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Executive summary 
The purpose of this thesis is to analyze the degree of consumer ethnocentrism in the Danish 

market and to find out which influence it has on the consumer behavior. This paper seeks to 

identify the sociological and cultural factors which are influential when the consumers choose 

between domestic produced goods and foreign produced goods. We have used the Cetscale 

which was introduced by Shimp & Sharma (1987) in there article "Consumer Ethnocentrism: 

Construction and Validation of the Cetscale" to measure the degree of consumer ethnocentrism.  

 

A questionnaire made from desk-research was distributed online in order to collect empiric data 

from the Danish consumers. 287 respondents completed the survey and out of these 265 were 

usable. The collected data was analyzed via factor analysis, reliability analysis, correlation 

analysis, t-tests and regression analysis in SPSS.  

We found that the correlation between consumer ethnocentrism and cultural openness is 

negative, and the correlation between consumer ethnocentrism and conservatism and patriotism 

was positive. Age, income and education have an influence on Danish consumer ethnocentrism 

as well. Older people tend to show more ethnocentric tendencies than young people. High-

income consumers tend to evaluate domestic goods products more favorably which are in 

contrast to other studies similar to ours and more educated people are more likely to favorably 

evaluate imports. During the study we divided the educational factor into educational level and 

educational fields and found that the consumers within the field of education that showed the 

most ethnocentric tendencies was the business educated consumers in Trade & Office. And the 

field of education that showed the least ethnocentric tendencies was the consumers educated 

within the field of social science.  

By interviewing consumers from these two fields of education, the reasons for the behavior 

appeared. The respondents who showed a large degree of consumer ethnocentrism buy domestic 

produced goods for the following reasons: Higher perceived quality, prestige, production 

methods, the environment, to support the national economy and parental influence. Respondents 

educated within the field of social science favors imports because of: higher perceived quality, 

Country-of-origin, parental influence and they see them self as global consumers. Both groups of 

respondents believe that they were not affected in their mindset during their education. 
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1.  Kapitel - Indledning 

 

I de seneste 5 år har Danmark både haft overskud og underskud på betalingsbalancen. I januar 

2011 lød overskuddet på 8,8 mia. kr.
1
. Dette skyldes blandt andet at Danmark eksporterede flere 

varer end vi importerede. Men hvorfor importerer Danmark varer, når det skader 

betalingsbalancen? Den største årsag er, at vi ikke selv har alle typer råvarer, da vi er et lille land. 

En anden grund er, at det ikke kan betale sig at producere i Danmark pga. af for høje 

omkostninger i forhold til andre lande. En tredje grund er, at vi ikke har den nødvendige ”Know 

how” til at producere alle varer. En fjerde grund er, at mange danskere køber udenlandske varer i 

stedet for danske. På den måde har danskernes forbrugeradfærd en direkte negativ indflydelse på 

betalingsbalancen og antallet af arbejdspladser i Danmark. Netop dette dilemma hos de danske 

forbrugere finder vi særdeles interessant. Hvorfor vælger nogle danskere at købe importvarer 

frem for danske varer, når det f.eks. skader den danske økonomi? Hvad er det for nogen 

mekanismer der f.eks. påvirker folks forbrugeradfærd, når de skal vælge imellem to 

tilsyneladende ens produkter, som kun adskiller sig fra hinanden ved det land de er producerede 

i?   

Globaliseringen har gjort de ovennævnte spørgsmål mere aktuelle end nogensinde før. 

Globaliseringen har nemlig medført, at det er blevet meget lettere og billigere at fragte varer over 

lange afstande. Dermed er konkurrencen fra udenlandske virksomheder på det danske marked 

steget markant. Det er især fra asiatiske lande, såsom Kina, Indien etc., som har en 

konkurrencefordel i at kunne producerer og sælge deres produkter billigt. Det har betydet, at de 

danske forbrugere har fået et meget større udvalg af varer at vælge imellem, hvilket har gjort 

deres valg at produkter mere komplekst.  

For at modstå dette pres fra de udenlandske virksomheder er udtrykket ”dansk kvalitet” blevet en 

fast del af markedsføringen i Danmark. Søger man på Google efter ”dansk kvalitet” kommer der 

over 78.000 resultater frem, hvor af langt de fleste af disse hjemmesider er firmaer, der bruger 

betegnelsen ”dansk kvalitet” i deres produktbeskrivelse. Udtrykket ”dansk kvalitet” er nemlig 

blevet et slags uformelt kvalitetsstempel, som danske virksomheder bruger til at differentiere sig 

                                                           
1
 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR111.pdf, Nyt fra Danmarks Statistik, 11.3.2011 
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med. Spørgsmålet er så bare om en vare stemplet med ”dansk kvalitet” får danskerne til at købe 

dansk eller om det er andre faktorer, som spiller ind.  

Er det f.eks. i stedet hensynet til miljøet, som gør nogle danskere vælger et danske produkt frem 

for et udenlandsk. Danmark er kendt for at være et foregangsland på miljøområdet og det har til 

dels også påvirket danskerne syn på danske produkter. Samtidig er der flere, som påpeger at den 

lange transportvej fra f.eks. Kina skader miljøet og derfor bør man købe dansk. En læser fra 

Ekstra Blade siger f.eks.: ”Og hvis man er lidt grøn, så er det jo heller ikke skidt for miljøet at vi 

ikke længere vil få transporteret lorte plastik dimser og børnearbejder fremstillet tøj hele vejen 

fra Kina og Indien.”
2
.  

En rapport af Miljøstyrelsen (Husmer, Jensen, Poulsen & Hjelmar 2003) påviser endda at to 

produkter med ens miljømærkning (i dette tilfælde Ø-mærket) vurderes forskelligt, hvis det ene 

er fra Danmark og det er andet er udenlandsk. 9 % i miljøstyrelsens undersøgelse har ikke tillid 

til danske Ø-mærkede produkter, mens hele 35 % ikke har tillid Ø-mærkede produkter fra 

udlandet. Nogle danske forbrugere vælger endda at købe konventionel dansk frugt og grønt frem 

for økologiske udenlandsk.     

