt, hvor jeg føler at hjemmesiden er 
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troværdig, og samtidig har garantier, så man ikke skal stå efterfølgende bruge oceaner af tid på 

bøvl. 

Int: Tager du dine venner og familier med til råds, når du handler på nettet. 

Mette: Ikke nødvendigvis, men der er da nogle sider man sikkert ikke ville have hørt om, hvis en 

kollega ikke havde snakkede om en bestemt hjemmeside og den gode oplevelse. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, hvad er så det vigtigste for, at du har en god oplevelse? Er 

det, at det er nemt at finde rundt på, eller at du ikke bliver afbrudt af alle mulige tilbud eller noget 

tredje?  

Mette: Jeg synes at overskuelighed er vigtigt, og at det er let at søge rundt på hjemmesiden. 

Tilgængeligheden på hjemmesiden er også vigtig. 

Int: Hvad mener du med tilgængeligheden, kan du uddybe mere? 

Mette: Jamen, at hjemmesiden er nem at bruge og det nemt at søge produkter frem. Så at 

hjemmesiden er overskuelig, er rigtig vigtig. 

Int: Der er hjemmeside, hvor de forsøger at eksponerer dig med tilbud, som de ud fra data mener 

er relevant for dig, hvad synes du om det og påvirker det din flow-oplevelse på hjemmesiden? 

Mette: Det synes jeg er irriterende, for ofte, når man går ind på noget, så er det jo oftest det, man 

skal have, så behøver jeg ikke at blive tilbudt alt muligt andet også. Hvis det forekommer en enkelt 

gang, så er det måske okay, men hvis man hele tiden bliver bombarderet af alt muligt, så bliver 

man træt af det. 

Int: På de hjemmesider, hvor du handler, oplever du så, at du nemt kan få klaret dit mål om at købe 

noget specifikt? 

Mette: Jeg har prøvet at være på en hjemmeside, hvor det har været så bøvlet, at man til sidst 

opgiver, fordi hjemmesiden ikke fungere særlig godt. Når man kommer til betaling, skal det også 

være nemt, så man ikke skal igennem alle mulige omveje. Hvis hjemmesiden ikke fungere og det 

er for bøvlet, kan jeg hurtigt komme til at tænke om det er et godt sted at handle. 

Int: Gør designet af en hjemmeside noget for, om du stoler mere på en hjemmeside? Eksempelvis 

hvis en hjemmeside ser professionel ud, er du så mere villig til at købe noget? 
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Mette: Jeg tror ubevidst, at når man kommer ind på en hjemmeside, som er let at navigere rundt i, 

og at der samtidig er gjort noget ud af designet, så tror jeg, at man bliver hængende og køber noget. 

Int: Hvad er nogle af de netbutikker, som du synes fungerer bedst? eller hvad er det ved den 

bestemte netbutik, som giver dig en god oplevelse? 

Mette: Jeg har allerede nævnt nemlig.com, men jeg synes også at Matas har en rigtig god 

hjemmeside. Det er nemt at søge produkter frem og den er informativ ift. de ting man søger efter, 

så det fungerer rigtig godt. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, foretrækker du så, at de produkter du ser eller bliver tilbudt, 

passer til dig? Eksempelvis hvis du nu handler meget på en hjemmeside, vil den nogen gange 

kende din historik. eksempelvis dagligvarer på Nemlig.com eller tøjstørrelser på Zalando. Er det 

noget som giver dig en bedre oplevelse med siden? 

Mette: Når virksomheden viser dig noget, er det vigtigt, at det relaterer sig til det man tidligere har 

søgt eller købt på hjemmesiden. Det er en hårfin balance mellem for meget og for lidt. Der skal 

ikke være for mange reklamer. 

Int: Er du villig til at give en hjemmeside informationer, som de kan bruge til at forbedre tilbud til 

dig? 

Mette: For at være ærlig, så er jeg nok ikke. Jeg gider ikke bruge så meget tid på at give alle mulige 

informationer. Når jeg er inde på en hjemmeside, så vil jeg gerne bare have klaret det jeg skal. Så 

det gider jeg ikke bruge tid på, selvom det måske kunne være fordelagtigt for mig selv at give flere 

informationer om mig selv. 

Int: Når du kommer ind på netbutik, hvor den spørger om cookie-tilladelse, hvad plejer du at svare? 

Er det noget du aktivt tænker over? 

Mette: Ja det gør jeg. Nogle gange føler jeg mig lidt nødsaget til at sige ja til Cookies, for ellers 

kommer man ikke videre. Men jeg går ofte også ind og fjerner cookies og historik på min computer 

eller telefon. 

Int: Kan det få dig til at genoverveje en hjemmeside, hvis den kræver cookies? 

Mette: I nogle tilfælde ja, men ellers siger jeg oftest bare ok. Der er dog nogle sidder, hvor jeg ikke 

siger okay til Cookies, for så bliver jeg bare spammet. 
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Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den bruger cookies til, ville du så være mere villig til at give 

tilladelse? 

Mette: Ja det tror jeg. 

Int: Hvorfor? 

Mette: Fordi det nogle gange kan føles som en jungle at vide hvad dataene bliver brugt til, og 

hvilke oplysninger det er de får omkring mig, når jeg siger ja til hjemmesidens cookies. Så det er 

uvisheden. 

Int: Når du har foretaget et køb på nettet, hvad er så vigtigt fra virksomhedens side? Er det hurtig 

information om levering, information om brug af produktet eller noget tredje? 

Mette: Jeg synes at hurtig levering er rart få besked om, så man let og hurtigt kan følge sin ordre. 

Int: Har du haft tilmeldt dig nyhedsbreve fra virksomheder du handler med? 

Mette: Ja, i ganske få tilfælde, men jeg gider ikke rigtig tilmelde mig nyhedsbreve, da jeg synes, 

det oftest vælter ind med alle mulige ligegyldige ting. Der er dog nogle sider, hvor jeg får nogle 

relevante informationer om produkter, som jeg kan bruge. Men siger oftest mest nej til 

nyhedsbreve. 

Int: Så du droppet ofte nyhedsbreve pga. spam eller hvordan? 

Mette: Ja, eller hvis det er virksomheder, som jeg kun handler hos sjældent. 

Int: Er der noget, du efterspørger, som du ikke har oplevet at virksomheder tilbyder efter du har 

købt produktet?  

Mette: Nej, det har jeg ikke tænkt over. 

Int: Foretrækker du kontakt efter køb (eksempelvis sociale medier, nyhedsbreve m.m.), hvis det er 

relevant for dit køb (opdateringer eller komplementære produkter)? 

Mette: Nej ikke umiddelbart, men hvis der er noget ift. det man har købt, som er vigtigt at få besked 

om, så rart at få. Men ellers så tænker jeg ikke, at jeg har brug for så meget kontakt efterfølgende. 

Så vil jeg hellere selv tage kontakt, hvis jeg har brug for det. 

Int: Følger du ofte de virksomheder, som du køber fra på sociale medier? 

Mette: Nej, kun ganske få. Jeg følger Matas, men ellers ikke rigtig. 
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Int: Er data-etik noget du overvejer efter et køb? Tænker du over, hvor længe de opbevarer 

information eller hvordan det bliver brugt? 

Mette: Tanken har strejfet mig om hvor længe mine personlige data er tilgængelig op 

hjemmesiderne, men tænker også at virksomhederne generelt er bliver mere opmærksomme på 

data-etik de senere år, da der har været forskellige sager omkring brug af data. 

Int: Føler du at virksomhederne skal være mere åbne omkring hvilke data de har om dig og hvad 

de bruger din data til? 

Mette: Det kunne godt være spændende, men samtidig tænker jeg om det noget som man i en travl 

hverdag vil bruge tid på at sætte sig ind i hvilke data virksomhederne har og hvad de bruger dem 

til. Jeg tænker at lovgivning gør at jeg trygt kan tro på, at mine data bliver brugt på en 

hensigtsmæssig måde. 

Bilag 5 – Interview – Mikkel 

(Int = interviewer) 

Int: Vi skal snakke lidt om nethandel, hvor jeg vil starte med at spørge dig om nogle generelle 

spørgsmål omkring din brug at nethandel. Efterfølgende vil spørge ind til seks forskellige emner 

som er relevante ift. vores speciale. Alt sammen handler dine oplevelser med nethandel. Til at 

starte med må du gerne bede om dit navn, alder og hvad du arbejder med? 

Mikkel: Mit navn er Mikkel, jeg er 23 år og arbejder til dagligt i som deltid i nemlig.com og studere 

til socialpædagog. 

Int: Vil du beskrive dig selv som en der bruger meget teknologi i din hverdag? 

Mikkel: Jeg bruger sociale medier meget i min hverdag til at kommunikere med folk. Eksempelvis 

Facebook, Instagram og Snapchat. På mit arbejde sidder jeg også meget på computer, så bruger 

teknologien meget til dagligt. 

Int: Hvor meget mener du selv du handler på nettet og har det udviklet sig de seneste år? 

Mikkel: Jeg har altid handlet meget på nettet, fordi det er nemt og bliver leveret til døren. Jeg synes 

der er mange gode hjemmesider, og man kan ofte spare penge ved at handle på nettet. Corona har 
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især fået mig til at handle endnu mere på nettet og fået mine øjne op for hvor smart internethandel 

er. 

Int: Er der nogen bestemt butik du køber meget af på nettet? 

Mikkel: Jeg bruger meget Zalando, fordi de har en god returnering, så hvis tøjet ikke lige passer, 

så kan du nemt bytte produktet. Jeg har også brugt Elgiganten meget. 

Int: Hvorfor vender du lige tilbage til dem? 

Mikkel: Det er fordi jeg er loyal overfor disse butikker. Jeg synes at begge virksomheder har 

udøvet en god service, hvis der har været noget galt med produkterne-  

Int: Er der noget ved hjemmesiderne der gør du vender tilbage til disse hjemmesider eller er det 

primært pga. den gode service? 

Mikkel: Jeg synes, Zalando er gode, fordi de har mange produkter, og de gør det nemt og 

overskueligt. Jeg synes, det er fedt, at de laver sådan en favoritliste, som gemmer produkter, hvis 

man vender tilbage til hjemmesiden. 

Int: Er der noget produkt du ikke vil købe på nettet? 

Mikkel: Jeg er villig til at købe de fleste produkter på nettet, men der er nogle produkter, som jeg 

gerne vil prøve først, før jeg køber dem på nettet – eksempelvis sko. 

Int: Hvis du kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er så det vigtigste for dit valg? Er 

det udvalget af varer, prisen, erfaring med hjemmesiden eller noget fjerde? 

Mikkel: Det er kundeservicen og det skal være en god hjemmeside, som skal være lige til. Man 

skal ikke klikke mange gange før man har lagt varen i kurven og har købt produktet. Der skal ikke 

være alle mulige betalingsmetoder man skal igennem, det skal bare være nemt og hurtigt. 

Int: Går du op i pris, når du handler på nettet? 

Mikkel: Ja, prisen betyder noget, da det oftest er billigere at købe på nettet. Men det er ikke 

altafgørende. 

Int: Hvordan ser du din fremtidige brug af internethandel (mere eller mindre)? 
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Mikkel: Jeg vil komme til at handle mere på nettet, da det er gået op for mig, at jeg ikke gider at 

bruge tid på at stå i kø i fysiske butikker. Jeg har også oplevet at kundeservicen er bedre online, 

og at det er nemt at komme i kontakt med virksomheden, hvis der er problemer. 

Int: Hvad er dit syn på den generelle tech-branche? (Google, Facebook, Apple, Amazon). Har du 

tillid til den branche og stoler du på, at de behandler din data ordentligt? 

Mikkel: Jeg synes, det er lidt overdrevet, hvordan de behandler vores data. Det er vildt, at man kan 

sidde og kigge på noget og 2 sek. efter, så kommer der alle mulige tilbud frem på sociale medier. 

Jeg sletter nogle gange min historik og cookies, hvis jeg synes, at en virksomhed er for meget og 

eksponerer mig med alle mulige reklamer. 

Int: Du siger at du sletter Cookies og din historik, når en virksomhed er for meget, hvad er for 

meget for dig? 

Mikkel: Jeg synes det er for meget, når en virksomhed viser mig alt muligt, når jeg bare lige at 

kigget på et produkt på deres hjemmeside. Det synes jeg er irriterende, og synes at virksomhederne 

her har for meget magt, da de kan spore en og vide hvem man er som forbruger. 

Int: Stoler du så på virksomhederne bruger din data ordentligt? 

Mikkel: Jeg tænker, at virksomhederne generelt behandler mine data ordentligt, især efter den nye 

datalov trådte i kraft, som gør at virksomhederne bliver straffet, hvis de ikke behandler mine data 

ordentligt. 

Int: Påvirker det dig, når der eksempelvis er sager omkring de store tech-virksomheder? 

Eksempelvis Facebook har været involveret i data-skandaler og Google har været tiltalt for at være 

konkurrenceforvridende? 

Mikkel: Ja, det tænker jeg over. Jeg ligger ikke lige så meget op omkring mig selv på sociale 

medier. 

Int: Påvirker det din adfærd på nettet generelt, når du hører om de her skandaler? 

Mikkel: Det har det vel, men jeg bruger ofte de samme hjemmesider, fordi man hører mere og 

mere om, at der laves falske hjemmesider, som ligner en troværdig hjemmeside. Så jeg bruger 

meget Trustpilot til at undersøge om en hjemmeside er troværdig. 
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Int: Går du op det image/brand en virksomhed har, når du handler med dem på nettet? 

Mikkel: Jeg det gør jeg. Jeg går op i, om virksomheden er et anerkendt brand, og det er sjældent, 

at jeg køber fra en virksomhed, som jeg ikke kender. Et godt image giver mig bare mere ro i maven, 

når jeg handler online. 

Int: Betyder de værdier, som virksomheden står for, noget for om du handler med dem på nettet? 

Mikkel: Ja helt sikkert, jeg går især op i om virksomheden, som jeg handler hos, har en god CSR-

politik, gode underleverandører og leverer produkter, som er miljøvenlige i en god kvalitet. 

Int: Ville du betale mere for at handle med en virksomhed, som står for noget du værdsætter?  

Mikkel: Ja, eksempelvis har jeg lige købt noget tøj, hvor jeg ved, det er 100% økologisk kvalitet. 

Der ved jeg, at produktionen er ordentlig og dansk. Jeg går mere og mere op i at produkterne, jeg 

køber på nettet, er danske, bæredygtige og samtidig har en god kvalitet. 

Int: Er du mere loyal overfor de brands, som du kan lide, selv hvis du kan få et tilsvarende produkt 

billigere? 

Mikkel: Jeg kigger efter pris nogle gange, men det kommer an på tilbuddet. Jeg har oplevet mange 

gange, at få tilbud, hvor man kan spare 50 kr., men til gengæld er der ikke fri fragt. Hos Zalando 

er der altid fri fragt, så der skal et meget godt tilbud til, at jeg vælger at skifte fra de hjemmesider, 

som jeg plejer at bruge. Men det er klart, at hvis der er et rigtig godt tilbud, så er jeg ikke så loyal 

overfor de hjemmesider, som jeg plejer at handle på. 

