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Forord 
Denne rapport er et resultat af et tæt samarbejde mellem Erhvervsakademi Kolding, Würth 

Danmark og brancheorganisationen Bilbranchen.  

Würth har en vision der lyder; ”Vi vil være de bedste til at frigøre ressourcer og tilføre 

kompetence”, så da marketingchef Michael Gadegaard initierede et projekt med det formål at 

skabe ny viden om unge og bilkøb til bilbranchen i bred forstand, var vi interesserede i et 

samarbejde. Brancheorganisationen Bilbranchen, med branchedirektør Thomas Møller 

Sørensen for bordenden var også interesseret i at se, hvilke resultater en sådan analyse kunne 

føre til.  

Hos Würth deltog Key Account Manager Niels Delcomyn Hansen I projektet, ligesom 

konsulent Frederik Funder fra Bilbranchen har været os behjælpelig med data. 

I projektet fik vi uvurderlig hjælp fra en række PBA studerende fra Erhvervsakademi Kolding, 

der som led i et valgfag, foretog en række sekundære og primære analyser. Under vores 

supervision foretog de blandt andet dybdeinterviews med bilforhandlere og fokusgruppe 

interviews med repræsentanter fra målgruppen.  

Vi har løbende søgt sparring hos uddannelseschef Joan Pape Rasmussen. 

Vi takker alle ovenstående interessenter for deres bidrag til færdiggørelsen af denne rapport.  

 

Kolding, april 2016 

 

Jon Ording Haug og Ivan Hassinggaard 

Erhvervsakademi Kolding  
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1. Introduktion 

  

Rapporten bygger på et samarbejde mellem Erhvervsakademi Kolding, Würth Danmark og 

Bilbranchen DI, hvor formålet er at oparbejde bedre indsigt i unge og kommende bilkøberes 

forventninger, adfærd og præferencer ved køb af bil. 

Automobilbranchen er et vigtig kundesegment for Würth Danmark, og ud over at være 

leverandør til virksomheder inden for automobilbranchen, fokuserer Würth Danmark på at 

tilføre viden og løsninger som kan frigøre ressourcer og dermed skabe konkurrencefordele 

for deres kunder. Würth Danmark ser et potentiale for kundesegmentet i at oparbejde en 

bedre forståelse af unge og kommende bilkøberes adfærd og præferencer, for på den måde at 

kunne tilpasse salg og markedsføring til målgruppen.  

Bilbranchen DI repræsenterer et stort antal bilforhandlere og aktører inden for 

automobilbranhcen, og er en vigtig drivkraft for information, viden, påvirkning og initiativer 

for organisationens medlemmer og omgivelser. Bilbranchen DI har udfordringen med unge og 

kommende bilkøbere på agendaen, og ønsker at medvirke til bedre viden og anbefalinger som 

giver bilforhandlere bedre muligheder for at servicere fremtidens bilkøbere. 

Et centralt formål for Erhvervsakademi Kolding er at samarbejde med virksomheder og andre 

partnere i projekter, for at bidrage med udvikling af viden, kompetencer og anbefalinger som 

styrker samarbejdspartnerenes konkurrenceevne. Samarbejdet med virksomheder giver også 

værdifuld og opdateret viden om strategier og løsninger som inddrages i undervisningen. 

  

1.1 Problemformulering og mål 

I takt med at den teknologiske udvikling accelerer, eksponeres forbrugerne for nye løsninger 

og muligheder som påvirker hvordan vi hvordan vi agerer ved køb af produkter. 

Penetrationen af nye teknologiske løsninger for kommunikation og informationsbehandling 

sker hurtigere og mere radikalt blandt yngre forbrugere og påvirker derfor i stor grad 

beslutningsprocessen ved køb af produkter.  
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Der er forsket og skrevet et stort antal artikler som beskriver beslutningsprocessen ved køb af 

bil. Bilen som research objekt er interessant fordi der er høj involvering og interesse ved køb, 

informationssøgningen er omfattende og pris samt omkostninger ved køb, drift og 

vedligehold af bilen, gør det til en vigtig økonomisk faktor for forbrugerne. 

Imidlertid er det begrænset hvad der eksisterer af up-to-date forskning af unge og kommende 

forbrugeres beslutningsproces ved køb af bil, herunder hvordan teknologiske muligheder og 

løsninger påvirker unge forbrugeres bilkøb. Det står derfor uvist hvordan og i hvilken grad 

kommende bilkøbere adskiller sig fra eksisterende bilkøbere, og hvilke udfordringer det giver 

for bilbranchen. 

En bedre forståelse af unge forbrugeres overvejelser og adfærd ved køb af bil, giver 

bilforhandlere og andre aktører inden for bilbranchen muligheder for at tilpasse 

markedsføring og salgsaktiviteter mod unge forbrugeres forventninger og præferencer. Det 

giver også et grundlag for at vurdere i hvilken grad det er hensigtsmæssigt at differentiere 

salg og markedsføring fra det ældre og mere erfarne købersegment, og eventuelt hvordan 

tilpasningen kan implementeres. 

Rapportens formål er derfor at besvare følgende problemformulering: 

Baseret på litteratur samt empiriske analyser, søger denne rapport at kortlægge unge 

forbrugeres beslutningsproces ved køb af bil.  Anbefalinger fremlægges for optimering 

af salg- og markedsføringsaktiviteter mod unge og kommende bilkøbere.  

 Hvordan kan unges købsadfærd beskrives, og hvilken indflydelse har dette på deres køb af 

bil? 

 Hvad er tendenserne og udviklingen i samfundet, som kan påvirke købsadfærden? 

 Hvilke strategier og handlinger kan med fordel implementeres for at imødekomme næste 

generation af bilkøberes præferencer? 
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1.2 Metode 

Rapporten bygger på et samarbejde mellem Würth Danmark, Bilbranchen og 

Erhvervsakademi Kolding, hvor formået er at analysere unge og kommende bilkøberes 

beslutningsadfærd ved køb af bil. På det grundlag vil vi give anbefalinger til salg og 

markedsføring mod segmentet. Problemformuleringen er defineret i samarbejde mellem 

interessenterne, og tager udgangspunkt i et praktisk og reelt problemområde. 

 

Der er gennemført en kombination af flere metoder for research og dataindsamling med det 

formål at oparbejde den ønskede indsigt i problemformuleringen. Forfatterne af rapporten 

har anvendt en pragmatisk research filosofi, hvor problemformuleringen og den ønskede 

viden har været styrende for hvilke metoder for dataindsamling der er benyttet. En 

pragmatisk filosofi er ikke bundet op på bestemte kategorier af research metoder eller 

opfattelse af hvad der er relevant fakta og kundskab, men fokuserer på opgavens 

problemformulering og de svar der søges besvaret. Rapporten bygger på at en central del af 

den viden som søges, findes i de unges holdninger og opfattelser relateret til køb af bil, og det 

er derfor nødvendigt som researcher at indgå i dialog med respondenterne hvor egne 

tolkninger er relevante og nødvendige for at skabe en reel forståelse af problemområdet. Den 

pragmatiske filosofi muliggør også kombinationer af forskellige typer dataindsamling, som 

samlet giver den optimale indsigt og forståelse. Der er indsamlet både kvalitative og 

kvantitative data, som kombineret giver en nuanceret forståelse af problemområdet.  

Rapporten bygger på en abduktiv fremgangsmåde til problemområdet, ved at der først 

fokuseres på udforskende researchmetoder for at skabe en forståelse af hvilke faktorer som 

indvirker på beslutningsprocessen ved køb af bil, og ikke mindst hvordan faktorerne spiller 

ind. Derefter bredes undersøgelsen ud til et større antal respondenter i Danmark hvor der 

bygges videre på den indledende fase, samt bekræfte i hvilken grad resultaterne er gældende 

for en større gruppe studerende. 
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En række kriterier er lagt til grund for valg af research metoder, for at besvare 

problemformuleringen. 

 Det har været en ønske at inddrage studerende ved Erhvervsakademi Kolding i 

dataindsamlingen, hvor udvalgte studerende kunne opnå praktisk erfaring i 

gennemføring af research og dataindsamling. 

 Eksisterende viden inden problemområdet undersøges for at skabe en grundlæggende 

forståelse af unge forbrugeres adfærd ved køb af bil. Kilder er primært akademiske 

artikler, lærebøger, samt nyhedsartikler og statistiske data. 

 Respondenterne skulle i udgangspunktet være studerende ved Erhvervsakademi 

Kolding og tilsvarende erhvervsakademier, da gennemførslen af dataindsamlingen var 

kontrolleret og kan gennemføres med begrænsede økonomiske ressourcer. 

 Det prioriteres at researchmetoderne er udforskende og skaber en tilstrækkelig indsigt 

i problemområdet, frem for inddragelse af statistiske repræsentative konklusioner for 

unge forbrugere generelt i Danmark.  

 

1.3 Dataindsamlingsmetoder 

  

Rapportens dataindsamling er i hovedtræk gennemført i 3 faser: 

1. Indsamling og analyse af sekundære data 

2. Primær kvalitativ dataindsamling ved fokusgrupper med studerende og personlig 

interviews med bilforhandlere 

3. Primær kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt studerende ved flere 

erhvervsakademier i Danmark 

 

1.3.1 Indsamling og analyse af sekundære data 

Der er benyttet en række forskellige kilder for indsamling af sekundære data, herunder 

internationale akademiske og videnskabelige artikler som omhandler beslutningsadfærd ved 

køb af bil, nyhedsartikler i aviser og magasiner, faglitteratur og publikationer, og offentlig 
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statistik og information. Kilderne og datamaterialet er i så vid omfang som muligt opdateret 

og af nyere dato. Sekundære data fokuserer primært på to typer information, hvor den ene del 

er udvikling og adfærd ved unge forbrugere, og den anden del er information og data relateret 

til udvikling inden bilbranchen, som for eksempel bilsalg og lønsomhed. 

 

1.3.2 Fokusgrupper og personlige interviews 

For at tilføre projektet flere ressourcer samt bidrage til praktisk læring og erfaring for 

studerende, blev der udvalgt 12 studerende som over en 6 ugers periode i foråret 2015 

fungerede som projektmedarbejdere. De studerende har medvirket til forberedelse og 

planlægning af fokusgrupper og personlige interviews, samt taget en aktiv del af 

gennemførslen.  

Der er tilsammen gennemført 5 fokusgrupper i maj 2015, hvor respondenterne var unge 

forbrugere i alderen 18 til 24 år. Majoriteten var studerende ved Erhvervsakademi Kolding, og 

grupperne er gennemført i Erhvervsakademi Kolding’s lokaler. Der er fulgt en spørgeguide 

som struktur for fokusgrupperne, hvor relevante temaer er berørt. Formålet med 

fokusgrupperne er at skabe en dybere forståelse af relevante forhold ved køb af bil for unge 

og kommende forbrugere, og drage fordel af dynamikken og interaktionen som finder sted 

når flere unge snakker sammen om køb af bil. 

Personlige interviews med bilforhandlere er gennemført i maj 2015, og respondenterne er 

udvalgt af samarbejdspartneren Bilbranchen. Det er gennemført semistrukturerede, 

personlige interviews med 9 bilforhandlere / sælgere, hvor studerende i projektet har 

fungeret som interviewer. Der er benyttet en semistruktureret spørgeramme, hvilket giver 

frihed til respondenten at berøre temaer som vedkommende finder relevant. Spørgsmålene 

har imidlertid sikret at samtalen berører relevante forhold som opfattelse af unge og 

kommende bilkøbere, og hvordan bilforhandleren tilrettelægger salg og markedsføring mod 

segmentet. 
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1.3.3 Kvantitativ undersøgelse 

Spørgeskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i viden og forståelse oparbejdet gennem 

analyse af sekunder information, og de kvalitative undersøgelser.  

Formålet med spørgeundersøgelsen har været at udbygge viden fra kvalitative undersøgelser, 

og spørgeskemaet har fokuseret på følgende områder: 

 Demografisk baggrundsdata for respondenter 

 Generel brug af medier og informationssøgning 

 Holdninger og opfattelse af biler 

 Valg af bilforhandler 

 Beslutningsprocessen ved køb af bil, herunder informationsøgning 

 

Resultaterne er baseret på besvarelse fra 255 respondenter fra erhvervsakademier i 

København, Fyn og Jylland i september og oktober 2015. Opsummering af spørgeskemaets 

resultater findes i bilag 1. Hvor der i rapporten refereres til vores undersøgelse og resultater, 

henviser vi til bilag 1.  Da undersøgelsen primært inkluderer studerende, kan resultaterne 

ikke benyttes til at generalisere unge og kommende bilkøbere generelt, men giver værdifulde 

indikationer på adfærd og præferencer hos unge bilkøbere. 

1.4 Validitet og reliabilitet  

Som tidligere nævnt er hovedformålet med undersøgelserne at udforske og skabe indsigt i 

unge forbrugeres beslutningsprocesser ved køb af bil, som igen har været styrende for valg af 

research metoder.  

Der er flere forhold som indvirker på validiteten og reliabiliteten af data og resultater i 

undersøgelserne. Både fokusgrupperne og spørgeundersøgelsen er baseret på studerende 

som population. Det betyder at rapportens resultater og konklusioner ikke automatisk kan 

overføres til populationen unge forbrugere som helhed, men da formålet med 

undersøgelserne primært har været eksplorativt, vurderes dette ikke at have betydning for 

dataenes kvalitet. 
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Fokusgrupper er gennemført med studerende som moderatorer, efter grundig forberedelse 

og træning. Både forberedelse og gennemførsel af fokusgrupperne er sket under supervision 

af erfarne undervisere fra Erhvervsakademi Kolding. Det kan også argumenteres for at unge 

studerende som moderatorer giver en mere naturlig ramme for respondenterne, og dermed 

påvirker kvaliteten af resultaterne positivt. Det er også relevant at temaet for 

undersøgelserne - køb af bil - ikke er et sensitivt emne. Erfaringen fra fokusgrupperne var at 

respondenterne var motiverede for at diskutere emnet og talte frit om egne holdninger og 

adfærd relateret til undersøgelsen.  

Personlige interviews med bilforhandlere er også gennemført med trænede studerende som 

interviewere, hvor planlægningen og udformningen af spørgeguide er superviseret af 

undervisere med lang erfaring fra interviews.  

Spørgeskemaet er besvaret af 255 respondenter fra Sjælland, Fyn og Jylland, og tager dermed 

højde for eventuelle geografiske forskelle i populationen. Der er ikke lavet en 

bortfaldsanalyse, og det er dermed ikke muligt at sige om respondenterne som besvarede 

undersøgelsen adskiller sig signifikant fra personer der ikke valgte at deltage.  

Den samlede vurdering er at undersøgelserne som rapporten bygger på, giver indsigt og 

forståelse af unge forbrugeres beslutningsproces ved køb af bil, og dermed besvarer 

problemformuleringen tilfredsstillende.  
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2. Den aktuelle situation og udvikling i den danske bilforhandler industri 

Denne sektion søger at kortlæge bilbranchens efterspørgselsforhold for derigennem at afdække 

udviklingen og rentabiliteten generelt i bilbranchen. Med en analyse af bilforhandlerlandskabet 

og de strategier som anvendes, gives en vurdering af de styrker og svagheder bilforhandlerne 

som samlet gruppe besidder.  