Udover kvalitet og miljø er der mange andre faktorer, som spiller ind på om danskerne vælger 

danske eller udenlandske produkter. Virksomhedernes brug af resten af marketing mixet har 

indflydelse. Hvordan er varerne prissat i forhold til hinanden? Er de tilgængelige der hvor 

forbrugeren køber ind? Har forbrugeren mærkeloyalitet? Marketing mixet er virksomhedens 

markedsføringsværktøj.  

Vi finder det dog mere interessant at se på, hvilke sociologiske og kulturelle faktorer, som 

bevirker, at nogle fravælger udenlandske produkter frem for danske. En undersøgelse fra 

ACNielsen AIM fra 2002 (Husmer, Jensen, Poulsen & Hjelmar 2003) viser f.eks. at danskerne 

først og fremmest tænker på sig selv, når de køber ind. Mens vores nabolande, Norge og Sverige, 

lægger vægt på fælles ansvar og værdier. Dette eksempel er et bevis på, at forbrugere selv i lande 

med forholdsvis ens kultur, har forskellig forbrugeradfærd, hvilket skyldes forskellige 

                                                           
2
 http://ekstrabladet.dk/minsag/article1512554.ece#ixzz1IAkwqmzY, Drop krisen. Køb dansk!, Chris Ravn, 

3.2.2011 
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sociologiske faktorer. Disse bagvedliggende faktorer er vigtige for virksomheder at kende til, da 

de danner baggrund for en optimal markedsføring og målgruppevalg i Danmark.  

1.1. Problemidentifikation 
Som nævnt ovenfor i indledningen vil vi fokusere på de sociologiske og kulturelle faktorer, som 

ligger bag forbrugernes adfærd, når de skal vælge imellem danske kontra udenlandske varer.  

Der findes mange forskellige teorier inden for dette område, som benytter forskellige vinkler og 

årsager til dette.  

1.1.1. Forbrugerdisidentifikation (CDI) 

En af de nyeste teorier på området er blevet udarbejdet af Alexander Josiassen (2011), som 

omhandler CDI (Consumer Disidentification) på det hollandske marked. Hans undersøgelse viser 

at folk fravælger indenlandske varer, fordi de ikke vil identificeres med den almindelige 

hollandske forbruger. CDI-teorien er, som sagt, en meget ny teori, og den er kun testet på 

indvandrergrupper i Holland. Vi mener dog kun, at den har en berettigelse i blandt 

minoritetsgrupper i samfundet, og teorien vil derfor ikke kunne bruges til at danne et generelt 

billede af de sociologiske og kulturelle faktorer bag forbrugerfærden i Danmark.  

1.1.2. Animositet 

En anden og lidt ældre teori omhandler animositet. Klein, Ettenson og Morris (1998) 

udarbejdede en model på dette område, som de kalder ”The Animosity Model of Foreign Product 

Purchase”.  Den peger på at forbrugere fravælger varer fra bestemte lande, da de har en negativ 

attitude i forhold til disse lande. I Klein, Ettenson og Morris´ (1998) undersøgelse viste det sig 

f.eks. at mange kinesere fravalgte japanske varer pga. historiske og økonomiske begivenheder. 

Nyere undersøgelser vedrørende animositet (Riefler, Petra & Diamantopoulos 2007), viser dog at 

aktuelle begivenheder har større betydning end historiske. Derudover viser undersøgelsen, at 

forskelle i den nationale mentalitet gør folk fravælger varer fra visse lande. Teorien bagved 

begrebet animositet er væsentlig bedre valideret end CDI-teorien, men da den mest beskæftiger 

sig med fravalget af varer fra bestemte lande, ser den kun indirekte på hvorfor folk vælger at 

købe dansk.  
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1.1.3. Forbrugeraffinitet 

En tredje teori på området er forbrugeraffinitet (Oberecker, Riefler & 

Diamantopoulos 2008). Den handler i modsætning til animositet om at folk godt kan lide et andet 

land og derfor køber varer derfra. Det kan være på et helt generelt niveau (Ens sprog, kultur og 

økonomi m.m.) eller et mere personligt niveau (personlig erfaring med landet). Denne teori har 

dog det samme problem, som animositet, da den kun indirekte omhandler baggrunden for at folk 

foretrækker danske varer.  

1.1.4. Forbrugeretnocentrisme 

Den fjerde og ældste teori er forbrugeretnocentrisme. Den handler om, at folk synes, at det er 

moralsk forkert at købe udenlandske varer, da det skader ens land. Teorien blev udarbejdet af 

Shimp & Sharma i 1987 og er en af de mest valide teorier på området. Teorien er blevet testet i 

flere kulturelt forskellige lande, som f.eks. USA (Shimp & Sharma 1987), Sydkorea (Shimp, 

Sharma & Shin 1995), Holland (Ruyter, Birgelen & Wetzels 1998) og Cypern (Nadiri & Tümer 

2010), og alle steder havde forbrugeretnocentrisme en signifikant betydning for valget af 

indenlandske varer kontra udenlandske. Vi synes derfor, at det kunne være spændende, at finde 

ud af om danskernes forbrugeretnocentrisme differentierer sig fra forbrugerne i de andre lande.  

Til forskel fra de tre andre ovennævnte teorier går forbrugeretnocentrisme direkte ind og kigger 

på de sociologiske og kulturelle faktorer, som påvirker forbrugernes adfærd. Blandt andet 

fremkommer det i stort set alle undersøgelser på området (Ruyter, Birgelen & Wetzels 1998; Al-

Sulaiti & Baker 1998; Shimp, Sharma & Shin 1995), at folks uddannelsesniveau har meget stor 

betydning for om de køber indenlandske varer eller udenlandske. Jo længere uddannelse 

forbrugerne har jo flere udenlandske varer køber de. Dette synes vi er meget interessant, og vi vil 

derfor gerne undersøge om det også er tilfældet i Danmark.  