Int: Er garanti noget du leder efter og bliver overbevist af, når du handler på nettet, eksempelvis 

E-mærket?  

Mikkel: Ja, det kigger jeg også efter. E-mærket giver mig mere ro i maven, når jeg handler på en 

hjemmeside. Jeg køber helst på hjemmesider, hvor de har E-mærket og hvis de ikke har et E-

mærke, så skal jeg have hørt historier om gode oplevelser fra venner eller familie. 

Int: Forhindrer det dig i at købe på nettet, hvis at en virksomhed ikke har en garanti? 

Mikkel: Ja, jeg køber ikke hos nogle virksomheder, hvor jeg ved de ikke har en garanti, og hvor 

der ikke er noget sikkerhed. 
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Int: Hvis en virksomhed, som du ikke kender, eksempelvis er E-mærket, gør det så, at du stoler 

mere på deres produkt?  

Mikkel: Ja, jeg stoler mere på virksomheder der har et E-mærke. 

Int: Kunne du finde på at købe noget fra en virksomhed du ikke kendte, hvis den var E-mærket?  

Mikkel: Ja, det kunne jeg godt. Det giver en tryghed for kunden. 

Int: Betaler du gerne mere for et produkt, hvis den virksomhed du køber hos har en garanti? 

Mikkel: Jeg vil gerne betale ekstra for produkter, hvis en hjemmeside eksempelvis har E-mærket. 

Int: Er en garanti for dig, når du har noget som eksempelvis E-mærket eller tager du også dine 

venner og families ord for pålydende ift. at shoppe på nettet? 

Mikkel: Ja min mine venner og familie ord og holdninger til hjemmesider er også i mine 

overvejelser, når jeg handler på nettet. Man kan ofte se hvilke hjemmesider ens venner følger på 

sociale medier, og hvis man hører dem snakke godt om en hjemmeside, så vil det også få mig til 

at ville prøve en bestemt hjemmeside. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, hvad er så det vigtigste for, at du har en god oplevelse?  

• Er det, at det er nemt at finde rundt på, eller at du ikke bliver afbrudt af alle mulige 

tilbud eller noget tredje?  

Mikkel: Det vigtigste er at det er nemt at søge og finde frem til det man leder efter. Der skal være 

et godt sortiment og hele designet skal været overskueligt. Der skal ikke være for mange tilbud, 

men der må gerne være nogle, men det skal være relevant, og man skal nemt kunne sortere og 

frasortere produkter man synes er interessante. 

Int: På de hjemmesider, hvor du handler, oplever du så, at du nemt kan få klaret dit mål om at købe 

noget specifikt? 

Mikkel: Ja, jeg oplever mange gange at jeg nemt kan søge efter noget specifikt, men som jeg har 

sagt tidligere, så vælger jeg de hjemmesider fra, hvor jeg synes, det er noget bøvl at finde og søge 

efter produkter. Det skal virkelig være nemt at navigere rundt på hjemmesiden og finde produkter. 

Hvis der ikke er et flow på hjemmesiden, så mister man mig som kunde. 



Side 162 af 271 

 

Int: Gør designet af en hjemmeside noget for, om du stoler mere på en hjemmeside? 

Mikkel: Ja det betyder meget. Hvis en hjemmeside ser lækker ud, så giver det mig en god 

oplevelse. 

Int: Hvilke hjemmesider synes du fungerer bedst? 

Mikkel: Jeg synes, at Zalando er en virkelig god hjemmeside. Det er fedt, at man kan klikke på et 

hjerte, hvis man synes et produkt er spændende og så gemmer hjemmesiden produktet for dig. 

Desuden er søgefunktionen rigtig god og man kan nemt og hurtigt lægge varen i kurven og gå til 

betaling med f.eks Mobilepay. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, foretrækker du så, at de produkter du ser eller bliver tilbudt, 

passer til dig? 

Mikkel: Det kan godt være lidt uhyggeligt, men det er også lækkert, da det kan gøre det hurtigere 

for mig at komme hen til det jeg synes er interessant at kigge på i butikken. 

Int: Er du villig til at give en hjemmeside den slags informationer, hvis den kan bruge det til at 

forbedre tilbud til dig? 

Mikkel: Hvis det er data, som virksomheden skal bruge til at sende mig nyhedsbreve, så siger jeg 

altid nej. Det er sjældent, at jeg er villig til at give nogle ekstra informationer omkring mig selv, 

når det handler om nyhedsbreve. For jeg har oplevet at, hvis jeg giver informationer omkring 

hvilke slags nyhedsbreve og produkter jeg kan lide, så bliver jeg spammet med nyheder konstant. 

Int: Når du kommer ind på netbutik, hvor den spørger om cookie-tilladelse, hvad plejer du at svare? 

Mikkel: Jeg vælger kun de nødvendige. For jeg gider ikke at få for mange reklamer efterfølgende 

omkring produkter. Jeg har oplevet at jeg var inde på en tøj-hjemmeside og efterfølgende kiggede 

på TV2, så kom der flere reklamer omkring det jeg tidligere havde kigget på. Det synes jeg bare 

er irriterende. 

Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den bruger cookies til, ville du så være mere villig til at give 

tilladelse? 

Mikkel: Jeg har ikke rigtig nogen holdning til dette. For mig skal det bare gå hurtigt og har ikke 

så meget tid til at nærstudere tingene. 
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Int: Når du har foretaget et køb på nettet, hvad er så vigtigt fra virksomhedens side? 

• Hurtig information om levering, information om brug af produktet eller noget 

tredje? 

Mikkel: Ordrebekræftelsen er det vigtigste, da jeg vil gerne vide at min ordre er på vej. Men det 

er irriterende at få en mail tre uger efter omkring man er tilfreds med sidt købt. For mig er det 

irrelevant at sende mig sådan en mail. Jeg skal nok selv kontakte virksomheden, hvis jeg ikke er 

tiffreds. 

Int: Har du haft tilmeldt dig nyhedsbreve fra virksomheder du handler med? 

Mikkel: Ja, men jeg plejer at fjerne dem. Jeg melder mig ofte ind for at få 10 %, men så melder 

jeg mig fra igen efterfølgende. Jeg oplever ofte at man bliver spammet med alt for mange 

ligegyldige mails. 

Int: Foretrækker du kontakt efter køb (eksempelvis sociale medier, nyhedsbreve m.m.), hvis det er 

relevant for dit køb (opdateringer eller komplementære produkter)? 

Mikkel: Nej, jeg foretrækker ikke kontakt efter køb. Jeg vil ikke komme til at læse alle mulige 

nyhedsbreve, skal nok kontakte virksomheden hvis jeg har brug for det eller skal have flere 

produkter fra dem. Jeg vil dog gerne kontaktes, hvis det handler om noget omkring det produkt jeg 

har købt – eksempelvis hvis der er noget galt med produktet eller lign. 

Int: Følger du ofte de virksomheder, som du køber fra på sociale medier? 

Mikkel: Jeg følger kun de virksomheder jeg synes er spændende. Jeg følger eksempelvis ”Bare en 

t-shirts”, da det er nyt og spændende og har været meget i medierne. De laver også noget fedt 

content, som jeg synes er spændende. 

Int: Er data-etik noget du overvejer efter et køb? Tænker du over, hvor længe de opbevarer 

information eller hvordan det bliver brugt?  

Mikkel: Lidt, men ikke så meget. Jeg ved at hvis de ikke behandler det rigtigt, så får de en bøde. 

Jeg stoler på at persondataloven gør, at virksomhederne benytter min data ordentligt, men er 

samtidig også lidt skeptisk. Så det er lidt en balancegang mellem, at jeg stoler på virksomhederne, 
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men samtidig er jeg også lidt skeptisk. Det er grunden til, at jeg ofte er loyal overfor de samme 

net-butikker, som jeg ved fungerer godt. 

Bilag 6 – Interview – Sissel 

(Int = interviewer) 

Int: Vi skal snakke lidt om nethandel, hvor jeg vil starte med at spørge dig om nogle generelle 

spørgsmål omkring din brug at nethandel. Efterfølgende vil spørge ind til seks forskellige emner 

som er relevante ift. vores speciale. Alt sammen handler dine oplevelser med nethandel. Til at 

starte med må du gerne bede om dit navn, alder og hvad du arbejder med? 

Sissel: Mit navn er Sissel, jeg er 26 år og arbejder til dagligt som socialpædagog hos PLAY. 

Int: Vil du beskrive dig selv som en der bruger meget teknologi i din hverdag og hvad bruger du 

af forskellig teknologi? 

Sissel: Jeg bruger min telefon meget og er på sociale medier, hvor jeg benytter Instagram og 

Messenger mest. Når jeg handler på nettet, bruger jeg min computer mest, da jeg synes man bedre 

kan se på de varer man skal købe. 

Int: Hvor meget mener du selv du handler på nettet? 

Sissel: Jeg er ikke den største onlineshopper, men jeg er helt klart begyndt at handle mere på nettet 

pga. Corona pandemien, men også fordi jeg har fundet ud af, hvor nemt det kan være at handle 

online. 

Int: Er der nogen bestemt butik du køber meget af på nettet? 

Sissel: Jeg kan godt lide at kigge på større hjemmesider, hvor der er et bredt udvalg af produkter. 

Så jeg kigger meget på Zalando og Boozt, når jeg handler online. 

Int: Er der noget specifikt virksomheden gør, der får dig til at vende tilbage? 

Sissel: Ja, jeg bruger Magasin rigtig meget og det er en hjemmeside, som jeg bliver ved med at 

vende tilbage til. For der er både hurtig levering og god kundeservice. Desuden findes der også 

fysiske Magasin-butikker, som jeg synes er betryggende, hvis der skulle opstå problemer med mit 

køb online. 

Int: Er der noget produkt du ikke vil købe på nettet? 
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Sissel: Jeg ville aldrig købe læbesko på nettet, da jeg gerne vil tage ud fysisk og prøve løbeskoene 

på et løbebånd i butikken. Ud over det vil jeg ikke købe meget dyre produkter på nettet, som 

eksempelvis en Chanel taske, da jeg gerne vil ud og mærke og prøve produktet i butikken. 

Int: Hvis du kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er så det vigtigste for dit valg? 

• Er det udvalget af varer, prisen, erfaring med hjemmesiden eller noget fjerde? 

Sissel: Det er en god blanding af det hele, men hvis jeg kigger efter en bestemt varer, så kigger jeg 

selvfølgelig på prisen og vælger den hjemmeside med den billigste pris. Men det vil jeg kun gøre 

hvis jeg kender hjemmesiden, hvis prisen er billigere på en hjemmeside, som jeg ikke kender, så 

vil jeg godt kunne være skeptisk og derfor købe produktet hos den onlinebutik, som jeg kender i 

forvejen, og hvor jeg ved at forholdene er ordentlige. 

Int: Hvordan ser du din fremtidige brug af internethandel (mere eller mindre)? 

Sissel: Jeg tror at jeg vil komme til at handle mere online i fremtiden, da Corona situationen har 

gjort mig mere opmærksom på, hvor nemt det er at handle online. Desuden så har jeg fundet ud af 

hvor nemt det er at sende sine produkter retur, hvis varen ikke passer. Dette har fået mig til at 

synes, at onlinehandel er mere attraktivt. Jeg er også lige blevet færdig med at studere og arbejder 

nu i en fuldtidsstilling, som gør, at jeg har mindre tid hverdagen, så det er bare blevet nemmere og 

mere attraktivt at handle online. 

Int: Hvad er dit syn på den generelle tech-branche? (Google, Facebook, Apple, Amazon). Har du 

tillid til den branche og stoler du på, at de behandler din data ordentligt? 

Sissel: Jeg må indrømme, at det ikke er noget jeg tænker så meget over, når jeg handler online. 

Men dette skyldes, at jeg ofte handler på hjemmeside, som jeg kender og der har jeg tillid til at de 

behandler mine personlige oplysninger ordentligt.  

Int: Påvirker det dig, når der eksempelvis er sager omkring de store tech-virksomheder? 

Eksempelvis Facebook har været involveret i data-skandaler og Google har været tiltalt for at være 

konkurrenceforvridende? 

Sissel: Det har ikke påvirket mig, da jeg stadig bruger Facebook og andre sociale medier. Jeg ville 

ikke kunne stoppe med at bruge Facebook, da jeg bruger de sociale medier meget til at 

kommunikere med venner og familie. Men hvis skandalen havde omhandlet en virksomhed, hvor 
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jeg tidligere har købt produkter, så ville jeg nok tage et aktivt valg om ikke at benytte hjemmesiden 

fremover. 

Int: Påvirker det din adfærd på nettet generelt, når du hører om de her skandaler? 

Sissel: Ja, det for mig jo til at tænke over hvad jeg deler på de sociale medier, da man godt kan 

frygte at det ikke er helt sikkert. 

Int: Går du op det image/brand en virksomhed har, når du handler med dem på nettet? 

Sissel: Ja, hvis en virksomhed har en god omtale, så gør det virksomheden mere attraktiv at handle 

med, især når vi taler om onlinehandel. 

Int: Betyder de værdier, som virksomheden står for, noget for om du handler med dem på nettet? 

Sissel: Ja, jeg er begyndt at tænke mere over bæredygtige produkter og kigger efter virksomheder, 

som promoverer, at de bruger bæredygtige produktionsmetoder, når de eksempelvis producerer 

tøj. 

Int: Ville du betale mere for at handle med en virksomhed, som står for noget du værdsætter?  

Sissel: Ja, det vil jeg helt sikkert. 

Int: Er du mere loyal overfor de brands, som du kan lide, selv hvis du kan få et tilsvarende produkt 

billigere? 

Sissel: Ja, jeg vil sige, at jeg er loyal overfor de internetbutikker, som jeg ved fungerer også selv 

om prisen er billigere andre steder. For mig er det vigtigere at vide, at hjemmesiden fungerer. 

Int: Føler du, at net-butikker er meget ensartede i deres image eller kan du nemt differentiere 

mellem dem? 

Sissel: Der føler jeg, at det er nemt at differentiere dem fra hinanden.   

Int: Føler du, at der er nogle net-butikker som adskiller sig fra andre? 

Sissel: Når jeg online-shopper, så søger jeg ofte efter flere varer, og derfor kan jeg godt lide, at 

hjemmesiden har et bredt udvalg, som eksempelvis Magasin. 

Int: Er garanti noget du leder efter og bliver overbevist af, når du handler på nettet, eksempelvis 

E-mærket?  
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Sissel: Det kommer an på hvilket produkt jeg skal købe. Når jeg køber tøj online, så tænker jeg 

ikke så meget over hvor lang garantien er, da jeg ofte tænker, at det er mig selv, der vil komme til 

at ødelægge tøjet, hvis det går i stykker. Men hvis det er et ur, en computer eller teknologi, der går 

jeg mere op i hvad garantien er på varen, så det kommer helt an på hvilket produktet. 

