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1. Introduktion 

Begrebet målgruppeindsigt (consumer insight red.) har umiddelbart sin oprindelse hos den 

amerikanske reklamemand Bill Bernbach, der proklamerede: 

 

»It is insight into human nature that is the key to the communicator’s skill. For 

whereas the writer is concerned with what he puts into his writings, the 

communicator is concerned with what the reader gets out of it. He therefore 

becomes a student of how people read or listen.«1 

 

»At the heart of an effective creative philosophy is the belief that nothing is so 

powerful as an insight into human nature, what compulsions drive a man, what 

instincts dominate his action, even though his language so often can camouflage 

what really motivates him.«2  

 

Målgruppeindsigten (jf. an insight) – en fordanskning af det engelske consumer insight – har 

således siden 1960’erne være et strategisk element i kommunikation, marketing og især 

reklame, når en afsender ønsker at kommunikere med budskaber båret af dyb forståelse for 

modtageren med henblik på øjeblikkelig identifikation. Hvis man vil skabe relevant og kreativ 

kommunikation, der engagerer og flytter en given målgruppe, må man selvsagt forstå, hvad 

der er relevant for målgruppen. Ikke desto mindre er det en udfordring for studerende såvel 

som professionelle at identificere de dybe målgruppeindsigter i den data, man genererer i en 

målgruppeanalyse; de dybe målgruppeindsigter, som man kan bygge strategier, koncepter 

og løsninger på. Det er påfaldende, når branchen er så optaget af indsigternes vigtighed i 

kommunikation og marketing.3 

Litteraturstudiets overordnede formål er at afdække den eksisterende viden om 

målgruppeindsigter og på den baggrund at finde svar på, hvordan man definerer begrebet 

målgruppeindsigt og hvordan man konkret identificerer målgruppeindsigter i data. 

Fokus i litteraturstudiet er således at afdække udvalgt, eksisterende litteratur om 

målgruppeindsigter med henblik på, hvordan man i praksis arbejder med at identificere 

målgruppeindsigter. 

 

 
1 Bill Bernbach and the beginning: https://medium.com/what-do-you-want-to-know/bill-bernbach-and-the-beginning-
7e49c2242390 
2 Bill Bernbach and the beginning: https://medium.com/what-do-you-want-to-know/bill-bernbach-and-the-beginning-
7e49c2242390 
3 Indsigt kommer ikke af sig selv (15.12.20): https://markedsforing.dk/artikler/debat/debat-indsigt-kommer-ikke-af-sig-selv/ 
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Målgruppeindsigter er som nævnt ikke noget nyt fænomen. På trods af dette forekommer 

begrebet sparsomt beskrevet i den akademiske litteratur, hvilket er påfaldende, da det har et 

enormt potentiale for branchen samt et stort fokus i branchen, hvor begrebet i daglig tale blot 

er kendt som indsigten. Professionelle kommunikatører ved, hvad de dybe 

målgruppeindsigter kan bidrage med, men de har svært ved at identificere dem med 

eksisterende metoder til målgruppeanalyse, arbejde med dem i praksis og i det hele taget 

definere, hvad en indsigt i målgruppen er. For hvad er en målgruppeindsigt egentlig?  

 

2. Hvordan definerer man en målgruppeindsigt?  

Der findes mange forskellige definitioner af begrebet indsigt i relation til kommunikation og 

marketing. Det er dog væsentligt at se på, hvad begrebet i sig selv betyder, før vi ser på, 

hvordan det forstås ift. kommunikationsfeltet. I Oxford Dictionary defineres begrebet:  

 

the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or 

something.4 

 

Nøgleordene her er accurate og deep understanding. En anden udgave tilføjer dog et 

interessant adjektiv:  

 

the capacity to gain an accurate and deep intuitive understanding of someone 

or something.5 

 

Den dybe intuitive forståelse for nogen eller noget er interessant, da det bidrager til den 

kompleksitet, der allerede omgiver indsigtsbegrebet. Tilføjelsen af adjektivet intuitiv åbner for 

kompleksiteten ved at pege på, at indsigtsarbejdet afkræver den professionelle/studerende 

en intuitiv og empatisk tilgang til data. Dvs. menneskelige egenskaber, der potentielt ikke er 

forankret i en akademisk eller praktisk faglighed. Netop det intuitive giver mening, når vi ser 

på, hvordan målgruppeindsigten defineres:  

 
4 Insight: https://www.lexico.com/definition/insight 
5 In search of consumer insights: https://www.slideshare.net/drozdovskis/in-search-of-true-consumer-insights 

Formål: 
• Hvordan definerer man målgruppeindsigter? 
• Hvilken eksisterende viden findes der om målgruppeindsigter? 
• Hvordan identificerer man målgruppeindsigter? 
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Målgruppeindsigten er en specifik viden – ofte relateret til adfærd og følelser ift. ønsker, 

forhåbninger og/eller behov, der skaber øjeblikkelig identifikation og dermed relevans for 

modtageren. I nedenstående ser vi eksisterende bud på en definition: 

 

»A deep ‘truth’ about the customer based on their behavior, experiences, beliefs, 

needs or desires, that is relevant to the task or issue and ‘rings bells’ with target 

people.«6  

 

»A non-obvious understanding about your customers, which if acted upon, has 

the potential to change their behaviour for mutual benefit.«7 

 

»Unexpected observations or findings about consumer behavior, which a firm 

can capitalise into profitable solutions either by creating opportunities or by 

solving problems«. (Ang, 2013) 

 

»En indsigt er en, endnu ukendt, menneskelig sandhed, der er øjeblikkeligt 

genkendelig.« (Hoffmann, 2019)	 

 

De fire ovenstående definitioner præciserer Bernbachs grundtanke, og i deres forsøg på en 

præcisering, dukker der nogle interessante formuleringer op, der nuancerer indsigtsbegrebet. 

”Deep truth”, ”non-obvious understanding”, ”Unexpected observations or findings” og ”endnu 

ukendt, menneskelig sandhed” er værdifulde nuancer, der kvalificerer forståelsen af 

begrebet, om end de også er med til at mystificere det. Ovenstående udpluk fra definitionerne 

nuancerer ved at pege på det latente og ukendte. 

Vi har netop brug for nuancerne, for det lader til, at indsigtsbegrebet bliver brugt i flæng. 

Det bliver både brugt i branchen (marketing, kommunikation mf.) om de generiske og 

overordnede demografiske og livsstilsdata, og det bliver brugt, når vi, i en målgruppeanalyse, 

er helt specifikke og konkrete på kognitive bias eller oplevet emotionel respons hos den 

enkelte modtager. En kilde fra praksis pointerer, at data viser os hvad der sker, 

målgruppeindsigten fortæller os hvorfor det sker8. 

Målgruppeindsigten ligger i forlængelse af målgruppeanalysen og -forståelsen, når man 

går fra viden (information) om målgruppen til en dybere forståelse af denne (indsigt). 

 
6 What is a good consumer insight: https://blog.hypeinnovation.com/what-is-a-good-customer-insight 
7 What is a good consumer insight: https://blog.hypeinnovation.com/what-is-a-good-customer-insight 
8 What are consumer insights and how to I use them: https://business.trustpilot.com/reviews/learn-from-customers/what-
are-consumer-insights-and-how-do-i-use-them 
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Målgruppeindsigten er således en faktisk størrelse, man kan identificere, når man bevæger 

sig fra et informationsniveau til indsigtsniveau (Fortini-Campbell, 2001).  

 

Eksempler på målgruppeindsigter fra branche og uddannelse: 

Codan: 80% af danske bilister mener, de kører bedre end gennemsnittet. Målgruppeindsigt: 

Uanset hvor god en bilist, man synes, man er, frygter man at skulle til køreprøve igen.9 

Krifa: I 2017 havde 29 pct. af kvinder et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 21 pct. af 

mænd. Målgruppeindsigt: Har du oplevet at sidde til et middagsselskab, men mentalt være på 

arbejde? Kender du det, at du føler, at du skuffer dig selv og dine nærmeste, fordi du ikke kan 

overskue det, der ellers burde gøre dig glad?10 

Kræftens Bekæmpelse: Det er svært at få unge til at melde sig som indsamlere til 

landsindsamlingen. Målgruppeindsigt: Det sekund, hvor man som indsamler skal finde på en 

undskyldning for IKKE at samle ind OG det sekund, hvor man skal ringe på hos fremmede for at 

bede om penge = PANIKSEKUNDET! (fra undervisning, DMJX) 

Norlys: Unge danskere forholder sig ikke til deres elselskab og strøm, heller ikke selvom den er 

grøn. Målgruppeindsigt: Unge voksne vælger primært miljørigtige og grønne løsninger, som er 

synlige, som andre kan se – derfor er grøn strøm en udfordring, da det er et usynligt produkt. 