1.1.5. Uddannelse 

Det er dog ikke kun litteraturen indenfor forbrugeretnocentrisme, som påpeger at 

uddannelseslængde hænger sammen med forbrugeradfærden. Pascarelle & Terenzini (1991) 

skriver blandt andet i deres bog ”How college affects students”, at længden på uddannelse 

påvirker ens forbrugeradfærd direkte, da folk med længere uddannelse har en mere effektiv 

informationshåndtering og bruger færre ressourcer, når de skal lave indkøbsvalg. To andre 

forfattere, Kaufman & Feldman (2004), påpeger, at folk der har gået på college, ofte er mere 

kritiske i deres tankegang og er blevet mere opmærksomme på verdenen omkring dem, hvilket 
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også må antages at påvirke forbrugeradfærden. Desuden siger Kaufman & Feldman (2004) også, 

at folk der taget en collegeuddannelser er mere kosmopolitiske, hvilket betyder, at de er mere 

åbne overfor andre kulturer og derigennem udenlandske varer.  

1.1.6. Uddannelse og forbrugeretnocentrisme i et markedsføringsperspektiv 

Den eksisterende forskning på området går dog kun ind og kigger på, hvilken indflydelse 

længden af uddannelsen har på forbrugeretnocentrisme. Vi vil godt gå endnu mere i dybden og 

undersøge om der er forskel på, hvilken type uddannelse folk har, og hvor i Danmark de har 

taget den. To eksempler på ovennævnte kunne være: 

 Er en person med en humanistisk bacheloruddannelse fra Region Midtjylland mere 

forbrugeretnocentrisk end en person med en sammen uddannelse fra Region Sjælland? 

 Køber en person, som har taget en gymnasieuddannelse flere danske varer end en der har 

gået på en handelsskole?   

Spørgsmål som disse finder vi interessante ud fra et markedsføringsperspektiv, da det vil hjælpe 

virksomhederne til at kunne optimere deres marketing mix og målgruppevalg. Dette kan gøres 

med hjælp fra Danmarks Statistik, som har præcise tal, der viser, hvor i Danmark folk med 

specifikke uddannelser bor.  F.eks. boede der sidste år (2010) 39.059 mennesker med en 

gymnasieuddannelse i Region Midtjylland, imens der kun boede 16.343 med samme uddannelse 

i Region Sjælland
3
. Hvis vi så f.eks. antager, at folk der har gået på gymnasiet foretrækker 

udenlandske produkter frem for danske, så vil det være mest optimalt for en udenlandsk 

virksomhed at fokusere deres markedsføringsressourcer på Region Midtjylland. 

 

 Det ovennævnte er som sagt kun et tænkt eksempel og kan selvfølgelig ikke alene danne 

baggrund for en virksomheds valg af marked. Dog kan viden omkring folks 

forbrugeretnocentriske tendenser være meget anvendelig og især på markeder med stor 

konkurrence, kan det være afgørende for succes. En enkelt artikel af Felzensztein, Hibbert & 

Vong (2004) er endda gået så langt, som at kalde Country-of-Origin (COO), hvilket 

forbrugeretnocentrisme er en del af (Al-Sulaiti & Baker 1998, Rosenbloom & Haefner 2009), det 

femte element i marketing mix. Artiklen af Felzensztein, Hibbert & Vong (2004) er dog ikke 

lavet med udgangspunkt i det danske marked og spørgsmålet er derfor om COO og dermed 

                                                           
3
 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, Uddannelse og kultur -> Befolkningens højst fuldførte 

uddannelse -> KRHFU1,7.4.2011 
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forbrugeretnocentrisme, har samme signifikante betydning i Danmark. En undersøgelse af 

Steenkamp & Jong (2010) udelukker ikke at forbrugeretnocentrisme kan fungere som et femte P 

i Danmark. Steenkamp & Jong (2010) påpeger at etnocentrisme har en positiv påvirkning på 

danskerne attitude i forhold til danske varer. Mens etnocentrisme har en negativ indflydelse på 

folks attitude til udenlandske varer. 

1.2. Problemformulering 
Med baggrund i problemidentifikationen er vi kommet frem til følgende problemformulering.  

 Hvordan afspejles forbrugeretnocentrisme hos de danske forbrugere, og hvad har 

indflydelse på graden af danskernes forbrugeretnocentrisme? 

Herunder vil vi have fokus på følgende underspørgsmål: 

1. Hvilken indflydelse har demografiske faktorer på forbrugeretnocentrisme? 

2. Hvilken rolle spiller uddannelse med hensyn til graden af 

forbrugeretnocentrisme?  

3. Hvad ligger til grund for danskernes forbrugeretnocentrisme? 

1.3. Undersøgelsesdesign 
Undersøgelsesdesignet for afhandlingen tager sit udgangspunkt i identificering af problemet, 

derefter foretages desk-research for at finde frem til de teorier, som er relevante i forhold til at 

besvare problemformuleringen og skabe den teoretiske referenceramme. Med udgangspunkt i 

den teoretiske referenceramme og anden relevant litteratur og data, vil vi derefter opstille nogle 

hypoteser. Hypoteserne danner baggrund for en spørgeskemaundersøgelse, som vi vil udføre. 

Spørgeskemaerne vil vi sende ud via internettet til venner, familie, kollegaer og bekendte, som 

vil blive bedt om at sende spørgeskemaet videre til deres omgangskreds, så vi får så mange 

besvarelser som muligt. Efter en måneds tid vil vi begynde at analysere de empiriske data i 

SPSS, hvilket giver os mulighed for at drage nogle konklusioner, som vi kan benytte i 

besvarelsen af vores problemformulering. De mest interessante konklusioner vil vi bruge, som 

udgangspunkt i nogle kvalitative interviews. Interviewene skal medvirke til, at vi kan gå ind og 

finde ud af, hvad der ligger til grund for respondenternes besvarelser af vores spørgeskema. På 

den måde får vi et mere validt grundlag for besvarelsen af vores problemformulering. 
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1.4. Opgavestruktur 
For at give læseren et overblik over opbygningen af afhandlingen, opstilles kapitlernes indhold 

og formål kort i dette afsnit. Kapitel 1 giver en præsentation af afhandlingens 

problemformulering med udgangspunkt i problemidentifikationen. Formålet er at afklare 

relevansen af undersøgelse og hvilke mål, der er opstillet for denne. Kapitel 2 beskriver de 

teoretiske refleksioner i relation til at udarbejde en teoretisk referenceramme, som danner det 

teoretiske fundament for undersøgelsen. Desuden udarbejdes der i kapitlet de relevante hypoteser 

og de spørgsmål til spørgeskemaet, som skal være med til at be- eller afkræfte hypoteserne. I 

kapitel 3 præsenteres de relevante metodeovervejelser, der er bedst egnede i forhold til at 

besvare problemformuleringen. De kvantitative og kvalitative undersøgelser vil inddrages her. 