Int: Forhindrer det dig i at købe på nettet, hvis at en virksomhed ikke har en garanti? 

Sissel: Ja, hvis jeg blev gjort opmærksom på at der ikke var en garanti, så ville jeg helt klart 

fravælge den virksomhed, medmindre varen var meget billig og kunne tåle gik i stykker uden jeg 

mistede en værdi ved det. 

Int: Hvis en virksomhed, som du ikke kender, eksempelvis er E-mærket, gør det så, at du stoler 

mere på deres produkt?  

Sissel: For at være ærlig, så ligger jeg ikke mærke til det, når jeg handler online. 

Int: Betaler du gerne mere for et produkt, hvis den virksomhed du køber hos har en garanti? 

Sissel: Ja det gør jeg. 

Int: Er en garanti for dig, når du har noget som eksempelvis E-mærket eller tager du også dine 

venner og families ord for pålydende ift. at shoppe på nettet? 

Sissel: Hvis jeg ved at mine venner og familie har handlet på en hjemmeside, som jeg skal til at 

købe et produkt, så kan jeg godt finde på at forhøre mine venner og familie om hjemmesiden. 

Ellers går jeg ind og læser anmeldelser på Google eller på Trustpilot. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, hvad er så det vigtigste for, at du har en god oplevelse?  

• Er det, at det er nemt at finde rundt på, eller at du ikke bliver afbrudt af alle mulige 

tilbud eller noget tredje?  

Sissel: For det første skal det være nemt at finde rundt på hjemmesiden. For det andet synes jeg 

det er mega irriterende, hvis der kommer reklamer hele tiden på en hjemmeside, som man skal 

krydse ned før man kan komme videre i købsprocessen. Det er vigtigt at det er nemt at handle og 

synligt, hvor man skal gå hen for at finde specifikke varer. 

Int: Hvad synes du om, at virksomhederne benytter data om din købsadfærd, så de kan vise 

produkter som din adfærd viser du bør kunne lide? 
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Sissel: Det er irriterende, når jeg har været inde og søge på noget, og der de efterfølgende dage 

kommer 20 reklamer om den varer, som jeg søgt på. Der vil jeg gerne selv have lov til at gå ind 

og søge på den varer, som jeg kigger efter. 

Int: På de hjemmesider handler, er det så vigtigt, at du kan få afklaret dit mål om at søge efter 

noget specifikt? 

Sissel: Det er vigtigt, at det er ligetil, og at der er et søgefelt og gode sorteringsmuligheder, når jeg 

eksempelvis leder efter nogle specifikke jeans og mærker, så jeg ikke behøver at kører 400 varer 

igennem. Hvis der ikke er disse muligheder, så kan det hurtigt komme til at føles uoverskueligt, at 

handle på en hjemmeside. 

Int: Gør designet af en hjemmeside noget for, om du stoler mere på en hjemmeside. Eksempelvis 

hvis en hjemmeside ser professionel ud, er du så mere villig til at købe noget? 

Sissel: Ja helt sikkert, jeg har været inde på hjemmesider, hvor jeg tænkte, at den så lidt mystisk 

ud og derfor købte jeg ikke produkter derfra. 

Int: Hvad er nogle af de netbutikker, som du synes fungerer bedst? Og hvad er det ved den bestemte 

netbutik, som giver dig en god oplevelse? 

Sissel: Der vil jeg igen nævne Magasin, fordi der er et bredt udvalg og det er trygt, at jeg ved at 

der er en Magasin tæt på hvor jeg bor, som jeg kan tage hen til, hvis der er behov for det. Jeg tror, 

at jeg er en så ny onlineshopper, at finder tryghed ved at kunne tage hen til en fysisk butik, hvis 

jeg skal handle stort. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, foretrækker du så, at de produkter du ser eller bliver tilbudt, 

passer til dig? 

Sissel: Både jeg og nej vil jeg nok svarer på det spørgsmål, men ved ikke helt. 

Int: Jeg kan også spørge på en anden måde. Hvis du nu handler meget på en hjemmeside, vil den 

nogle gange kende din historik. Eksempelvis dagligvarer på Nemlig eller tøjstørrelser på Zalando. 

Er det noget som giver dig en bedre oplevelse med siden? 

Sissel: Ja det synes jeg helt klart, især på dagligvarer hjemmesider, hvor de viser nogle af de varer 

som jeg normalt købte ugeligt, når jeg handlede ind for mit arbejde. På sådanne sider har de gjort 

det meget lettere for mig at handle. 
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Int: Er du villig til at give en hjemmeside den slags informationer, hvis den kan bruge det til at 

forbedre tilbud til dig? 

Sissel: Det er svært at svare på, for hvad har eksempelvis en dagligvarer butik brug for at vide 

andet end hvilke produkter jeg sidst har købt. 

Int: Når du kommer ind på netbutik, hvor den spørger om cookie-tilladelse, hvad plejer du at svare 

og er det noget du aktivt tænker over? 

Sissel: Det er faktisk lidt forskelligt hvad jeg krydser af 

Int: Så du har ikke en bestemt holdning til, hvorvidt cookies eller lign. er okay? 

Sissel: Nej det har jeg faktisk ikke rigtigt. 

Int: Kan det få dig til at genoverveje en hjemmeside, hvis den kræver cookies? 

Sissel: Nej, for jeg synes alle hjemmesider kræver cookies efterhånden. 

Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den bruger cookies til, ville du så være mere villig til at give 

tilladelse? 

Sissel: Nej det ville det ikke. 

Int: Når du har foretaget et køb på nettet, hvad er så vigtigt fra virksomhedens side? 

• Hurtig information om levering, information om brug af produktet eller noget 

tredje? 

Sissel: Det er bekræftelsen på min bestilling, hvornår varen er afsendt og så er det at de overholder 

den leveringstid, som der står på deres hjemmeside. 

Int: Har du haft tilmeldt dig nyhedsbreve fra virksomheder du handler med? 

Sissel: Ja, for det er meget rart at få gode tilbud, men synes det er rart at det noget man selv aktivt 

skal gå ind og gøre og ikke noget man skal. 

Int: Har du haft frameldt dig et nyhedsbrev? 

Sissel: Ja, og det gør jeg, hvis nyhedsbrevene kommer alt for ofte. Jeg synes er fint at få en gang 

imellem, men det skal heller ikke være hver anden dag, fordi så synes jeg det er alt for meget. Max 

en gang ugeligt vil jeg sige. 
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Int: Er der noget, du efterspørger, som du ikke har oplevet at virksomheder tilbyder efter du har 

købt produktet?  

Sissel: Bedre databaser, som gemmer online kvitteringer for dine køb. 

Int: Foretrækker du kontakt efter køb (eksempelvis sociale medier, nyhedsbreve m.m.), hvis det er 

relevant for dit køb (opdateringer eller komplementære produkter)? 

Sissel: Hvis det er relevant for mit køb, men ellers ikke. 

Int: Kan du uddybe lidt mere? 

Sissel: Jamen det er fint nok, at de viser opdateringer og komplementære produkter, ift. til mit køb, 

fordi så kan det være jeg opdager varer, som jeg ikke havde søgt efter. 

Int: Følger du ofte de virksomheder, som du køber fra på sociale medier? 

Sissel: Ja, jeg følger flere tøjbutikker og restauranter 

Int: Er data-etik noget du overvejer efter et køb? Tænker du over, hvor længe de opbevarer 

information eller hvordan det bliver brugt?  

Sissel: Jeg tænker ikke rigtigt over det. 

Bilag 7 – Interview – Claus 

(Int = interviewer) 

Int: Vi skal snakke lidt om nethandel ift. mit speciale. Jeg har en guide til de forskellige emner, og 

skal nok sørge for, at vi kommer omkring alle de relevante emner. Jeg kommer også til at spørge 

lidt ind til nogle af de ting, du siger, og det kan være jeg skriver lidt ned undervejs. Til at starte 

med må du gerne lige sige dit navn, alder og hvad du arbejder med. 

Claus: Mit navn er Claus, jeg er 56 år og arbejder til dagligt i Bording Danmark A/S som 

salgsdirektør 

Int: Vil du beskrive dig selv som en der bruger meget teknologi i din hverdag eller hvad bruger du 

af forskellig teknologi. 

Claus: Jeg bruger meget linkedin og Facebook og i dagtimerne bruger jeg primært min telefon og 

i aftentimerne min computer. Men jeg fortrækker at bruge en computer, da en større skærm giver 

mere convenience. 
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Int: Hvor meget mener du selv du handler på nettet og har det udviklet sig i de seneste år? 

Claus: Jeg handler meget mere på nettet i dag, da det er blevet så let at handle på nettet. Der er en 

god returret, hvor man nemt kan aflevere sine produkter tilbage gratis. Onlineshoppen får også 

mig til at bruge min tid bedre, da jeg fremfor at gå ud i en forretning, så kan jeg nemt shoppe på 

nettet. Herudover, så har man muligheden for nemmere at søge efter det man leder efter. 

Int: Er der nogen bestemt butik du køber meget af på nettet? 

Claus: Jeg bruger meget de butikker som hedder Cykelgear og Cykelpartner. Det er to cykelshops, 

som har det hele, de har god returret og du kan chatte med dem dag og nat. 

Int: Er der noget produkt du ikke vil købe på nettet? 

Claus: Jeg vil ikke købe jagtudstyr på nettet, da det er meget dyrt produkt og mange produkter skal 

man have tilladelse til at købe. Så disse produkter kan man ikke bare købe på nettet, der skal man 

i fysiske butikker og købe. Jeg vil sige, at produkter som koster over 1500-2000 kr. skal jeg have 

i hånden og prøve fysiske butikker inden jeg køber det på nettet. Kunne eksempelvis aldrig finde 

på at købe en cykel til 20.000 kr. på nettet. 

Int: Hvis du kigger på alle de steder du handler på nettet, hvad er så det vigtigste for dit valg? 

• Er det udvalget af varer, prisen, erfaring med hjemmesiden eller noget fjerde? 

Claus: For det første er servicen på hjemmesiden, for det andet er det sikkerheden omkring at jeg 

får produktet til den rette tid og for det tredje er kundeservicen, og at jeg kan returnere produktet 

uden der bliver stillet spørgsmål og trukket penge for det. Ikke nok med det, så skal jeg på en 

hjemmeside også have mulighed for at kunne vinge specifikke produkter af, som jeg gerne vil 

følge og vide mere om, så når jeg modtager relevant indhold og informationer omkring produktet 

og ikke alt muligt andet støj. Så det er vigtigt for mig, at hjemmesiden, kan håndtere data, og bruge 

denne data på en måde, som jeg har behov for, så jeg ikke bliver spammet med alt muligt irrelevant. 

Int: Hvad er dit syn på den generelle tech-branche? (Google, Facebook, Apple, Amazon). Har du 

tillid til branchen og stoler du på, at de behandler din data ordentligt? 

Claus: Jeg stoler på, at de behandler mine data ordentligt, men jeg ved også, at der sikkert er nogle, 

som ikke håndterer dataene ordentligt. Jeg har bare valgt at sige, at alle overholder reglerne, selvom 

de måske ikke gøre det. Men det er vigtigt at sige, at jeg ikke lægger min data på hjemmesider, 
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som jeg ikke stoler på. Jeg kunne aldrig finde på at købe eller få nyhedsbreve fra en hjemmeside, 

hvor jeg er i tvivlsom. Jeg bruger faktisk også Facebook mindre og mindre, fordi jeg faktisk ikke 

stoler så meget på Facebook mere, som jeg gjorde førhen. 

Int: Påvirker det dig, når der eksempelvis er sager omkring de store tech-virksomheder? 

Eksempelvis har Facebook været involveret i data-skandaler og Google har været tiltalt for at være 

konkurrenceforvridende? 

Claus: Ja det gør det jo, for man har hørt om at Facebook har hjulpet Donald Trump til at vinde 

valget.  

Int: Påvirker det din adfærd på nettet generelt, når du hører om de her skandaler? 

Claus: Altså jeg tænker så meget på det, at hvis jeg handler på en hjemmeside, hvor jeg er det 

mindste i tvivl, så handler jeg der ikke. Jeg handler kun på hjemmesider, som er E-mærket. Hvis 

jeg handler på hjemmesider fra udlandet, så skal det være, fordi at jeg kender nogle, som har 

handlet på hjemmesiden, ellers handler jeg der ikke. Men ellers handler jeg på hjemmeside, hvor 

jeg tror på, at de behandler mine data fortroligt. 

Int: Går du op det image/brand en virksomhed har, når du handler med dem på nettet? 

Claus: Jeg handler kun på hjemmesider, hvor virksomheden er anerkendt, og hvor virksomhedens 

image er i orden. Jeg kunne ikke finde på at handle og støtte skumle hjemmesider. 

Int: Ville du betale mere for at handle med en virksomhed, som står for noget du værdsætter og 

har tillid til?  

Claus: Hvis jeg skulle købe produkt der koster eksempelvis 300 kr. og jeg kan få det samme 

produkt for 250 kr. på en hjemmeside, hvor jeg vidste at den ikke er helt god, så vil jeg hellere 

give 300 kr. for produktet for så ved jeg at jeg får produktet som aftalt og kan returnere produktet, 

hvis der er problemer. Så service er virkelig vigtig for mig. 

Int: Er du mere loyal overfor de brands, som du kan lide, selv hvis du kan få et tilsvarende produkt 

billigere? 

Claus: Jeg er loyal overfor de forretninger, som jeg handler hos, og det gælder både hjemmesider 

der handler med cykler og elektronik. Elgiganten er eksempelvis et godt mærke og en god 

forretning, som udøver en service, som er ud over det normale efter min mening. 
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Int: Føler du, at netbutikker er meget ensartede i deres image eller kan du nemt differentiere 

mellem dem? 

Claus: Ja, der er en butik, som adskiller sig, og jeg har aldrig oplevet sådan god service før. Det er 

en butik, som heder Cykelgear. Du kan sidde en lørdag aften kl. 20:00 og bestille varer på nettet, 

og søndag morgen ligger varen foran din hoveddør. Det er virkelig smart, og jeg ved, at de får 

rigtig mange kunder på det grundlag, for det er jo fedt, at hvis man har været ude og cykle om 

lørdagen, og en del går i stykker, så kan du bestille en ny cykeldel om aftenen, som leveres 

morgenen efter, så du kan cykle igen søndag. Hvis du bruger andre hjemmeside, så går der gerne 

3-4 dage før, du har dit produkt, så her ser jeg ikke på pris, men på virksomheden image og at 

virksomheden er der, når jeg har behov for det. 

Int: Er garanti noget du leder efter og bliver overbevist af, når du handler på nettet. Eksempelvis 

E-mærket?  

