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Definition af Markedsanalyse

Markedsanalyse er systematisk planlægning, 

indsamling, analyse og formidling af data, som er 

relevante for virksomhedens 

markedsføringsbeslutninger.



Markedsinformationssystemet

Markedsinformationssystemet er et system, der 

sikrer, at virksomheden løbende får indsamlet 

vigtige data og informationer om dens omverden 

til brug for marketingplanlægningen i 

virksomheden.
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Definitioner

Populationen (universet) er den gruppe personer, 

som markedsanalytikeren ønsker at indsamle 

informationer om.

Respondenter er personer, der besvarer 

spørgsmål om sig selv i forbindelse med 

udspørgning eller interview.
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Fase 1: Markedsanalysens problemer/ 

muligheder

En hypotese er en antagelse om visse 

sammenhænge. Krav til hypoteser er, at de er 

målbare, og kan af- eller bekræftes.

Eksempel: ”Mere en 60% af kunderne finder, at 

EasyWalk A/S ikke er repræsenteret i de rigtige 

butikker.”
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Fase 2 : Valg af analysedesign



Defintioner

En eksplorativ undersøgelse er typisk en 

undersøgelse, som udføres for at konkretisere et 

problem eller en mulighed.

En deskriptiv undersøgelse er en analyse, som 

har til formål at beskrive omfanget af problemet 

eller muligheden.

En kausal undersøgelse er en analyse, der har til 

formål at afdække årsagssammenhænge mellem 

flere variable.
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Fase 2 : Valg af analysedesign



Defintioner

Analysesikkerhed

Validitet er lig gyldigheden i en markedsanalyse. 

Ved høj grad af gyldighed er man sikker på, at 

man måler det, man ønsker at måle.

Reliabilitet er lig med en analyses pålidelighed. 

Det måles og sikres via god tilrettelæggelse af 

måleinstrumenter, dataindsamlingen og 

databehandlingen.
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Fase 3: Dataindsamlingsmetoder



Fase 3: Dataindsamlingsmetoder



Fase 3: Dataindsamlingsmetoder



Fase 3: Dataindsamlingsmetoder