Metodeafsnittet er placeret efter den teoretiske referenceramme, da teorien bør være 

udgangspunktet for undersøgelsen. I kapitel 4 analyserer og konkludere vi på det empiriske data 

fra vores spørgeskemaundersøgelse ved at kigge på output fra SPSS. Vores hypoteser bliver 

afvist eller bekræftet her. Kapitel 5 omhandler analysen af data, fra de kvalitative interviews, 

som vi har udført, for at få en større forståelse af baggrunden for respondenternes besvarelser af 

vores spørgeskemaer. Derudover vil analysere resultaterne fra vores undersøgelse i relation til 

den samlede teoretiske referenceramme. Kapitel 6 giver et overblik over afhandlingens resultater 

i form af en besvarelse af problemformuleringen (Hovedkonklusion). Til slut vil vi i kapitel 7  

perspektivere vores resultater ved at sammenligne dem med andre undersøgelser og kigge på 

ledelsesmæssige komplikationer. Samtidig vil vi se på afhandlingens begrænsninger og fremtidig 

research.        

 

Figur 1: Opgavestruktur 
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1.5. Afgrænsning 
Forbrugeretnocentrisme er som nævnt tidligere en del af begrebet Country-of-Origin og dermed 

vil det være nærliggende at komme ind på flere af de andre teorier, som ligger til grund for COO. 

Vi vil også diskutere disse teorier i kapitel 2, som baggrund for udarbejdelsen af vores teoretiske 

referenceramme, men i resten af opgaven vil det absolutte fokus være på 

forbrugeretnocentrisme-teorien. Det betyder, at vi i vores spørgeskemaundersøgelse og følgende 

interview fravælger COO begrebet, da forbrugeretnocentrisme ikke kan forklare det alene.  

 

Vedrørende teorien bag forbrugeretnocentrisme har vi afgrænset os til at bruge Shimp & Sharma 

(1987) Cetscale-teori. Den har vi valgt, da den er gennemtestet på mange markeder, og 

resultaterne har været valide. Samtidig giver det os mulighed for, at sammenligne vores 

undersøgelsesresultater på det danske marked med andre landes. På den måde finder vi af ud om 

den danske forbrugeradfærd skiller sig ud på verdensplan. 

 

Som nævnt ovenfor vil vi fokusere på de danske forbrugere, og dermed afgrænser vi os fra at 

undersøge andre lande. Dette skyldes til dels ressourcer og tilgængelighed, men også at vi finder 

det danske marked mere interessant, da der aldrig er lavet en lignende undersøgelse. Vi fravælger 

desuden respondenter med udenlandsk statsborgerskab i vores undersøgelse, selvom de bor i 

Danmark. Det skyldes, at de muligvis ikke har samme tilhørsforhold til Danmark, og derfor må 

de antages at skille sig markant ud fra den almindelige danske forbruger, når det gælder valget 

danske varer kontra udenlandske. 

 

I problemformulering nævner vi, at vi vil gå i dybden med uddannelsesfaktoren. Det betyder 

samtidig, at vi, som udgangspunkt, i vores spørgeskemaundersøgelse vil afgrænse os fra at gå i 

dybden med andre faktorer, som f.eks. indkomst, køn og alder. Viser det sig dog, at nogle af de 

disse faktorer er interessante at undersøge yderligere, vil vi medtage dem i vores kvalitative 

interviews og få dem uddybet dér. 

1.6. Kildekritik 
Artiklerne som danner baggrund for den teoretiske referenceramme i denne afhandling er alle 

taget fra anerkendte videnskabelige artikeldatabaser, hvilket må styrke artiklernes pålidelighed. 

Samtidig er teorierne, som vi har valgt at bruge, alle blevet testet i forskellige lande af forskellige 
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personer med succes. Det betyder, at der er flere forskere som anerkender teorierne og dermed 

øges deres pålidelighed. En høj grad af pålidelighed opnås ved, at resultaterne der er opnået i 

gennem forskning kan testes og eftervises.  

Det sekundære datamateriale, som vi bruger i afhandlingen er hovedsagligt taget fra Danmarks 

Statistik, hvilket må siges, at være en troværdig kilde. Deres mission lyder f.eks. sådan her: 

”Danmarks Statistik udarbejder upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og 

samfundsøkonomien”4.  

De primære data i vores undersøgelse, som er fremkommet via spørgeskemaer og interviews, er 

vi nødt til at være mere kritiske over for. Det skyldes blandt andet, at der ifølge Ib Andersen 

(2002) kan opstå forskerbias, hvilket han udtrykker som: ”Det forhold, forskerne personligt 

påvirker forskningsresultaterne”. Derudover nævner Ib Andersen (2002) også, at respondenter 

nogle gange forsøger at tilfredsstille os ved at svare det de tror, er rigtigt. Dette er med til, at 

skabe en ekstra usikkerhed og bevirker, at vi skal være endnu mere kritiske. Den nøjagtige 

reliabilitet af det empiriske materiale (spørgeskemaundersøgelsen) vurderes dog først senere i 

afhandlingen. 

Generelt bliver alt potentielt kildemateriale evalueret løbende under hele processen. Er der 

kildermateriale, som benyttes i afhandlingen, som anses mindre pålideligt tages der forbehold for 

det i anvendelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.dst.dk/OmDS/Maal_res/mogr/vaerdier.aspx, Danmarks Statistik, 12.4.2011 



16 
 

2. Kapitel - Teoretisk referenceramme 

 

2.1. Begrebsdefinitioner 

Vores kandidatafhandling omhandler som tidligere nævnt forbrugeretnocentrisme, men for at 

forstå og definere selve begrebet, er det også vigtigt at få defineret de faktorer, der ligger til 

grund for denne adfærd.  