Claus: Garanti for mig er vigtigt på nettet, fordi når man køber noget på nettet, så kan man risikere 

at få noget som ikke fungere. Når virksomheden har E-mærket er det for mig et stemplet at 

virksomheden er godkendt og når du handler her, så yder vi også en garanti, og det er vigtigt for 

mig. Jeg bruger også Trustpilot, og det er sjovt at se, at de virksomheder, som ikke er E-mærket 

oftest viser kommentar om at de ikke leverer til tiden og man kan ikke returnere produktet. Så jeg 

synes E-mærket er et godt mærke og giver en sikkerhed for forbrugeren. 

Int: Forhindrer det dig i at købe på nettet, hvis at en virksomhed ikke har en garanti? 

Claus: Ja jeg køber ikke hos virksomheder, som ikke har en garanti. 

Int: Hvis en virksomhed, som du ikke kender, eksempelvis er E-mærket, gør det så, at du stoler 

mere på deres produkt?  

Claus: Ja det får mig til at stole mere på en hjemmeside, for så ved man det er en ordentlig 

virksomhed som står bag hjemmesiden. 

Int: Kunne du finde på at købe noget fra en virksomhed du ikke kendte, hvis den var E-mærket?  

Claus: Ja, som jeg sagde før så betyder E-mærket meget for mig, når jeg handler på nettet og det 

får mig til at stole på hjemmesiden. 

Int: Hvad hvis en hjemmeside ikke har et E-mærke, hvad skal der så til for at overbevise dig? 
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Claus: Hvis en hjemmeside ikke har et E-mærke, så skal hjemmesiden være gode til at oplyse deres 

adresse og beskrive hvem de er som virksomhed. Jeg har prøvet engang at skulle købe nogle nye 

batterier til min computer, hvor jeg gik ind på en hjemmeside i god tro, men så bliver jeg kontaktet 

af tolden, at de havde nogle varer som jeg havde bestilt. Så vidste det sig at være en falsk 

hjemmeside. Så hvis jeg handler på en hjemmeside, som jeg ikke kender, så vil jeg vide om 

virksomheden ligger henne. 

Int: Er en garanti for dig, når du har noget som eksempelvis E-mærket eller tager du også dine 

venner og families ord for pålydende ift. at shoppe på nettet? 

Claus: Ja jeg snakker også med mine venner. Jeg spørg ofte mine venner om hvor de har købt deres 

nye cykeldele henne, men bruger også trustpilot meget. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, hvad er så det vigtigste for, at du har en god oplevelse?  

• Er det, at det er nemt at finde rundt på, eller at du ikke bliver afbrudt af alle mulige 

tilbud eller noget tredje?  

Claus: Jeg skal kunne finde mit produkt ved få klik. Hvis jeg sidder på en hjemmeside og det er 

besværligt og jeg bliver revet rundt, så hopper jeg af hjemmesiden. Hvis jeg ikke har fundet det 

jeg søger efter på hjemmesiden efter 4-5 klik, så er jeg ude af hjemmesiden igen. Hjemmesiden 

skal være delt op i produkter og specifikationer, så jeg nemt kan finde præcis det produkt jeg leder 

efter ellers hopper jeg af med det samme. 

Int: Kan du lide at hjemmeside viser dig tilpasset tilbud, baseret på de data som de har om dig? 

Claus: Hvis hjemmesiden har fanget mit indkøbsmønstre og kan vise mig den nye model af den 

cykelpedal jeg købte sidste gang, så synes jeg det er helt fint, men hvis jeg går på en hjemmeside 

hvor jeg bombarderet med alt muligt irrelevant, så hopper jeg af hjemmesiden. 

Int: Hvad hvis virksomheden viser tilbud omkring komplementære produkter? 

Claus: Det synes jeg også er okay, da det læner sig op af det jeg køber. Men hvis det ikke er 

relevant ift. tidligere køb, så forlader jeg hjemmesiden. 

Int: Gør designet af en hjemmeside noget for, om du stoler mere på en hjemmeside? 

• Hvis en hjemmeside ser professionel ud, er du så mere villig til at købe noget? 
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Claus: For mig er det ikke vigtigt at hjemmesiden står helt skarp, det er vigtigere at jeg kan finde 

oplysninger om virksomheden, som gør den troværdig og at jeg hurtig kan finde de produkter jeg 

søger efter. Det er ikke så vigtigt om hjemmesiden ser ny eller gammel ud, den skal bare kunne 

vise at den er troværdig. 

Int: Så for dig er det vigtigt, at virksomheden er gode til at vise hvem der står bag hjemmesiden? 

Claus: Ja det er korrekt, og det betyder nærmest mere end designet. 

Int: Hvad er nogle af de netbutikker, som du synes fungerer bedst og hvad er det ved den bestemte 

netbutik, som giver dig en god oplevelse? 

Claus: Jeg har jo lidt været inde på det, men ud over at hjemmesiden skal være E-mærket, så skal 

det også være en let tilgængelig hjemmeside og nemt at shoppe rundt i. 

Int: Når du handler på en hjemmeside, foretrækker du så, at de produkter du ser eller bliver tilbudt, 

passer til dig? 

Claus: Når jeg for vist noget, så skal det være tæt på det jeg søger, for hvis det bare er tilbud 

omkring alt muligt, så bliver det spam og det skaber bare en irritation. Så det er vigtigt at 

virksomheden håndtere mine data rigtigt, for hvis de ikke formår det, så handler jeg ikke på den 

hjemmeside længere. 

Int: Er du villig til at give en hjemmeside den slags informationer, hvis den kan bruge det til at 

forbedre tilbud til dig? 

Claus: Ja, jeg vil gerne give min data og hjælpe med at give data, som kan give mig en bedre 

oplevelse næste gang jeg handler på hjemmesiden. 

Int: Når du kommer ind på netbutik, hvor den spørger om cookie-tilladelse, hvad plejer du at svare. 

Er det noget du aktivt tænker over? 

Claus: Jeg synes det irriterende at man skal gøre det, men det er jo kommet for at blive, så vi skal 

sige ja tak til de forskellige cookies. 

Int: Siger du ja tak til det hele? 

Claus: Ja det gør jeg, men jeg går ofte ind og sletter cookies og min historik på computeren og 

telefonen, så jeg sletter mine spor. 
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Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den bruger cookies til, ville du så være mere villig til at give 

tilladelse? 

Claus: Jeg går faktisk ikke så meget op i det og jeg gider ikke bruge så meget tid på det, da det 

ville tage for meget af min tid. 

Int: Når du har foretaget et køb på nettet, hvad er så vigtigt fra virksomhedens side? 

• Hurtig information om levering, information om brug af produktet eller noget 

tredje? 

Claus: Synes det er okay at virksomheden sender mig mails omkring feedback omkring det produkt 

jeg har købt, fordi det kan gøre at min oplevelse måske bliver bedre næste gang jeg handler på 

hjemmesiden. 

Int: Hvad med information om levering? 

Claus: Ja det er også meget vigtigt, så jeg ved at produktet er på vej. Der skal ikke gå lang tid før 

jeg får besked omkring, hvor mit produkt er henne. 

Int: Har du haft tilmeldt dig nyhedsbreve fra virksomheder du handler med? 

Claus: Ja det har jeg, men synes specielt de nyhedsbreve, hvor man specifikt kan vinge af, at man 

eksempelvis gerne vil vide mere om lyddæmpere, og når der kommer nyt omkring lyddæmpere. 

For så får jeg kun informationer når der kommer noget nyt omkring lyddæmpere, og ikke andet 

som er ligegyldigt. Det synes jeg, er det bedste nyhedsbrev man kan få. De nyhedsbreve, som 

spammer det gider jeg ikke tilmelde mig til. 

Int: Er der noget, du efterspørger, som du ikke har oplevet at virksomheder tilbyder efter du har 

købt produktet?  

Claus: Det kunne være, at hvis man køber et produkt og efterfølgende følger op på kundens 

købsmønstre og oplyser kunden omkring hvordan man kan bruge produktet. Tror mange oplever, 

at man ved køb af nye produkter først skal søge omkring og hvordan det fungere, men tænk hvis 

virksomheden skrev til kunden dagen efter og siger tillykke med din nye cykelcomputer, men 

vidste du at den har nogle features, som gør at hvis du gør sådan her, så har du følgende fordele. 

Det er lige som en guide, hvor virksomheden kommer med nogle gode key-points og tips omkring 
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produktet. Det kunne være rigtig fedt i stedet for bare at få en mail, hvos du skal give din feedback 

på et produkt du har købt.  

Int: Foretrækker du kontakt efter køb (eksempelvis sociale medier, nyhedsbreve m.m.), hvis det er 

relevant for dit køb (opdateringer eller komplementære produkter)? 

Claus: Det er belastende, hvis jeg har siddet på en hjemmeside og så går på Facebook og får vist 

alt muligt ligegyldigt. Det synes jeg ikke er i orden, at de har tracket min IP-adresse og så viser 

mig alt muligt irrelevant. 

Int: Hvad hvis reklamerne er relevante for dit køb? 

Claus: Nej, de relevante reklamer skal ikke komme på Facebook, de skal komme gennem 

nyhedsbreve, som jeg selv har tilmeldt mig og hvor jeg specifikt får informationer om produkter, 

som har bedt om. Jeg vil gå så langt at sige, at hvis jeg har været inde på en hjemmeside og der 

efterfølgende kommer et banner op på min Facebook side, så går jeg op og slår den virksomhed 

fra, så jeg skjuler den og ikke ser mere fra virksomheden. 

Int: Følger du ofte de virksomheder, som du køber fra på sociale medier? 

Claus: Ja det gør jeg. Jeg følger virksomheder, som jeg synes er interessante og hvor jeg føler det 

er relevant for mig at vide noget, hvis der kommer noget nyt omkring virksomheden og deres 

produkter. 

Int: Hvem følger du? 

Claus: Jeg følger mange af de store cykelbrands og Cykelgear. 

Int: Er data-etik noget du overvejer efter et køb? 

• Tænker du over, hvor længe de opbevarer information eller hvordan det bliver 

brugt?  

Claus: Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg handler kun på de hjemmesider, som jeg tror på 

overholder GDPR-loven. Men jeg tænker ikke så meget over data-etik må jeg indrømme. 
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Bilag 8 – Interview - Mathi 

(int = interviewer) 

Int: Så det her interview skal handle om netbutikker og nethandel, og hvordan du ser dine vaner 

ift. disse. Vi kommer til at starte med lidt basal information, hvorefter vi bevæger os ned i nogle 

af de lidt mere specifikke emner, men jeg har en spørgeguide og skal nok styre det undervejs. Så 

til at starte med, kan du bare lige sige dit navn, din alder og hvad du arbejder med til hverdag: 

MATHI: Jeg hedder Mathi, jeg er 28 år gammel og jeg arbejder inden for kapitalforvaltning, jeg 

er Cand.Polit. fra Københavns universitet og arbejder med kvantitativ finansiering. 

Int: Okay, og vil du beskrive dig selv som en der arbejder meget med teknologi i din hverdag? 

MATHI: Ja, det vil jeg bestemt. 

Int: Og måske sådan lidt mere specifikt, eksempelvis med sociale medier? 

MATHI: Ja, jeg er på Facebook, Twitter og Linkedin. Jeg kan godt putte nogle uddybende ord på 

min brug af dem. Hvis vi starter med Facebook, som var det første format jeg var på, så er det nok 

også det jeg er mindst glad for nu. Det har noget med indholdet at gøre. Det (indholdet) var alfa 

og omega en gang, det var der alting skete og der var så meget socialt på det. Men nu er det fadet 

over til, at jeg har en ide om at den algoritme, der styrer Facebook, nu putter en ned i de her 

ekkokamre. Ekkokammeret for mig er sådan med jagt, fritid og mad, og ikke så meget med venner 

og indhold. Det er ikke så interessant. Twitter er meget nyhedsbaseret. Man kan finde de her 

profiler, der arbejder med det samme som mig og skriver artikler om det, sådan meget specifikt 

indhold. Der er dog også meget støj på twitter. Selvom man vælger dem man følger, så kan der 

stadig være meget støj i det. Men jeg kan nu godt lide det alligevel. Linkedin er min professionelle 

profil, det er her jeg connecter med alle mine arbejdskontakter og generelt hele mit professionelle 

miljø. 

Int: Så der er både en faglig del og en social del af dit sociale medie forbrug? 

MATHI: Ja. 
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Int: Og vil du beskrive dig selv som en der er meget på din telefon? Både med sociale medier men 

også mere generelt. 

MATHI: Ja, det vil jeg sige. Det er ikke så rart at anerkende, at man er der, hvor hvis der opstår et 

stille øjeblik, så har man den fremme. Også selvom jeg er bevidst omkring, at det er dét de firmaer 

(sociale medier) er ude efter med pop-ups og notifikationer. Så efter års brug er ens adfærd bare 

kodet ind i det. Prøver selvfølgelig at være bevidst omkring det og være mere konstruktiv omkring, 

hvad det er jeg kigger på, så man ikke bare kigger på alt muligt l**t.  

Int: Hvis man ser på nethandel, både fysiske varer og services som rejser og hotelophold, vil du så 

beskrive dig selv som en der bruger nethandel meget i din hverdag? 

MATHI: Jeg vil sige, at jeg er meget åben overfor det. For mig handler det mere om fravalg af 

enkelte ting, så som tøjkøb. Det er af den grund, at processen kan være problematisk. Eller det er 

bare lidt irriterende, det her med at få det hjem, prøve det, sende det retur. Det gør, at jeg kan være 

lidt tilbageholdende. Ellers så er jeg generelt positiv stemt på alle fronter, med alle slags varer, fra 

rejser til køb af elektronik, til at bruge trustpilot osv. Jeg synes nettet giver en bedre mulig for at 

se hvad der er, se udbuddet, researche. Det giver mulighed for at vælge, uden at blive påvirket på 

samme måde som i butikker, hvor man skal tage stilling til tilbud og farver og ”pang”, altså alle 

de her fysiske elementer. Det giver en mere objektiv måde at gå til tingene, hvilket jeg godt kan 

lide. Generelt bruger jeg nettet til at købe alt det jeg kan, undtagen alt det der er besværligt, hvor 

jeg skal prøve det på eller dufte til det, altså alt det som har mening at have mellem fingrene.  

Int: Okay, så er der måske et element af sikkerhed, som du foretrækker med nogle ting? Købe tøj 

i forretning, eksempelvis der er den her mulighed for at prøve tingene først? 