(fra undervisning, DMJX) 

 

Målgruppeindsigten er således den menneskelige ”sandhed”, der afdækker årsagen eller 

motivet for en handling, tanke eller følelse. Den vil ofte være ukendt og overraskende, men 

øjeblikkelig genkendelig og relaterbar, når man ser, hører eller læser den. En dybdegående 

oplevet relevans, hvor modtageren føler sig set og forstået. Deri ligger værdien: Når vi som 

mennesker føler os anerkendt, set, hørt og forstået, så lytter vi og engagerer os (Rachmanski, 

et al., 2016).  

 

2.1. Begrebsafklaring: Målgruppeindsigter & Indsigten 

Litteraturstudiet anvender begrebet målgruppeindsigter om det, man på engelsk fagsprog 

kalder consumer insights. På dansk anvender kommunikations- og marketingbranchen 

primært begrebet indsigt og i særdeleshed begrebet i ental bestemt form: Indsigten. 

Anvendelsen af målgruppeindsigter er således en fordanskning af det engelske ditto og en 

lidt mere præcis dækkende begrebsdefinition end blot indsigter eller indsigten. 

Det er væsentligt, at vi skelner mellem flertalsformen og bestemt form af begrebet. Når 

man arbejder på at identificere målgruppeindsigter, vil man som udgangspunkt søge at finde 

 
9 Codan: https://www.youtube.com/watch?v=Fdhfhvg7KtE  
10 Krifa: https://www.youtube.com/watch?v=9mdbVsIps_s  
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flere, da man søger bredt – deraf flertalsformen. Optimalt søger professionelle at identificere 

én stærk, dyb målgruppeindsigt, som man kan fundere idéer, koncepter og løsninger på – 

deraf indsigten i ental bestemt form. Den bestemte form kommer potentielt til at ligne en form 

for endegyldig sandhed. Det er uhensigtsmæssigt at forestille sig, at der er én 

målgruppeindsigt, der er mere rigtig end alle andre. Én relevant målgruppeindsigt er ikke et 

facit – den er et nuanceret datapunkt, ofte sammensat gennem bearbejdning og forståelse 

af flere datapunkter om en målgruppe. Der kan være flere, hvorfor det også er den 

professionelles opgave at vurdere, hvilke målgruppeindsigter der er de mest relevante at 

anvende i en given opgave. Derfor bliver det også komplekst, når man i sin research bør 

skelne mellem data og indsigt (Fortini-Campbell, 2001) jf. hvad (data) der sker og hvorfor 

(indsigt) det sker. Man bør således være bevidst om datapunkternes forskellige karakter – 

der er de mere faktuelle datapunkter, der afdækker, hvad der eksplicit kan konkluderes om 

en given målgruppe. Og så er der årsagerne til disse datapunkter, som dermed er de mere 

latente, dybe målgruppeindsigter. I den rækkefølge. 

 

2.1.1. Kommunikation vs. Marketing 

Litteraturstudiet skelner ikke skarpt mellem kommunikation og marketing, da begge 

discipliner har brug for den samme dybe forståelse for sine målgrupper – hvad enten vi 

kalder målgruppen for forbrugere eller modtagere. Målgruppeanalyse bør være strategisk 

forankret i begge discipliner, hvorfor målgruppeindsigter og/eller målgruppeindsigten 

optimalt også er det. 

 

2.1.2. Målgruppe 

Videnfeltet omkring begrebet målgruppe er stort og komplekst. Kompleksiteten består bl.a. i, 

at begrebet anvendes i mange fagligheder og videnskaber. Målgrupper, modtagere, 

publikum, forbrugere, brugere – fælles for alle begreber er, at de handler om de mennesker, 

der står som modtagere af et givet budskab eller en målrettet intention fra en given afsender 

af kommunikation eller formidling.  

 

Litteraturstudiet tager udgangspunkt i følgende definition af begrebet målgruppe: 

Gruppe (mennesker) som en aktivitet, et produkt el.lign. forventes at henvende sig til.	(Den 
Danske Ordbog, 2021) 
 

Definitionen er bred og unuanceret. Da litteraturstudiets fokus på målgruppeindsigter er det 

primære, giver det mening, at denne forståelse og definition favner bredt. Den kan indeholde 
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det kommercielle og non-kommercielle, hvilket er væsentligt, da målgruppeindsigter som 

nævnt er relevant for begge dele.   

 
3. Metode & Undersøgelsesdesign 

Litteraturstudiet anvender en eksplorativ tilgang til at undersøge projektets formål og 

dertilhørende spørgsmål. Den metodiske tilgang beror på en undersøgelse af fænomenet 

målgruppeindsigter ud fra litterære kilder og et generelt kendskab til begrebet. Ydermere 

søger litteraturstudiet at konkludere og definere ny viden på feltet, baseret på den 

eksisterende viden herom. Studiet konklusioner i form af ny viden vil potentielt og optimalt 

videreføres i et ny udviklingsprojekt, hvor pointer afprøves i praksis for både at validere 

pointerne og deducere nye metoder til anvendelse i praksis.  

 
Figur 1: Metode & Undersøgelsesdesign 

Jeg har opsat følgende kriterier for udvælgelse af titler som kilder i litteraturstudiet:  

• Titler, der eksplicit eller implicit omhandler indsigten, indsigter i målgrupper, 

målgruppeindsigter, consumer insights, customer insights i relation til 

kommunikation/marketing. 

• Titler, der er både akademisk og praktisk orienterede.  

• Titler, der fremlægger konkrete modeller og processer for enten forståelse af eller 

identifikation af målgruppeindsigter. 

• Kilder, der definerer og konkretiserer begrebet i rollen som eksperter med 

praksiserfaring. 
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Da litteraturstudiets fokus er et konkret afgrænset felt med et specifikt nøglebegreb, er det 

en udfordring at finde videnskabelige publikationer, der konkret svarer på det, studiet søger 

svar på (Figur 1: Formål). Det er begrænset, hvor mange videnskabelige publikationer, der 

findes om, hvordan man identificerer målgruppeindsigter på et praksisniveau.  

For at skabe en kvalificeret forståelsesramme anvender studiet udvalgte akademiske titler 

fra toneangivende international forskning med mange citationer fx Phillip Kotler: 21000+, 

David Aaker: 15000+, Susan Fournier: 11000+ (Google Scholar, 2021). Den anerkendte 

forskning med et højt antal citationer beskæftiger sig i ringe grad med praksisniveauet, der 

kan give svar på, hvordan man identificerer en målgruppeindsigt. De videnskabelige, 

akademiske kilder bidrager især med en valid forståelsesramme, hvori målgruppeindsigter 

indgår implicit. Derfor indgår der i studiet faglitterære kilder (fagbøger og websites), der er 

mere praksisorienterede end akademiske. Det udfordrer selvsagt validiteten. For at 

kompenserer for den i visse tilfælde manglende videnskabelige validitet, har jeg holdt det 

praksisnære op mod den førnævnte forståelsesramme med et højt antal citationer.  

Jeg har i udvælgelsen af litterære kilder også søgt at inddrage tekster med geografisk 

spredning, for dermed også at kunne konkludere på baggrund af internationale perspektiver 

på målgruppeindsigten. I Figur 2 fremgår det, at jeg har arbejdet med titler fra Danmark, USA, 

UK, Holland og Taiwan mf.  
Titler/Kilder 
 

Type: 
Akademisk / 
Praktisk 
 

Relevans 
for lit. 
stud.. 
 

National / 
International 
 

Omhandler 
eksplicit 
”målgruppe-
indsigter” 
 

Omhandler 
implicit 
”målgruppe-
indsigter” 
 

Pensum 
på 
DMJX 
 

Aaker, David A. (1996): Building Strong 
Brands 

Akademisk 
 

x USA  x x 

Andersen, Ole E. (2021): Forstå 
Forbrugerne 

Akademisk x DK  x  

Ang, Lawrence (2013): Principles of 
Integrated Marketing Communications 

Akademisk x USA x x  

Bourdieu, Pierre (1995): Distinktionen – 
en sociologisk kritik af dømmekraften 

Akademisk x F  x  

Chemi, Tatiana & Zheu, Chunfang 
(2016): Teaching Creativity in Higher 
Education 

Akademisk  DK, CN    

Dainton, Marianne; et al (2004): 
Applying Communication Theory for 
Personal Life 

Akademisk x USA  x  

Fortini-Campbell, Lisa (2001): Hitting 
the Sweet Spot 

Praktisk x USA x x  

Fournier, Susan (1998): Consumers 
and their brands 

Akademisk x UK  x x 

Giddens, Anthony (1991):	The 
Consequences of Modernity 

Akademisk  UK    

Gilovich, Thomas; et al. (2000): The 
spotlight effect on social judgement 

Akademisk x USA  x  

Gjerløff, Martin (2020): True – A 
Technique For Finding Insight 

Praktisk x DK x x  

Guilford, J. P. (1956): The Stucture of 
Intellect 

Akademisk x USA    

Hamilton, Rebecca (2016): Consumer-
based Strategy: usind multiple 
methods to generate consumer 
insigths that inform strategy 

Akademisk  USA    
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Harder, Louise & Rasmussen, Chr. V. 
et al. (2008): Målgruppeanalyse 

Akademisk x DK   x 

Haug, Astrid (2015): Sig du kan li’ mig Praktisk  DK   x 
Hoyer, W. D., Macinnis, D. J., & Pieters, 
R. (2013):	Consumer Behavior	 

Akademisk x USA, NL  x  

Janiszewska, Karolina: Strategic 
importance of consumer insight in  
defining place brand identity and 
positioning. 