 

2.1 Efterspørgsel efter finanskrisen 

Da finanskrisen bed sig fast i Danmark i 2008, blev bilbranchen hårdt ramt, f.eks. faldt salget 

af nye personbiler i november med 45,2 % sammenlignet med november 2007. Hos De 

Danske Bilimportører udtalte administrerende direktør, Bent Mikkelsen i december 2008; 

”Der er ikke tvivl om, at den psykologiske effekt af finanskrisen i stigende grad afholder mange, 

især private fra at købe en ny bil. Det er den effekt, der nu for alvor viser sig på salget af nye 

biler” (De Danske Bilimportører, 2008).  

Efter det umiddelbare dyk vendte bilkøberne stærkt tilbage i 2011 hvor der blev solgt 

170.000 nye personbiler i Danmark - det højeste tal nogensinde (Poulsen, 2012). Bag de 

opløftende salgstal og en bilbranche som vejede morgenluft, havde én afgørende faktor dog 

ændret sig, nemlig efterspørgselskriterierne ved køb af ny bil. Otte ud de 12 mest solgte 

modeller var i 2011 minibiler, og Chevrolet Spark var den mest solgte (Poulsen, 2012). 

Bilforhandlerne oplevede at kunderne var målrettede. Chevrolet-forhandler Claus Bech 

Damsgaard udtalte i 2011; ”Kunderne ved, hvad de vil have, de ser på grøn afgift, de ser på 

brændstoføkonomi og de ser på driftsomkostninger.  Vi kunne mærke, da den første TV-Avis 

havde fortalt om finanskrisen, at dagen efter kiggede folk allerede på små biler” (Poulsen, 

2012).   

I 2015 står minibilen stadig stærkt på det danske marked bl.a. illustreret ved at Volkswagen 

Up har været den mest solgte bil i perioden fra 2012 til 2015. En spirende justering i 

efterspørgslen mod større bilklasser har så småt indfundet sig hos de danske forbrugere, 

båret på vej af en stigende optimisme i forhold til makroforhold som arbejdsløshedstal 
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(Bilbranchen, 2015).  Faldende benzinpriser og stigende priser i den kollektive trafik i 

perioden må også forventes at have en positiv effekt på efterspørgslen.  

Opmuntrende for bilbranchen er det, at de mange små biler har fået helt nye kundegrupper 

ind i bilforretningerne; de unge førstegangskøbere og en del familier med børn som kan nyde 

godt af en bil nummer to, har fået økonomisk formåen til at købe og køre ny bil med en 

attraktiv samlet økonomi sammenlignet med f.eks. offentlige transportmuligheder. 

Status er, at de helt små billers markedsandel taber pusten en anelse med et par procent, 

mens den lille mellemklasse ”Golfklassen” går frem (De Danske Bilimportører, 2015). Samme 

positive tendenser registreres også i et europæisk perspektiv, hvor afsætningen og 

indtjeningen af nye biler så småt er ved at finde fodfæste igen efter finanskrisen. 

Ud over efterspørgselsjusteringen mod større bilklasser er to efterspørgselstendenser værd 

at bemærke. Efterspørgslen mod el-biler og leasingmarkedet.  

Ifølge Dansk Elbil Alliance (2015) har efterspørgslen mod elbiler oplevet en kraftig vækst; fra 

under 100 solgte elbiler om året i 2009 og 2010 mod 2014 hvor der blev indregistreret 1.575 

nye elbiler i Danmark (Bilag 2). Det svarer godt nok kun til godt 1 procent af markedet, men 

med taktvis lancering af flere modeller henvendt til bredere segmenter, må det forventes, at 

den fremgangen fortsætter. Tesla S sidder på tronen i dette segment med en markedsandel på 

over 50 procent, selvom den californiske bilproducents eneste model er Tesla S med en 

startpris på mere end en halv million (Dansk Elbil Alliance, 2015). Marked for elbiler har vist 

sig at være meget sensitivt, i det den nye ”dyre” teknologi, kun er inden for de færrestes 

økonomiske formåen, hvis det bliver støttet af staten, f.eks. via lempelige afgifter.  

Markedet for udlejning og leasing oplever på samme måde som bilhandlen en 

omsætningsfremgang på 14 pct i perioden 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode 

2014 (Bilbranchen, 2015).  Dermed fortsætter fremgangen i 2015. I 2014 blev der 

indgået 63.811 leasingaftaler med personbiler. Det er 38 procent flere leasingaftaler end i 

2013, og leasingaftalerne udgjorde dermed mere end en tredjedel af det samlede bilsalg i 

2014 (Seerup, 2015). Leasingmarkedet har en turbulent historik. Antallet af leasede biler i 
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Danmark faldt markant i 2012 og 2013, da loven for leasing blev strammet i 2012. 

Lovændringen gjorde leasing dyrere at lease biler i forhold til bilkøb, og det gav en kraftig 

tilbagegang i branchen. Udviklingen syntes nu at være vendt. Det stigende antal af 

leasingaftaler skyldes blandt andet, at der er flere bilmærker, som har fundet ud af, at det kan 

være en god forretning at lave gode leasingtilbud. Sammenlignet med 2013, er der 

privatleaset 127 procent flere personbiler. Privatleasing udgør nu 20 procent af de leasede 

biler (Seerup, 2015). 

De mange leasingaftaler må vurderes at være en markant medvirkende faktor i forhold til, at 

salget af større biler er i vækst. Det er nemlig ifølge Seerup (2015) oftest de lidt større biler, 

som forbrugerne vælger at lease. Ved leasing lægges en lavere indkøbspris til grund for 

afgiftsberegningen i forhold til almindelig salg. Det gør, at især de lidt større biler er attraktive 

at lease.  

2.2 Rentabiliteten i branchen 

Bilbranchens efterspørgselsforhold er konjunktur-følsom, således følger rentabiliteten. Den 

bratte efterspørgselsopbremsning umiddelbart i kølvandet af finanskrisen i 2008, ramte 

bilbranchen hårdt, som samlet set præsterede underskud i 2008 og 2009 (Deloitte & 

Bilbranchen, 2013). 

 

Resultat for bilforhandlere 2007 - 2012 

 

                                                                                     Deloitte & Bilbranchen (2013) 
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Branchen formåede at tilpasse sig de ændrede efterspørgselsforhold ved at tilbyde de billige 

og driftsøkonomiske minibiler. Tiltaget fik som bekendt omsætningen tilbage i branchen fra 

2010, og i 2012 stod minibilerne for to ud af hver tredje solgte bil. Desværre fulgte 

indtjeningen ikke med omsætningen da bilforhandlerne tidligere fik ca. 10.000-15.000 kr. i 

avance per mellemklassebil, krøb det ind til en avance pr. minibil på ca. 1.000-1.500 kr. Når 

denne bilklasse samtidigt står for så stor en andel af det samlede salg, skal man have 

betydeligt flere handler igennem for at opnå samme indtjening som tidligere. Selvom 

bilforhandlerne disse år oplever den ene rekord efter den anden er det værd at huske at 

branchen endnu ikke er tilbage på indtjeningen fra før finanskrisen. Det store salg af små biler 

til under 100.000 kroner skæpper ikke meget i kassen, når bilforhandlerne skal have penge til 

huslejen. Det er til stadighed en kolossal udfordring for rentabiliteten for bilbranchen.  

Produktiviteten i bilranchen ligger på et relativt lavt niveau (Bilbranchen, 2015).  Produktive 

virksomheder er ofte kendetegnet ved deres evne til at komme med innovative løsninger og 

tilrettelægge effektive arbejdsprocesser, og her kan branchen som helhed kritiseres for at 

være for langsomme i omstillingen fra én markedssituation til en anden. 

Produktivitetsforbedringer er arbejdet med optimering af de ressourcer som en given 

virksomhed har til rådighed. Optimeringerne kan findes på mange fronter, f.eks. bedre 

anvendelse af it-løsninger, udnyttelse af stordriftsfordele eller opgradering af uddannelse. Det 

handler om at arbejde effektivt, at få det optimale ud af det man har til rådighed, men 

produktivitet handler også om at gøre de rigtige ting på rette tid.  

Optimistiske vinde blæser over bilbranchen, idet statistik fra 2015 peger imod bedre tider 

(Bilbranchen, 2015), både i omsætningstal hvor branchen oplevede en fremfang i årets første 

kvartal på 15% sammenlignet med 1. kvartal 2014, og indtjening. Bilbranchen (2015) peger 

på, at stigningen skyldes positive forventninger hos forbrugerne, hvilket har øget 

efterspørgslen for større personbiler. 

 

Faktum er dog, trods efterspørgselstendenser mod større bilklasser, at minibilerne stadig 

repræsenterer majoriteten af de solgte biler med ca. 60% i 2015. Det betyder, at mange 

bilforhandlere trods mærkbar fremgang, stadig er udfordret på indtjeningen. Deloitte og 
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Bilbranchen (2015) skriver i deres fælles autoanalyse for 2014; "De seneste års rekordhøje 

salg ses ikke i indtjeningen hos importørerne. Det gør de seneste års priskonkurrence i det 

mindste segment til gengæld. Indtjeningen er blevet mindre, og 6 ud af 17 importører realiserer 

underskud i året". Det er tre flere importører med røde tal end året forinden, konkluderer 

analysen. 

 

Fordi der bliver solgt så mange små biler, er det blevet langt sværere at skabe en profitabel 

omsætning på bilsalg isoleret set.  Derfor er det en KPI (Key Performance Indicator) for 

bilbranchen at skabe værdi via tillægsordningerne som forsikring, service og finansiering eller 

på at sælge ekstraudstyr.   

 

Desværre halter produktiviteten i branchen på eftermarkedet (bilværksteder mv). Hvor der 

ellers er pæne procentvise stigninger i omsætning og indtjening, så er eftermarkedet kun 

steget med 1% (Deloitte & Bilbranchen, 2015). Det er nærlæggende at forholde sig kritisk til 

konkurrencesituationen. Med godt 7.000 bilværksteder i Danmark, har de danske forbrugere 

et stort udvalg når de skal have repareret deres bil og da eftermarkedet samtidigt er 

velfungerende og relativt gennemsigtigt, tvinger det aktørerne i branchen til at øge 

produktiviteten. Forbrugerne vil søge derhen, hvor de får mest værdi for pengene. Det er dog 

ikke nødvendigvis den billigste udbyder forbrugeren vælger, da en række værdifaktorer 

udover selve arbejdet kan tillægges f.eks. serviceniveau, kvalitet, tryghed, image etc.   

Produktiviteten halter for de autoriserede værksteder, som typisk findes komplementært 

med forhandlerne. Undersøges mulighederne, konkluderede konkurrencestyrelsen (2009) i 

en rapport fra 2009, at forbrugerne relativt nemt kunne spare 20-30 pct. på 

værkstedsregningen ved at vælge et uautoriseret værksted frem for et autoriseret. Årsagen til 

merprisen skal delvis findes i forpligtelser i at foretage store investeringer i f.eks. værksted og 

udstyr, og for at købe originale reservedele. Konkurrencestyrelsen (2009) vurderede at 

markedsstrukturen i Danmark ikke adskiller sig væsentligt fra vore nabolande, hvor 

autoriserede værksteder præsterer højere produktivitet. Forpligtelserne autoriserede 

værksteder skal imødekomme, afdækker derfor ikke hele forklaringen på, hvorfor reservedele 

og reparationer i Danmark prismæssigt ligger i den høje ende i internationalt perspektiv.  
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Eftermarkedet kan forekomme meget komplekst og er derfor vanskelig for forbrugeren at 

gennemskue og dermed værdiansætte. Hvad er problemet og hvad skal laves ved bilen, når 

den er i stykker og skal repareres? Forbrugerne har svært ved at vurdere forholdet mellem 

pris og kvalitet for både reservedele og reparationer (Konkurrencestyrelsen, 2009). 

Forbrugernes manglende indsigt resulterer i at værkstederne ofte oplever en høj 

kundeloyalitet. Konkurrencestyrelsen (2009) konkluderer i deres analyse, at forbrugernes 

manglende lyst til at skifte værksted svækker konkurrencen, idet de ikke udøver noget stærkt 

pres på priserne. 

Der er solid evidens for, at værkstedsprisen isoleret, spiller en mindre rolle for de danske 

forbrugere, især i bilens første leveår. Faktorer som tillid til reparatøren og kvaliteten af 

reparationsarbejdet er de væsentligste årsager til at vælge bilværksted.  

Trods positive tendenser er branchen stadig udfordret. På den anden side er der også gode 

muligheder for vækst i form af et stigende antal solgte biler over minibilsklassen, men måske 

endnu mere essentiel ved at udnytte potentialet i eftermarkedet og nye kundesegmenter som 

nu har økonomisk formåen til at træde ind som købere -  herunder de unge, som denne 

rapport sætter fokus på.  

2.3 Mangfoldigheden i bilforhandlerlandskabet og anvendte strategier 

Vurderingen af rentabilitet spænder over et bredt felt af aktører i branchen. Bilbranchen 

(2015) arbejder med fire segmenter med medarbejderantal som kriterie. Mindre 

bilforhandlere er defineret som aktører med to til 14 ansatte. Mellemstore forhandlere som 

forhandlere med 15 til 25 ansatte. Større forhandlere som aktører med 26 til 75 ansatte og 

endeligt største forhandlere som aktører med over 75 ansatte.  
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Segment Antal ansatte 

Antal 

aktører 

Produktivitet 

pr. time 

Andel med 

overskud 

Mindre forhandlere 2 til 14 252 - 72% 

Mellemstore forhandlere  15 til 25 106 267 76% 

Større forhandlere 26 til 75 97 291 81% 

Største forhandlere 75 + 23 294 77% 

Autoanalyse for 2014 (Bilbranchen, 2015) 

Bilbranchen behandler ofte de mindre bilforhandlere særskilt i forhold til de tre større 

segmenter da denne gruppe adskiller sig i forhold til anvendt forretningsmodel. De mindre 

forhandlere som samlet står for majoriteten af aktører i branchen omfatter en stor del af rene 

brugtvognsforhandlere. Typisk er de større segmenter autoriserede forhandlere med et andet 

forretningskoncept og kan derfor ikke sammenlignes direkte med de minde forhandlere og 

bl.a. derfor er det ikke udregnet produktivitet pr. time for de mindre forhandlere jf. 

ovenstående tabel. Af de fire segmenter er det de mindre forhandlere hvor andelen af aktører 

som realiserer underskud er størst. Hele 28% i dette segment realiserede underskud i 2014. 

Generelt er der en positiv tendens i indtjeningen som dog stadig overordnet ligger på et lavt 

niveau. De største forhandlere formåede f.eks. at hæve indtjeningen med 6 %-point i 2014 i 

sammenligning med 2013.  