2.1.1. Forbrugeradfærd 

Der findes flere definitioner af forbrugeradfærd. Forbrugeradfærd er traditionelt blevet set som 

studiet af hvorfor mennesker køber produkter, med henblik på nemmere at kunne udvikle 

virksomhedsstrategier, der skal påvirke forbrugerne. En definition er, at forbrugeradfærd er den 

adfærd individer eller grupper udviser når de køber, bruger og afhænder sig varer, services, idéer 

eller erfaringer til, at tilfredsstille deres behov (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen 2009 

s. 224). Det er bl.a. også blevet defineret som værende de aktiviteter mennesker gennemgår, når 

de køber, bruger og afhænder sig produkter eller services. (Blackwell, Miniard & Engel 2001, 

s.6).   

2.1.2. Etnocentrisme 

Det er over et århundrede siden at etnocentrisme første gang dukkede op i sociologisk litteratur. 

Sumner (1906, s. 13) definerede etnocentrisme som værende: 

”At ens egen gruppe er i centrum af alle ting, og at alle andre grupper er skalerede og bedømt 

med reference til dette.  Hver gruppe nærer sin egen stolthed og forfængelighed, ophøjer og 

sætter sig selv højest og ser med foragt på andre” 

Generelt repræsenterer etnocentrisme konceptet bag menneskets tilbøjelighed til at se deres egen 

gruppe som værende universets centrum, at tolke andre grupper med reference til deres egen og 

at forkaste personer, der kulturelt ikke er ens med en selv, hvorimod man blindt accepterer dem 

der kulturelt er ens med gruppen (Shimp & Sharma 1987). Lynn (1976), Mihalyi (1984), 

Rushton (1989) diskuterer og argumenterer endda for, hvorvidt etnocentrisme er en del af 

menneskets natur.  
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2.1.3. Forbrugeretnocentrisme 

Forbrugeretnocentrisme er en unik økonomisk form for etnocentrisme, med henblik på 

forbrugeradfærd og marketingsimplikationerne ved etnocentrisme. Etnocentriske forbrugere er 

jævnfør Shimp & Sharma (1987) kendetegnet, som værende: ”Forbrugere der afviser personer 

som er kulturelt anderledes, mens de blindt accepterer folk, som har samme kulturelle baggrund 

som dem selv”. Med dette som baggrund definerede Shimp & Sharma (1987) 

forbrugeretnocentrisme, som værende: ” Den holdning forbrugeren har til hensigtsmæssigheden 

og endda moralen ved at købe udenlandsk producerede varer”.  

Forbrugeretnocentrisme har følgende karakteristika; Først og fremmest kærlighed og bekymring 

for hjemlandet, og frygten for at miste ens økonomiske interesser som et resultat af den skadende 

effekt som import måske medbringer. Dernæst er der villigheden og intentionen om ikke at købe 

udenlandske produkter. Forbrugere der har stærke etnocentriske holdninger, har større 

sandsynlighed for at dømme udenlandske produkter negativt, end dem der ikke har sådanne 

holdninger. Dem der anser det som værende forkert at købe udenlandske produkter, har også en 

tendens til at vurdere importerede produkter som værende af lavere kvalitet end 

indenlandskproducerede varer. 

2.2. Forbrugeretnocentrisme og de omkringliggende teorier  
Inden vi går i dybden med teorien vedrørende forbrugeretnocentrisme og dens baggrund, synes 

vi det er vigtigt, at give et grundigt billede af de omkringliggende teorier.  Dette giver nemlig et 

bedre indtryk af, hvilke styrker og mangler forbrugeretnocentrisme har og dens sammenhæng 

med andre begreber/teorier. Som nævnt i problemidentifikationen er 

forbrugerbrugeretnocentrisme en af teorierne bag Country-of-Origin begrebet. Nogle andre 

teorier, som påvirker COO og dermed indirekte vigtigheden af forbrugeretnocentrisme er: 

Stereotyping (Al-Sulaiti & Baker 1998; Chattalas, Kramer & Takada 2007), Forbrugeranimositet 

(Klein, Ettenson & Morris 1998; Riefler & Diamantopoulos 2007), Forbruger disidentifikation 

(Josiassen 2011) og Forbrugeraffinitet (Oberecker, Riefler & Diamantopoulos 2008).         

2.2.1. Country-of-Origin 

Begrebet COO eller som andre kalder det PCI (Product Country Image) har fået større og større 

betydning igennem de seneste årtier i takt med globaliseringen. Dette skyldes, at begrebet har 

direkte indflydelse virksomhedernes internationale konkurrenceevne (Al-Sulaiti & Baker 1998; 
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Balabanis & Diamantopoulos 2004). Dette har bevirket, at der er blevet lavet over 700 studier 

vedrørende COO (Papadopolous & Heslop 2002), og det menes at være et af de mest undersøgte 

begreber indenfor international forbrugeradfærd (Peterson & jolibert 1995). To af de mest 

anerkendte definitioner af selve COO begrebet er: “Fremstillingslandet eller landet hvor 

produktet er blevet samlet” (Bilkey & Nes 1982; Han & Terpstra 1988; Samiee 1994; Lee & 

Schaninger 1996) og ”Made in ---” (Chasin & Jaffe 1979; Zhang 1996; Amine, Chao & Arnold 

2005). Globalisering har dog til en hvis grad udvandet disse definitioner og gjort det sværere for 

forbrugerne, at gennemskue produkternes COO. Det skyldes f.eks. den stigende outsourcing og 

at virksomhedernes spreder deres produktion i flere forskellige lande. På den måde får vi 

produkter, som indeholder produktdele fra hele verdenen, hvilket medfører at validiteten og 

præcisionen af mærkningen ”Made in –” og ”Fremstillet i –” bliver væsentlig forringet (Baughn 

& Yaprak 1993; Baker & Michie 1995).   

 

COO kategoriseres indenfor forbrugeradfærden, som en ydre produktattribut (Pharr 2005), der 

generelt har en robust effekt på forbrugernes produktevaluering (Kramer & Takada 2007). Wang 

& Lamb (1983) definerer COO´s effekt, som værende ”En immateriel barriere ved indtrængning 

på et nyt marked i form af negativ forbrugerbias imod importerede produkter”. Det skyldes, som 

f.eks. Maheswaran (1994) påpeger, at COO bliver brugt i en stereotypproces af forbrugerne, som 

et pejlemærke for at forudsige, hvilke attributter et produkt fra et bestemt land har. 