Akademisk (x) PL x x  

Kahnemann, Daniel (2009): Conditions 
for Intuitive Expertise A Failure to 
disagree 

Akademisk  IL, USA    

Kelley, David & Kelley, Tom (2014): 
Creative Confidence 

Praktisk x USA    

Kotler, Philip (1997): Marketing 
Management 

Akademisk x USA   (x) 

Kotler, Philip (2002): Marketing Places Akademisk x USA    
Kotler, Philip; et al. (2013): Market 
segmentation, targeting and 
positioning 

Akademisk x USA   (x) 

Lin, Chin-Feng (2002): Segmenting 
customer brand preference: 
Demographic or psychographic 

Akademisk x TAI  x  

Lane-Keller, Kevin (2020): Consumer 
Research Insights on Brands and 
Branding: A JCR Curation 

Akademisk  USA    

Lindberg, Henrik (2009): 
Markedskommunikation 

Akademisk/ 
praktisk 

 DK   x 

Lindstrøm, Martin (2017): Small data Praktisk x DK, USA  x x 
McDonald, Emma; et al. (2015): How 
Organisations generate and use 
customer insights 

Akademisk  USA    

Moscato, Emily M. (2018): A recipe for 
consumer insight 

Praktisk  USA    

Nielsen, Dorte & Thurber, Sarah 
(2017): The Secret of The Highly 
Creative Thinker 

Praktisk/ 
Akademisk 

x DK, USA  x x 

Qvortrup, Lars (2009): Det 
hyperkomplekse samfund 

Akademisk  DK    

Rachmanski, Jakob; et al. (2016): 
Adfærdspsykologi i markedsføringen 

Akademisk/ 
praktisk 

x DK  x (x) 

Rockwell, Donna & Giles, David C. 
(2009): Being a Celebrity: A 
Phenomenology of Fame  

Akademisk  USA    

Rosengren et al. (2020): A meta-
analysis of when and how  advertising 
creativity works 

Akademisk  USA  x  

Sanders, Elisabeth & Stappers, Pieter 
J. (2008): Co-creation and The New 
Landscape of Design 

Akademisk  NL, USA   x 

Sinek, Simon (2011): Start with why Praktisk 
 

 USA    

Smith, Wendell R. (1956): Product 
Differentiation And Market 
Segmentation As Alternative 
Marketing Strategies. 

Akademisk (x)     

Sørensen, Kirsten B. & Davidsen, Helle 
M. (2015): Creativity, Reflective 
thinking and self-directed, lifelong 
learning 

Akademisk  DK   x 

Vejlgaard, Henrik (2004): Forbrug i 
Designsamfundet 

Akademisk  DK   x 

Voskresensky, Mitya (2011): 
Consumers insights 
 

Praktisk x RUS x x (x) 

Wells, William D. (1975): 
Psychographics: A Critical Review 

Akademisk  USA    

Figur 2: Litteraturstudiets kilder 

 

Figur 2 er ikke en udtømmende liste af litteratur om målgruppeindsigter. Titlerne er udvalgt 

med udgangspunkt i ovenstående kriterier. 
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Af Figur 2 fremgår det, hvilke kilder der eksplicit og implicit omhandler målgruppeindsigter. 

Ved eksplicit forstås kilder, der specifikt omtaler målgruppeindsigter/consumer insights. Ved 

implicit forstås kilder, der omhandler målgruppeanalyse og -forståelse, som 

målgruppeindsigter ligger i forlængelse af.  

 

4. Videnfelt: Segmenteringsvariabler  

Det er væsentligt at sætte målgruppeindsigterne ind i det videnfelt, hvor de hører til. Derfor 

giver det mening at se på segmenteringsvariabler, som målgruppeindsigter ligger i 

forlængelse af. 

De forskellige tilgange til segmenteringsprocessen er overskueligt samlet hos Kotlers 

gennem følgende: geografiske, demografiske, livsstil, psykografiske og behavioristiske 

variabler (Kotler, 1997). Derfor er Kotler også væsentlig, da han konstruerer en struktur med 

variabler, der dækker en given målgruppeforståelse bredt – både ift. marketing og 

kommunikation. Et andet argument for, at Kotlers segmenteringsvariabler er relevante, er, at 

de fordrer uhensigtsmæssigheden i at fundere sit kommunikationsarbejde på ét datapunkt. 

Det brede perspektiv og koblingen mellem flere datapunkter på tværs af variabler kvalificerer 

udbyttet markant. Især fordi mennesker er irrationelle og komplekse i deres individuelle behov 

og adfærd (Rachmanski, 2016). Det handler derfor om, hvordan vi kobler flere psykografiske 

datapunkter med eksempelvis livsstil og behavioristiske datapunkter – og derigennem 

forsøge at blive endnu mere konkrete og specifikke på disse datapunkter. Det er i forlængelse 

af disse, at man potentielt kan identificere de dybere målgruppeindsigter.  

Kotlers segmenteringsvariabler er her listet og kort beskrevet med de overordnede 

variabler til venstre, og variabler, der åbner for målgruppeindsigter, til højre (Kotler, 2002. 

Kotler, 2014):  

 
 

Kvaliteten består ikke i, at man arbejder med alle variabler på én gang – det vil ikke give 

mening for alle opgaver – men det kan give mening at anfægte detaljegraden i variablerne. 
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Ser man på udvalgte tekster om målgrupper på dansk til undervisning på videregående 

uddannelser, fx ”Forstå forbrugerne” (Andersen, 2021), ”Markedskommunikation” (Lindberg, 

2009), ”Målgruppeanalyse – lær din målgruppe at kende” (Harder et al, 2008), som har været 

anvendt på DMJX, finder vi både fokus på demografisk og psykografisk information som 

værende relevant for at forstå en målgruppe. Livsstilsvariablen med aktiviteter, interesser og 

holdninger (AOI red.) bliver ofte et supplement til demografisk segmentering, kategoriseret 

som værdier under denne tilgang til segmentering. Det vil sige, at litteraturen berører de 

tilgange, hvor den dybe menneskelige forståelse hører til, men den forbliver alligevel 

overfladisk. Som læser efterlades man med viden om, at det er en måde at segmentere på, 

men da de psykografiske og livsstil/behavioristiske informationer beror på en langt større 

kompleksitet end at definere alder, uddannelsesniveau og lign., så strander megen 

målgruppeanalyse ved det demografiske. Demografisk information er fagligt lettere at 

behandle og forstå – og det er heller ikke lige så tidskrævende, som det dybdegående arbejde 

med psykografiske og livsstil/behavioristiske informationer, der ofte er tvetydige og 

nuancerede.  

 

4.1. Psykografi, livsstil og behaviorisme 

De tre segmenteringsvariabler psykografisk, livsstil og behavioristisk information fordrer den 

dybere forståelse for modtagerne. Demografisk information indeholder overordet viden om 

dem, men hvis en given afsender vil kommunikere et budskab, der skal opleves relevant, er 

man nødt til at vide, hvad der er relevant for modtageren. Det ved man ikke ved at kende til 

deres alder, bopæl eller uddannelsesniveau. Forestil dig, at du skulle beskrive dig selv 

demografisk og at andre på den baggrund virkelig kunne forstå, hvem du var som menneske 

og dermed modtager: 

”Hej. Jeg hedder Jesper og er en 35-45-årig mand fra Danmark. Jeg er gift og har 2 børn. Jeg 
har en længerevarende uddannelse og ligger i indkomstniveau middel til høj. Jeg er ikke loyal 
overfor brands eller virksomheder – på nær Apple, som har gjort det svært for mig at skifte 
devices. Jeg er moderat optaget af klima, moderat optaget af økologi. Traditionelle 
familieværdier betyder noget for mig. Jeg har ikke noget fast politisk ståsted. Jeg kører VW, 
fordi jeg ikke har råd til en Jaguar. Jeg er en blanding af det blå, grønne og rosa segment i 
Gallup-Kompas. Ellers er der ikke så meget at sige om mig…” 
 

Ovenstående siger intet om, hvem jeg egentlig er og hvad, jeg finder relevant og 

vedkommende. Der er ansatser til noget interessant om værdier, som kunne lede til dybere 

forståelse, men det forbliver overfladisk. Ovenstående passer desværre godt på det udbytte, 

mange målgruppeanalyser ender med at konkludere. Både i kommunikationsbranchen og fra 

studerende på DMJX. Der bliver lavet kommunikationskampagner, store og små 
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kommunikationsløsninger på ovenstående information. Det er naturligvis et tænkt eksempel, 

men hvis vi konverterer den til en faglig udgave vi kender fra briefs, så ser den således ud: 

Målgruppen er: 

• 35-45-årige danske mænd 
• Gift med hjemmeboende børn 
• Nyetablerede familier. Traditionelle familieværdier 
• Indkomstniveau: Middel-høj 
• Illoyale brandrelationer 
• Moderat optaget af klima 
• Moderat optaget af økologi 
• Begrænset interesse i teknologi 
• Blå, grønt eller rosa segment?! 