Evnen til at udnytte stordriftsfordele og specialisering kan ifølge Bilbranchen (2015) være 

forklaringen på, at de større og største forhandlere er i stand til at præstere bedre end de 

mellemstore og i særdeleshed de mindre forhandlere. På den baggrund har branchen oplevet 

en konsolideringstendens via opkøb og fusioner. Det giver sig udslag i, at antallet af 

mellemstore og større forhandlere mindskes, mens de største forhandlere er blevet flere og 

større (Bilbranchen, 2015). Det er Bilbranchens (2015) oplevelse, at det primært er de store 

aktører som konsoliderer sig. Formålet med konsolideringen må formodes at bunde i 

bestræbelserne i at udnytte stordriftsfordele og effektivitetsforbedringer.  
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Bilbranchen (2015) udtrykker bekymring for antallet af aktører i branchen som realiserer 

underskud og peger på omkostningstilpasninger, effektiviseringer og konsolideringer som 

midler som fortsat bør anvendes for at forbedre branchens overordnede rentabilitet. 

3. Den næste generation af kunder; generation Z og Y og Millennials  

Den grundlæggende idé bag opdelingen og definitionerne af generationerne er, at værdier 

formes ud fra historiske begivenheder, musik, ny teknologi, vilkår i uddannelsessystem samt 

øvrige samfundsforhold. Definitionerne og forståelsen af generationerne er således en form 

for socialiseringsteori. Medlemmerne af hver generation beholder i store træk de værdier, 

som blev grundlagt i ungdommen livet igennem. For erhvervslivet er indsigt i kundens 

værdisæt og adfærd en forudsætning for at skabe værdi. Denne sektion søger at afdække 

disse forhold for de 18 til 30-årige, som er den andersgruppe som denne rapport fokuserer på. 

Aldersgruppen strækker sig over to vel-definerede generationer: generation Z og Y.   

3.1 Definition af generationerne 

Der er ikke en entydig definition af, hvor grænserne mellem de forskellige generationer går. 

Denne rapport peger på en definition der tilsiger at generation Y er født mellem 1977 og 1994 

hvor generation Z er født mellem 1994 - 2003. Der er et enormt spring mellem de yngste og 

de ældste i forhold til hvor de befinder sig i karrieren, familielivet, selvforståelsen og deres 

økonomiske formåen (Krahn & Galambos, 2014). En alternativ og knap så udbredt betegnelse 

anvendt er ”Millennials”, og ligesom tilfældet ved generation Y foreligger der flere bud på en 

egentlig definition. De fleste hælder dog til personer som er født i spændet mellem de tidlige 

1980’ere og frem til begyndelsen af 00’erne (Toft, 2015). 

 

At anskue generationernes købsadfærd gennem den samme linse, vil dermed være en 

forenkling som rummer betragtelige faldgruber (Modi & Jhulka, 2010). Virkeligheden kan 

syntes være fundamentalt anderledes i den fragmenterede gruppe. Men fælles for dem er, at 

de kom til verden i en periode med en af de hurtigste teknologiske udviklinger i 

menneskehedens historie.  
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Denne rapport fokuserer på den yngste halvdel af generation Y og den ældste af generation Z, 

det vil sige danske unge i alderen 18 til 30 år som samlet kan gå under betegnelsen 

Millennials.  Ifølge Danmarks statistik (DST, 2015) er der i alt 943.213 personer i 

aldersgruppen 18 til 30 år svarende til 16,6% ud af den samlede befolkning på 5.678.348 

personer. 

 

3.2 Værdier, etik og selvforståelse 

Værdier er subjektive og det er naturligvis en forenkling at generalisere en hel generations 

værdier (Morar & Cacovean, 2014). Alligevel kan nogle overordnede fællesnævnere beskrives, 

i det en generation på trods af en naturlig fragmentation, deler den samtid hvor de er vokset 

op. For bilbranchen kan forbrugernes værdier være en særdeles nyttig indsigt, i det de har 

indflydelse på valg af bilklasse, sikkerhed, udstyr, brændstofforbrug, service etc. En nuanceret 

forretningsmodel som inddrager varierende værdisæt efterspurgt af kunderne og som har 

indflydelse på købsadfærd, er derfor en forudsætning for succes.  

 

Mens den ældste i gruppen kan huske, da pc’en og mobilen kom frem, er de yngste i gruppen 

’digitale indfødte’. Det illustrerer hastigheden i den digitale teknologi. I dag er de gruppen som 

helhed habile brugere af digitale medier.  

 

Millennials generationen beskrives som gruppe som værende åbne, forandringsparate, 

levende, nysgerrige og de vil ændre på noget (Toft, 2015). De er drevet af lyst og passion og 

kræver det i deres job. De ønsker personlige projekter og skal kunne se en mening med 

galskaben. De lytter meget til deres venner, som ofte betyder mere for dem end deres familie. 

 

De stiller gerne krav til deres leverandører om at få lov til at have indflydelse på de ting de 

køber. De vil være Co-designere på sko, tasker, smartphone covers osv. Generationen elsker 

personlig udvikling og tror på de selv kan skabe deres fremtid. De jagter det perfekte liv, som 

er et liv, hvor de oplever passion i arbejdet, dejlig partner, familie, frihed og fritid og godt med 

penge og mening på et dybere plan. De er online og er vant til en fjernbetjening og de har det 

med at zappe i livet, ganske som på et tv (som de i øvrigt føler er håbløst umoderne). De evner 
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at tilpasse sig nye omgivelser i en fart. De er vant til at dele, at ”like” og skrive updates om 

hvad de laver lige nu (Levinsen, 2015). 

  

Genneration Z, som delvist er den yngste del af Millennials generationen, er den første rigtige 

institutionsgeneration, hvor langt de fleste børn er blevet socialiseret i institutioner, og derfor 

er de socialt meget kompetente og vant til at begå sig i mange sammenhænge. Samtidig er de 

vokset op med den moderne tilgang med fokus på det enkelte barn og dets behov. Fra en ung 

alder har generation Z haft ret store budgetter til indkøb og de ting, som de havde lyst til. De 

fik at vide, at verden stod og ventede på dem og deres talenter. Generation Z vil gerne i media 

og være kendte – men de vil også meget gerne ville kunne noget. (Levinsen, 2011). De er 

vokset op med reality men også med barsk kritik på landsdækkende tv af skrappe dommere. 

De er selvsikre og ved at de er noget værd (både som medarbejdere og som kunder). De er 

oplyste, kritiske, har adgang til verden og har netværk. De tør blande sig og de blogger og 

deler gerne deres holdninger. De er første generation, som mener, at man er sin egen 

lykkesmed, dvs. at man selv ved at træffe de rigtige valg kan bestemme, om livet og karrieren 

bliver en succes. Hvis det ikke sker, er det i høj grad ens egen skyld (Levinsen, 2015). 

 

Generationen kom til i en tid, hvor familielivet med mange børn var i højsædet, og samtidig er 

det den generation, hvor børnene for alvor fik en stemme i familiedemokratiet, og indflydelse 

på indkøb, rejser og øvrigt forbrug fra en tidlig alder (Levinsen, 2015). Generationen er ofte 

udskældt, som det vist ofte er tilfældet med den generation som er unge i samtiden. Curling-

generationen, har været det øgenavn som klæber til generation Z. Udgangspunktet er 

individuelle læreplaner i daginstitutioner og skoler, hvor grundsynet er en positiv og 

anerkendende tilgang til hvert enkelt lille individ. 

 

Venner og det sociale liv er vigtige faktorer for generation Z, som for alvor er de første ægte 

digitale indfødte. ”Hvordan var det at leve dengang”, altså før den digitale tidsalder, er et 

kendt spørgsmål til forældrene. Digitale mediers adgang til kommunikation og øjeblikkelig 

formidling af begivenheder fra hele verden gør, at de føler sig som borgere i verden (Levinsen, 

2011). Mange opfatter det sådan, at de bor i en provins i verden kaldet Danmark, og de går 

ikke rundt med et stort bankende hjerte for nationalstaten.  
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Socialisering af generationens værdier sker i disse år, og der er ingen tvivl om, at denne 

generation bliver mere social og engageret i samfundet og mindre optaget af forbrug end 

generation Y. Samtidigt betyder krisen, at de hurtige unge i generation Z, har meget travlt med 

at forbedre egne kompetencer i skolen og på uddannelsesinstitutionerne. ”Vi gider ikke dem, 

som laller rundt” er et nyt motto på ungdomsuddannelserne, hvor det i 00’erne lød hos 

generation Y: ”Der skal være plads til alle” (Levinsen, 2015).   

 

Begrebet "værdi" repræsenterer et emne, der er diskuteret og kommenteret hyppigt i 

litteraturen (Morar & Cacovean, 2014), og evnen til at føje værdi til de produkter og ydelser 

der markedsføres er naturligvis essentiel for succes. At kortlægge hvad gruppen vurderer som 

værdifuldt er dermed en kritisk succesfaktor, for med afsæt i disse kan virksomhederne 

udvikle og udbyde en højere totalværdi. (Osterwalder, 2014). Dette opnås ved nøje at 

undersøge købsadfærden. Det handler ikke kun om at have gode og pålidelige produkter. Det 

handler også om at være i stand til at tilbyde de perifere serviceydelser deres målgrupper 

efterspørger (Jensen og Daugaard, 2015). 

 

Hvad betyder det f.eks. for værdibegrebet at der er en tendens i Millennials generationen, at 

adgang prioriteres over ejerskab? Toft (2015) peger på at Millennials generationen er blevet 

voksne i kølvandet af den finansielle krise, der afslørede hvad et ikke bæredygtigt overforbrug 

fører til og det vil smitte af på fremtidens forbrug. 

 

3.3 Adfærd og medievaner  

Adfærd er en blanding af økonomiske, teknologiske, kulturelle og demografiske faktorer, 

ligesom individuelle personlige karakteristika reflekteret i attitude, motivation perception, 

personlighed, viden og livsstil (Shende, 2014). En tendens hos Millennials generationen som 

analytikere har identificeret er, at de bliver ”økonomisk voksne” senere end tidlige 

generationer (Toft, 2015). Det betyder at f.eks. huskøb udskydes i forhold til tidligere. I 1985 

boede 56% pct. af de 25 - 29 årige i egen bolig mens tallet i dag er 28 pct. Der er ikke foretaget 

samme måling om hvorvidt samme tendens også gælder bilkøb. Vores analyser viser en 
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utvetydigt interesse for bilen som transportmiddel i det hele 93 pct. af de adspurgte har 

kørekort. Når det gælder ejerskab er billedet et andet, i det 37 pct. ejer egen bil mens 42 pct. 

låner en bil af familie og venner efter behov. I vurderingen af analysen skal der tages højde for 

at målingen er foretaget på respondentgruppe bestående af studerende, og set i det lys 

vurderes det, at mere end en tredjedel som ejer egen bil er relativt højt set i et historisk 

perspektiv. Det stemmer overens med bilbranchens opadgående salgstal. Bilbranchen peger 

på, at det er afgiftslettelserne på de små biler som holder hånden under markedet (Toft, 

2015), og bidrager dermed også til attraktiviteten for studerende at eje egen bil.  

 

Millennials generationen lader ikke til at have travlt med at blive ”økonomisk voksne”, ud 

over en tilsyneladende modvilje til at blive boligejere, bruger denne generation også længere 

tid på uddannelserne i gennemsnit, fordi en større procentdel tager videregående 

uddannelser og stifter ydremere familie senere. Det ses ud fra at gennemsnitsalderen for 

giftemål og fødsler er opadgående (Levinsen, 2015).  Til gengæld er Millennials generationen 

bevidste om, at de ikke skal regne med at gå på pension som 62 årige lige som de i disse år ser 

deres forældre, som tilhører babyboom generationen, gøre det. Spørgsmålet er derfor om 

Millennials generationen følger mønstret fra generation X og babyboom generationen, blot i et 

forskudt perspektiv, eller om vi er vidne til en varig ændring i adfærden? Faktum er dog, at vi 

står over for en signifikant andel af befolkningen, som tilhører Millennials generationen, hvis 

adfærd og værdisæt ikke ligner tidligere generationers. Et centralt element i forståelsen af 

generationen ligger i medieadfærden og anvendelsen af sociale medier i særdeleshed.  

 

For denne gruppe er det naturligt at færdes på en bred vifte af medieplatforme. Anskuer vi 

Danskerne som helhed er ni ud af ti online mindst én gang om dagen og vi anvender i 

gennemsnit 3,2 enheder som er forbundet til internettet. Computeren er stadig den mest 

anvendte enhed, men telefonen (smartphonen) har igennem de sidste år vækstet kraftigt og 

må forventes at indtage førstepladsen inden for ganske kort tid. Sidst finder vi tablet’en. Hele 

90 pct af os ejer en computer, 69 pct ejer en smartphone og 47 pct en tablet (Pedersen, 2015). 

I takt med tendensen for bedre ydeevne, funktionalitet og ikke mindst større skærmstørrelse 

for Smartphonens, er denne enhed suverænt den, der vinder frem på bekostning at de øvrige 
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to. For de unge er denne tendens udtalt og de må forventes at være ”first movers” når 

tendenserne kortlægges.  

 

Mobilen som platform buldrer nemlig frem; 3,6 millioner danskere i alderen 15-74 år ejer en 

smartphone som gennemsnitligt anvendes 1 time og ni minutter, hvoraf 53 minutter blev 

brugt på tjenester ud over tale og sms (Pedersen, 2015). Det er ikke overraskende den yngste 

del af gruppen med smartphone, der er de mest mobiltunge brugere og ifølge Pedersen 

(2015) har de unge faktisk denne platform som deres fortrukne. Det bekræftes af vores 

analyse, som viser at 58 pct. af de adspurgte enten er helt enige eller delvis enige i at 

smartphonen er deres fortrukne valg når internetsøgninger foretages. Tendensen giver sig 

bl.a. udslag i at sociale platforme nu som udgangspunkt udvikles til mobile platforme. 

Pedersen (2015) peger på, at der ligger et stort uforløst potentiale i de ændrede medievaner. 

Den til stadighed stigende anvendelse af sociale medier påvirker adfærden, og forbrugerene 

er konstruktive kritiske, kommunikerende og forventer samtidig inddragelse og 

medindflydelse i værdiskabelsen (Champniss & Wilson, 2015). Millennials generationen er 

opvokset med konstant mulighed for kommunikation med omverdenen via telefoner og 

computere. Generationen har generelt set en forventning om, at kontakt altid er mulig –de er 

online, mobile og tjekker hele tiden, om der er kontakt til omverdenen. Det betyder også at de 

har et meget stort netværk, og hele tiden benytter sig af netværket – både i privat og 

arbejdsmæssig sammenhæng (Champniss & Wilson, 2015).  

 

Den yngste del af Millennials generationen (generation Z) er såkaldte 'digitale indfødte' og 

indbefatter opfattelsen af, at den primære vej ind i verden, er digital og mange formår at 

mestre lektier, tv, sms og meget andet på samme tid. Det er for den generation naturligt at 

leve livet online med deling af oplevelser, billeder, erfaringer og venner via nettet som en 

almindelig del af ungdomslivet (Shende, 2014). 