MATHI: Ja, jeg vil sige, det er meget sjældent, at jeg føler mig usikker på, at tingene nok skal 

ankomme, eller at jeg føler, at jeg har gjort et dårligt køb på nettet. Men lad os sige, at jeg går ned 

på hovedgaden her i Frederikssund, jamen så kan jeg komme hjem i løbet af 2 timer med det der 

passer og det jeg kan lide. Hvis det ikke passer, jamen så havde jeg jo ikke købt det. Hvorimod 

processen med onlinekøb, det kan hurtigt blive til uger fra man køber til man modtager, til man 

skifter og sender retur osv. Så i stedet for, at processen bliver kort, så kan det blive en relativ 

langtrukken proces. Hvis jeg skal bruge tøj, så foretrækker jeg at sætte mig ned i min bil og køre 

ud til et shopping-center og gå den runde, selvom udvalget er mere begrænset. Det vil det jo typisk 
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altid være sådan nogle steder (fysiske forretninger), da udvalget på nettet er større og tilbuddene 

er typisk også bedre. Men, jeg kan godt finde på at prioritere en løsning som fungerer og så er det 

bare ude af verden. Men det er meget specifikt til tøj. 

Int: Så samlet set, ift. til tøj, så er det fordi at internethandel faktisk kan komme til at tage længere 

tid? 

MATHI: Præcis, så vil jeg hellere have det mindre udvalg, og så få løst det her behov i løbet af en 

eftermiddag, i stedet for, at det bliver flere uger. 

Int: Nu ved jeg godt, at Corona har tvunget flere over i nethandel, men hvis man ser bort fra det, 

vil du så sige, at du har handlet mere på nettet over de sidste 5 år? 

MATHI: Jeg vil sige, at jeg er begyndt at handle mere på nettet. Det kommer primært i kræft af to 

ting. Først og fremmest har jeg fået udvidet mine behov. Hvis man går 8 år tilbage, så var jeg 20 

år gammel, der var det måske bare tøj egentlig. Man havde jo kun lige de behov, som ens forældre 

ikke lige stillede for en. Nu er jeg 28 år gammel, og så bliver det mere end række forskellige ting. 

Eksempelvis inventar, billeder på væggene, maling, alle de her ting, som har mere at gøre med at 

flytte i hus. Jeg vil, at alle de her ting er ved at flytte over på nettet. Alle de her ting, som giver 

mening at få leveret hjem. Jeg har eksempelvis lige købt frossent kød til at min hund på nettet, 

fordi jeg vidste, at leveringen kom i en bestemt køleboks. Jeg har ikke købt det på nettet før, men 

fordi det kan være svært at få adgang til den rigtige kvalitet, så valgte jeg at købe på nettet, for der 

vidste jeg, at leveringen var i orden, at det kom i en køleboks og at selvom jeg ikke var hjemme, 

så kunne det bare stå udenfor i et par timer. Langt de fleste ting er jeg meget komfortabel med at 

købe på nettet. 

Int: Og er der nogen bestemt butik du køber fra? 

MATHI: Jeg har to tilgange til at købe på nettet. Punkt nummer 1 er at bruge virksomheder jeg 

ved fungerer, som har et bredt sortiment. To virksomheder her kunne eksempelvis være Zalando 

og Amazon. Zalando til tøj, og Amazon til bøger. Eksempelvis Zalando, der er jeg ikke en gang 

sikker på, at det er dét billigste, men den service, de leverer, er essentiel. Jeg køber ikke meget tøj 

på nettet, da det kan være besværligt, men har især gjort det her det seneste år, og der har jeg brugt 

Zalando, fordi jeg ved, at de sender returlabels med tøjet, de har gratis returfragt, så selve 

processen, der kan være smertefuld, den bliver pludselig mindre smertefuld. Så jeg kan måske 
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spare 50 kr. på at købe bukserne i en anden forretning, men så hvis jeg skal sende dem retur, så 

skal jeg selv finde en printer og printe returlabel, men med Zalando minimerer de bare alle de her 

irriterende elementer. Amazon, det er fordi de har alle bøger i hele verden, stort set, og jeg kan 

købe dem brugt. Alle bøger jeg køber er brugte, og her giver Amazon mig bare et ”single entry 

point”, hvor jeg har adgang til at det her. 

Den anden form for indkøb jeg laver er total opportunistisk, ift. at jeg søger på nettet. Hvis vi går 

tilbage til at jeg køber kødben til min hund på nettet, det er ikke noget jeg har købt før. Så her går 

jeg ind på nettet, søger efter steder der har det, jeg kender måske navnet lidt på dem jeg købte hos, 

men det var ikke nogen jeg havde købt hos før eller måske køber hos igen. Det er de her store en 

gangs ting. Et andet eksempel er basenhederne i mine højtalere. Så enten søger jeg nettet igennem 

for det bedste tilbud jeg kan finde, hvis det er jeg har skal bruge, men ikke har haft købt før, eller 

også bruger jeg de faste ting (Zalando/Amazon) til ting jeg har købt før. 

Int: Okay, så der er måske en større informationssøgningsproces, når du skal købe ting fra 

virksomheder du ikke har købt fra før?  

MATHI: Ja, helt sikkert. Altid, når jeg nu tænker over det. Jeg kunne ikke finde på at købe noget 

fra nogen på nettet uden at have en holdning til dem, eksempelvis ved lige at kigge på Trustpilot, 

kigge på deres Facebook-side. Der skal lige være den der tredjeparts-godkendelse, for at jeg ikke 

bare ender med at sende mine penge ad helvede til, og så kommer der aldrig noget ud af det. 

Int: Og hvis man kigger på alle de steder du handler på nettet, nu nævner du Amazon og Zalando, 

men også steder du ikke lige kan huske navnet på, er der så noget specifikt du kigger på? Er der 

noget som kendetegner dem? Eksempelvis pris eller udvalg eller lignende? 

MATHI: Det har egentlig lidt skiftet. For et par år siden var det mest prisen, nu er det egentlig 

mere kvaliteten, altså det de sælger. Nu kan vi bare bruge et eksempel fra tidligere med kødbenet 

til hunden, der var det altafgørende hvilken kvalitet det var, det var total ligegyldigt om det kostede 

200 eller 700 kr., så havde været fuldstændig ligegyldigt. Det samme med højtalerenheder her, der 

handlede det om kvaliteten jeg kunne få. Og sådan er det med de her ting, hvor jeg ikke har købt 

det før. Det er klart, at pris noget at skulle sige, hvis man står med to fuldstændig ens produkter, 

så vælger man typisk det billigste. Men det handler ikke om, at jeg vælger den hjemmeside med 

den billigste pris, så vil jeg hellere have kvaliteten.  
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Int: Så du er måske gået fra, lad os sige da du var 20 år, hvor prisen var vigtig, og så til et 

kvalitetsfokus nu her, når du har lidt flere penge? 

MATHI: Ja, fuldstændig. Det kommer af det her med, at hvis man researcher lidt mere efter 

kvalitetsprodukter, så får man også typisk noget, som holder lidt længere. Det er begyndt at blive 

mere vigtigt for mig. I stedet for at skulle købe sko hvert halve år, så købe et par i noget virkelig 

god læder og give dem den nødvendige behandling, så holder de måske i 5 år. Eller god kvalitets 

bukser til jagt og sådan nogle ting. Det er bare blevet meget vigtigere. Og det kommer i kraft af, 

at jeg kan mærke, at de penge lander nogle steder, hvor jeg bare ved, at tingene holder længere. 

Int: Hvis man dykker ned i nogle af de mere specifikke ting, nu har vi snakket meget åbent, men 

hvis vi eksempelvis kigger på den generelle tech branche, typisk kendetegnet ved Facebook, 

Apple, Amazon, Netflix og Google, hvad er dit generelle syn på den branche? Er det en branche 

du har tillid til? 

MATHI: Det er meget to-delt. Der er mit private forbrug, som udtrykker tillid i total grad. Jeg har 

ikke Apple men Google, men Google har alt om mig. Det er ikke noget ved dem, som gør at jeg 

trækker mig fra noget. Jeg bruger hele Googles pallette af funktioner, der giver mening for mig. 

Og jeg kan godt lide det. Jeg bruger det i kræft af, at det fungerer. Hvis der var noget, hvor det 

haltede, så ville jeg nok trække mig. Men det gør det bare typisk ikke. Det er typisk rigtig godt. 

Det er rigtig nemt. Det er sikkert i den forstand, at jeg aldrig har oplevet noget mærkeligt, 

eksempelvis med mit kreditkort eller noget i den retning. Men jeg vil sige, den anden del er mit 

professionelle syn på det, i kræft af hvad jeg laver og kender til EU-lovgivning omkring 

konkurrence. Her ved jeg godt, at de kan være problematiske, idet de dominerer markedet. Altså 

grunden til at jeg ser Google, det er fordi Google beslutter det er sådan. Jeg er godt klar over, at 

jeg ville aldrig finde ud af, om Google var den bedste, fordi de bare bestemmer på mange måder, 

hvad det er jeg ser. De laver hele interfacet for mig. Det er alting. De er min Google-mail, til min 

Google-konto til min Google-telefon. Hvad fanden ville jeg gøre, hvis jeg pludselig besluttede mig 

for, at jeg blev mega træt af det? Så jeg er godt klar over, at det hænger sådan sammen, men jeg er 

ikke utilfreds med det. 

Int: Nu siger du, at du ikke er utilfreds med det, men du føler dig måske bundet op på virkelig 

mange ting ift. Google? 
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MATHI: Fuldstændig, jeg er fuldstændig filtret ind i Google. Men oplever jeg det som 

begrænsende for mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har mange ting på min telefoner, hvor jeg 

tænker det her kunne være irriterende, men det er aldrig Google programmer. Det er ikke sådan, 

at jeg er træt af dem. Den eneste grund til, at jeg føler mig filtret ind, er fordi jeg ved, hvor meget 

de dominerer markedet. Sidst jeg var lidt irriteret på Google, det var da jeg i deres filmkatalog ikke 

kunne finde en eller anden obskur film. Det er småting. 

Int: Når der har været forskellige sager, nu nævnte du det her med konkurrenceforvridende, 

Facebook har også været taget i flere ting med data, påvirker det, hvordan du tænker om tech-

industrien? 

MATHI: Ja, det gør det. Jeg er godt klar over, at deres forretning er data. Så det vil være det, der 

bliver et problem for mig. Lad os sige, at interfacet og programmerne fortsætter med at fungere så 

godt for mig, så vil der stadig komme et punkt, hvis deres datasikkerhed blev så dårlig, at jeg ikke 

stolede på deres sikkerhed, så ville der komme et punkt, hvor jeg ville fravælge dem. De har så 

meget info om en, at der ville komme et punkt, hvor jeg man ville trække stikket og tage det hårde 

skift. De har jo alt om en, ens kreditkort, private info, mail og alle de her ting. Det er jo ens liv.  

Int: Men du synes ikke nødvendigvis, hvis Google eller Amazon bliver taget i noget, det spilder 

ikke over på Zalando eller en anden virksomhed i industrien? 

MATHI: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes ikke, der forekommer den her krydskorrelation, hvor 

det kommer af det samme onde, at hvis Google gør noget med datakvaliteten, så skulle det være 

et udtryk for hele Tech-branchen. Jeg ser det som fuldstændig separate enheder. 

Int: Og når man dykker ned i de enkelte virksomheder, du nævnte eksempelvis Amazon og 

Zalando, går du så meget op i det brand eller image de har? Altså de værdier de står for? 

MATHI: Måske ikke som et primært fokus, men sandsynligvis som et sekundært fokus. Hvis der 

havde været mange sager oppe i medierne med at Zalando havde været involveret i børnearbejde, 

det ved jeg ikke engang om der er, men det ville godt kunne påvirke mig og få mig til at fravælge 

Zalando. Men jeg ville nok have lettere ved at vælge Zalando fra end Amazon, og det har noget at 

gøre med, at jeg ville nemmere kunne substituere Zalando med en anden. Det har noget at gøre 

med, hvor langt man er villig til at strække sig for at blive der. Zalando ville der eksempelvis ikke 

skulle være mange sager om dårlig governance og store ESG-problemer til, før man ligesom 
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tænker, at det her er en virksomhed, som er rådden, og kun tænker profit, og som udnytter folk, 

hvor jeg tænker ”det vil jeg ikke støtte”. Så det betyder noget. Men det er heller ikke sådan, at der 

bare kan komme småting frem. Det rykker ikke nok.  

Int: Så det kan påvirke, men der skal være ret stort før det gør det? 

MATHI: Ja. Det handler især om proportionaliteten i, hvor svært det er at substituere væk fra det. 

Google eksempelvis her ville datasikkerheden betyde noget, men Google ville kunne lave relativ 

mange lortesager, før jeg ville tænke at jeg ville gå væk fra dem. Det ville simpelthen ikke være 

nok til at jeg ville substituere væk.  

Int: Og når man så tænker på Zalando og Amazon, de sælger måske nogle ens ting, men der er 

selvfølgelig også lidt forskel, men synes du at netbutikker er meget ens eller har du et klart blik 

på, hvad forskellen er mellem de enkelte? 

MATHI: Overhovedet ikke. Intet forhold til, hvad de står for. Det er ren interface og service, som 

de repræsenterer for mig. Den ene virksomhed kunne plante en million træer, og jeg har ingen ide 

om det.  

Int: Når du så kigger på de her virksomheder som du vælger at købe hos, nu nævnte du Zalando 

og Amazon, kigger du så på garantier, såsom E-mærket eksempelvis? 

MATHI: Nej, det må jeg indrømme, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke engang helt præcist hvad E-

mærket står for. Den form for ”vetting” jeg laver er mere, er mere at finde nogle brugeres holdning, 

finde nogle anmeldelser. Typisk vil jeg ikke købe, hvis der ikke er nogen form for anmeldelse på 

enten Facebook, Trustpilot eller nogen andre steder. Det er den godkendelsesprocedure jeg bruger. 

Int: Så en form for tredjepartsverificering? 

MATHI: Ja. 

Int: Det giver måske en følelse af garanti? 

MATHI: Ja, lige præcis. 

Int: Og hvis du har en virksomhed, som har gode priser, men ikke særlig gode anmeldelser, og en 

anden virksomhed med højere priser, men som eksempelvis har mange gode anmeldelser, er du så 

villig til at betale mere? 
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MATHI: Ja, jeg vil altid vælge professionalismen og professionelle virksomhed med de flere 

anmeldelser, hvor jeg fik den her højere grad af tredjeparts-garanti. Lad os sige, at prisen var den 

samme, så ville jeg altid vælge dem med bedre anmeldelser, og hvis prisen var højere, så ville jeg 

også typisk vælge dem med bedre anmeldelser. Nethandel har for mig meget at gøre med, at det 

skal fungere og være nemt. Jeg hader at stå i situationer, hvor jeg køber noget og finder ud af, at 

leveringen er en måned, eller generelt bliver utilfreds på en eller anden front, hvor man tænker 

”det her er bare irriterende”. Så vil jeg altid vælge dem, hvor jeg bare ved at kvaliteten er i orden 

og servicen er i orden og det hele bare kører. Det vil jeg altid prioritere. Det er svært at sige, hvor 

grænsen går. Men generelt ville jeg vælge den højere pris og større sikkerhed. 

Int: Nogen gange kan man blive anbefalet ting af venner og familie, hvis man skulle rangere det 

ift. eksempelvis Trustpilot betyder for dig, hvor ville det så ende henne? 