Ovenstående er ikke ubrugeligt eller uvedkommende i en given målgruppeanalyse, men det 

er ikke nok, hvis du som afsender ønsker at give dig selv de mest optimale betingelser for at 

begå noget kommunikation, der kan flytte adfærd eller virkelig brænde sig fast i din modtager.  

 

Segmenteringsvariablerne psykografi, livsstil og behaviorisme rammesætter de 

fokusområder, der er relevante ift. at identificere, hvad ovenstående eksempel mangler – og 

hvad demografisk information i det hele taget mangler, når den står alene (Kotler, 1997). At 

demografisk segmentering ofte ender med at stå alene, er et brancheproblem og kan ikke 

tilskrives Kotler (Ibid.). Det er også væsentligt at nævne, at interesser, holdninger og aktiviteter 

(livsstil/AOI red.) naturligvis fylder meget i mange markeds- og forbrugeranalyser; strategiske 

plannere leder konstant i psykografisk data og AOI’er. Det lader dog alligevel til at være en 

metodisk tilgang for specialister og at branchen bredt set ofte kun ender med en demografisk 

målgruppeanalyse evt. med få udvidelser. 

Psykografisk research søger at afdække og beskrive psykologiske faktorer hos 

målgruppen og derfor giver det mening at koble dem til livsstils/AOI-variablerne Aktivities, 

Opinions, Interests (Wells, 1975). Netop de psykologiske faktorer er interessante i denne 

sammenhæng, da de betinger menneskelig adfærd og indstilling til eksterne input (som fx 

kommunikation fra en afsender). I litteraturen om psykografisk research fremgår det, at 

segmenteringsvariablen afdækkes og beskrives med kvalitativ metode, hvor der spørges ind 

til, hvilke følelser respondenten forbinder med forskellige objekter, produkter, emner eller 

oplevelser (Lin, 2002).   

Segmenteringsvariablerne er kvalificerede værktøjer, men for at udnytte deres fulde 

potentiale, bør man tilføje målgruppeindsigter i forlængelse af arbejdet med variablerne i en 

given målgruppeanalyse (Figur 3).  
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Figur 3: Segmenteringsvariabler & Målgruppeindsigter 

 

4.1.2. Segmentering af målgrupper  

Målgruppebegrebets kompleksitet skaber naturligt et behov for systematisering og struktur, 

når det skal anvendes analytisk med henblik på konkret kommunikationsarbejde. Inden for 

markedsføringen har det historisk medført et behov for at afgrænse og opdele markeder og 

dermed målgrupperne i disse markeder (Lindberg, 2009). Segmenteringsteorien har været og 

er en bredt anvendt løsning på dette behov:  

 

Dividing a market into distinct groups of buyers with different needs, 

characteristics or behaviour, who might require separate products or marketing 

mixes. (Kotler, 2002. p. 314) 

 

Segmenteringsvariablerne hjælper os med at beskrive og identificere et specifikt segment; en 

gruppering, som dermed kan blive en defineret målgruppe. Kotlers definition ovenfor stiller 

skarp på det væsentlige i denne sammenhæng: Needs, characteristics og behaviour. Hvis 

man med variablerne kan identificere disse, har man også mulighed for at gå skridtet videre 

og identificere målgruppeindsigterne, der potentielt ligger i forlængelse heraf jf. Figur 3.  

Det er vigtigt at pointere, at identifikation af målgruppeindsigter ikke er det samme som 

identifikation og segmentering af en målgruppe – først må man identificere sin målgruppe, 

dernæst bør man identificere målgruppeindsigterne i denne målgruppe. Det er vigtigt at gøre 

klart, at vi ikke finder en italesættelse af målgruppeindsigter, som defineret i studiet her, hos 

Kotler (Figur 2). Kotler definerer og rammesætter videnfeltet, hvori målgruppeindsigterne 

indgår, med bl.a. ”needs” og ”behaviour”.  
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Det er dog interessant, at både den internationale forskning fra henholdsvis USA og Taiwan 

(Kotler, 2002. Lin, 2002) umiddelbart forholder sig overfladisk til netop disse to 

nøglebegreber: Behov og adfærd. Hvorfor efterlader litteraturen os ved begrebet? 

Forbrugernes og modtagernes behov og adfærd er vigtige. Det er pointen. Men hvordan 

konverterer vi viden til egentlig kommunikation? En mulig forklaring kan være, at de 

ovennævnte kilder kun forholder sig teoretisk og akademisk til begreberne og ikke til en 

egentlig praksisanvendelse. Når man underviser på en professionshøjskole, står man med et 

didaktisk problem ved den manglende praksisanvendelse. Det kan ikke hjælpe noget, at vi 

kan forstå, at behov er vigtige og så anvende Maslow til at skitsere, hvilke behov der er i spil 

for et menneske. Hvad er det helt konkret og specifikt i disse behov, der er relevante? Vi er 

nødt til at kunne undervise i, hvad vi gør med de behov i praksis og hvordan vi finder dem i 

første omgang. Hvordan skal studerende/professionelle konkret skabe kommunikation 

baseret på behov og adfærd? Det kan de eksisterende modeller til identifikation af 

målgruppeindsigter delvist hjælpe med. 

 

5. Hvordan identificerer man målgruppeindsigter: Eksisterende 

modeller og processer  

Det er vigtigt, at vi skelner mellem hvad der sker og hvorfor det sker, da selve årsagen til data 

er forudsætningen for at forstå, hvad der motiverer et individ i en given målgruppe. 

Et ”kendt” eksempel fra reklamebranchen ser ud som følgende:  

 
Davis, Kevin Drew, DDB Canada (2013): https://medium.com/@kevindrewdavis/since-no-one-seems-to-

be-able-to-define-an-insight-here-s-an-example-from-october-2013-b12ab8800247 

 

Davis’ eksempel fra praksis er motiveret af, at mange professionelle kommunikatører 

tilsyneladende ikke kan finde ud af at definere, hvad an insight egentlig er. Mest væsentligt er 
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det, at han skelner mellem faktuelle data, observationer og indsigt (målgruppeindsigt red.). 

Indsigten kan identificeres på baggrund af fact og/eller observation, men metoden genererer 

ikke automatisk en indsigt. Du kan ikke sige fact plus observation lig med indsigt. Fact og 

observation er to datapunkter, der bør kobles med en intuitiv og empatisk forståelse for 

målgruppen, som derved synliggør målgruppeindsigten. Davis konkretiserer modellen med et 

(oversat) eksempel: 

 

Davis, Kevin Drew, DDB Canada:  

https://medium.com/@kevindrewdavis/since-no-one-seems-to-be-able-to-define-an-insight-here-s-an-

example-from-october-2013-b12ab8800247 

 

Davis’ model giver et framework at orientere sig i, når man vil identificere en målgruppeindsigt, 

men det efterlader stadig den studerende eller professionelle med en kompleks opgave: 

Hvordan ser man målgruppeindsigten i sin data? Hvad kan man helt konkret gøre for, at man 

finder målgruppeindsigter og derfra til at vurdere, hvilken målgruppeindsigt der er stærkest? 

Den bliver ikke genereret af sig selv, så det er op til analytikeren at kunne identificere ud fra 

elementerne i ovenstående model, men hvordan? Hvordan identificerer man den intuitivt i fact 

og/eller observationsdata? Disse spørgsmål skaber typisk stor frustration hos både 

professionelle og studerende. Davis argumenterer, at udfordringen består i, at det tager tid at 

finde en indsigt og at hverken data eller smart software kan løse opgaven for dig (ibid.). Det 

kræver et menneske med menneskelig forståelse, for at identificere en målgruppeindsigt, der 

taler til noget dybt i et andet menneske. Dette perspektiv harmonerer med nøgleordene fra 

de præsenterede definitioner af indsigtsbegrebet jf. den dybe intuitive forståelse. 