 

Begrebet 'digitale indfødte' er udviklet og beskrevet af amerikaneren Mark Prensky. Begrebet 

beskriver, at man er vokset op i det digitale univers og ikke har begreb om en verden uden for 

de digitale platforme. De online platforme opfattes som ”default” hvorfor de analoge opfattes 

som supplerende eller ekstra; ”If it ain’t digital, It does not exist”, syntes mantraet at være 
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(Shende, 2014). Hvis man ikke kan finde informationer, tider og forklaringer på en nem digital 

måde, så findes det ikke! Det er derfor heller ikke (altid) en overspringshandling, når 

generationen chatter på messenger, Facebook eller skriver mails til personlige venner. Det 

kan være et led i informationssøgningen til at løse en specifik arbejdsrelateret opgave. De er 

mestre i at vidensdele, og ser ikke viden som ”magt” – men nærmere som et fælles gode 

(Champniss & Wilson, 2015).  

 

Informationssøgningsprocessen har været under transformation over det sidste årti. 

Forbrugerne bruger internettet til hele købsprocessen. En undersøgelse af Google Consumer 

Barometer viser at 38 pct. anvender internettet til tidlig inspiration, 46 pct til sammenligning 

af varer, 16 pct til at søge råd og vejledning, og 21 pct. til forberedelse før et umiddelbart køb. 

Undersøgelsen dækker over 56 lande med over 3.000 interviews i hvert land. (Pedersen, 

2015)  

 

Online informationssøgning en helt naturlig kilde til viden og tilbyder dybe og brede 

søgningsmuligheder. Anvendelse af sociale medier giver adgang til ucensureret feedback 

indeholdende kunders meninger og perspektiver. Det betyder at andre kunder, hjemmesider, 

blogs, artikler og andre kilder som bilforhandler-industrien ikke kan kontrollere, influerer 

kunderes købsbeslutning. Industrien skal ifølge Ernes & Young (2013) ikke blot anerkende 

denne dynamik, men også interagere, for på den måde at bidrage til den kommunikation som 

foregår og derigennem knytte bånd til forbrugerne.  

 

4. Bilen som produkt og som transportmiddel 

Dette og de følgende afsnit bygger i overvejende grad på de primære analyser som er 

foretaget. Når der refereres til ”vores undersøgelse” eller ”vores analyse” henviser vi til vil de 

data son forefindes i bilag 1. 

 

For de unge mennesker er det at eje eller disponere over en bil lig med frihed og fleksibilitet I 

tilværelsen. At kunne transportere sig hvor man vil, uden at være afhængig af offentlig 
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transport eller venner og familie, giver ikke kun øget bevægelighed men også en mental 

frihedsfølelse som vurderes som værdifuld. Når man først har haft tilgang til egen bil en 

periode, kan det være meget svært at klare sig uden. Af de adspurgte har langt de fleste 

tilgang til bil (84%) heraf er andelen som ejer egen bil og andelen som låner bil fra venner og 

bekendte er lige store. Der er kun nogle få som lejer bil ved behov og på den måde har tilgang 

til bil.  

 

Undersøgelserne indikerer at der er en række forhold og faktorer som udløser købsprocessen. 

Behovet for at eje eller disponere over en bil kommer naturligt ved 18 års alderen når mange 

får kørekort og har venner og bekendte som får bil. For langt de fleste er spørgsmålet ikke om 

de skal købe eller leje en bil på et eller andet tidspunkt, men hvornår det skal være. Der 

nævnes flere faktorer til som motiver for beslutningen om at købe en bil. Hvor de mest 

centrale er behovet for transport til og fra skole eller arbejde og egen bopæl. Det ser ud til at 

behovet og beslutningen om at købe bil udløses af individuelle og personlige forhold og at 

markedsføringen fra bilforhandlere har begrænset indflydelse. Det kan imidlertid være muligt 

i nogle tilfælde at påvirke problemerkendelsen ved at reducere den oplevede usikkerhed 

relateret til køb, drift og vedligeholdelse af bil. Ikke mindst usikkerhed relateret til de løbende 

omkostninger kan afholde førstegangskøberne. 

 

Men det blev også tydelig understreget at køb eller leje af bil er et stort ansvar, først og 

fremmest økonomisk. Der er en tendens til at omkostningerne ved eje af bil undervurderes, 

ikke mindst løbende omkostninger til reparationer og andre mere eller mindre uforudsete 

hændelser. Det kan være svært at forudse de samlede omkostninger ved eje af bil, og det blev 

nævnt af flere som en barriere, for at købe den første bil.  

 

4.1 Bilen som statussymbol 

Bilen har siden sin oprindelse været et produkt som indikerer status, præstige og signaliser 

social position. Dette skyldes først og fremmest at bilen er en stor investering i både 

anskaffelse og driftsomkostninger. 
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Det kan tyde på at bilens position som statussymbol svækkes hos unge forbrugere og konkret 

er de fleste enige om, at bilens rolle som statussymbol er mindre vigtig nu end for tidligere 

generationer. Både den kvalitative og kvantitative undersøgelse indikerede at unge 

forbrugere i mindre grad opfatter bilen som et statussymbol eller et produkt benyttet for at 

positionere økonomisk status.  

 

Det kan naturligvis være et element af rationalisering og politisk korrekthed at bilens position 

som status symbol nedtones, men det fremgår af undersøgelserne at arenaen for 

statussymboler er blevet mere nuancerede end for tidligere generationer. Ud over at der er 

kommet flere produkttyper på banen som for eksempel IT og kommunikations produkter, 

nævnes også mindre håndgribelige faktorer som rejser og oplevelser, uddannelse og ikke 

mindst socialt netværk som potentielle statussymboler. Det skal også tages i betragtning at de 

unge forbrugere typisk ikke er i en økonomisk position til at købe dyre og prestige relaterede 

bilmærker.  

 

Over halvdelen af de adspurgte er enige i, at bilen man kører fortæller noget om hvem man er 

som person. En bil med elektrisk motor eller hybrid teknologi, giver en miljørigtig profil, på 

samme måde som en bil med et karakteristisk design fortæller noget om din stil. Med andre 

ord kan det fra undersøgelserne konkluderes, at de unge forbrugere opfatter bilen som en 

vigtig kilde til at signalise hvem man er som person, men at den traditionelle opfattelse af 

bilen som et økonomisk statussymbol gradvis udvandes.  

5. Indsigt I købsprocessen 

Bilkøb er som nævnt tidligere en beslutningsproces som kendetegnes af høj involvering og 

stor usikkerhed for de unge forbrugere, og særdeles ved førstegangskøb. Bilens vigtighed som 

produkt, og ikke mindst omkostninger forbundet med køb, drift og vedligehold spiller en stor 

rolle i denne sammenhæng. Høj involvering og usikkerhed betyder til at beslutningsprocessen 

er mere omfattende end ved køb af mere hurtige omsættelige produktet, som f.eks. 

dagligvarer. Ved overvejelseskøb er informationssøgningen mere omfattende, der bruges 
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mere tid på at vurdere attributter og andre forhold relevant for købet, og de unge støtter sig 

langt mere til venner og familie end mere erfarne købere i beslutningsprocessen. 

 

5.1 Informationssøgning og informationsproces 

Som der også nævnes indledende i rapporten, benyttes mobiltelefoner i stor grad til søgning 

efter relevant information på internet. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af 

respondenterne nævner mobiltelefonen som det foretrukne redskab for internetsøgninger.  

 

I interviews med bilforhandlere blev det nævnt at potentielle bilkøbere - herunder også unge 

bilkøbere - i stigende grad har tilegnet sig information og viden om bilmodeller og udstyr 

gennem tilgængelig information på internettet, og derfor har mindre behov for produkt- og 

købsinformation fra bilforhandlerne. Imidlertid indikerer undersøgelserne at hos unge 

bilkøbere, og specielt førstegangskøbere, er der stor usikkerhed relateret til købsprocessen, 

og at der er et stort behov for information og vejledning. Manglende erfaring ved 

købsprocessen samt købets vigtighed, resulterer i dyb informationssøgning. 

 

Den absolut vigtigste kilde til information og rådgivning er familie -  over 80% siger at de ville 

spørge familie om råd og vejledning ved køb af bil. Familie benyttes som den primære 

informationskilde, først og fremmest fordi de opleves som pålidelige og uden egeninteresse i 

at påvirke købsbeslutningen i den ene eller anden retning. Tillid til personer som inddrages i 

beslutningsprocessen som informationskilder, eksperter eller rådgivere er helt afgørende. 

Her vurderes andres erfaring i både købsprocessen og det at eje en bil som meget vigtig. 

Undersøgelserne indikerer, at familie benyttes oftere end venner af den årsag at de har større 

erfaring i køb og ejerskab af bil, end venner på deres egen alder. Den betydelige indflydelse 

familie har på førstegangskøbers beslutningsproces, kan medføre at processen i større grad 

fokuserer på rationelle faktorer.  Det kan tænkes, at influenter ofte fremhæver mere rationelle 

og faktuelle argumenter, når de skal udtale sig over for andre, samt at mange forældre har et 

ønske om at deres barn skal tage så fornuftige (rationelle) beslutninger som muligt. 
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Halvdelen af de adspurgte ser det som sandsynligt at spørge venner og bekendte om råd og 

vejledning ved bilkøbet. Det ser ud til at venner og bekendte har indflydelse på vurderinger af 

mere emotionelle faktorer som design, udstyr og ”cool faktor”. Dette kan være konkrete 

elementer som for eksempel om farven er rigtig, om hjulene har det rigtige design, eller om 

musikanlægget og højtalere er af god kvalitet. 

 

Foretrukne informationskilder på internettet er bilforhandlernes egne hjemmesider, samt 

bilrelaterede artikler og litteratur hvor temaet kan være valget mellem forskellige biltyper, 

mærker, brændstof, finansiering, forsikring og lignende. Mere end 70% af de adspurgte 

nævner at de ville søge bilforhandleres hjemmesider for information i forbindelse med et 

bilkøb, mens 55% ville benytte artikler og tests tilgængelig på internetter. Brugtbilportaler 

som for eksempel bilbasen nævnes af 62% som sandsynlige informationskilder, mens 72% 

personligt ville besøge bilforhandlere for at modtage relevant information i forbindelse med 

bilkøbet. 

 

Sociale medier anvendt af bilforhandlere vurderes ikke nødvendigvis som relevante 

informationskilder, primært grundet lave forventninger til objektivitet, kvalitet på indhold, 

samt hvor opdateret materialet og kommunikationen er. Faktisk er det kun 13% som siger, at 

de ville benytte sociale medier som informationskilde ved køb af bil. Undersøgelsen viser også 

at unge forbrugere er kritiske over for information og personlige vurderinger på sociale 

medier, som for eksempel Facebook. De er opmærksomme på at der findes ”haters” som 

poster meget negative indlæg om produkter og virksomheder, og værdien af denne type 

evalueringer vurderes som meget lille. 

 

Unge forbrugere er meget selektive i deres anvendelse af sociale medier fra virksomheder 

eller kommercielle aktører, og ser det kun interessant hvis indhold er relevant og 

professionelt udformet, samt at indhold er opdateret. For eksempel forventer 63% af de 

adspurgte svar inden 24 timer, hvis de sender spørgsmål via Facebook til en virksomhed. 

Det blev flere gange nævnt, at hvis virksomheden ikke prioriterer tilstrækkelige ressourcer 

(tid, penge, kompetence) til markedsføring på sociale medier, er det bedre at simpelthen lade 

være og hellere fokusere på andre typer markedsføring hvor virksomheden kan fremstå 
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professionel. Der er tilsyneladende en generel accept af, at ikke alle virksomheder, herunder 

mindre virksomheder som lokale bilforhandlere, benytter sociale medier. Derfor er det ikke 

nødvendigvis negativt hvis virksomheden ikke er aktiv på sociale medier.  

 

Derimod benyttes sociale medier ofte til at finde og dele erfaringer og information med 

familie, venner og bekendte som har købt bil. For eksempel kan man bede om input og råd fra 

andre som har relevant erfaring, men det skal understreges at dette primært sker inden for 

kredsen af familie, venner og bekendte. 

 

Skærmbilledet som er indsat herunder illustrer informationssøgningen via sociale medier, i 

dette tilfælde Facebook. Informationssøgeren Anne Viberg-Sørensen poster spørgsmålet; 

”Hven skal sælge mig en ny bil i starten af det nye år? Lille, økonomisk (ikke Aygo), og til en 

fornuftig pris. Smid mig gerne en pm. Gode råd modtages også meget gerne”.  

 

Hendes Facebook kontakter kan nu melde ind - det gør de og dialogen er i gang. For 

informationssøgeren er sociale medier en hurtig metode til at modtage en række bud og 

holdninger på problemstillingen fra personer hun kender og måske har tillid til (det er 

afhængigt af hvor bred ”vennekredsen” er). Hun opfordrer samtidigt til at sende hende en pm 

(private message), hvis nogle fra netværket ønsker at byde ind, men ikke nødvendigvis i den 

åbne diskussion.  

 

Det er værd at bemærke, at informationssøgeren ikke er på bar bund - langt fra. Kriterier er 

fastlagte (lille og økonomisk). Vi udlader af spørgsmålet på Facebook, at vi her har et medlem 

af Millennials generationen, som gør sit hjemmearbejde og forholder sig konstruktiv kritisk 

over for de informationer hun modtager, men samtidig er hun meget interesseret i at modtage 

input.  

 

Bemærk hastigheden af dialogen. Hele dialogen nedenfor sker over ganske få timer den 20. 

december. Millennials er online 24/7 og forventer respons med det samme - de spilleregler 

gælder også hvis man som erhvervsdrivende vil engagere sig på sociale medier. Hele 61 pct af 
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de adspurgte i vores undersøgelse svarer, at de er helt, eller delvist enige i at virksomheder 

skal svare inden for 24 timer hvis de stiller et spørgsmål direkte til dem på Facebook.  
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Undersøgelserne skelner ikke tydeligt mellem forskellige platforme af sociale medier når det 

gælder informationssøgningen, men Facebook nævnes ofte som den primære platform for 

søgning og udveksling af information. Blogs med fokus på biler og bilkøb kan være relevante, 

men nævnes i mindre grad af de unge forbrugere. 

 

5.2 Faktorer af betydning for valg af bil 

I undersøgelsen er det spurgt ind til hvilke faktorer som er vigtigst ved valg af bil, og ikke 

overaskende er det økonomiske faktorer som topper listen. Næsten 90% mener at 

driftsomkostninger er det vigtigste ved valg af bil. Som driftsomkostninger nævnes konkret 

udgifter til brændstof, periodiske service tjek, reparationer og lignende. Resultatet stemmer 

meget godt med indikationerne fra fokusgrupperne, hvor det tydligt kom frem, at den 

økonomiske situation for mange unge, og specielt studerende, gør at der er nødvendigt at 

fokusere på omkostninger for at i det hele taget realisere et bilkøb. Noget overaskende er det 

derfor, at bilens afskrivning eller værditab vurderes som betydeligt mindre vigtigt -  kun 37% 

nævner dette. Forklaringen kan være at den manglende erfaring fra bilkøb gør, at unge 

forbrugere ikke har erfaringer med værditab, og derfor ikke er opmærksomme denne faktor.  