MATHI: Det er svært at sige. Det kommer an på personen, hvilket selvfølgelig er et lidt vagt svar. 

Der ligger en del vægt i, hvilken slags person det er der siger det. Lad os sige, at det er en jeg stoler 

meget på, så ville det vægte relativt højt, men jeg tror stadig, at jeg selv lige ville se det igennem. 

Jeg ville næsten lave den samme godkendelsesprocedure, som hvis jeg skulle købe der første gang. 

Det er klart det vejer noget, det er positivt. 

Int: Men din personlige favorit vejer stadig tungere, efter du har lavet din research? 

MATHI: Jeg vil nok hælde til, at hvis nogen foreslog en bestemt side, så ville jeg undersøge den 

og måske bruge den, medmindre min personlige godkendelse var i konflikt med den. Hvis jeg vil 

have en højtaler, så kan der være 10 sider, hvor mange kan være det samme, så ville jeg vælge den 

jeg var blevet rådet til, fordi 5 af dem måske er fuldstændig det samme. Men hvis den jeg får 

foreslået også er den dårligste, så ville jeg også springe den over. 

Int: Når man så kigger på selve situationen, hvor du handler på en hjemmeside, hvad er så noget 

af det vigtigste for dig? 

MATHI: Der skal være et nemt overblik. Det skal være ligesom når man kommer ind i en 

forretning med store skilte, A, B, C osv. Vi kan tage en elektronik forretning, hvor de kan have 

skilte med højtalere, TV, Computere eller ekstra udstyr, så man nemt kan finde de 20-25% af 

forretningen man gerne vil ind i. Det er vigtigt at det er nemt at kunne finde rundt. Nogen gange 

kan det blive mudret, med underafdelinger på underafdelinger, og det kan være umuligt at finde 
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det man gerne vil have. Så foretrækker jeg klare inddelinger, og en god søgefunktion er guld værd. 

Hvis man kan søge på brudstykker og dele, så den stadig forstår det, det er virkelig godt. Når man 

så kommer ind på produktet, så oplever jeg sjældent at der er noget problem, det er det typiske ift. 

billeder og beskrivelser. Hvis man kom ind og oplevede at det ikke var der, så kunne jeg aldrig 

finde på at købe noget. Men typisk, når man når så langt, så er det sjældent at man oplever det. 

Int: Så hjemmesiden, i hvert fald hvis den er dårlig, falder tilbage på virksomheden? 

MATHI: Ja, jeg vil sammenligne det fuldstændig med at komme ind i en butik, som var slidt og 

ikke ordnet. Man vil have den der Elgiganten følelse af det er nemt med store skilte, lige rækker 

hvor tingene står ordentligt på hylderne osv. 

Int: Hvis en hjemmeside er godt designet, kan det gøre, at du stoler mere på virksomheden bag 

det? 

MATHI: Det har den sandsynligvis. Det er selvfølgelig svært at redegøre for sin egen ”bias”, og 

hvorvidt man ville lave en lettere informationssøgning, hvis hjemmesiden så top professionel ud. 

Det er muligt, at jeg ville have færre tredjeparts anmeldelser. Det er ikke usandsynligt. 

Int: Nu nævnte du selv Amazon og Google, og der er jo mange virksomheder, som samler data om 

brugeren for at målrette specifikke tilbud og produkter. Foretrækker du, at de hjemmesider du 

bruger, samler data om dig, så de kan gøre indholdet relevant for dig? 

MATHI: Det er rigtig svært at svare på. Når du spørger sådan her, så får jeg sådan en lyst til at 

sige, at jeg tager afstand fra det, fordi det sådan form for overvågning. Man får den der følelse af, 

at der er en computer, som sidder og holder øje med ens brug og optimere efter, at man skal købe 

flere ting. Men omvendt, så er man godt klar over, at det mere rart at gå ind på Amazon og se de 

bøger jeg interesserer mig for, frem for at kigge på babybleer og læbestift. Jeg kan ikke give et 

entydigt svar, men kigger du på min adfærd, så er jeg mere positivt stemt overfor det. Jeg er gladere 

for at bruge hjemmesiden, og det er nok en sammenhæng mellem de to ting (data og tilfredshed). 

Int: Hjemmesider som du ikke bruger ofte eller har brugt før, hvis de begynder at gøre det, ville 

det gøre en forskel for dig? 

MATHI: Det ville være noget jeg tænkte over. Men det ville ikke være noget der påvirkede mig 

negativt. Lad os sige, at vi havde to hjemmesider, hvor den ene målrettede tingene til mig, og den 
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anden bare tilbød tilfældigt, så ville jeg ikke vælge den fra, der specificerede det til mig af 

ideologiske årsager. Hvis man siger at produkter og priser er det samme, men at de bare præciserer 

tilbud ud fra min søgehistorik, det ville ikke være noget der afholdte mig fra at købe.  

Int: Der er blevet lavet noget lovgivning, hvor man skal give cookie-tilladelser på mange danske 

hjemmesider. Har du en klar ide om, hvad det er du svarer? 

MATHI: Helt ærligt, så tænker jeg ikke over det. Jeg trykker ”godkend alle” på 9 ud af 10, 

medmindre det er en hjemmeside som falder i øjnene som særlig dårlig. Det skal være virkelig 

shady sider, hvor man tænker ”ahh”. Men 80% af hjemmesider der er det bare klik og videre. 

Int: Nogle gange, når man været på en hjemmeside kan man bagefter opleve specificerede reklamer 

bagefter. De her reklamer, som nogle gange følger en efter, er det noget du har en holdning til eller 

har tænkt over? 

MATHI: Ja, jeg tror lidt jeg er i den fase, hvor jeg har afklaret mig med dem. Det er ikke noget jeg 

tænker over eller bliver irriteret af. Jeg har ikke brug for at brokke mig over, at det er sådan. Det 

handler også om, at vi (Jeg selv og ham) har snakket om de her ting, så jeg har ikke den her 

altomsluttende frugt for, at der sidder nogen på den anden side af computerskærmen og følger med 

i, hvad det er jeg laver. Det er mere det her med kombineret søgehistorik med reklamekøb online, 

det genererer de her ting i mit interface. Men det der kan irritere mig, det er når jeg så har købt det, 

og alligevel får reklamer. Det tænker jeg ”come on” jeg har jo lige købt det. Jeg har lige brugt, jeg 

ved ikke hvor mange penge på jeres hjemmeside, og så skal jeg stadigvæk bruge to uger på at sidde 

og se jeres reklamer. Det tænker jeg, kan gøres bedre. Det er ikke en stor ting, men mere sådan 

”tænk det ikke er bedre end det”. 

Int: Så det kommer an på, hvilken kontekst reklamerne indgår i? Hvis du har købt bliver det måske 

ret overflødigt? 

MATHI: Ja, det er korrekt. 

Int: Når du så har købt på nettet, er der så noget du tænker er særlig vigtigt at modtage eller få fra 

virksomheden? 

MATHI: Helt sikkert. Adgang til ordren, det synes jeg er virkelig fedt. Lige nu kan man 

eksempelvis have tre ordrer på vej til en, det kan være lidt forvirrende, hvor den enkelte vare lige 
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kommer fra. Det der med at klikke på knappen og åbne appen, og så i løbet af 1 eller 2 klik vide, 

hvor ens produkt er og hvornår de regner med, at jeg modtager det. Så generelt det her med, at 

man kan følge med i, hvor den er og hvornår den cirka vil ankomme. Det er sådan noget, som fører 

mig tilbage til siden. Eksempelvis Amazon, lige så snart man har købt det, så får man et estimeret 

tidspunkt for, hvornår det ankommer og hvor langt den er nået undervejs. Så generelt information 

omring tracking og levering. 

Int: Okay, og sådan noget som nyhedsbrev, er det noget du har gjort brug af? 

MATHI: Ja, men selektivt. Det skal være noget, hvor jeg med sikkerhed ved, at jeg ville købe det, 

hvis der kom et godt tilbud. Eksempelvis tøj, det køber jeg ikke, bare fordi der er et tilbud, det 

køber jeg fordi jeg skal bruge det. Men eksempelvis vin, hvis der kommer et godt tilbud, så ved 

jeg, at jeg godt kunne slå til. Hvis det falder under kategorien af, at uanset hvornår, så ville jeg slå 

til på et tilbud, så kunne det godt være at jeg ville tilmelde mig et nyhedsbrev. Det er måske 1 ud 

af 10 ting, som jeg handler med, hvor jeg ville kunne finde på det.  

Int: Så der er nogen virksomheder, som måske passer bedre til det format, hvor andre måske passer 

bedre til sociale medier? 

MATHI: Ja, sådan eksempelvis med jagt og vin, det kunne jeg godt tænke mig at have på 

nyhedsbrev, og så måske, hvis man går trinnet længere ned, så er der flere ting jeg kunne tænke 

mig at have sociale medier. Det kunne måske være tøj fra de rigtige forretninger, så det bliver lidt 

bredere. 

Int: Er der noget, du har efterspurgt efter at have handlet, som du ikke føler du har oplevet? 

MATHI: Jeg har haft en oplevelse af at retunere noget, hvor det var sådan worst-case scenario 

med, at varen var den forkerte, og der ikke var nogen information om returnering, fordi det var en 

mindre virksomhed og det var meget specialiseret. Så jeg skulle ind på hjemmesiden, finde 

returpolitik, printe returlabel, og så ned for at aflevere. Der tænker jeg bare, hvorfor man ikke 

vedlægger returlabel med alle sine ting på nethandel.  

Int: Så der skal måske være lige så meget styr på levering som returnering? 
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MATHI: Ja, det ville jeg sige. Det ville give mig en enorm tryghed. Hvis jeg så to virksomheder, 

så ville jeg gerne betale mere for, at jeg vidste, at returpolitikken var inkorporeret ordentligt i 

virksomheden. Det ville betyde noget for mig. 

Int: Når man har handlet med virksomheder, så har man givet forskellige informationer omkring 

betaling, adresser, navn osv. Har du siddet efter et køb og tænkt over, hvordan det bliver behandlet, 

ift. dataetik og sådan? 

MATHI: Det bliver mere sådan, at når vi to sidder og snakker om det, så ved jeg godt, at det er 

vigtigt. Men det er ikke noget, som jeg vælger, når jeg køber på nettet. Jeg har en implicit antagelse 

om, at danske virksomheder eksempelvis, de er underlagt så tilpas strenge krav, at de ville leve op 

til mine forventninger, hvis jeg kiggede det hele igennem. Men det gør jeg ikke.  

Int: Så du har en grundlæggende antagelse om, at det bliver overholdt? 

MATHI: Ja. 

Bilag 9 – Interview - Camilla 

(Int =interviewer) 

Int: Hvis du bare starter med at sige dit navn, alder og hvad du arbejder med til hverdag 

Camilla: Mit navn er Camilla, jeg er 27 år gammel og arbejder som laborant. 

Int: Vil du beskrive dig selv som en der bruger teknologi meget i din hverdag? 

Camilla: Ja. Jeg er den del af den yngre generation, som er vant til computere, telefoner, internet 

og Ipads. 

Int: Og bruger du f.eks sociale medier? 

Camilla: Ja, jeg bruger Facebook og Linkedin. Jeg bruger ikke Instagram. 

Int: Så Facebook og Linkedin, og måske snapchat? 

Camilla: Ja, også Snapchat. 

Int: Og hvis man ser på nethandel, vil du så beskrive dig selv som en der handler meget på nettet? 
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Camilla: Ja, jeg handler på nettet, men jeg ved ikke om jeg handler meget på nettet. Det kommer i 

perioder, jeg har eksempelvis handlet mere på nettet her under Corona, hvor alt har været lukket. 

Men også før, der har jeg aktivt valgt at købe ting på nettet. Min kæreste og jeg har valgt at købe 

adskillige af vores ferier på nettet, og så er jeg også ret stor fan af Zalando. 

Int: Okay, for jeg skulle netop til at høre, om der er nogen bestemt butik du køber meget af på 

nettet, og her nævner du selv Zalando? 

Camilla: Ja, Zalando er en af dem jeg køber mest af. De har en app, som jeg synes er ret godt. Der 

går man ind på deres app og så kan man bare finde de forskellige ting frem, og så lægger jeg dem 

som regel i min ønskeliste, og når jeg så skal have et par bukser, så kan man nemt finde dem frem. 

Eller hvis de eksempelvis kører nogle tilbudsdage, så kan man pulje tingene lidt sammen, og så 

køber jeg som regel en 3-4 ting af gangen. 

Int: Så det der gør, at du køber en del hos Zalando er at du har det her udvalg, og at du kan 

kategorisere efter ønskeliste? 

Camilla: Ja. 

Int: Er der andet der gør, at du lige netop vælger Zalando? 

Camilla: Ja, eksempelvis når jeg får tingene, så kan jeg nemt sende dem tilbage. Der har været 

virkelig mange gange, hvor man har fået noget, som man ikke kan passe. Så kan der hurtigt blive 

en del med at få sendt tingene frem og tilbage, og så har man måske ikke få et returmærkat, og så 

skal man til at betale for det. Der har Zalando en super returpolitik, hvor man får returseddel med, 

med det samme. Så går man bare ind på deres app og vælger, at tøjet skal returneres, og så afleverer 

man bare. Det fungerer super godt. Så jeg tror også, at jeg tør købe mere der end andre steder. 

Int: Så det er sikkerheden i, at du ved, at tingene kan komme retur, uden at du skal investere for 

meget tid i det? 

Camilla: Ja, og uden at jeg sidder og har penge i klemme, fordi de ikke vil have det tilbage, eller 

fordi det tager lang tid at behandle ordren. Det er bare sikkert på Zalando. 

Int: Nu siger nu at udvalget er ret centralt for Zalando, men er der andre ting, eksempelvis 

returpolitkker, priser eller lign.? 
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Camilla: Nej, jeg går ikke altid kun efter det billigste. Jeg er begyndt at købe et skomærke, som 

hedder Roccamore, som er designersko i godkvalitet fra et dansk firma. Og dem har jeg købt 1 par 

fra i butikken og 2 par over nettet. Det er jo købt over nettet uden at det har været fordi det var 

billigt. Skoen kostede det den kostede. Jeg købte den, fordi det var den jeg ville have. 

Int: Okay, så du vægter kvalitet mere end pris i en eller anden forstand? 

Camilla: Ja, jeg tror måske, at det kommer an på dagen og situationen. Jeg har nogle ting, hvor jeg 

foretrækker kvalitet, og hvor jeg gerne vil give mere for kvalitet, fordi det holder længere. Og så 

er der andre ting, men jeg går aldrig bare efter det billigste. Der skal være altid være en 

overensstemmelse mellem pris og kvalitet. Men selvfølgelig kan jeg lide tilbud, det tror jeg alle 

mennesker kan.  