Stereotypprocessen påvirker COO på tre forskellige måder (Ahmed et al. 2004). For det første 

agerer COO, som et signal. Forbrugeren har en forudindtaget opfattelse af et produkt fra et 

bestemt land, hvilket påvirker vægtningen af de andre produktattributter, såsom troværdighed og 

kvalitet, og dermed den overordnede produktevaluering (Hong & Wyer 1989). For det andet kan 

COO bruges, som en uafhængig attribut sammen med andre produktattributter i henhold til 

produktevaluering (Li & Monroe 1992). For det tredje kan COO bruges til at simplificere 

produktevalueringsprocessen, selvom andre attributter er tilgængelige (Li & Wyer 1994). Dette 

vil f.eks. ske i tilfælde, hvor der er for mange produktinformationer. Generelt gælder det dog, at 

jo flere produktattributter der, er jo mindre indflydelse har COO (Roth & Romeo 1992; Ahmed 

& d‟Astous 1995).   
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Fjerner vi fokus fra COO og dens sammenhæng med stereotypprocessen, så er der en anden 

variabel som har stor indflydelse på COO. Det er måske den vigtigste og mest gennemtestede af 

de variabler, som påvirker COO, nemlig forbrugeretnocentrisme (Shimp & Sharma 1987). En 

undersøgelse af Stoltman, Lim & Morgan (1991) underbygger vigtigheden af variablen ved at 

påpege, at interaktionen imellem forbrugeretnocentrisme og COO er signifikant. Forbrugere som 

er meget etnocentriske vægter COO-attributten højere og de tillægger COO en større effekt på 

produktevaluering, købsintention og købsvillighed (Chattalas, Kramer & Takada 2008).  

2.2.2. Stereotyping 

En af de almindeligste definitioner af stereotypbegrebet i dag er: ”Holdninger vedrørende 

karakteristika, attributter og adfærd af bestemte grupper” (Hilton & Hippel 1996). Begrebet 

opstod langt tidligere og blev allerede i 1960´erne af Reierson (1966) sat i sammenhæng med 

COO. Dette skete, da hans undersøgelse i USA viste, at folks forudopfattede mening om et 

importerede produkt primært skyldes nationale stereotyper frem for en mening om det specifikke 

produkt. Siden 1960´erne er begrebet blevet gennemtestet i mange forskellige lande (Al-Sulaiti 

& Baker 1998). Generelt viser undersøgelserne, at stereotyper varierer fra land til land, og 

forbrugernes stereotyper udvikler sig over tid. Nagashimas (1977) undersøgelse viser f.eks., at 

hans fund fra 1970 vedrørende japanernes stereotyper af USA, UK, Japan, Frankrig og 

Vesttyskland havde ændret sig i 1977.  

 

Stereotyping påvirker den COO-baserede produktevaluering på flere måder, som definitionen af 

begrebet også lægger op til. Den influerer både den kognitive, affektive og normative proces 

(Heslop & Papadopoulos 1993). Stereotyping linker COO til enten positive eller negative 

følelser vedrørende et bestemt land og dermed påvirkes den affektive proces (Verlegh & 

Steenkamp 1999). Stereotypers indflydelse på den affektive proces hænger tæt sammen med 

graden af etnocentrisme (Yaprak & Baughn 1991; Lee, Kim & Miller 1992), hvilket er 

interessant, da det indirekte forbinder stereotyping med forbrugeretnocentrisme. Chattalas, 

Kramer & Takada´s ”Conceptual framework” (figur 2) fra 2007 viser også den tætte 

sammenhæng imellem stereotyping, etnocentrisme og COO.  
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Figur 2: ”Conceptual framework” stereotyping   

 

I den kognitive proces bruges stereotyper (COO), som en genvej til at vurdere produktkvalitet. 

Ligesom den affektive proces, kan den kognitive proces også indirekte linkes til 

forbrugeretnocentrisme. En undersøgelse af Han & Terpstra (1998) viser, at patriotisme (en af 

baggrundene for forbrugeretnocentrisme) influerer stereotypers påvirkning på den kognitive 

proces. Under den normative proces påvirkes forbrugerne f.eks. af stereotyping, når det handler 

om, hvilke lande det er socialt acceptabelt at købe varer fra (Chattalas, Kramer & Takada 2007). 

Der er dog også andre faktorer, som påvirker nationale stereotyper og dermed den COO-baseret 

produktevaluering. En undersøgelse af Martin and Eroglu (1993) viser, at politik, økonomi og 

teknologi også har indflydelse på stereotyper. 

2.2.3. Animositet 

Den første definition af forbrugeranimositet blev introduceret i 1998 af Klein, Ettenson & 

Morris. De definerede forbrugeranimositet, som: ”Rester af antipati relaterende til tidligere og 

nuværende militære, økonomiske og politiske begivenheder”. Det medfører, at forbrugerne 

fravælger nogle produkter pga. de lande de er produceret i og ikke med baggrund i produktets 

kvalitet. Et eksempel på dette er Mohammed-krisen i 2006, der startede en diplomatisk krise 

imellem Danmark og store dele af den arabiske verden. Det betød, at flere forbrugere i de 

arabiske lande fravalgte danske varer, da de var vrede på Danmark (Riefler & Diamantopoulos 

2007). Denne konflikt gik blandt andet hårdt ud over Arla, da de arabiske forbrugeres boykot 

resulterede i 400 millioner kr. i tabt omsætning
5
. Et andet eksempel er Frankrigs 

atomprøvesprængninger tilbage i midt halvfemserne, der gik hårdt ud over den franske 

                                                           
5
 http://politiken.dk/erhverv/ECE212859/arla-tabte-i-aar-400-mio-paa-muhammed-krisen/, Ritzau, 14.12.2006,  
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vineksport til blandt andet Danmark
6
.  Altså handler forbrugeranimositet om, at forbrugerne 

finder nogle lande frastødene og derfor ikke køber varer derfra. I modsætning kan man sige, at 

forbrugeretnocentrisme handler om forbrugerne føler sig tiltrukket af indenlandske varer 