 

Finansieringsmuligheder eller lån ved bilforhandleren nævnes også som vigtigt af lidt under 

halvdelen af de adspurgte. Bilens alder har relativ stor betydning ved køb af bil og nævnes af 

65% som vigtigt. Undersøgelsen forklarer ikke direkte hvordan bilens alder indvirker på 

købsbeslutningen, men i fokusgrupperne kom det frem, at der er en stor bevidsthed om 

sammenhængen mellem bilens alder og de forventede udgifter til reparation og andet 

vedligehold. 

 

Efter de økonomiske faktorer, er det køreegenskaberne ved bilen der vægtes, og 76% vurder 

som vigtigt ved køb. Undersøgelsen giver ikke grundlag for at svare på hvad der ligger i 

termen køreegenskaber, men svarene må formodes at variere efter personlige præferencer 

som f.eks. om det er komfort eller sportslighed der foretrækkes. Det tyder imidlertid ikke på 

at sikkerhed er et centralt element ved køreegenskaber, da sikkerhed og sikkerhedsudstyr 

vurderes noget mindre vigtigt i et separat spørgsmål. Men dog er det næsten 60% som mener, 
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at sikkerhed er en vigtig beslutningsfaktor. Da man kan forvente at størstedelen af de 

adspurgte ikke har børn, er sikkerhed en faktor som sandsynligvis vil opprioriteres når 

familien dannes. 

 

Plads og rummelighed tillægges heller ikke stor betydning (37%) og her er livscyklus for 

populationen en afgørende forklaring. Under fokusgrupperne var der flere respondenter som 

nævnte at når de stifter familie, vil prioriteringer med hensyn til bil skifte væsentligt.  

Design og form har appel til unge mennesker, og 64% vurderer det som vigtigt ved et bilkøb. 

Det er bemærkelsesværdig at kun 20% mener Status og præstige blandt venner og bekendte 

er en vigtig faktor ved køb af bil, men resultatet underbygger indikationer fra både 

fokusgrupperne og øvrige spørgsmål i undersøgelse som indikerer at bilens rolle som 

statussymbol er aftagende. Men som tidligere nævnt, kan man forvente en vis grad af social 

korrekthed i svarene, så indflydelse fra venner og bekendte skal ikke afskrives som en 

medvirkende faktor. 

 

Det kan tyde på at mange unge forbrugere gennemgår købsprocessen med et relativt åbent 

sind i forhold til bilmærke og model. Det er kun 48% som mener at bilens mærke og model er 

vigtig for valg af bil. Der kan være flere forklaringer, og en af de vigtigste er nok at 

økonomiske betragtninger overskygger konkrete krav eller præferencer til bilmærke. De 

økonomiske rammer for unge bilkøbere tillader heller ikke valg af mærke på øverste hylde, og 

kan gøre mærke som beslutningsfaktor mindre relevant. En lav vægtning af status og præstige 

relateret til bil, medvirker til et åbnere sind når den rigtige bilen skal findes. 

 

5.3 Valg af bilforhandler 

Der er tidligere i rapporten afdækket en manglende tillid over for bilforhandlere og bilsælgere 

blandt de unge forbrugere. Dette skyldes en kombination af egne negative erfaringer, og 

påvirkning fra familie, venner og bekendte. Sager i nyhedsbilledet hvor bilkøbere har haft 

negative oplevelser bidrager også til en opfattelse blandt mange unge, at bilforhandlere 

fokuserer mere på egne behov for salg og fortjeneste, end at hjælpe kunden med at 

tilfredsstille dens reelle behov ved bilkøb. Undersøgelsen kan ikke give svar på om den 
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manglende tillid til bilforhandlere og bilsælgere afspejler faktiske forhold i relationen mellem 

bilforhandlere og unge bilkøbere, men den eksisterer i målgruppens perception og er derfor 

relevant at forholde sig til. 

 

Dette forhold kommer også tydelig frem hvor der spørges om hvilke overvejelser de unge gør 

sig ved valg af bilforhandlere. Den vigtigste paramter for valg af bilforhandler er at den er 

anbefalet af andre - over 60% mener, at det er vigtig eller meget vigtig at bilforhandleren er 

anbefalet. Dette sammenfalder naturligt med behovet for at søge information og støtte ved 

bilkøbet hos familie og netværk. Positive anbefalinger fra personer man har tillid til kan være 

med at reducere den generelle skepsis og mistillid overfor bilforhandlere. 

Ud over anbefalinger fra andre, er det bilforhandlerens udvalg af mærker og bilmodeller som 

har størst betydning for valg af bilforhandler. At bilforhandlere har eget værksted har også en 

betydning, men mindre vigtig end de tidligere nævnte faktorer.  

 

Når det gælder afstand til bilforhandlerne, er det en faktor som tilskrives meget lille værdi. De 

unge bilkøbere er åbenbart villige til at køre en længere distance for at finde den rigtige 

bilforhandler, og skal også ses i sammenhæng med frekvensen for køb af bil. 

Flotte udstillingslokaler og faciliteter har umiddelbart heller ikke nogen stor betydning, da 

kun en tredjedel vurderer det som vigtigt. 

 

Omfanget af engagementet og tilstedeværelsen på sociale medier af bilforhandlerne, betyder 

ifølge vores undersøgelse umiddelbart meget lidt. Kun lidt over 10% vurderer det som vigtigt, 

og resultatet sammenfalder med øvrige resultater i undersøgelsen som understreger at de 

unge har lave forventninger og krav når det gælder bilforhandlernes tilstedeværelse og 

kommunikation på sociale medier. 

 

5.4 Oplevelse af bilforhandleren  

Direkte spurgt er det det kun halvdelen af respondenterne som er enig i at man generelt kan 

stole på bilforhandlere. Det kan naturligvis diskuteres om dette er et tilfredsstillende resultat 

for branchen, uanset kan det konkluderes, at der er et betydeligt potentiale for forbedring. Det 

er også kommet tydligt frem i undersøgelsen, at de unge er klar over at bilforhandleren har et 
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ønske om at sælge biler og tjene penge, hvilket der også er stor forståelse for. Men det blev af 

flere understreget at bilforhandleres interesser skal kunne forenes med bilkøberens 

interesser, og at relationen og processen skal tage udgangspunkt i køberes behov og 

interesser. Det er positivt at 62% har tillid til at bilsælgeren kan hjælpe med at finde den 

rigtige bil til køberens behov, men under halvdelen af de spurgte (45%) mener at de bliver 

taget seriøst når de henvender sig til en bilforhandler.  

 

Resultaterne fra undersøgelsen indikerer klart, at unge bilkøbere ikke mener at 

bilforhandlerne har tilstrækkelig fokus på dem som købergruppe, og at bilforhandlerne er 

bedre til at kommunikere med erfarne bilkøbere. Dette underbygges af, at kun 36% er enige i 

at bilforhandlere er gode til at kommunikere med unge forbrugere og næsten halvdelen er 

enige i, at bilforhandlere har mindre fokus på unge forbrugere end mere erfarne bilkøbere. 

 

Utilfredsheden blandt den relativt store gruppe af unge forbrugere kan ikke forklares med 

bilforhandleres manglende eller utilstrækkelige tilstedeværelse på moderne 

kommunikations-platforme, som for eksempel sociale medier. Kun 14% forventer at kunne 

kommunikere med bilforhandlere over Facebook, og kun 9% ville foretrække at 

kommunikere med bilforhandleren over Facebook frem for telefon og mails, hvis de har 

spørgsmål. Det forventes ikke at bilforhandlere er drevne brugere og formidlere på sociale 

medier, og det er ikke noget den unge målgruppe oplever som et problem. 

 

5.5 Forventning til bilsælgere 

Det gives meget tydeligt udtryk for at bilforhandleren eller sælgeren spiller en stor rolle i 

købs- og beslutningsprocessen. Samtidig er det klart at tilliden og forventningen til 

bilsælgeren er lav. Dette ser ud til at gælde både for dem som har haft erfaring med bilkøb og 

dem som ikke har haft det. Bilsælgeren tillægges en stereotyp karakter som en person som 

ikke lytter til de unges reelle behov, men er mere interesseret i at presse på for at få solgt den 

bil som bilsælgeren ønsker at komme af med. Det reageres negativt på oplevelsen af ikke at 

blive taget alvorligt og bliver set ned på, fordi man er ung og uerfaren. Flere havde oplevet at 

bilsælgeren behandlede dem anderledes, hvis de kom sammen med forældre eller andre 
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ældre personer. Det kan tyde på at flere bilsælgere har en forudindtaget holdning til hvilken 

type bil og prisklasse, som er relevant for førstegangskøbere. 

 

Når man spørger ind til vigtigste egenskaber ved bilsælgere, er det to faktorer som vurderes 

som meget vigtige – 1) indsigt i egne bilmærker, modeller og markedet generelt, og 2) evne til 

at stille spørgsmål og lytte for at forstå køberens behov og præferencer. Ca 90% af de spurgte 

vurderer de to nævnte forhold som vigtige eller meget vigtige. 

 

Sammenholdt med resultater fra de kvalitative undersøgelser, tegner det sig et billede af den 

ideelle bilsælger som en person der viser interesse for den potentielle unge bilkøber, og som 

først og fremmest forsøger at forstå dennes behov relateret til bil. Det er en god ide at stille 

åbne spørgsmål og pejle sig ind mere konkret gennem processen. Bilsælgeren skal optræde 

som en form for rådgiver med stor indsigt og viden om forhold relateret til bilkøb og egne 

mærker og modeller specifikt. Her nævnes faktuel information om forskellige bilmodeller, 

men også omkostninger og vedligehold, finansiering, forsikring og lignende. 

 

Hvis den unge bilkøber har tillid til at bilsælgeren er objektiv og søger at finde den bedste bil 

ud fra behov, er det ingen tvivl om at bilsælgeren har en meget stor indflydelse på 

beslutningsprocessen. De unge forbrugere er ikke naive og forstår og accepterer at 

bilsælgeren ønsker at sælge biler og optimere omsætningen, og de mener at det netop er ved 

at være objektiv og rådgivende, at bilsælgeren vil lykkes med at sælge biler til unge købere.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at erfaring og formel uddannelse vurderes som langt mindre 

vigtig, og skal forstås på den måde at sælgerens baggrund i sig selv ikke er vigtig, men 

derimod vedkommendes viden og kompetence, samt evne til at fokusere på køberens behov. 

Imidlertid afdækker undersøgelsen at kemi mellem bilsælger og køber er meget relevant, da 

67% vurderer det som vigtig eller meget vigtig. Det blev nævnt i den kvalitative undersøgelse 

at et bilkøb ikke er en hændelse men en proces og relation mellem sælger og køber, og derfor 

har følelsen af kemi eller relation mellem parterne stor betydning. 
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Da det kom frem i den kvalitative undersøgelse at enkelte foretrak at bilsælgeren var en 

mand, blev problemstillingen inddraget i den kvantitative undersøgelse, men resultatet viste 

at dette har minimal betydning og vurderes som vigtig af kun 12% af respondenterne. Det 

understreger at de unge forbrugere først og fremmest vurderer viden og kompetencer, og 

ikke bagrund og køn som relevant kvalifikation for bilsælgere. 

6. Bilforhandlernes synsvinkel 

Analysen af bilforhandlerne bygger på personlige interviews med 8 bilforhandlere / sælgere. 

De repræsenterede forskellige type bilforhandlere i form af lokalisering, bilmærker i 

sortimentet og ikke mindst størrelse og ressourcer. Analysen, som består af personlige 

interviews afdækker en række fællesnævnere, men viser også at der er forskelle i hvordan 

bilforhandlerne ser det unge segmentet, og ikke mindst hvordan de markedsfører sig over for 

unge potentielle bilkøbere. 

6.1 Forbrugere er bedre informeret 

En fælles opfattelse blandt respondenterne er, at bilkøbere og herunder specielt unge 

bilkøbere er godt informeret inden de besøger en bilforhandler. Tilgangen til information fra 

bilmærkernes egne websider, utallige tests og artikler som er tilgængelige på internettet, gør 

det meget nemt at sammenligne bilmærker og modeller, samt vælge de mest relevante 

bilforhandlere. Bilforhandlerne fornemmer at potentielle bilkøbere laver et større 

hjemmearbejde inden de besøger bilforhandlerne end tidligere og at der fokuseres mere på 

detaljer og forhold relateret til købet og mindre grad af generel søgen efter information fra 

sælgerne. 

Som en forhandler formulerer det; ”Kunderne læser en række tests og artikler om biler som 

lægges op på internet af professionelle, og det gør at de allerede har en ide om hvilke modeller 

og udstyr de ønsker i deres bil. De har bedre information om motoralternativer, udstyrsvarianter 

og lignende. Det er årsagen til at vi i dag siger at kunden i gennemsnit besøger udstillingslokalet 

1,3 gange inden de køber en bil, men det tilsvarende tal for 10 år siden var 3 gange. ” 

Det understreges at dette ikke gælder alle bilkøbere - der er fortsat mange som søger og har 

behov for grundlæggende information og viden - men at andelen som har lavet et godt 
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hjemmearbejde er stigende, og her står i sær unge bilkøbere for stigningen. Her spiller 

bilforhandleren og sælgeren en stor rolle og har betydelig indflydelse på købet.  Som en 

bilsælger siger; ”vi har også indflydelse på de som er godt informeret inden de kommer, men det 

er en anden type spørgsmål de stiller, mere om praktiske ting. ” 

Flere bilforhandlere understreger også at det til trods for den stigende viden og bevidsthed 

blandt mange kunder, er vigtigt ikke at glemme at spørge ind til kundens behov, så de kan 

sikre at vedkommende køber den bilen som passer bedst. At spørge ind til behov og 

præferencer er også en vigtig måde at opbygge en relation og et tillidsforhold til kunden. En 

bilforhandler udtaler; ”En sælger skal skabe tillid mellem kunden og sig selv, og det er mellem 

disse to der skal skabes et tillidsforhold. Dette er ikke kun vigtigt når der sælges en bil, men også 

for eftersalget. Det er meget mere i salg end det de fleste er klar over. ” 

 

6.2 Markedsføring mod unge bilkøbere 

Der ser ud til at være en signifikant forskel i markedsføringen mod unge bilkøbere, som 

primært afhænger af bilforhandlerens størrelse og ressourcer, samt om bilforhandleren er 

tilknyttet et nationalt netværk eller kæde. 