I forlængelse af Davis’ model introducerer Martin Gjerløff Do you know the feeling when…-

testen (Gjerløff, 2020), som også er kendt i reklamebranchen på dansk som Kender du det…: 

 

Kender du det, når du giver dit kæledyr mad to gange dagligt? 

Kender du det, når du giver dit kæledyr mad ved morgen- og aftenmåltidet? 

Kender du det, når du får skyldfølelse over at spise foran dit kæledyr? 

 

Kender du det-formuleringen har mistet sin styrke, når den anvendes i færdige budskaber til 

en målgruppe, men som retorisk værktøj i researchfasen kan den være nyttig ift. at 

identificere målgruppeindsigter. Kender du det har til hensigt at blotlægge en tanke, følelse, 
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oplevelse eller lign., som den enkelte har en forestilling om, at vedkommende er den eneste, 

der har tænkt på: »Kender du det, når…«, »Ja, det er SÅ rigtigt! Hmm, jeg troede, jeg var den 

eneste, der havde det på den måde (Kredit: Hoffmann, Ole B. &Co). 

 

Formuleringen Kender du det beror på en call-to-action, der naturligt får dig til at forholde dig 

til udsagnet, fordi det handler om dig selv og er formuleret som et spørgsmål. Kender du det 

ser således ud til at trække på nogle af de væsentlige kognitive bias, der ofte er relevante at 

forholde sig til, når vi prøver at forstå målgrupper: Egoisme bias og Spotlight-effekten 

(Rachmanski; et al., 2016. Gilovich; et al., 2000). Mennesker er som udgangspunkt mest 

interesserede i sig selv. Når man kommunikerer til mennesker med udgangspunkt i dem selv 

– på en måde, hvor modtager opdager noget nyt om sig selv samtidig med, at afsenderen 

afslører, at den måske ved mere om modtageren, end modtageren gør, så har man 

betingelserne for at få målgruppens udelte opmærksomhed. Gjerløffs Do you know the 

feeling when… er tæt forbundet med den magiske formel af den digitale strateg Mitya 

Voskresensky: 

 
Voskresensky, Mitya (2011): https://www.slideshare.net/duckofdoom/consumers-insights/ 

 

”Aha!” har til hensigt at dække en ukendt sandhed, der øjeblikkelig rammer modtageren. 

”That’s me” følger op på ”Aha!” ved at modtageren tænker Det er mig! Jeg genkender det! 

De forstår mig bedre, end jeg selv gør. ”The source of inspiration” er summen af ”Aha!” og 

”That’s me”, som bliver grundlaget for vedkommende kommunikation, branding, innovation 

og lign. (Ibid.), (Gjerløff, 2020). 

Voskresenskys formel definerer, hvad en målgruppeindsigt skal kunne. Det resonerer med 

det, vi ved om, hvad relevant kommunikation skal kunne for at få en modtagers opmærksom 

og skabe et engagement (Rosengren et al. 2020). Den gør os imidlertid ikke klogere på, 

hvordan vi kommer dertil. Formlen forbliver en ligning, der består af to ubekendte.  

Lisa Fortini-Campbell bidrager med en anden model, der danner ramme om 

identifikationen af en målgruppeindsigt:  

  

DATA à INFORMATION à INSIGHT à INSPIRATION 
(Fortini-Campbell, 2001) 
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Man researcher data på sit problem og afkoder data for at generere information. Fortini-

Campbell pointerer, at det ofte er her mange professionelle stopper. De udvikler strategier og 

løsninger på baggrund af data og information. Men det er ikke nok. Dette grundlag bidrager 

med viden, men du vil på baggrund af den information ikke kende din målgruppe i dybden 

eller indgående. Hun argumenterer for, at det netop er her, man bør fortsætte for at komme i 

dybden og fundere sine strategier og konkrete løsninger på de dybe indsigter (ibid.).  

Informationen skal bearbejdes og konverteres til målgruppeindsigter. Denne konvertering 

er relevant, da det netop er det, litteraturstudiet ønsker at blive klogere på – hvordan tager 

man dette spring fra information til indsigt? Hvordan identificerer man målgruppeindsigten? 

For at afkode faktuel information og identificere målgruppeindsigter, må man lede efter 

mønstre og stille spørgsmål: Hvorfor er mennesker, som de er? Hvorfor føler de, som de gør? 

Hvad er deres næste handlinger? Hvor er deres emotionelle eller rationelle tricker, som man 

skal basere sin kommunikation eller markedsføring på (ibid.)?  

 

Fortini-Campbell fremlægger en konkret metodisk proces i arbejdet med målgruppeindsigter, 

som er nem at gå til og forstå. Det er et konkret og relevant bidrag til feltet. Det væsentlige 

spørgsmål er, hvordan man stiller de spørgsmål, der kan blotlægge en målgruppeindsigt fra 

den øvrige data. Fortini-Campbell argumenterer for at anvende projective questioning (ibid.). 

Formålet med disse er, at man spørger ind til omstændigheder, der ikke relaterer sig til det 

produkt, budskab eller brand, som man har til hensigt at identificere en målgruppeindsigt til. 

Projective questioning har til hensigt at afdække kvalitative data, hvor man lærer et menneske 

at kende og forstår vedkommendes emotionelle og kognitive motiver for handling, fx ”Når du 

tænker tilbage på dit liv, er der noget, du ville lave om, hvis du kunne?” eller ”Hvad drømte du 

om at beskæftige dig med, da du var yngre?” (Ibid.). Den kritiske læser vil anfægte, hvad man 

så gør med svarene på de spørgsmål, og heri består udfordringen.  

Derfor er det relevant at inddrage David Aakers Brand Identity Planning Model (Aaker, 

1996). Modellen er relativt kompleks og består af flere dele; det teoretiske grundlag afdækker 

dog fire centrale parametre under Brand Identity System, som bør etableres for at skabe et 

stærkt brand. Brand as a Person er ét af disse fire parametre og det mest interessante i denne 

sammenhæng. Ifølge Aaker er det afgørende at forholde sig til, hvilken personlighed et givent 

brand har og udvikler. Dvs. hvilke menneskelige egenskaber, der tillægges brandet.  

I forlængelse af Aaker giver det også mening at inddrage Susan Fourniers forskning i brand 

og forbrugerrelationer. Hvis afsendere skal skabe en relation til målgruppen – og formålet 

med målgruppeindsigter er netop at gøre denne relation relevant – bør de have en kontekstuel 

forståelse for hele modtagerens livsverden (Fournier, 1998). Brands eksisterer kun i kraft af 
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modtagerens perception af dem samt afkodninger af dem og deres kommunikation. Hvis 

ingen modtagere agerer på denne kommunikation, så devaluerer det således brandets 

eksistensgrundlag. Derfor ønsker brands at etablere en relation – kort som lang – til 

modtageren. Forudsætningen for en relation mellem afsender og modtager beror på 

menneskets behov for at forstå sig selv. Det er gennem relationer, at man som individ forstår 

sig selv. Grundlaget for en afsender-modtager-relation er derfor forankret psykologisk, 

sociokulturelt og relationelt (ibid.). Relationen er ydermere påvirket af situationelle og 

kontekstuelle påvirkninger, som betinger målgruppens adfærd, som Kevin Lane-Keller 

påpeger i sin kuratering af ny viden på feltet (Lane-Keller, 2020). Dette hænger uløseligt 

sammen med Fourniers pointe om at forstå modtagerens livsverden, for derigennem at kunne 

etablere en meningsfuld relation brand og modtager imellem. 

Mennesker har et behov for at projicere menneskelighed over i brands, for bedre at kunne 

relatere og forstå sig selv (Fournier, 1998). Aakers (1996) Brand as a Person er interessant, 

da det fra afsenders perspektiv er afgørende at bygge et brand med menneskelige værdier 

og udtryk, som modtageren kan relatere til. Det er præcis, det samme målgruppeindsigten 

bliver anvendt til i budskaber, idéer og koncepter; til at ramme noget universelt i det 

specifikke, som mennesker kan relatere til. Det vil sige, at potentialet for netop at arbejde 

med identifikation af målgruppeindsigter er en forankret del af Aakers bredt accepterede teori 

om at bygge brandidentitet og Fourniers relationsteorier. Potentialet er dog latent, for Aakers 

perspektiv er på brandet og ikke modtageren som udgangspunkt. Fourniers fokus er derimod 

på modtageren. For at kunne skabe et troværdigt brand, som modtageren kan relatere til, er 

det afgørende at identificere målgruppeindsigter for at kunne skabe en relevant og troværdig 

relation.  Således giver det mening at se Fortini-Campbells metode og bidrag i sammenhæng 

med Fournier, Aaker og Lane-Kellers pointer – at målgruppeindsigten er afhængig af 

situationelle, relationelle og kontekstuelle påvirkninger på individet. 