(Josiassen, 2011). Går vi i dybden med de to ovennævnte begreber, så er forskellen lidt mere 

nuanceret. En etnocentrisk forbruger tror blandt andet indenlandsk producerede varer er bedre 

end udenlandske, hvorimod en forbruger med animositet overfor specifikke lande ikke 

underkender kvaliteten af produkterne fra de lande (Klein, Ettenson & Morris 1998). Ifølge ”The 

Animosity Model of Foreign Product Purchase” har begge faktorer indflydelse på forbrugernes 

købsvillighed, men det er kun forbrugeretnocentrisme, som påvirker produktevalueringen (Klein, 

Ettenson & Morris 1998). Denne forskel skyldes blandt andet, den ovennævnte forskel i 

opfattelse af kvalitet.

 

Figur 3: “The Animosity Model of Foreign Product Purchase” 

Siden den ovennævnte definition blev lavet for ca. 13 år siden er der kommet nyere 

undersøgelser indenfor området, som viser, at det ikke kun er militære, økonomiske og politiske 

årsager, som influerer på forbrugernes animositet. Det kan f.eks. også være årsager, som 

mentalitet, religion og andre kulturelle forskelligheder landende imellem (Riefler & 

Diamantopoulos 2007). Desuden kan årsagerne både være på mikro- og makroniveau, som 

stabile så vel som situationsbaserede (Jung et al. 2002). Det betyder, at forbrugeranimositet er 

meget kontekst afhængig.  

                                                           
6
 http://www.ebst.dk/publikationer/rapporter/etikerhvervslivet/kap05_2.htm, Erhvervs & Boligstyrelsen, Marts 

2002. 
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Lige som stereotyping hænger tæt sammen med Country-of-Origin, så gør forbrugeranimositet 

det også. Hos de forbrugere som føler animositet imod specifikke lande tillægges COO-

attributten større betydning end generelt, da de som nævnt tidligere, gerne vil udtrykke deres 

følelser ved at fravælge varer fra disse lande (Ettenson & Klein 2005).  

2.2.4. Forbrugerdisidentifikation (CDI) 

CDI er den nyeste teori (Josiassen 2011), som støtter op om COO begrebet. Den er blevet 

udarbejdet, da man ikke mente, at forbrugeretnocentrismeteorien gav et komplet billede af, 

hvorfor folk fravælger danske kontra udenlandske varer. CDI teorien går ind og kigger på, 

hvorfor nogle forbrugere vælger at købe udenlandske varer frem for nationale. Med andre ord er 

fokus rykket fra, hvorfor nogle danske forbrugere vælger danske varer (forbrugeretnocentrisme) 

over til, hvorfor nogle danske forbrugere fravælger danske varer (CDI). CDI-begrebet stammer 

fra den sociale opbygning af national disidentifikation (Verkuyten & Yildiz 2007), som 

repræsenterer folks oppositionelle og reaktive position imod landet, som de lever i (Portes & 

Zhou 1993). Forbrugere der scorer højt i CDI, er ofte folk, som har en stærk identifikation med 

f.eks. politiske, etniske, religiøse og andre interessentgrupper. Det kan dog også være folk, som 

ikke vil associeres med den typiske nationale forbruger og deres forbrugsmønster (Josiassen 

2011).  

 

Modellen som er knyttet til CDI-teorien kaldes ”The consumer ethnocentrism–disidentification 

model”(figur 4). 

Figur 4: ”The consumer ethnocentrism–disidentification model” 

 

Opbygningen af modellen minder meget om ”The Animosity Model of Foreign Product 

Purchase” (figur 4), dog med den undtagelse at CDI har indflydelse på produktevaluering. Denne 

forskel skyldes, at animositet som sagt ikke handler om selve produktet, men om man kan lide 
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det land, hvor produktet stammer fra. En anden måde CDI adskiller sig fra animositet, men også 

de andre teorier på området er, at den primært har fokus på de etniske grupper i samfundet 

(Josiassen 2011). Altså ofte mennesker, der ikke stammer fra det land de lever i og som er tæt 

knyttet til en anden kultur. I januar 2011 var ca. 10 % af den danske befolkning nydanskere og 

efterkommere heraf
7
 og dermed har teorien også sin berettigelse i Danmark. Graden af CDI hos 

denne befolkningsgruppe er tæt forbundet med integration og kulturel tilvænning 

(Acculturation). Jo mindre den etniske befolkning kan identificere sig med den danske kultur jo 

større tendens har de til, at fravælge danske varer. Dette omhandler blandt andet læring af 

sproget, brugen af mainstream medier og kontakten med de lokale (Kim, Laroche & Tomiuk 

2001). Mængden af læring og viden har nemlig positiv indflydelse på præferencer, evaluering og 

valg, der er relaterede til den dominerende kultur (Ballantyne, Warren & Nobbs 2006).  

Det kan derfor siges, at graden af forbrugerens etniske identifikation har indflydelse på deres 

produktvalg, hvilket kommer til udtryk via CDI og forbrugeretnocentrisme og derigennem COO-

attributten.  

2.2.5. Forbrugeraffinitet 

Den sidste af teorierne vi vil beskrive, som støtter op omkring forbrugeretnocentrisme er 

forbrugeraffinitet. Forbrugeraffinitet defineres ifølge Oberecker, Riefler & Diamantopoulos 

(2008), som værende ”En følelse af tiltrækning, sympati og tilhørsforhold i forhold til et specifikt 

fremmed land, som er grundet i forbrugerens direkte personlige oplevelser og/eller normative 

eksponering, hvilket positivt påvirker forbrugerens valg associeret med produkter og services 

der stammer fra affinitetslandet”.  

Altså handler forbrugeraffinitet om, at forbrugeren køber varer fra bestemte lande, fordi han/hun 

godt kan lide det land. Det vil dermed sige, at teorien udelukkende er baseret på forbrugerens 

følelser og dermed fravælges kognitive attributter, såsom kvalitet, pålidelighed m.m. 