Int: Hvis man kigger over de sidste 5 år, selvfølgelig har Corona skubbet flere over i nethandel, 

men selv hvis man prøver at se bort fra det, er du så begyndt at handle mere på nettet? 

Camilla: Jeg tror egentlig, at min følelse af nethandel er, at det har været meget det samme over 

de sidste 5 år. Men så alligevel ikke. Det er nok primært pga. Corona, fordi man finder nogle ting 

der er skide smarte at handle over nettet. Eksempelvis dagligvarer, det er vi rent faktisk begyndt 

at gøre relativ ofte. Og det er også en ting, hvor selvom alting er ved at åbne, så er det noget vi vil 

blive ved med at gøre. Så det her med, at man er blevet presset ud i at købe ting på nettet pga. 

Corona. Det gør måske, at man bliver mere bekvem med det. For et par år siden kunne jeg 

eksempelvis aldrig have fundet på at købe et par sko over nettet, da jeg ikke kunne prøve dem på. 

Nu har jeg alligevel købt 2 par dyre sko på nettet og 1 par sko på Zalando, altså her under Corona. 

Int: Så Corona har måske fået dig til at se nogle muligheder med nethandel? 

Camilla: Ja, lige præcis. Det har fået mig til at se noget i det her, hvor der er nogle andre 

muligheder. Det her med at se, at det faktisk ikke er farligt. 

Int: Nu bevæger vi os ned i nogle af de lidt mere specifikke ting vi undersøger. Hvis man 

eksempelvis ser på den generelle tech-branche, herunder Facebook, Google, Amazon, altså de helt 

store aktører, er det en branche du et positivt syn på? 

Camilla: Jeg ved ikke hvor meget stilling jeg har taget. Google er jo sådan den helt store, der giver 

virkelig mange muligheder, der er virkelig gode. Hvor jeg ser mere Facebook som en tidssluger. 
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Hvis man sætter sin Facebook ordentligt op kan man måske godt få noget ordentligt ud af det, men 

ellers er de meget ensidet i deres algoritmer. Jeg tror måske, at jeg føler mig mere positivt stillet 

overfor Google end Facebook, til trods for at jeg bruger Facebook hver dag. 

Int: Så der er ikke nogen af de her virksomheder, hvor du tænker, at du slet ikke har tillid til dem? 

Camilla: Nej, for jeg bruger dem jo. Hvis jeg mente, at jeg ikke havde nogen tillid til dem, så ville 

jeg sige ”dem skal jeg overhovedet ikke have noget at gøre med”. Ligesom Instagram, som jeg 

synes er fuldstændig sindsforvrængende og sætter en perfekt verden op, det vil jeg ikke være en 

del af. Så det deltager jeg ikke i. Hvor jeg bruger Google til at finde opskrifter og sådan nogle ting, 

og også finde information og nyheder. Så dem boykotter jeg ikke.  

Int: Når der har været sager omkring de her virksomheder, nu har Facebook og Google været 

involveret i noget forskelligt, påvirker det dit syn på dem? 

Camilla: Ja, det synes jeg det gør. Der har været en del omkring Facebook, og så så jeg en 

dokumentar omkring, hvordan de sætter hele systemet op, så du hele tiden skal kigge på det, ved 

at bruge notifikationer og beskeder sådan. Og det har gjort, at jeg gerne vil nedbringe min tid på 

det. Jeg er klar over, når jeg ligger mig ind i sengen om aftenen, og min kæreste tager en bog frem, 

og jeg er på facebook, så ved jeg godt, at der ikke sker noget. Men jeg gør det alligevel, i stedet 

for at tage en bog og læse. 

Int: Så det er lidt et blandet forhold? 

Camilla: Ja, det er et meget blandet forhold. Jeg ved godt, at man bliver manipuleret med og styret 

hen mod de ting, som de gerne vil have, men jeg kan alligevel ikke lade være. 

Int: Så du kan måske egentlig meget godt lide det de leverer? 

Camilla: Ja, jeg kan godt lide ideen om, at jeg kan få det ud af det, som jeg gerne vil have, ift. 

viden eller opskrifter på Google eller begivenheder på Facebook. 

Int: Når man dykker ned i de enkelte virksomheder ud handler med, føler du så, at du går op i det 

image eller brand en virksomhed har? Nu nævner du Zalando eksempelvis Men går du sådan 

generelt op i, at du ved hvad en virksomhed står for, når du handler med dem? 
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Camilla: Ja, det kan jeg godt lide. Men jeg tror egentlig mest det er følelsen af at vide, hvor jeg har 

dem som jeg handler med. Ofte så tjekker Trustpilot, så jeg kan sikre mig, at det ikke er en scam-

side. Så der er helt sikker noget i det her med at vide, hvem det er jeg handler med. 

Int: Så du har mere tillid til de virksomheder, som er etablerede navne? 

Camilla: Ja. 

Int: Føler du måske, at nogen netbutikker er meget ensartede i deres image? Der findes mange 

forskellige tøjsælgere, eksempelvis Zalando men også Boozt. 

Camilla: Ja, deres apps er i hvert fald sat op på meget ens måde. Jeg har ikke prøve at handle på 

Boost. Jeg har været derinde og kigge. Men hvor jeg ikke har købt der, det er egentlig et meget 

godt spørgsmål. Det er jeg nok ikke selv klar over. Måske er det fordi, jeg er bange for det her med 

returpolitik.  

Int: Men føler du, at der er en helt klar forskel mellem de to eksempelvis? 

Camilla: Lidt. Jeg finder måske noget andet tøj på Boozt. Så kan det være pæne kjoler jeg finder 

derinde. Hvor på Zalando er det mere hverdagstøj som bukser og sådan. Så på Boozt er det mere 

kjolerne der taler til mig.  

Int: Nu nævner du selv Trustpilot. Der er mange måder man kan undersøge en virksomhed, og der 

findes forskellige anmærkninger de kan have som garantier. Er Garantier noget du kigger efter? 

Vi har jo eksempelvis E-mærket herhjemme? 

Camilla: Ja, det gør jeg. Ligesom når jeg kigger på Trustpilot, for at tjekke om det er en scam-side, 

for dem er der ret mange af, så danner jeg mig et overblik over, hvilke certificeringer de har. Det 

kigger jeg efter samtidig. Det bliver også lidt et pejlemærke for, hvilken virksomhed det er. 

Int: Nu nævner du Trustpilot, og det er jo lidt en anden form for garanti end E-mærket, men spiller 

det en betydelig rolle for, om du vælger at handle med en virksomhed? 

Camilla: Ja. Jeg har en hund, og da vi fik hende skulle vi have sådan en rund pude, sådan lidt a la 

en donut. Den er lavet i noget meget specielt stof, som skulle virke stressdæmpende på hunden. 

Lige da det her kom frem, der var de super populære. Så de var revet væk alle steder. Derfor 

poppede de lige pludselig frem på alle mulige små hjemmesider. Steder jeg ikke havde hørt om. 
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Der var en del steder, hvor når jeg slog dem op på Trustpilot, så kunne man se, at de her mennesker, 

som havde handlet der, havde alt muligt kritik. Når jeg ser det, så handler jeg der ikke. Så jeg 

ventede i et par måneder med at købe den her pude, da den kom i Maxizoo. 

Int: Så mangel på Trustpilot eller et overvæld af dårlige, det kan faktisk få dig til at vælge dem 

fra? 

Camilla: Ja. Hvis jeg kommer ind, og der er bare er 90% dårlige anmeldelser, så køber jeg bare 

ikke derfra. 

Int: Hvis man vender den rundt, og vi siger, at man har to virksomheder, som har den samme vare, 

ville du så betale mere for den butik, som havde mange og gode anmeldelser, end den anden butik, 

som måske havde få eller middelmådige anmeldelser? 

Camilla: Ja, det tror jeg sagtens jeg kunne finde på. Vi har lidt gjort det. Vi skal holde et bryllup 

næste år, og har i den forbindelse skulle finde en DJ. Og det er også rimelig spredt fægtning på de 

her DJ-hjemmesider. Der er nogle som får gode anmeldelser og nogen, som får dårlige 

anmeldelser. Der brugte jeg simpelthen en blanding af anmeldelser på Trustpilot og anmeldelser 

på en Facebook-gruppe for brude. Der har jeg taget en god blanding af de anbefalinger fra mit eget 

netværk, fra den her gruppe og fra Trustpilot. Og der endte vi med at gå med en DJ, som måske 

var en smule dyrere end nogle af de andre vi havde kigget på. Men vi var sikre i sag, pga. en masse 

forsikringer omkring det. Så uanset om DJ’en bliver syg på dagen, så kommer der til at være en i 

hans sted, og der var en masse tillæg til festen, som den her DJ kunne give. Så til en lidt højere 

pris, men det giver vi gerne. 

Int: Så det betyder faktisk ret meget ift. ting som du skal ud og købe enkelte gange? 

Camilla: Ja, lige præcis. 

Int: Og hvis man kigger på selve oplevelsen, når du køber på en hjemmeside eller i en app, hvad 

er så vigtigt for din oplevelse? 

Camilla: Jeg har eksempelvis prøvet, at den hjemmeside havde et stort ur, hvor den talte ned og 

skrev, at hvis man nåede det inden et bestemt tidsrum. Så ville det blive sendt i dag. Det gjorde, at 

jeg følte mig virkelig stresset og valgte det fra. Hjemmesiden skal være flot og afbalanceret, og 

give mig ro til at fordybe mig ned i det her, som jeg gerne vil have. Der skal ikke være alt muligt, 
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der bliver kastet op i hovedet på mig. Vi har købt et tøjstativ i nogle rustikke rør på en dansk 

hjemmeside, og det var rigtig fint, og vi fik vores varer. Men undervejs i forløbet fik jeg klikket ja 

til deres privatlivspolitik, og pludselig modtog jeg bare en masse push-mails. Hele tiden. Det var 

svært provokerende, og jeg gik selvfølgelig ind og meldte det af igen. Men det gav en følelse af, 

at selvom jeg havde købt noget derinde, som jeg var rigtig glad for, så kommer jeg ikke til at købe 

derinde igen. I starte fik man en mail med ”hvad synes du om din oplevelse”, og det var fint, det 

svarer jeg gerne på. Men så om fredagen kom der fredagstilbud og om søndagen kom der 

søndagstilbud, og det gider jeg ikke. Jeg er typen, der måske får mailen, lader den være eller sletter 

den, og det går måske lidt før jeg ender med at gå ind of afmelde det. Så det var virkelig irriterende. 

Int: Så hjemmesiden skal egentlig bare være overskuelig og let, og så skal den egentlig lade dig 

styre? 

Camilla: Ja, det skal være mig, som kommer tilbage. For hvis den kommer til mig, så får jeg en 

følelse af ”Lad være. Jeg har købt det jeg skal, og jeg skal nok komme tilbage, når jeg har brug for 

noget mere”.  

Int: Og gør designet af en hjemmeside, at du stoler mere eller mindre på den? Kan du vælge den 

til pga. godt design, eller omvendt vælge den fra, hvis den er dårligt designet? 

Camilla: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke komme med et eksempel. Men jeg ser en del hjemmesider, 

og nogle gange søger man på obskure ting, eksempelvis til jagt, jeg har også prøvet at skulle finde 

nogle indlæg til mine sko, og der kommer man en gang imellem ind på nogle hjemmesider, hvor 

man bare tænker, det skal ikke være det. Men om det er fordi, at den har et mærkeligt billede, eller 

et sjovt klingende navn, der er noget der fanger. 

Int: Så det skal virke professionelt? 

Camilla: Det skal helt klart virke professionelt. 

Int: Hvis man kigger på Facebook eksempelvis så samler de en masse data, for at kunne målrette 

forskellige ting. Det gør nogle handelssider også, Zalando gør det måske. Er det noget du 

foretrækker de gør, så de kan målrette de forskellige produkter til dig? 

Camilla: Det kommer meget an på, hvor det er. For lige præcis Zalando er det fint, for jeg kan godt 

lide at se de ting, som passer til mig. Men sådan et sted som Facebook, der tænker jeg rigtig meget 
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over, hvad det er jeg klikker på, fordi de ”feeder” mig mere af det jeg klikker på. Det er et problem 

for den skal ikke kun vise mig det jeg er interesseret i, det skal Google jo heller ikke. Det er måske 

lidt nemmere med det tøj jeg kigger på. Jeg føler det er meget opdelt.  

Int: Du føler der er en opdeling mellem, hvem der må og hvem der ikke må? 

Camilla: Ja, det føler jeg. 

Int: Er du villig til at give Zalando, eller andre sider ud handler på, den data der er nødvendig for, 

at de kan forbedre deres tilbud til dig? 

Camilla: Ja, jeg tror lige præcis på Zalando ville jeg gerne. Fordi de kan finde ting jeg gerne vil 

tage på. Det er lidt noget andet med de nyheder jeg ser, der skal jeg se det hele, og ikke kun det 

jeg kan lide. Men på Zalando der behøver jeg ikke se alt muligt tøj. 

Int: Der er kommet nye regler ift. cookies, hvor de ofte spørger om tilladelse til at måtte samle det, 

når man kommer ind på hjemmesiden, er det noget du tager stilling til, når du vælger? 

Camilla: Jeg går ind på ret mange sider, når jeg eksempelvis bruger hurtige links fra Facebook 

opslag. Hvis så siden beder mig om at tillade cookies, så går jeg ud igen. For jeg vil ikke tillade 

det. Det er jeg begyndt at gøre ret meget. Det kan være forskelligt, alt efter hvilken side, hvis jeg 

eksempelvis kommer ind på DR, så vil jeg synes det er fint. Men der findes eksempelvis sådan en 

side, som hedder noget med Tasty, det er en side med opskrifter, de poster en gang imellem noget, 

hvor man kommer ind på en side, som spørger om cookies, og der går jeg ud igen. 

Int: Okay, så det er ikke alle sider, der skal have dine informationer? 

Camilla: Nej, de skal ikke bare have den, og det er ikke alle der skal have den. 

Int: Hvis en netbutik forklarer, hvad den skal bruge dine data til, ville det øge din tillid til den? 

Camilla: Ja, helt sikkert. Man har før gået ind og tjekket, hvad det er cookies bliver brugt til, og 

der kommer man ind på et 500-sider langt dokument, der er total uoverskueligt. Så forstil dig, at 

der er nogen, der forklarer, hvad det er dine data til, det ville give en gennemsigtighed. Det her 

cookie-system er sat op, så man skal sige ja til noget, man ikke helt er klar over. Virksomhederne 

tænker ”vi skal bare have en masse data fra dig, og så gør vi det så kringlet som muligt at forstå”, 

og de gør det også med de her bokse man skal trykke på. Den boks de vil have man trykker på, 
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den får en god farve og den anden bliver helt lille og grå. De gør alt for, at man bare lukker hjernen 

og trykke på knappen. Det vil jeg ikke altid. 

Int: Så du føler ikke, at de imødekommer dig, de vil bare have, at du trykker ja? 