  

Faglitteraturen om målgruppeindsigter fokuserer mere på viden om begrebet end hjælp til 

færdigheder i arbejdet med begrebet. Lawrence Ang (2013) behandler dog 

målgruppeindsigten ved at opstille flere modeller til det konkrete indsigtsarbejde: 
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Ang, Lawrence (2013): Principles of Integrated Marketing Communications. p. 35 

 

Ang opsætter således kriterier for, hvornår en given indsigt er anvendelig ift. en marketing-

/kommunikationsindsats. Jf. Angs definition af en målgruppeindsigt fra tidligere, så skal den 

være overaskende og original, men samtidig er det afgørende, at den er brugbar for 

afsenderen (Ang, 2013). Derfor er Angs illustration af Workable Insights et både simpelt og 

konkret bidrag til feltet. Det er en model, der gør indsigtsarbejdet tilgængeligt. Vi ser her en 

model, der i praksis hjælper med at vurdere, om målgruppeindsigten er anvendelig for en 

given afsender. Både studerende og professionelle vil på et tidspunkt i researchfasen sidde 

med flere forskellige målgruppeindsigter og skal vurdere, hvilke de vil undersøge nærmere, 

gå videre med eller om de overhovedet har fundet noget relevant. Her er et værktøj, der 

bidrager mere til færdigheder i end blot viden om. Den løser en del af udfordringen med 

indsigtsarbejdet i praksis: Hvornår er noget en målgruppeindsigt og hvornår er det blot 

information? Det svarer modellen ikke på, men hjælper trods alt den proces et stykke på vej. 

Ang argumenterer, at man må lede efter det uventede og usædvanlige i målgruppens adfærd. 

Dette bør beskrives detaljeret og kategoriseres, hvormed der kan opstå nye datapunkter i 

den eksisterende data (Ang, 2013):  

 
Ang, Lawrence (2013): Principles of Integrated Marketing Communications. p. 36 
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Ovenstående model illustrerer processen med workable insights, men hver fase i modellen 

mod profitable business solutions er afhængig af tilgange og metoder, som fx projective 

questioning og observationer, som vi så hos Fortini-Campbell og Davis. 

Udover projective questioning peger Fortini-Campbell på, at man bør finde mønstre i 

myriaden af data (Fortini-Campbell, 2001). Igen er det relevante spørgsmål, hvordan man gør 

det? Hun argumenterer for, at den professionelle bør arbejde som en detektiv og lede efter 

de små spor, der afslører noget om målgruppens identitet. Denne tilgang bliver behandlet 

med praksisnære cases i Martin Lindstrøms Small Data – the tiny clues that uncover huge 

trends (2017). Lindstrøm giver flere eksempler på, hvordan små, latente symboler (fx slidte 

sneakers og køleskabsmagneter), som mennesker omgiver sig med, leder til en dybere 

fortælling om, hvem de er, hvilke behov de har og hvilke motiver, der motiverer deres adfærd 

(Ibid.). At lede efter mønstre i data og at kunne identificere fællesnævnere i målgruppens 

behov, følelser og adfærd er således afgørende for, at man kan konvertere information til 

indsigt, som Fortini-Campbell anbefaler. Det efterlader stadig nogle ubesvarede spørgsmål 

ift. hvordan man reelt udfører denne mønsteridentifikation.  

Indenfor kreativitetsforskningen beskæftiger man sig også med mønstrer og identifikation 

af disse. I The secret of the highly creative thinker: How to make connections others don’t 

(2017) argumenterer Dorte Nielsen og Sarah Thurber for, at mønstergenkendelsen er 

grundlæggende for kreativ tænkning og kreativ eksekvering (Nielsen & Thurber, 2017).  

Detektivarbejdet, som det eftersigende kræves for at identificere målgruppeindsigter, kan 

dermed bero på lige dele kreativ og analytisk tænkning. Design thinking og Double Diamond-

modellen indeholder begge dele, hvor man skiftevis tænker divergent og konvergent (Guilford, 

1956) med henblik på kreativ problemløsning. Det giver mening at inddrage design thinking, 

da metoden tager netop udgangspunkt i at løse problemer gennem dyb, empatisk forståelse 

for de mennesker, man forsøger at påvirke og løse problemet for (Kelley, 2014).  

 
Siang, Teo Su (2020): Design Thinking: A 5 Stage Process, 

https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-a-quick-overview  

 

Ovenstående design thinking-model beror yderligere på en human-centered design-tilgang, 

hvor første step i processen fokuserer på at lytte med det formål at uncover sufficient human 
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insight (Siang, 2020). Design thinking er funderet på, at man reframer sin problemstilling og 

søger en dyb forståelse for målgruppen og/eller brugerne, for at kunne løse en problemstilling 

kreativt (ibid.). Én af mange definitioner af feltet lyder således: »Design thinking is a 

systematic method of solving problems. This method is unique that it starts and ends with 

humans. The design thinkers start by observing, interviewing, or just plain experiencing a 

situation. Then they proceed to improve the situation of the humans by solving problems for 

them. Ashwin Mahaligam.« (Curedale, 2019. p. 96). Det udtalte fokus på mennesket – human-

centered – giver mening i koblingen til målgruppeindsigter. Design thinking er en optimal 

metode i arbejdet med identifikation af målgruppeindsigter, da hele processen er funderet på 

en dyb, empatisk forståelse af målgruppen – akkurat som vi ser hos både Fournier (1998) og 

Fortini-Campbell (2001).  

 

Det er væsentligt også at belyse sidste del af Fortini-Campbells procesmodel, hvor fokus er 

på konverteringen fra Insight til Inspiration. Pointen er, at en målgruppeindsigt skal inspirere 

til handling (Fortini-Campbell, 2001.).  

Målgruppeindsigten i et budskab/kommunikationsprodukt skal inspirere til en reaktion, der 

konkret eller mentalt kan handles på, hvilket også giver mening ift. Angs workable insights. 

Denne forståelse af målgruppeindsigten ligger i forlængelse af Bernbachs oprindelige tilgang 

og definition og lader til at have dannet skole i den danske bureaubranche. Susanne Lund 

uddyber det således: »Reaktionen opstår, fordi indsigten rammer en oprigtig følelse inde i os 

– noget familiært og genkendeligt. Måske har vi aldrig direkte tænkt over det eller artikuleret 

det. Måske har vi netop tænkt over det, men aldrig sagt det højt, fordi det var for skamfuldt, 

for egoistisk, for politisk ukorrekt eller noget helt fjerde.«11  

Den reaktion, som målgruppeindsigten genererer, er dermed tæt forbundet til kognitive 

bias. Man kan sige, at målgruppeindsigter giver perspektiv på vores individuelle bias – vi bliver 

bevidste om os selv gennem eksterne afsenderes budskaber. På den måde skaber 

målgruppeindsigten både en selvforståelse og man føler sig set af andre. Man kan således 

argumentere for, at målgruppeindsigten aktiverer en egoismebias (Rachmanski et al, 2016), 

som fungerer introvert ved at aktivere en selvbevidsthed og følelsen af at blive set, og 

ekstrovert ved at mobilisere det introverte til reelle handlinger. I forhold til Inspiration (Fortini-

Campbell, 2002), så er det åbenlyst, at der i reaktionen på en given inspiration må være et 

element af overtalelse. Derfor forekommer cognitive dissonance theory inden for 

overtalelsesteorien at være af afgørende betydning (Dainton, 2004). Ser man nærmere på 

 
11 Indsigter om indsigter (2.12.21): https://bureaubiz.dk/en-guide-til-gode-indsigter/) 
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Petty og Cacioppos Elaboration Likelihood Theory (ibid.), så ligner den i grove træk processen 

fra både Fortini-Campbell og Voskresensky. En vigtig pointe er dog, at målgruppeindsigten 

beror mere på emotionelle påvirkninger end rationelle argumenter, som betinger Elaboration 

Likelihood (ibid.).  

I sin gennemgang af overtalelsesteorier påpeger Dainton følgende ift. cognitive 

dissonance: »Discussed in this section, cognitive dissonance theory (CDT) explains that 

persuasion is not simply the result of injecting new or refined beliefs into others. Instead, CDT 

predicts that influence is often an intrapersonal event, occurring when incongruence between 

our attitudes and behavior creates a tension that is resolved by altering either our beliefs or 

our behaviors, thereby effecting a change.« (Ibid. pp. 114-115).  