”Den lokale forhandler sender information om egne promotions og tiltag som sker i nærområdet 

til hovedkvarteret, så håndterer de kommunikationsflowet gennem deres kanaler som for 

eksempel sociale medier. Dette er først og fremmest Facebook og hjemmeside. ” 

Der ser ud til at være en høj bevidsthed om de unges mediavaner og vigtigheden af sociale 

medier som kommunikationskanal, men for flere forhandlere er det også en erkendelse af det 

er svært at bruge sociale medier i markedsføringen. ”Vi ved at det er der de er [sociale medier] 

men det kræver meget tid og penge at holde det kørende, så det er ikke nu men kommer engang i 

fremtiden”. 

Når der spørges ind til hvilken type sociale medier som kunne være relevant at benytte i 

markedsføringen, er det primært Facebook som nævnes. Det ser ikke ud til at være særlig 

opmærksomhed for andre medier som Twitter, Youtube, blogs, etc. En af forhandlerne siger 
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”markedsføringen på Facebook skal gøre folk opmærksomme på at vi eksisterer, mere er det ikke 

mulighed for”. 

7. Tendenser som kan påvirke købsadfærden 

Denne sektion vil med udgangspunkt i to tendenser, der vurderes at være af essentiel 

betydning for Millennials fremtidige købsadfærd. Oplevelsesøkonomien, som er den første 

tendens der fokuseres på, er ikke et nyt fænomen - langt fra, men oplevelsesøkonomiens 

essens underbygger de værdier og købsadfærd som kendetegner Millennials. En 

forretningsmodel, som vi formodentlig kun har set toppen af isbjerget af, er deleøkonomien. 

Som tilfældet er ved oplevelsesøkonomien, underbygger principperne i deleøkonomien 

adfærden for Millennials meget præcist, faktisk er det denne gruppe som er den drivende 

kraft bag deleøkonomien.  

 

7.1 Oplevelsesøkonomi 

Evnen og viljen til at opleve er en del af den menneskelige dna. Oplevelser som et 

erhvervsmæssigt konkurrenceparameter er kommet for at blive og vigtigheden understreges 

af online salgskanalers konkurrence over for de fysiske. Som hovedregel kan online 

salgskanaler underbyde markedet grundet en lavere omkostningsstruktur (Bærenholdt & 

Sundbo, 2007). Modtrækket fra de fysiske butikker, må derfor være at tilføre værdi, da det 

ikke altid længere er nok at levere et godt basisprodukt eller en god serviceydelse. 

Tilrettelæggelsen af håndgribelige oplevelser kan derfor være måden, hvorved den fysiske 

salgskanal kan stå distancen. Det er en grundantagelse i førende oplevelsesøkonomiske 

fremstillinger, at alle produkter og tjenester kan få tilført oplevelsesmæssig merværdi 

(Hansen, 2011).  

En definition på oplevelsesøkonomi lyder: ”En oplevelse stammer fra individets emotionelle og 

kognitive bearbejdning af de sanselige indtryk (stimuli), som organismen får fra omgivelserne” 

(Bechmann, 2014). Oplevelser forudsætter dermed aktiv involvering fra den oplevende. 

Oplevelser giver en kropslig og/eller affektiv erfaring, som fx supplerer den mere faktuelle 

viden, som almindelige læreprocesser frembringer.  
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Som virksomhed kan man dybest set gøre sig gældende i forhold til konkurrence på følgende 

måder. Man kan skabe teknologisk fornyelse og dermed få et forspring. Man kan sænke prisen 

og håbe på at man derved øger salgsvolumen, eller man kan levere noget ”ekstra” som 

konkurrenterne ikke tilbyder (Jantzen, Vetner & Bouchet, 2012). Principperne i 

oplevelsesøkonomien læner sig op af sidstnævnte. I kernen af oplevelsesøkonomiens anatomi 

finder vi tværfagligheden. At koble produkter og services fra flere brancher i ét koncept eller 

produktportefølje. Så når bilforhandlerne tilbyder lån, har de overtaget en ydelse fra en anden 

industri for at fremme deres egen kerneydelse. Dette er som sådan ikke specielt 

oplevelsesrigt, om end det potentielt kan skabe flere glade kunder. Det giver heller ikke 

langvarige fordele; det at tilbydes lån i forbindelse med bilkøb er stort set standard i 

branchen. Det kan let kopieres.  

Jantzen, Vetner & Bouchet (2012) peger på, at den tætte interpersonelle kontakt mellem 

udbyder og kunde, som kendetegner gode serviceydelser. Når udbyderen fremstår som en 

markant ”personlighed”, som man på den ene eller anden måde bliver nødt til at forholde sig 

til, bliver relationen følelsesmæssigt underbygget. Oplevelsesøkonomien er ikke så meget et 

spørgsmål om brand identitet, det handler snarere om at turde have en kant og en evne til at 

definere et ståsted eller en holdning til samfundets problemstillinger. En markant 

personlighed fremmer nærhed og dermed muligheden for at føre nærhed. Det er et træk fra 

servicesektoren, som i betydelig grad bygger på den personlige kontakt. Denne kontakt 

fremmes, når man ved, at modparten står for noget særligt. Det bliver simpelthen nemmere at 

forholde sig til vedkommende. Millennials generationen søger i stigende grad autenticitet i 

deres forbrug - det ”ægte” og som behandlet tidligere i denne rapport, søger Millennials 

oplevelser som et led i deres arbejde med at forstå dem selv og identificerer dem selv qua de 

oplevelser, produkter og ydelser som søges.  Principperne i oplevelsesøkonomien kan med 

fordel anvendes som styringsværktøj til at skabe autenticitet for virksomheden, dens 

produkter og service (Beverlan & Farrelly, 2010). 

Ved anvendelse af oplevelsesøkonomiens elementer, skal salgsstedet skal ikke blot være 

praktisk indrettet eller socialt præsentabelt. Det skal også rumme særlige tilknytnings- og 

oplevelsesmuligheder, som både rummer kognitive og sanselige aspekter (Boswij, Peelen & 

Olthof, 2011).  
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Hvordan oplevelsen kommer til udtryk er der utallige bud på. På Skanderborg Festivalen, kan 

du købe en særlig overnatningsoplevelse oven i alle de andre oplevelser på festivalen. Hvad 

siger du fx til at bo i en øldåse en lille uges tid, mens festivalen står på? Da Can Sleep så dagens 

lys i 2005, blev dåserne revet væk på 40 sekunder! (Smukfest, 2014).  

 

 

Can Sleep på Skanderborg festival. 

 

Oplevelsesøkonomien kan anvendes på fire niveauer: Udvikling af nye selvstændige 

oplevelsesprodukter, udvikling af oplevelsesorienterede aspekter ved produkter med en 

anden primærfunktion, udvikling af oplevelsessteder samt udvikling af supplerende tilbud, 

der kan fastholde mindet om oplevelsen (Jantzen, Vetner & Bouchet, 2012). Rigtig stærkt 

virker oplevelsen, når virksomheden bag formår at kombinere flere af niveauerne. 

Oplevelseshybrider skabes ved at forskellige sektorer integreres i nye sammenhænge, hvor 

man kombinerer forretningsaktiviteter på nye måder for at skabe unikke, nye 

helhedsoplevelser (Bechmann, 2014). Det kan fx være kombination af møntvaskeri og café, 

eller frisør og boghandel. På Nørrebro i København ligger Laundromat Café1, som kombinerer 

                                           
1 The Laundromat Café: http://www.thelaundromatcafe.com 
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tøjvask og cafébesøg. Her kan gæsterne fx nyde en brunch, mens de vasker tøj. Oplevelser 

virker stærke, når sanserne bringes i spil. 

Spørgsmålet aktørerne i bilbranchen bør stille er hvorvidt de har en interessant historie at 

fortælle? En ”personlig” kant via en klar profil, holdninger og værdier? Hvordan bruges 

salgsarealet hos bilforhandlerne f.eks. - er der potentiale til skabe nogle hybrider som kan 

skabe oplevelser og trafik hos forhandlerne? Kan forhandlerne blive en stemme i 

samfundsdebatten, f.eks. via holdninger til globale udfordringer som klimaforandringer eller 

mere hjemmelige diskussioner som trængselsudfordringerne på de danske veje?  

Vi mener bilbranchen som helhed har et uforløst potentile i at anvende de værktøjer som 

oplevelsesøkonomien tilbyder i højere grad end det vi oplever de gør i dag. Vi vurderer at 

Millennials generationen i stigende grad vil efterspørge autenticiteten.  

 

7.2 Deleøkonomi 

Deleøkonomi er et udtryk for, at mennesker drager indbyrdes økonomisk fordel ved at dele 

ting og tjenester. Eksempler på dette kan være at have en delebil eller at bo kollektiv for at 

dele udgifter, at udleje og/eller leje bolig f.eks. gennem Airbnb eller at lade sig transportere 

med GoMore (Erichsen, 2015). Udgangspunktet er det simple, at vi betragter deleøkonomi 

som private personers, eller i visse tilfælde virksomheders, mulighed for at dele deres 

værdier. 

Den typiske amerikanske bil er, ifølge studier, typisk ude at køre mellem 30 og 80 minutter 

om dagen (Ruskov og Krauffeldt, 2015). Selvom vi ikke har et tilsvarende studie for det 

typiske danske køretøj, anser vi det for overvejende sandsynligt at tilsvarende resultat 

afspejler for Danmark. I det hele taget omgiver vi os med produkter hvor vi kun i begrænset 

omfang udnytter den fulde kapacitet. Hvor ofte anvendes røremaskinen i køkkenet, 

boremaskinen eller plæneklipperen? Alle varer hvor den fulde kapacitet ikke udnyttes kan i 

princippet bidrage i deleøkonomien. Men man taler om "muligheden for at dele", så er der 

samtidig en skelnen mellem muligheden for at dele, og villigheden til at gøre det; måske har 

jeg muligheden for at dele min nye, dyre bil, men vil jeg nu også gøre det? 
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Ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup for første kvartal 2015, tilkendegiver syv procent af 

danskerne, at de kunne være interesserede i at udleje deres bil (Erichsen, 2015). Sat i forhold 

til antallet af biler der er syv år eller nyere giver det et enormt antal potentielle private 

udlejningsbiler: ca. 79.000 ift. 29.975 registrerede udlejningsbiler i alt. Potentialet er altså 

bestemt til stede, men hvor ofte udlejer folk så rent faktisk deres biler? 

 

Traditionel biludlejning over for potentiel delebilsudlejning  

Antal biler i de forskellige kategorier 

 

GoMores udlejer i snit deres bil 54 dage om året, eller kun godt en syvendedel af hvad en 

almindelig udlejningsbil kan opnå årligt. Samtidig er de private biludlejere noget billigere med 

en gennemsnitspris på ca. 300 kr. pr. dag - ud over en væsentlig konkurrencefordel, giver det 

samlet set en potentiel privat udlejningsøkonomi, der svarer stort set til det samlede 

biludlejningsmarked i Danmark (Ruskov og Krauffeldt, 2015). Det må alt andet lige give 

panderynker hos de etablerede udlejningsvirksomheder.  

"Deleøkonomien har potentialet til en total transformation af industrier og brancher", bliver 

Storbritanniens Finansminister George Osborne flittigt citeret for (Erichsen, 2015). Disruptive 

deleøkonomiske forretningsmodeller oplever eksponentiel vækst, og udfordrer de etablerede 

virksomheder. Betragt f.eks. hvordan Uber har fået den etablerede danske taxa industri op på 

barrikaderne, og har reageret på Uber’s indtræden på markedet med blokader og 

demonstrationer i starten af 2016. Flere observatører opfordrer de traditionelle 

virksomheder til at omfavne de nye muligheder. På en konference i Paris i 2015 deltog blandt 

andet direktøren for en stor byggekæde, der forsøger at tilpasse sig den nye virkelighed ved at 

leje værktøj ud frem for at sælge det (Erichsen, 2015). Et andet eksempel fra de hjemmelige 
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himmelstrøg er Arriva som i august 2015 annoncerede at de implementerer 400 dele elbiler i 

Storkøbenhavn (Selmer, 2015).  

Revisions- og konsulentvirksomheden PwC forudser - under kategorien "megatrends" - at 

deleøkonomiens hovedstrømninger har et samlet, globalt potentiale på 2.040 milliarder i 

2025 - mod 91 milliarder i dag.  PwC beskriver endvidere, at deleøkonomifænomener som 

crowdfunding som f.eks. Lending Club og bildeling kun er i faserne "niche" og "gennembrud", 

og forventer dermed markante vækstrater på henholdsvis 63 og 23 procent årligt fra 2013-

2025. Vi har, med andre ord, stadig den største vækst foran os (Carson, 2014). 

Især Millennials generationen har taget godt i mod delebølgen. I gruppen af unge mellem 18 

og 25 har 18 procent deltaget i deleøkonomien inden for det seneste halve år. Fra 40 år og 

opefter falder andelen af danskere, der deltager i deleøkonomien, mens andelen, der ikke 

kunne drømme om at deltage, stiger (Ruskov og Krauffeldt, 2015). Alder er den markør, som 

har størst betydning for deltagelse i deleøkonomien. Hvor du bor spiller også en rolle i 

tilbøjeligheden til at deltage i deleøkonomien. Fænomenet er mest udbredt i hovedstaden, 

hvor 15 procent benytter sig af deleøkonomi (Ruskov og Krauffeldt, 2015). 

Dette socialøkonomiske fænomen kan ses som en kritisk kommentar til samfundets hidtidige 

overforbrug, og bliver en tiltrængt modreaktion på den velkendte og hæmningsløse køb-og-

smid-væk kultur, som vi har praktiseret de sidste tre årtier. Fidusen er at bruge mindre, at 

bruge det smartere og være mindre afhængig. Men ud over sine økonomiske og praktiske 

fordele rummer deleøkonomien også et socialt aspekt, som har gjort fænomenet til en 

bemærkelsesværdig størrelse (Jørgensen, et. al, 2014). 

Lad os anskue tendensen i et større perspektiv. 80’ernes og 90’ernes forbrugsfest som 

handlede om at kunne købe mere og meget, hvor lån blev slynget ud fra bankerne, ligesom at 

dankortet flittigt blev svunget for at få nyeste samtalekøkken-design. Dette forbrugsmønster 

var én af de mange grunde til, at en aggressiv finanskrise senere stormede storstilet frem 

sideløbende med, at den vestlige befolknings forståelse for klodens sårbarhed voksede 

(Jørgensen, et. al, 2014). Resultatet blev en større ansvarsbevidsthed og en samfundsmæssig, 

kritisk stillingtagen til vores måde at leve og forbruge på - i sær for den generation som 

voksede op i kølvandet af krisen - Millennials. 
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Flere økonomer venter på, at forbrugsfesten med masser af kunder i butikken skal komme 

tilbage. For på den måde skal der skabes vækst (Jørgensen, et. al, 2014). Vi tror på, at 

Millennials i dag ikke tænker i vækst, men snarere i indhold. Faktum er, at deleøkonomien har 

vind i sejlene. Både lejer og udlejer har klare incitamenter. Den ene betaler mindre for at få et 

indhold, og den anden udnytter ressourcerne (potentialet) i et produkt som ikke længere skal 

stå og samle støv. De monetære argumenter for deleøkonomien er tungtvejende men den 

autentiske oplevelse, giver historien ben at gå på, for deleøkonomien har en værdi, som 

klinger af bæredygtighed og næstekærlighed. På den måde hænger deleøkonomi og 

oplevelsesøkonomi nøje sammen! 