Camilla: Ja. I hvert fald på nogle ting. Der er også ting, hvor jeg bare trykker ja. Så det er et tosidet 

sværd, at der nogle ting jeg stoler på og vil se, og andre ting, hvor jeg egentlig ikke vil involvere 

mig og derfor ikke giver den lov. 

Int: Når man så har foretaget køb på nettet, er der så noget, som du synes er virkelig vigtigt for 

dig? 

Camilla: Ja, jeg tror det er meget normalt, men jeg forventer en bekræftelse bagefter. Den får man 

typisk på sin mail. Og så får man typisk også af vide, hvornår man kan regne med at modtage sit 

produkt.  

Int: Så klar information? 

Camilla: Ja, klar information om, hvad jeg kan forvente og hvornår jeg kan forvente det. Jeg kan 

meget godt lide, når de sender det her ”nu kan tracke din pakke”.  

Int: Og har du, med virksomheder du har handlet med, haft tilmeldt dig nyhedsbreve? 

Camilla: Alle de gange, hvor jeg kan undgå at tilmelde mig, der gør jeg det. Undtagen det her 

Roccamore, der får jeg nyhedsbreve. Det har jeg selv valgt, og dem vil jeg gerne have. Det er en 

kvindelig designer, som er uddannet nede i Italien. Det er ikke en særlig stor virksomhed. Hun 

laver ting til de kvinder, som også går i de her sko. Der er også en Facebook gruppe, så det er 

blevet lidt en mærkelig ækvivalent til at holde med et fodboldhold. Så nu her på mandag, der er 

det kvindernes kampdag, og der holder de et kæmpe event, hvor de ligger ting op på forskellige 

tidspunkter på dagen. Så er der noget gratis yoga og sådan i løbet af dagen. 

Int: Så udover selve produktet, så er der et fællesskab omkring selve mærket? 

Camilla: Ja, og det har jeg ikke prøvet før. Men det drager mig ind. Og jeg kommer helt klart til at 

købe flere sko fra dem, så det er også en god investering fra deres side.  

Int: Og udover nyhedsbreve, kunne du så finde på at følge virksomheder på sociale medier 

eksempelvis? Såsom Facebook eller Snapchat? 
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Camilla: Nej, det er i hvert fald ikke noget jeg gør. Det er ikke noget jeg tænker, at jeg mangler. 

Int: Og er det fordi, at du føler, at du hellere vil opsøge dem, når det passer dig? 

Camilla: Ja, det tror jeg. Når jeg har brug for noget, så går jeg ud og køber det, og så behøver de 

ikke at kontakte mig. Der er en del hjemmesider, hvor man går ind og køber noget, eksempelvis 

når jeg skal bruge noget til min hund, og bagefter kommer der så en masse opslag på eksempelvis 

Facebook, som er relevant ift. det jeg har kigget på. Nogen gange er det egentlig bare irriterende. 

Andre gange, når jeg så har set det et par gange, så går jeg måske ind og køber det. Og det er jo 

det de gerne vil have.  

Int: Så de her reklamer virker måske, men du har ikke en særlig positiv indstilling til dem? 

Camilla: Ja. Herhjemme har vi en fælles Ipad, som vi bruger når vi skal streame til TV’et. Og den 

er jo fælles, så min kæreste går ind og ser på de sider han ift. hvad han synes er relevant, og bagefter 

får jeg foreslået opslag, som er relevant for hans hjemmesider, på mine profiler. Og det er lidt 

irriterende. Det er ikke værre end at jeg scroller videre, men jeg er klar over, at det sker og at 

firmaerne prøver at ”hjernevaske” mig.  

Int: Så det her markedsføring, hvor virksomheder prøver at målrette dig efter besøg, det er ikke 

noget du er positivt indstillet overfor? 

Camilla: Nej. 

Int: Ofte, når man har handlet på nettet, har man givet forskellige informationer omkring navn, 

adresse, betalingsinformationer osv. Er det noget du har haft tænkt over, efter du har foretaget et 

køb på nettet? 

Camilla: Nej, der er jo ret meget med GDPR og lignende regler, som er kommet i hele Europa. De 

er jo også på mit arbejde, hvor de har mine informationer, og det er ikke noget jeg særlig øm 

omkring. Når jeg køber på nettet, så giver jeg ikke mine sidste 4 cifre at CPR-nummeret eller 

lignende, jeg giver mit navn, min adresse og min mail, og det er ikke noget jeg har været bange 

for at give ud. 

Int: Men er det noget du tænker aktivt over? Eller antager du, at reglerne bliver overholdt? 
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Camilla: Jeg tænker ikke rigtig over det, jeg tror bare jeg tænker, at reglerne bliver overholdt. Ofte 

når man køber på nettet, så spørger den, om de må opbevare ens kortinformation, og det siger jeg 

altid nej til. Det taster jeg selv ind. Jeg tænker at jeg forsøger at passe lidt på mig selv på nettet, 

men mit navn og telefonnummer og sådan, det er jeg ikke rigtig nervøs for. 

Bilag 10 – Operationalisering af spørgeskema 

Tilfredshed: 

- Jeg foretrækker at handle på netbutikker, hvor jeg har haft en god oplevelse 

- Jeg stoler på netbutikker, hvor jeg har haft en god oplevelse 

- Jeg stoler på netbutikker, der har levet op til mine forventninger 

Tillid: 

- Jeg foretrækker at handle på netbutikker jeg stoler på 

- Jeg vender ofte tilbage til netbutikker jeg føler mig tryg ved  

Loyalitet: 

- Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, der har levet op til mine forventninger 

Image: 

- En netbutiks omdømme betyder meget for mig, når jeg handler på nettet 

- Mediernes omtale af en netbutik har stor betydning for mit valg 

- Jeg foretrækker at handle på netbutikker, hvor jeg kender til virksomhedens værdisæt 

- Jeg føler mig mere sikker, når jeg handler på netbutikker med et godt omdømme 

- Jeg vil fravælge netbutikker med dårlig omtale 

Garanti: 

- Jeg foretrækker at handle på netbutikker, der har E-mærket 

- E-mærket er vigtigt for mig, når jeg handler med netbutikker 

- Jeg bruger Trustpilot til at vurdere, om virksomheden lever op til mine forventninger 

- Jeg handler ikke på netbutikker, der ikke har E-mærket eller Trustpilot 

- Jeg betaler gerne en højere pris for at handle med netbutikker, som har E-mærket 
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Flow-oplevelse: 

- Hjemmesidedesign (søgefunktioner, kategorier etc.) har en stor betydning for mit valg af 

netbutik 

- Jeg stoler mere på en hjemmeside, hvis den har et godt design 

- Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, som er nemme og overskuelige at bruge 

- Jeg betaler gerne en højere pris, for at bruge netbutikker der er nemme og overskuelige at 

bruge  

Personificering af hjemmeside: 

- Jeg foretrækker, at en netbutik kender min købshistorik 

- Jeg foretrækker, at en netbutik foreslår varer der er relevante for mig 

- Jeg bruger ofte netbutikker, som målretter deres indhold til mig 

- Jeg foretrækker at en netbutik, viser mig indhold baseret på mit købsmønstre. 

Salgsorienteret markedsføring: 

- Det er frustrerende at modtage annoncer efter jeg har besøgt eller købt på en netbutik 

- Jeg fravælger netbutikker, hvor jeg modtager mange reklamer efter jeg har købt eller besøgt 

hjemmesiden 

- Jeg sletter cookies, hvis en netbutik eksponerer mig med for mange reklamer 

Leverings/returnering: 

- Jeg foretrækker, at en netbutik har en klar proces for levering/returnering af mine varer 

- Jeg betaler gerne ekstra for, at en netbutik har gjort det nemt at returnere mine varer 

- Jeg vender ofte tilbage til netbutikker, hvor jeg har haft en god oplevelse med 

levering/returnering 

- Jeg foretrækker, at en netbutik giver mig flere valg mht. Levering 

- Det er vigtigt for mig, at jeg nemt kan returnere mine varer 

- Tydelig information om returnering/levering giver mig mere tryghed 

Informerende kommunikation: 

- Jeg foretrækker at kunne vælge, om virksomheden skal kontakte mig 
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- Jeg modtager nyhedsbreve fra de netbutikker, jeg ofte bruger 

- Nyhedsbreve skal indeholde information, som er relevant for mig 

- Nyhedsbreve skal helst omhandle informationer om de produkter, som jeg tidligere har 

købt 

- Jeg synes det er frustrerende at modtage mange nyhedsbreve 

Bæredygtighed: 

- Vil gerne betale mere for bæredygtige produkter  

- Jeg foretrækker at kunne vælge bæredygtige produkter 

- Det vigtigt for mig, at netbutikker jeg handler hos, er miljøbevidste 

- Jeg vil fravælge netbutikker, som ikke er klimabevidste 

Produktudvalg: 

- Jeg foretrækker at handle hos netbutikker med et bredt produktsortiment 

- Jeg handler ofte på netbutikker, som har et stort udvalg 

- Jeg betaler gerne en højere pris, for at have adgang til et større udvalg af varer, når jeg 

handler på nettet 

Bilag 11 – Elektroniske spørgeskema 
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Bilag 12 – Repræsentativitetstest 

Køn 
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Alder 
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Uddannelse 

 



Side 219 af 271 

 

 

 

Indkomst 

 



Side 220 af 271 

 

 

 

Bilag 13 – Krydstabeller og frekvens 

Tillid – frekvenstabel 

 

A31 

[Jeg_stoler_på_netbutikker,_der_har_levet_op_til_mine_forventn

inger] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 ,9 ,9 ,9 

2 5 1,4 1,4 2,3 

3 33 9,4 9,4 11,7 

4 154 43,8 43,9 55,6 

5 156 44,3 44,4 100,0 

Total 351 99,7 100,0  

Missing System 1 ,3   

Total 352 100,0   
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Chi-square test (krydstabel) – tillid og region 

 

Tilfredshed – frekvenstabel 

 

Chi-square test (krydstabel) – tilfredshed og alder 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35,813a 20 ,016 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,181a 16 ,013 

Likelihood Ratio 22,159 16 ,138 

N of Valid Cases 351   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

A1 

[Jeg_foretrækker_at_handle_på_netbutikker,_hvor_jeg_har_haft

_en_god_oplevelse] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 2,0 2,0 2,0 

2 2 ,6 ,6 2,6 

3 20 5,7 5,7 8,3 

4 81 23,0 23,2 31,5 

5 239 67,9 68,5 100,0 

Total 349 99,1 100,0  

Missing System 3 ,9   

Total 352 100,0   
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Likelihood Ratio 29,475 20 ,079 

Linear-by-Linear Association 8,599 1 ,003 

N of Valid Cases 349   

a. 20 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,03. 

 

Loyalitet – Frekvenstabel 

 

Chi-square test (krydstabel) – loyalitet og køn 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,499a 4 ,021 

Likelihood Ratio 12,912 4 ,012 

N of Valid Cases 350   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,86. 

 

A12 

[Jeg_vender_ofte_tilbage_til_netbutikker,_der_har_levet_op_til_

mine_forventninger] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 ,6 ,6 ,6 

2 2 ,6 ,6 1,1 

3 12 3,4 3,4 4,6 

4 78 22,2 22,3 26,9 

5 256 72,7 73,1 100,0 

Total 350 99,4 100,0  

Missing System 2 ,6   

Total 352 100,0   
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Bilag 14 - Første faktoranalyse 

 

 

 



Side 224 af 271 

 

 

Bilag 15 – Faktorløsningens ekskluderinger 

A36 ryger ud grundet lav communality på 0.430 

A8 ryger ud grundet lav communality på 0.432 

A13 ryger ud grundet lav communality på 0.473 

A35 ryger ud grundet lave communality på 0.472 

A30 cross loadings på faktor 7 og 8 på 0.448 og 0.472 

A27 cross loadings på faktor 1 og 5 på 0.567 og 0.605 

A23 crossloading på faktor 2 og 8 på 0.413 og 0.450 

A38 ryger ud grundet lav communality på 0.418 

A2 crossloading på faktor 1 og 3 på 0.564 og 0.502 

A41 crossloading på faktor 6 og 8 på 0.624 og 0.407 

Bilag 16 – Faktoranalyse med 10-faktorløsning 
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Bilag 17 –  Faktoranalyse på faktor 1 
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Bilag 18 – Faktoranalyse på faktor 3 
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Bilag 19 – Simpel regressionsanalyse (Tilfredshed som afhængige variabel) 
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Bilag 20 – Simpel regressionsanalyse (Tillid som afhængige variabel) 
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Bilag 21 – Simpel regressionsanalyse (Loyalitet som afhængige variabel) 
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Bilag 22 – Multipel regressionsanalyse (Variablenes effekt på tilfredshed) 
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Bilag 23 – Multipel regressionsanalyse med signifikante variable (Tilfredshed) 
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Bilag 24 – Multipel regressionsanalyse (Variablenes effekt på tillid) 
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Bilag 25 – Multipel regressionsanalyse med signifikante variable (Tillid) 
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Simpel regression mellem tilfredshed og tillid 
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Multipel regression med signifikante variable og tilfredshed overfor tillid 
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Bilag 26 – Mediator test (Tillid) 

Levering/returnering, image, informerende kommunikation og garanti overfor tillid 

 

 

 

 

Levering/returnering, image, informerende kommunikation og garanti overfor tilfredshed 
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Levering/returnering og image overfor tillid, kombineret med tilfredshed 
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Bilag 27 – Multipel regressionsanalyse (Variablenes effekt på loyalitet) 
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Bilag 28 – Multipel regressionsanalyse med signifikante variable (Loyalitet) 
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Signifikante variable kombineret med tillid og tilfredshed 
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Simpel regressionsanalyse tilfredshed overfor loyalitet 
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Simpel regressionsanalyse tillid overfor loyalitet 
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Bilag 29 – Mediator test (Loyalitet) 

 

 

 

 

 



Side 258 af 271 

 

Signifikante variable testet mod tilfredshed 
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Signifikante variable testet mod tillid 
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Signifikante variable testet mod loyalitet (inklusiv tilfredshed) 
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Signifikante variable testet mod loyalitet (kombineret med tillid) 
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Bilag 30 - Multipel regressionsanalyse – kontrolvariable 

30 år eller under 
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31 år eller over 
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Bilag 31 – Klyngeanalyse  
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Bilag 32 – Klyngernes gennemsnit 

 



Side 267 af 271 

 

 

Hvor ofte klyngerne foretrækker at modtage nyhedsbreve: 
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Klyngernes gennemsnitlige alder:  
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Bilag 33 – Priorteringskort 

Priorteringskort for den simple regressionsanalyse: 

 

Oversigt over værdier i priorteringskortet for den simple regressionsanalyse: 
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Prioriteringskort for simpel i fuld størrelse: 
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Priorteringskort for den multiple regressionsanalyse: 

 

Oversigt over værdier i priorteringskortet for den multiple regressionsanalyse: 

 

 

 