Netop dette citat giver et bud på, hvor man konkret skal fokusere, når man identificerer 

målgruppeindsigter: Indsigten søger en reaktion. Reaktionen kommer af, at indsigten har 

influeret modtageren. Indsigten genererer en indvortes, mental reaktion, der sker, når der 

forefindes inkongruens mellem indstilling og adfærd. Denne inkongruens skaber et 

spændingsfelt, hvori det er muligt at få modtageren til at handle. Man kan dermed 

argumentere for, at det er afgørende at fokusere sine projective questions på og omkring 

inkongruens mellem en respondents attitude/indstilling og adfærd ift. et givent emne, brand, 

budskab eller produkt.  

 

Ser man på dissonans og inkongruens som nøglebegreber fra overtalelsesteorien og 

sammenholder dem med Martin Gjerløffs viden om målgruppeindsigter, så er der til gengæld 

kongruens. Gjerløff argumenterer for, at det kan være optimalt at undersøge og destillerer 

problemer, dilemmaer og paradokser (Gjerløff, 2020).  

Gjerløff fremlægger både konkrete og praksisnære tilgange til arbejdet med at finde 

indsigter. Gennem sin proces Identify Your Insight à Simplify Your Insight à Amplify Your 

Insight (Ibid.), fremlægger Gjerløff specifikke metodiske tilgange til identifikation og 

bearbejdning. Gjerløff tager udgangspunkt i en eksisterende model, de fleste professionelle 

og studerende kender. Hos Gjerløff ændrer Den Gyldne Cirkel karakter ved at tilføje what og 

how, inden Why, How, What, som ellers udgør Sineks Golden Circle (Sinek, 2011).  
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Gjerløff, Martin (2020): TRUE. A Technique For Finding Insights. p. 21  

 

Gjerløff argumenterer, at for at kunne kvalificere motiver og årsager som hvorfor-spørgsmål 

ofte søger, er man nødt til at starte med hvad/what. Ovenstående model er, ligesom med 

design thinking-processen, fokuseret på og starter med empatisk forståelse for sin modtager. 

For at få adgang til modtageren såkaldte why, hvori målgruppeindsigter gemmer sig, er man 

nødt starte med hvad og hvordan. Hvad gør modtageren? Hvordan gør de det? Data fra disse 

spørgsmål skal fortolkes for at svare på, hvorfor modtageren gør, som den gør. Først når man 

kan afdække de underliggende motiver og udækkede behov, kan man skabe et relevant, 

originalt og effektivt formål og/eller løsning (Ibid.).  

Gjerløff definerer fire karakteristika, som målgruppeindsigter beror på:  

 
Gjerløff, Martin (2020): TRUE. A Technique for Finding Insights. p. 6. 

 

Disse karakteristika er fuldt kompatible med pointerne i de tidligere modeller, vi har set på jf. 

Voskresensky, Gjerløffs Do you know the feeling when… og Davis (Figur 4). Gjerløffs tilgang 

til indsigten er også den samme som Fortini-Campbell – formålet med målgruppeindsigten 

er af afdække menneskelige sandheder, som ideer (og strategier) kan funderes på (Ibid.). 

Fortini-Campbells konvertering fra Insight à Inspiration er netop det, Gjerløff beskæftiger 

sig med. 
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Figur 4: Sammenhæng på tværs af modeller til identifikation af målgruppeindsigter. 

 

Udfordringen med Gjerløffs tilgang opstår, som han selv pointerer, når man spørger folk, hvad 

de gør og hvorfor de gør, som de gør. Det er svært for mennesker at sætte ord på deres 

udækkede behov, hvorfor man sjældent får klare svar (Ibid.). Her anbefaler Gjerløff, at man 

anvender root cause analysis ved 5 x hvorfor-spørgeteknikken, dog uden at nævne Sakichi 

Toyodas metode specifikt. I det hele taget er adverbiet hvorfor helt centralt på tværs af alle 

relevante kilder: Hvorfor forholder ”det” sig således? bør stilles til alle datapunkter. 

Gjerløff adresserer et vigtigt aspekt ift. forskellen på målgruppeindsigt og en universel 

sandhed. De bliver ofte forvekslet, da en universel sandhed i nogen grad er en indsigt, men 

alligevel kan man nemt udfordre den med Hvorfor? Et eksempel på en universel sandhed 

kunne være Når nogen har succes, vil andre blive misundelige (Ibid.). Denne viden kunne 

sagtens bruges til at skabe et koncept, en kampagne og relevante løsninger, men den er 

generisk og ikke dyb, som definitioner på en indsigt ellers betinger. Det er en del af selve 

begrebets problem for både studerende og professionelle. Hvornår er noget en 

målgruppeindsigt og er det overhovedet vigtigt, hvis man i stedet kan finde noget generisk, 

der kan anvendes til noget relevant? Forskellen ligger umiddelbart i, at målgruppeindsigten 

rammer sin modtagere dybere og dermed mere effektivt. Det vil sige, at den fulde effekt ligger 

i detaljegraden og dybden, hvilket så også gør den svær at identificere.   
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På samme måde som Nielsen og Thurber (2016) mener, at kreativitet er en måde at se 

verden på, så er Gjerløff inde på det samme i forhold til at identificere målgruppeindsigter. 

Indenfor kreativitetsforskningen er der fokus på at se mønstre og se på verden med et åbent 

og nysgerrigt mindset (Nielsen; Thurber, 2016). Overtalelsesteorien fokuserer delvist på 

dissonans og derfor er der elementer fra både kreativitets- og overtalelsesteorien, der giver 

mening i forhold til målgruppeindsigter. Gjerløff introducerer nemlig et greb til, hvordan man 

skal se på sin data. Menneskelige indsigter stammer ofte fra en uoverensstemmelse mellem, 

hvad vores kultur, normer og værdier normalt forskriver, vi skal gøre, og hvad vi reelt gør 

(Gjerløff, 2020). For at få øje på uoverensstemmelser, dissonans og paradokser bør man tage 

et par imaginære briller på og se på verden (eller rettere på menneskers adfærd og data) med 

Twin-Sight (Ibid.). Disse ”briller” har en positiv og negativ linse. Med den positive linse 

fokuserer man på positive motiver, der driver målgruppen, mens man med den negative linse 

fokuserer på det, der holder målgruppen tilbage eller skævheder som ikke passer i forhold til 

den positive linse (Ibid.). Formålet er at få et tydeligere, nuanceret billede af rigtige 

menneskers problemer, følelser og behov. Dette greb er umiddelbart et relevant værktøj for 

den professionelle eller studerende, men det giver os alligevel ikke helt svar på, hvordan man 

for alvor er i mål med identifikation af en målgruppeindsigt.      

Gjerløff argumenterer, at når man føler sandheden, så har man fundet den. Det er en 

pointe, der fra et videnskabeligt perspektiv lægger op til kritik, men der er alligevel noget 

interessant ved den. Den peger nemlig på, hvilke kompetencer den studerende og 

professionelle er nødt til at mestre, for at kunne ”føle” sandheden, som målgruppeindsigter 

beror på: Et nuanceret, emotionelt og vidtrækkende billede af respondenternes livsverden, 

hvori et brand indgår (Aaker, 1998; Fournier, 1998; Fortini-Campbell, 2001). 

 

5.2 Delkonklusion 

Indsigtsbegrebet er abstrakt. Både at formidle og at arbejde med i praksis. Det gør det 

således svært tilgængeligt for både studerende og professionelle.  

Forståelsen af målgruppeindsigter og indsigtsarbejdet fremstår som en operationaliseret, 

metodisk researchmetode – umiddelbart opstået i praksis – med et specifikt formål. 

Brancheforståelsen af begrebet er delvist differentieret fra den videnskabelige behandling af 

det felt, hvori begrebet indgår. Derfor forekommer begrebet også kun upræcist beskrevet i de 

akademiske publikationer.  

En mere konkret tilgang finder vi derimod hos Fortini-Campbell, Ang og Gjerløff (Fortini-

Campbell, 2001; Ang, 2013; Gjerløff, 2020). Akademiske publikationer, fx Fournier (1998) eller 

Dainton (2004), reflekterer implicit over begrebet i forskningssammenhænge relateret til 



 

 

25 
 
 
 
 
 

forbrugeradfærd eller overtalelsesteori, men nogen egentlig definition og model for praktisk 

anvendelse er svær at opdrive. Dertil skal man orientere sig i de mere praksisnære 

publikationer.  

Vi får et bud på det hos Davis med Fact-Observation-Insight-modellen. Vi får endnu et bud 

af Gjerløff med Do you know the feeling when-testen. Vi finder også et bud hos Voskresensky 

med Aha! + That’s me = the source of inspiration. Voskresenskys formel ender med et facit, 

der hænger logisk sammen med Fortini-Campbells argumenter om, at en målgruppeindsigt 

skal generere inspiration – både i processen og som det budskab, der møder modtageren. 