Fænomenet er dog stadig nyt, som tidligere beskrevet. Danskerne har kun i begrænset omfang 

fået øjnene op for deleøkonomien. En undersøgelse foretaget af Nordea (2014) viser, at kun 

tre procent af befolkningen har deltaget i deleøkonomi. Når skandinaverne ikke uden videre 

kaster sig ud i deleøkonomien, så skyldes det i høj grad vores samfundsmodel. I 

velfærdssamfundet er der ikke helt det samme økonomiske incitament til at vælge 

deleøkonomien, da man har råd til luksus, og man er vant til at have tingene for sig selv 

(Ruskov og Krauffeldt, 2015). Vores rundspørge viser da heller ikke et rungende ”ja-tak” til 

deleøkonomien, faktisk svarer kun 14 pct at de er uenige eller delvis uenige i udsagnet at det 

er bedre at eje sin bi selv frem for at eje sammen med andre, mens hele 58 pct er helt enige 

eller delvis enige i udsagnet.  

Faktum er, at ikke alle ideer og produkter udvikler sig som forventet: Listen tæller alt fra Blu-

Ray, som blev overhalet af streaming længe før teknologien blev udbredt, Coca Colas "New 

Coke" og "Phone Fingers", en opfindelse til fedtefingerforskrækkede smartphonebrugere, som 

bare aldrig kom ud af starthullerne. Når man snakker om den halvnye trend deleøkonomi, kan 

det hele altså godt minde en smule om tidligere dot.com-lignende bobler, og let oppustelige 

forventninger. Vi tror dog på at der bestemt er et uforløst potentiale fordi Millennials værdier 

og købsadfærd går godt i spænd med deleøkonomiens dna.  

Flere traditionelle industrier arbejder med løsninger som tilgodeser strømningen fra ejerskab 

mod adgang uden dog at omfavne deleøkonomien fuldt ud. Vi har tidligere beskrevet 

fremgangen i leasingaftaler på 14 pct i perioden 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme 
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periode 2014 - eller samlet 38 pct flere leasingaftaler end i 2013 (Bilbranchen, 2015). 

Tendensen fortæller os dels at der er kommet nogle stærke forretningsmodeller for 

privatleasing på markedet og dels at danskerne er villige til at sætte adgang over ejerskab hvis 

forretningsmodellen er stærk nok.  

8. Sammenfatning af research og analyse 

Denne rapport har diskuteret en række relevante forhold relateret til unge forbrugeres 

adfærd og beslutningsproces ved køb af bil. Denne sektion søger at samle trådene som er 

behandlet i de foregående afsnit. 

8.1 Millennials generationen og dens værdier, holdninger, selvforståelse og 

adfærd 

Medlemmerne af gruppen som går under betegnelsen Millennials er født i spændet mellem de 

tidlige 1980’ere og frem til begyndelsen af 00’erne (altså de ca. 16 -  35 årige), har været 

generationen i fokus for denne rapport. Selv om der naturligvis er store forskelle internt i 

denne gruppe, er der nogle hovedlinjer eller tendenser om man vil, som kendetegner 

gruppens adfærd. En klar tendens er at Millennials generationen bliver senere ”økonomisk 

voksne” end de foregående generationer - de venter længere med at komme på 

arbejdsmarkedet, blive gift, få børn og købe hus. Det betyder at det at være ”ung og fri” må 

defineres bredere end tidligere. Det betyder også, at vi nu ser nogle nye forbrugsmønstre for 

denne generation som allerede har fået betydning for forretningsmodellerne som tilbydes 

gruppen. En klar tendens er adgang over eje, forstået på den måde at det ikke nødvendigvis er 

en ønskelig værdi at eje hvis blot man har adgang til et givent produkt. Det giver nemlig den 

fleksibilitet som denne generation søger.  Der sker en socialisering af generationens værdier i 

disse år, og der er ingen tvivl om, at denne generation bliver mere social og engageret i 

samfundet og mindre optaget af forbrug end generation Y. 

Millennials generationen beskrives som gruppe som værende åbne, forandringsparate, 

levende, nysgerrige og de vil ændre på noget (Toft, 2015). De er drevet af lyst og passion og 

kræver det i deres job. De ønsker personlige projekter og skal kunne se en mening med 

galskaben. De lytter meget til deres venner, som ofte betyder mere for dem end deres familie. 
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De stiller gerne krav til deres leverandører om at få lov til at have indflydelse på de ting de 

køber. De vil være Co-designere på sko, tasker, smartphone covers osv. Generationen elsker 

personlig udvikling og tror på de selv kan skabe deres fremtid. 

 

Online informationssøgning en helt naturlig kilde til viden og tilbyder dybe og brede 

søgningsmuligheder. Anvendelse af sociale medier giver adgang til ucensureret feedback 

indeholdende kunders meninger og perspektiver. Det betyder at andre kunder, hjemmesider, 

blogs, artikler og andre kilder som bilforhandler-industrien ikke kan kontrollere, influerer 

kunderes købsbeslutning. 

 

8.2 Informationssøgning og beslutningsprocessen 

I eksisterende litteratur og artikler, beskrives den kommende generation som selvstændige, 

mediavante informationssøgere der benytter en række forskellige informationskanaler, ikke 

mindst internettet-baserede. Der er stor tilgang til information og de unge forbrugere har 

udbredt kendskab til relevante informationskilder. Der eksisterer store mængder artikler, 

tests og sammenligninger, analyser, rapporter og lignende som gør det muligt at oparbejde en 

stor viden om stort set alle forhold i forbindelse med køb af bil. 

Det betyder at kommende generation bilkøbere er mere oplyst, bedre informeret, og generelt 

har bedre indsigt i bil-relaterede forhold inden selve købsprocessen initieres. Det er grund til 

at tro de unge generelt har et bedre informationsgrundlag ved køb af langvarige produkter, og 

dermed i større grad tager selvstændige beslutninger. Denne antagelse støttes i interviews 

med bilforhandlere, som nævner at unge bilkøbere har generelt er godt informeret om 

mærker, modeller, priser og lignende.  

Resultaterne fra undersøgelserne tyder på, at der ikke er overensstemmelse mellem hvordan 

omverden (herunder bilforhandlere) opfatter unge bilkøberes beslutningsproces, og hvordan 

gruppen føler sig klædt på til at tage selvstændige beslutninger. Undersøgelserne indikerer 

tydligt at bilkøb for unge forbrugere er forbundet med stor usikkerhed, uoverskuelighed, og 

dermed et behov for støtte og vejledning. Et stort flertal i undersøgelsen involverer - og har 
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behov for at involvere - familie i beslutningsprocessen. En tilsvarende undersøgelse af unge 

bilkøbere fortaget af Markedsføringsøkonomstuderende ved Erhvervsakademi Kolding, 

indikerede at 70% af unge bilkøbere (mellem 18 - 25 år) medbringer forældre ved 

bilforhandler besøg. 

Der er dermed en fare for, at bilforhandlere undervurderer unge bilkøberes behov for 

information og vejledning, og som et resultat af dette mister en formidabel mulighed for at 

påvirke og tilføre værdi til bilkøberen. Som et eksempel blev det af flere nævnt i de kvalitative 

undersøgelser, at de ikke følte at de blev taget tilstrækkelig seriøst, og at det tog for lang tid 

inden bilsælgeren viste initiativ og tog kontakt. Det er grund til at tro at flere bilsælgere 

undervurderer graden af indflydelse og påvirkning de har på unge bilkøbere, og behovet for 

en rådgivende og vejledende person i beslutningsprocessen. 

Når det gælder informationssøgningen skal det også bemærkes at bilforhandlerenes web sites 

er blandt de vigtigste informationskilder for de unge bilkøbere, som igen er en god mulighed 

for påvirkning. Selv om unge forbrugere i stigende grad benytter sociale medier som kilde til 

informationssøgning, er det tydelig at bilforhandleres manglende eller ikke kvalificerede 

tilstedeværelse på samme medier, ikke er et problem for de unge. Der er en stor accept af, at 

branchen når det gælder benyttelse af medieplatforme er relativt konservativ, men det er 

uvist om accepten er lige så stor om 5 eller 10 år. 

Samlet indikerer resultaterne et stort potentiale for indflydelse og påvirkning, som ikke 

udnyttes tilstrækkelig af bilforhandlere i dag. 

 

8.3 Nyere tendenser: Oplevelsesøkonomi og deleøkonomi 

Vi har i rapporten fokuseret på to tendenser, som vi vurderer kan få stigende betydning for 

efterspørgslen når varer og servises skal udbydes til Millennials generationen; nemlig 

tendensen for oplevelsesøkonomien og deleøkonomien.  

Oplevelsesøkonomi handler om at tilføje et emotionelt lag på den traditionelle kognitive 

tilgang som almindelige læreprocesser anvender i en salgssituation.  Vores analyse vier, at der 
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er en god sammenhæng mellem den behandlede generation og de muligheder som 

oplevelsesøkonomien tilbyder.   

Værdi kan f.eks. skabes ved at anvende oplevelseshybrider som skabes ved at forskellige 

sektorer integreres i nye sammenhænge, hvor man kombinerer forretningsaktiviteter på nye 

måder for at skabe unikke, nye helhedsoplevelser. Vi fremsætter spørgsmålet om der er 

potentiale til at skabe nogle hybrider som kan skabe oplevelser og trafik hos bilforhandlerne?  

Vi mener bilbranchen som helhed har et uforløst potentile i at anvende de værktøjer som 

oplevelsesøkonomien tilbyder, i højere grad end det vi oplever de gør i dag.  

Deleøkonomien er ligeledes en tendens analytikere holder et skarpt øje med. Konceptet går 

ligesom oplevelsesøkonomien, godt i tråd med den behandlede generation og syntes at få vind 

i sejlene af makro samfundstendenser. 

I gruppen af unge mellem 18 og 25 har 18 procent deltaget i deleøkonomien inden for det 

seneste halve år og alder syntes at være den markør, som har størst betydning for deltagelse i 

deleøkonomien. Årsagen kan måske findes i karakteristika for Millennials generationen og 

kan forstås som en kritisk kommentar til samfundets hidtidige overforbrug, og bliver en 

tiltrængt modreaktion på den velkendte og hæmningsløse køb-og-smid-væk kultur, som vi 

har praktiseret de sidste tre årtier.  

Det er dog for tidligt at kalde tendensen for en mega trend, for selvom nogle 

forretningsmodeller om Uber og Airbnb har succes betyder det ikke at deleøkonomiske 

forretningsmodeller vil tage førersædet. Vores undersøgelse viste f.eks. ikke et rungene ”ja-

tak” til deleøkonomien og fordi vi lever i den del af verdenen hvor vores velfærdssamfund 

”tillader os” af købe goder for os selv - uden at dele, daler incitamentet.        

Vi tror dog på, at der bestemt er et uforløst potentiale fordi Milleannals værdier og adfærd går 

godt i spænd med deleøkonomiens dna. En ”blød” variant af deleøkonomien er leasing, som 

danskerne for alvor har fået smag for. Leasing af privatbiler buldrer frem i 2016 og udbuddet 

bliver til stadighed større. Det er en interessant betragtning, at behovet for at eje sin bil 

tilsyneladende er for nedadgående til fordel for adgang. Vi kalder det dog en blød variant af 

deleøkonomi, da bilen der ikke som sådan deles og det kan derfor diskuteres om leasing 
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tilhører denne kategori. Alligevel er den interessant, da det kan være første spæde skridt væk 

for den traditionelle ejerskabstankegang og åbner op for fremtidige forretningsmodeller som 

udfordrer dette. 

 

8.4 Bilens rolle og symbolværdi 

Bilen har gennem tiderne haft en stærk stilling som status symbol, som sender signaler om 

social og økonomisk status. Årsagerne kan være bilens høje købsværdi, og ikke mindst høje 

synlighed for omgivelserne. Det ser imidlertid ud til bilens position som statussymbol i den 

traditionelle forstand, er aftagende. I den kommende generation er formidlingen af status og 

præstige mere sammensat og varieret. Der er kommet flere produkter eller områder som på 

hver sin måde kommunikerer status og præstige. I undersøgelserne nævnes for eksempel IT-

produkter, uddannelse og kompetence, netværk af venner og bekendte, rejse og oplevelser. 

Bilen har stadig en relevant rolle som formidler af værdier, men mere vinklet mod hvem du er 

som person. Eksempler kan være biler som viser at man er miljøbevidst, biler om signaliserer 

fornuft og logik, eller biler med karakter og unikhed. Med andre ord er der større variation i 

værdier og signaler som en bil sender, og mindre fokus på traditionel økonomisk status og 

præstige. 

 

8.5 Manglende tillid til bilforhandlere og sælgere 

Det er klare indikationer på at næste generation af bilkøbere ikke har stor tillid til 

bilforhandlere og bilsælgere generelt. Resultaterne peger ikke på konkrete årsager til den 

manglende tillid, og der er grund til at tro at historier og image har lige så stor indflydelse, 

som egne faktiske erfaringer med branchen. De unge bilkøberes ønske om vejledning og 

rådgivning taget i betragtning, og en relativt lav tillid, er det et forhold som bilforhandlerne 

skal være opmærksom mepå, og bør handle ud fra i forhold til bilkøberne. Undersøgelserne 

har afdækket at anbefalinger fra familie, venner og bekendte er vigtige for at reducere oplevet 

usikkerhed, og det er derfor nærliggende at bilforhandlerne kan arbejde videre med modeller, 
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hvor andre forbrugere anbefaler bilforhandlerne ud fra egne erfaringer. Denne type 

information er allerede benyttet i stor grad af unge forbrugere, og vurderes som værdifuld. 

Der er indikeret i rapportens resultater at bilforhandlere generelt undervurderer unge 

bilkøberes ønske og behov for vejledning og information i købsprocessen. Unge bilkøbere 

støtter sig i stor grad til familie - primært forældre - i beslutningsprocessen. 

Den ideelle bilforhandler har et bredt udvalg af mærker og modeller, og en stor indsigt i eget 

produkt sortiment og bilmarkedet generelt. Bilsælgerens rolle i købsprocessen kan 

sammenlignes med en rådgiver som bidrager med viden og information, og bestræber sig på 

at forstå kundens reelle behov for bil, for derigennem finde den bedste løsning på for kunden. 

Relationen mellem køber og sælger er vigtig, og derfor vurderes også kundens følte kemi som 

vigtig. De unge bilkøbere ønsker at etablere relationer med bilsælgerne, og ser relationen i et 

langsigtet perspektiv. En grundlæggende forudsætning for oparbejdelse af en stærk og 

vedvarende relation, er at bilsælgeren prioriterer og forstår vigtigheden af relationen, at det 

investeres tid i begyndelsen, og at relationen vedligeholdes over tid. Relationen vil også være 

en god strategi for at tilbyde kunden eftersalgs produkter og services. 

 

9. Anbefalinger til indsatsområder 

Hovedformålet med rapporten er at skabe indsigt i problemområdet, for på den baggrund 

definere nogle indsatsområder hvor bilforhandlerne kan prioritere ressourcerne. Det er ikke 

rapportens mandat at beskrive strategien og handlingsplanerne inden indsatsområderne, til 

det kræves det en stærkere praktisk indsigt i bilforhandlernes forretningsmodeller. 

Rapporten peger på 3 indsatområder med bagrund i analyserne som er gennemført. 

 Bedre indsigt i målgruppen og forskelle mellem individer i målgruppen 

 Sociale medier  

 Brug af kunde anmeldelser 
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9.1 Segmentering af unge bilkøbere 

Det er vigtig at ikke betragte unge bilkøbere som en fuldstændig homogen gruppe med 

samme præferencer og beslutningsproces. Der er vigtige forskelle i tidligere erfaring, 

interesse for biler og bilkøb, hvilke præferencer og prioriteter som ligger til grund for bilvalg, 

og dermed hvordan bilforhandlerne bedst kan tilbyde vejledning og service i købsprocessen. 

Undersøgelsens resultater giver ikke et statistisk grundlag for at opdele unge bilkøbere i 

segmenter, for eksempel størrelse på segmenter, men samlet set giver resultaterne et godt 

grundlag for at beskrive forskellige typer af unge bilkøbere og karakteristika for deres bilkøb.  

Rapporten har valgt at definere 4 kategorier af unge bilkøbere: 

 Bilentusiasterne 

 Erfarne  

 Rationalisterne 

 Uinteresserede 

 

Der vil naturligvis være et overlap mellem grupperne af unge bilkøbere, og over tid kan flere 

faktorer gøre at man bevæger sig fra en kategori til en anden. Eksempler kan være at man 

oparbejder erfaring i køb og bil, eller ændrer familiesituation som gør at købsprocessen bliver 

mere rationel. 

 

9.1.1 Bilentusiasten 

Bilentusiasten har en oprigtig interesse for biler, og har dermed oparbejdet en kundskab om 

bilmærker og modeller. Mænd vil være overrepræsenteret i denne kategori. 

Informationssøgning er en vedblivende aktivitet som ikke kun er relateret til en konkret 

købsproces, og informationskilder kan for eksempel være bilmagasiner, bilportaler, 

bilprogrammer og Youtube. Bilentusiasten følger med i lanceringer af nye bilmodeller, 

besøger gerne biludstillinger og diskuterer ofte biler med venner og bekendte. Det er stor 

sandsynlighed for at vedkommende ejer egen bil, og har kundskab og erfaring i at reparere 

eller individualisere egen bil. 
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Bilentusiasten har klare præferencer for type af bil, bilmærke og modeller, og er villig til at 

prioritere omkostninger til køb og eje af bil højere end andre kategorier bilkøbere. Det 

betyder ikke nødvendigvis at der købes en dyrere bil, men at bilen står for en højere andel af 

personens samlede udgifter og villigheden til at bruge penge på nyt udstyr og opgraderinger 

er større. 

Den unge Bilentusiast vil sandsynligvis købe en brugt bil hvor det er mere realistisk at 

tilfredsstille behov og præferencer til mærke, design, præstationer, og lignende. 

Ved et førstegangskøb kommer Bilentusiasten med en stor generel viden om biler, samt klare 

præferencer og ønsker, men har ikke nødvendigvis viden om forhold som for eksempel 

finansiering, aftaler og købsdokumenter samt samlet omkostningsbillede ved bilkøb. Det kan 

derfor være en risiko for at bilforhandleren undervurderer rollen som vejleder og rådgiver, 

ud fra en antagelse om at Bilentusiasten har styr på det hele. Der kan også være en 

uoverensstemmelse mellem ønsker og præferencer på den ene side, og økonomiske realiteter 

på den anden side. 

9.1.2 Den erfarne 

Den erfarne unge bilkøber er typisk noget ældre end de øvrige kategorier, da de har erfaring 

fra et eller flere bilkøb. Kategorien rummer alle typer af bilkøbere, men adskiller sig fra de 

andre kategorier ved erfaringen fra bilkøb. Bilkøberne er mere selvstændige i 

beslutningsprocessen og mindre afhængige af vejledning og information fra familie og venner. 

Erfaring fra tidligere bilkøb øger bevidstheden, som gør at køberne er tydeligere i deres 

præferencer og prioriteringer. Det skal gøres opmærksom på at den erfarne unge bilkøber har 

begrænset erfaring sammenlignet med befolkningen øvrigt, og behovet for vejledning og 

information er fortsat eksisterende. Der kan også være faktorer som øger usikkerheden og 

dermed behovet for vejledning, for eksempel første køb af ny (ikke brugt) bil. 

Det vil være en god ide for bilforhandleren at spørge ind til hvordan bilkøbet adskiller sig fra 

tidligere erfaringer, for at forstå behovet for vejledning og støtte. 
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9.1.3 Rationalisten 

Kendetegnet med kategorien er en højere grad af kognitiv beslutningsproces, hvor 

informationsøgningen er målrettet og struktureret, og købsbeslutningen foretages ud fra 

rationelle argumenter og attributter. Det vil naturligvis være forskel mellem bilkøbere i 

kategorien i hvor stor grad købs- og beslutningsprocessen er rationel, men generelt vil de 

være mere rationelle og kognitive end øvrige kategorier. Argumenter relateret til økonomi / 

omkostninger (for eksempel årsafgift, brændstofforbrug, forsikring og finansiering, service 

intervaller/omkostninger) vil stå højt på prioriteringslisten for Rationalisten. Til forskel fra 

Entusiasten vil beslutningsprocessen i mindre grad baseres på emotionelle faktorer, men det 

skal understreges at følelser og holdninger også her spiller en rolle i bilkøbet. Bilkøbere i 

kategorien vil ofte være godt informeret om faktorer ved købsprocessen ud over bilmærke og 

model, men alligevel være modtagelige for information og argumenter relevante for den 

kognitive proces.  

Rationalsiten vil søge information på bilforhandlerens hjemmeside, samt besøge forhandlere 

for yderligere information. Bilforhandleren skal fokusere på rationelle og fakta-baserede 

argumenter, men som tidligere nævnt ikke glemme at beslutning ved køb af bil altid vil 

indeholde emotionelle aspekter. Den Rationelle vil også søge information efter bilkøbet for at 

bekræfte at beslutningen ved valg af bil var rigtig. 

 

9.1.4 Den Uinteresserede 

Den Uinteresserede ser hele processen som en stor udfordring som skal overstås ved køb af 

bil. Interessen for biler er lav, og som en naturlig følge er kendskab og kundskab til biler og 

relaterede forhold lav. Bilkøbere i kategorien vil allerede fra begyndelsen søge hjælp og støtte 

hos familie og erfarne bilkøbere de har tillid til, og involvere vedkommende person/personer 

gennem hele købsprocessen. Den Uinteresserede bilkøber vil i stor grad støtte sig til og 

sandsynligvis følge anbefalingen fra personerne de har tillid til. Den Uinteresserede vil 

primært stole på egne vurderinger når det gælder bilens udseende, farver og dekoration, og 

lignende. 



 

 

 

 

 

Jon Ording Haug & Ivan Hassinggaard 

56 

Bilforhandleren spiller en vigtig rolle for den Uinteresserede, og det er afgørende af opbygge 

en relation hvor bilkøberen har tillid til bilsælgeren og dens motiver. Det er også afgørende at 

bilsælgerene har indsigt i hvilken person / personer som den Uinteresserede støtter sig til, for 

på den måde forstå grundlaget for købsbeslutningen, og hvordan bilsælgeren kan 

komplementere vejledningen til bilkøberen. 

Efterson den Uinteresserede oparbejder erfaring fra bilkøb vil behovet for støtte fra familie 

eller venner aftage, men bilkøberen vil fortsat tendere til at søge information, støtte og 

bekræftelse for bilvalget. 

 

9.2 Sociale medier 

Det er paradoksalt når emnet sociale medier skal tackles i forhold til Millennials generationen; 

på den ene side er sociale medier en naturlig del af gruppens informationssøgning og daglig 

kommunikation, men på den anden side er der tilsyneladende en udbredt forståelse og accept 

af, at sociale medier ikke er eneste rigtige kommunikationskanal for alle.  

Vi ved fra interviews med bilforhandlere, at emnet sociale medier er ømtåleligt. Der er en 

udbredt forståelse af, at det er vigtigt at være oprettet på især Facebook og engagere sig, men 

viden om hvad en sådan profil skal indeholde og den tid og energi der skal ligges i oprettelsen 

og vedligeholdelsen er mere tvivlsom. Flere har lidt dårlig samvittighed over at de ikke gør 

mere ud af sociale medier og føler at de går glip af noget.  

Vores undersøgelse viser, at bilforhandlerne bestemt kan skabe værdi ved at engagere sig på 

sociale medier, da Millennials anvender disse medier i vid udstrækning i deres købsproces. 

Vores undersøgelse viser dog samtidigt, at førstegangskøberne anvender en række 

informationskilder og hovedparten i vores undersøgelse peger på at sociale medier ikke er 

deres umiddelbare foretrukne platform i informationssøgningen når bilen skal købes.  

Det vi udleder af analysen er, at det ikke er nogen katastrofe hvis bilforhandleren ikke 

engagerer sig på de sociale medier, om end værdi kan skabes. Vælger bilforhandleren at 

engagere sig, er det vigtigt at en velovervejet strategi lægges. Det er desuden vigtigt at gøre 

det helhjertet, hvis man vælger at anvende platformen. Det vil sende et uheldigt signal hvis 
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profilen ikke er opdateret, eller hvis der ikke svares på henvendelser - husk at denne 

generation forventer hurtige svar. 

Sammenfattende kan det formuleres ganske klart; ”Gør det ordentligt eller lad helt være. ” 

 

9.3 Kundeanmeldelser  

Rapporten har beskrevet hvordan unge forbrugere deler oplevelser og information via 

digitale og sociale medier, og ikke mindst hvordan de aktivt søger andres erfaringer og 

opfattelser af virksomheder, produkter og tjenester. 

Det er samtidig afdækket gennem undersøgelserne at køb af bil er en kompleks og nogle 

gange uoverskuelig beslutningsproces for den unge og uerfarne bilkøber. Det gør at behovet 

er betydeligt for at søge erfaringer og information fra andre forbrugere, med det formål at 

vælge den rigtige bil og forhandler, og derigennem undgå negative erfaringer. 

Resultaterne af undersøgelserne tyder på at unge og uerfarne bilkøbere savner mere 

organiserede og nemt tilgængelig anmeldelser af bilforhandlerne foretaget af andre kunder og 

forbrugere. En kort gennemgang af flere bilforhandleres websites indikerer at der mangler en 

åben og nemt tilgængelig mulighed for at dele erfaringer og opleveler af bilforhandleren med 

andre forbrugere. Anmeldelser foretaget af kunder og forbrugere som har været i kontakt 

med bilforhandleren, giver flere potentielle fordele. For det første er anmeldelser god reklame 

for virksomheden, og positive og tilfredse kunder er et stærkt vidnesbyrd som andre kunder 

lytter til. Rapportens undersøgelser har afdækket at unge forbrugere har langt større tillid til 

information fra andre forbrugere, end information fra bilforhandleren. Med andre ord har det 

større gennemslagskraft når tidligere kunder siger at forhandleren giver god service, end når 

forhandlerne selv kommunikerer det. Relationer mellem kunden og bilforhandleren styrkes 

ved at kunden opfordres til at give sin mening om købet og proessen, som igen kan øge 

sandsynligheden for et loyalt kundeforhold. Anmeldelser giver også vigtige tilbagemeldinger 

på det som kunden opfatter som fungerende godt og hvad som bør gøres bedre. Som en 

samlet tilbagemelding fra en større kundegruppe kan forhandleren prioritere 
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indsatsområder. Det kan også give en bedre forståelse af hvordan forhandleren differentierer 

sig fra andre bilforhandlere og hvor de har deres stærke sider. 

Flere virksomheder er skeptiske for at åbne op for vurderinger fra kunder, da 

tilbagemeldinger kan være negative og i nogle tilfælde direkte misvisende eller usande. Det er 

her vigtigt at være opmærksom på at kunder der har negative erfaringer med en virksomhed 

og ønsker at gøre andre opmærksomme på det, finder andre kanaler for at komme af med sine 

negative vurderinger. Forskellen er primært at bilforhandleren ikke bliver opmærksom på 

den negative kritik, og dermed mister muligheden for at imødegå eller forholde sig til den. 

Man får heller ikke muligheden for at gå i dialog med den utilfredse kunde, for på den måde 

rette op på forholdet eller afhjælpe kundens oplevede problemer.  

Rapportens anbefalinger tager ikke stilling til hvilke tekniske løsninger eller modeller for 

kunde tilbagemeldinger som bør benyttes, men fokuserer på at der bør være en åben og nemt 

tilgængelig mulighed for at dele sine erfaringer med bilforhandleren og andre forbrugere, og 

at bilforhandleren naturligvis skal følge op på negative tilbagemeldinger direkte mod den 

aktuelle kunde. 

10. Afsluttende bemærkninger 

Denne rapport har søgt at give læseren en indsigt i Millennials generations købsadfærd i 

forbindelse med bilkøb. Vi foregiver ikke at vi har svar på alle spørgsmål, når en fremtidig 

adfærd skal afdækkes, men vi har analyseret tendenserne i teori og empiri for derigennem at 

kunne give et kvalificeret bud på hvad fremtiden byder. Indsigten som denne rapport bidrager 

med, håber vi kan anvendes som en brik i det samlede puslespil, når bilbranchen skal skabe 

fremtidens strategier. Det er vores håb, at rapportens konklusioner kan bidrage til det 

strategiske fremadrettede arbejde og inspirere til nye initiativer som inddrager Millennials 

generationens adfærd og værdisæt.  

 

Rapportens konklusioner peger ikke i én entydig retning. Der er stor diversitet hos aktørerne 

(forhandlerne) i bilbranchen - kompetencer og ressourcer varierer og dermed også 

strategierne for hvordan fremtidens målgrupper tackles. 
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Ligesom der er stor diversitet hos bilbranchens aktører er der stor diversitet hos Millennials 

generationen internt. Derfor peger vores rapport på en yderligere segmentering af gruppen. 

Det er vores indstilling at den enkelte aktør i branchen bør vurdere intern kapacitet og 

sammenholdt med generationens adfærd, udfærdige en skræddersyet strategi. Det 

strategiarbejde ligger ud over formålet med denne rapport. Vi tror på, at potentialet for 

værdiskabelse er til stede, og vi håber at bilbranchen som helhed er klar på at tage 

udfordringen til sig.  
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12. Bilag 

Bilag 1; Opsummering af kvantitativ analyse 
 

Baseret på 238 respondenter.  

Analysen er foretaget i perioden 1. september 2015 - 1. oktober 2015  
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Bilag 2: Nyregistrerede Elbiler i Danmark 
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