Når man kobler design thinking som grundlæggende proces til de øvrige modeller, så har man 

et kvalificeret udgangspunkt for at identificere målgruppeindsigter. Men dette kvalificerede 

udgangspunkt er i praksis et relevant framework. Udfordringen er stadig, hvordan man 

konkret identificerer målgruppeindsiger i sin data – hvad gør man konkret i denne proces? 

Hvordan kommer man fra information til indsigt?   

Dette missing link kan potentielt ligge i Fortini-Campbells projective questioning 

sammenholdt med Fourniers idiografiske analyse (1998) med forståelse for hele modtagerens 

livsverden og motiver for relationer.  

Hos Ang (2013) og Gjerløff (2020) får vi præsenteret værktøjer og modeller, der kommer 

tættest på at besvare Hvordan identificerer man en målgruppeindsigt? Det vil sige 

anvisninger, metoder og modeller, der konkret hjælper den professionelle eller studerende 

med indsigtsarbejdet, hvilket de udvalgte akademiske publikationer i studiet ikke bliver 

konkrete på.  

Jeg mener dermed at kunne konkludere, at der er et relevant, nyt videngrundlag i 

kombinationen af Fournier, Dainton, Fortini-Campbell, Ang og Gjerløff.  

 

6. Ny viden: Målgruppeindsigten 

På baggrund af litteraturstudiets kilder og pointer, kan jeg konkludere, at begrebet er upræcist 

beskrevet, men der eksisterer dog fællesnævnere på tværs af relevante kilder og titler. Det 

har være nødvendigt at koble flere forskelligartede tekster til hinanden for at få et delvist 

fyldestgørende billede af, hvilken eksisterende viden der findes på området. De 

videnskabelige publikationer giver kontekst og sætter målgruppeindsigter ind i en større og 

mere kompleks sammenhæng.  
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Den nye viden, der bør have generel interesse for såvel branche som studerende, er, at det 

potentielt er muligt at komme endnu tættere på en identifikation af målgruppeindsigter ved 

at kombinere de forskellige tilgange fra de udvalgte kilder. 

Figur 4 giver overblik over en metodisk proces til identifikation af målgruppeindsigter, ved 

at se på, hvilke kilder man optimalt kan trække på og hvornår de giver mening at anvende i 

en iterativ proces: 

 
Figur 5: Ny viden – litteraturstudiets kilder kombineret i metodisk proces til identifikation af indsigter. 

 

Figur 5 er således en kombineret metodisk proces af de væsentligste bidrag i litteraturstudiet.  

Processen er funderet på design thinking med udgangspunkt i en empatisk tilgang til at 

forstå mennesker. For at skabe en dyb forståelse for mennesker i målgrupper, giver det 

mening at anvende projective questioning, men disse kvalitative spørgsmål bør indeholde og 

åbne for målgruppens livsverden med nuancer og detaljer, som vi ser hos Fourniers brand-

modtager-relationer; hvis ikke, så står man potentielt tilbage med information i stedet for 

målgruppeindsigt. Detaljer, nuancer og perspektiver fra relationsteorien bør udfordres af 

kognitiv dissonans, da man her bør lede efter unøjagtighederne, skævhederne og det ulogiske 

i sin data. Det er netop i disse, at der er potentiale for ikke bare at overtale nogen til noget, 

men også her, der gemmer sig latente og usagte sandheder, som selve målgruppeindsigten 

består af. Efter analyse af kognitiv dissonans i data giver det mening at anvende de 
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eksisterende værktøjer fra Davis, Ang og Gjerløff til at skærpe yderligere og kvalificere 

potentielle målgruppeindsigter. De potentielle målgruppeindsigter kan herefter testes i en 

given målgruppe med Gjerløffs kender du det og Voskresenskys magiske formel. Figur 4 er 

som model iterativ, hvorfor det kan give mening at udfordre sine potentielle eller identificerede 

målgruppeindsiger med 5 x hvorfor (Root Cause Analysis red.) eller genbesøge tidligere steps 

i modellen igen med udvalgte indsigter eller datapunkter.  

I figur 6 er figur 5 oversat til en mere praksisorienteret model, som beskriver samme proces, 

dog med en mere handlingsanvisende tilgang, der kan give mening for studerende og 

professionelle: 

 
Figur 6: Procesmodel til identifikation af målgruppeindsigter 

 

Figur 6 er således en metodisk tilgang til identifikation af målgruppeindsigter baseret på en 

kobling af litteraturstudiets relevante kilder. Det er en kombination af eksisterende viden i en 

ny model, der samler relevante tilgange og giver studerende og professionelle en 

praksisorienteret tilgang til indsigtsarbejdet, som ikke umiddelbart findes i den eksisterende 

litteratur på området.  
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Figur 6 og processen den lægger op til, indgår i den større kreative proces frem mod 

udvikling af kommunikationsprodukter, der skal løse et givent problem/en strategisk 

udfordring: 

 
Figur 7: Procesmodel til identifikation af målgruppeindsigter som en del af den kreative/strategiske proces 

 

Figur 7 ligner en hvilken som helst kreativ proces fra reklame- og kommunikationsbranchen, 

hvori figur 6 dog tilfører et øget fokus på identifikation af målgruppeindsigter. Idé- og 

konceptudviklingsfasen bør optimalt være funderet på netop målgruppeindsigten/-indsigter 

for at øge relevansen af og skærpe kreativiteten i outputtet i løsningsfasen. Den overordnede 

proces, hvori figur 8 indgår kan deduceres ned til fire enkle trin: 

 
Figur 8: Kreativ/strategisk proces i 4 trin 

 

7. Konklusion & Diskussion 

Hele grundlaget for litteraturstudiet var, at målgruppeindsigter er upræcist og mangelfuldt 

beskrevet i faglitteraturen, hvorfor det er problematisk at formidle, hvordan man konkret 

identificerer den – især i uddannelses- og kursussammenhæng. Litteraturstudiet bekræfter 

denne generelle observation. Der opstår dog et mulighedsrum af fællesnævnere, når man 

kombinerer på tværs af relevante kilder. Det har være nødvendigt at koble flere 

forskelligartede tekster til hinanden for at få et delvist fyldestgørende billede af, hvilken 

eksisterende viden der findes på området. Dertil er det væsentlig igen at pointere, at 

litteraturstudiets kildeliste ikke er udtømmende.  
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Figur 6 illustrerer en ny metodisk proces til identifikation af målgruppeindsigter, men den er 

udelukkende teoretisk. For at validere om den potentielt kan gavne studerende og 

professionelle, må den afprøves i praksis. Der ligger dog en delvis kvalificering og validering 

af den i, at de enkelte dele i modellen allerede er anvendt i såvel branche som i uddannelser. 

Det betyder, at der er potentiale for at arbejde videre med studiets konkluderede pointer, 

viden og skitserede model. 

Et aspekt, som vil give god mening at undersøge nærmere er, hvordan psykologer arbejder 

med at identificere kognitive problemstillinger. Det vil især kunne bidrage med at identificere 

dissonans og ikke mindst hvilke metoder og spørgsmål, der arbejdes med for at blotlægge 

disse. Der ligger altså - omend delvist hypotetisk - et potentiale i at koble den eksisterende viden 

om indsigtsbegrebet med psykologisk praksis og kognitiv problemløsning. Det vil give god mening 
at undersøge psychological inconsistancy nærmere i denne sammenhæng.   

Modellen skitseret i figur 6 er umiddelbart omfattende og tidskrævende. Derfor kunne det 

give mening – gennem afprøvning i praksis – at se på, hvordan man kunne forenkle den, så 

det passer bedre til de sparsomme tidsressourcer i både branchen og på relevante 

uddannelser. Det er ikke givet, at figur 6 nødvendigvis behøver at være tidskrævende; den 

syner af mere kompleksitet end den behøver at være. Men for især studerende vil den være 

krævende, da tilgangene i de forskellige steps kræver både viden, færdigheder og 

kompetencer. 

 

Den nye viden fra litteraturstudiet vil i første omgang bidrage til et skærpet fokus på 

forståelsen af målgruppeindsigter som begreb med henblik på en mere konkret tilgang til 

identifikation af målgruppeindsigter i praksis. Den metodiske proces i figur 6 giver et konkret 

framework, som især kan hjælpe studerende med at navigere i researchfasen af den 

kreative/strategiske proces. Den nye viden kan potentielt konkretisere den eksisterende 

viden til en mere operationel metode til indsigtsarbejdet.   
Litteraturstudiets konklusioner og pointer lægger op til yderligere undersøgelse af, hvordan 

man som både studerende og professionel kan blive bedre til at identificere 

målgruppeindsigter, for det er til stadighed et begreb, der kan beskrives mere præcist i den 

eksisterende faglitteratur på området. 
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