Forbrugeraffinitetsteorien indkapsler indflydelse, som ikke er relaterede til produktet, og som 

direkte påvirker købsvalget uafhængigt af produktevalueringen. Det gør blandt andet, at 

forbrugeraffinitet adskiller sig fra stereotyping og andre dele af COO-teorien, der ellers også har 

fokus på andre lande (Nebenzahl, Jaffe & Usunier 2003).  

 

                                                           
7
 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, Befolkning og valg -> Indvandrer og efterkommere, samt 

udenlandske statsborgere -> Folk1 -> Indvandring og efterkommere, 06.05.2011 
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Som den ovennævnte definition lægger op til er der flere årsager til, hvorfor forbrugeraffinitet 

opstår. Der er mange forskellige drivere, som har indflydelse, men de vigtigste er direkte erfaring 

med landet og landets attributter, såsom livsstil og sceneri (Oberecker, Riefler & 

Diamantopoulos 2008). Andre drivere findes indenfor ligheder imellem sprog, kultur, politik og 

den økonomiske situation. Oberecker, Riefler & Diamantopoulos (2008) undersøgelse viser 

desuden, at forbrugere med høj villighed til at købe produkter fra et bestemt land beror på, at de 

gerne ville bevare kontakten til affinitetslandet og for at mindske den opfattede risiko.  

 

Ser vi på forbrugeraffinitetsteoriens placering i forhold til de andre teorier, som vi har 

gennemgået, så er det den diametrale modsætning til CDI-teorien ud fra Josiassens (2011) ”The 

Consumer Attraction–Repulsion Matrix” (figur 5). 

 

Figur 5: “The Consumer Attraction–Repulsion Matrix” 

 

Mens forbrugeretnocentrisme og forbrugeraffinitet har mere tilfældes, da de begge handler om at 

være tiltrukket til et lands produkter, dog med den forskel at forbrugeretnocentrisme handler om 

indenlandske varer. En undersøgelse af Jaffe & Nebenzahl (2006) viser, at 

forbrugeretnocentrisme, og forbrugeraffinitet nogle gange godt kan supplere hinanden. 

Undersøgelsen viser nemlig, at nogle forbrugere som udgangspunkt godt kan have etnocentriske 

tendenser, men samtidig også have affinitet overfor et specifikt land. Det må derfor siges, at 
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forbrugeraffinitetsteorien og dens samspil med de andre teorier også er med til at forme COO-

attributten.    

2.3. Teoretisk referenceramme 
Til at besvare vores problemformulering, har vi opstillet en teoretisk referenceramme, der skal 

danne baggrund for undersøgelsen og analysen af den indsamlede empiri. Referencerammen er 

opbygget som følgende; først opstiller vi en model der skal give et overblik over de faktorer der 

ligger til baggrund for etnocentrisk adfærd. Dernæst beskrives disse faktorer, og det redegøres 

hvorfor de ligger til baggrund for etnocentrisme. Efterhånden som vi gennemgår og behandler 

teoriens hovedpunkter, vil vi opstille en række relevante hypoteser og spørgsmål til vores 

spørgeskema. De skal anvendes i besvarelsen af vores problemformulering, og skal være med til 

at be- eller afkræfte vores modelopsætning.  

2.3.1. ”Conceptual model” 

Nedenstående model af Sharma et. al. (1995) giver et overblik over de faktorer, der har 

indflydelse på forbrugeretnocentrisme, og i sidste ende attituden overfor brugen af udenlandske 

produkter. 

 

Figur 6: ”Conceptual Model” forbrugeretnocentrisme 
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2.3.2. Kulturel åbenhed 

Vi har benyttet de to begreber ”Xenophobia” og ”Negativ attitude overfor udlændinge” (Altintas 

& Tokol 2006) til at undersøge den kulturelle åbenhed hos vores respondenter.  

2.3.2.1. Xenophobia 

Xenophobia er en negativ attitude eller frygt overfor individer eller grupper af individer, der 

bliver opfattet forskelligt fra ens egen gruppe, som man har tilhørsforhold til (Hjerm 1998). Det 

betragtes som værende et funktionelt træk, der bevarer integriteten i en social gruppe. 

Xenophobia er dog ikke kun et udtryk for mistillid og frygt for udlændinge, men er også blevet 

behandlet som en behavioristisk og logisk form for den etnocentriske tankegang. Etnocentrisme 

handler blandt andet om beskyttelse imod udlændinge og forebyggelse af misintegration, 

hvorimod xenophobia kan forklares som mistillid der kan skade handel og partnerskaber imellem 

grupper (McEvoy 2002). En af grundene til denne mistillid er manglen på en fælles genetisk 

forbindelse (Hughes 1987). Xenophobia er også blevet defineret som et udtryk for mistillid, frygt 

og had overfor udlændinge. Udlændinge med en anden kultur anses som værende potentielle 

trusler imod en eget lands integritet, og skylden til de sociale problemer i samfundet (De Master 

& Le Roy, 2000).  

2.3.2.2. Negativ attitude overfor udlændinge 

I denne kontekst er det interessant at se på turisme, fordi en af faktorerne til etnocentrisme er 

lokationen. Altså de steder som forbrugere støder på udlændinge og har sociale interaktioner med 

udlændingene, hvilket ofte er der hvor forbrugeren bor eller i de områder turisterne besøger 

(Altintas & Tokol 2006). Turister der kommer fra et bestemt land, kan have en social effekt på 

evalueringen af produkter fra dette land.  

2.3.3. Kollektivisme – Individualisme 

Relationer, om de er i grupper eller om de er i få tal, handler blandt andet om hvordan 

ligeværdige interagerer. Om de samarbejder eller konkurrerer, om de er ”gruppeorienterede” 

eller om de er ”hver mand for ham selv”.  I individuelle samfund, er det meningen at folk gerne 

skal tage hånd om sig selv og forblive følelsesmæssigt uafhængig fra gruppen (Schneider & 

Barsoux 2003). Egennytte er den dominerende motivation i sådanne samfund.  

I kollektivistiske samfund ligger ens interesser i gruppen frem for individet, og ens personlige 

mål kommer i anden række i forhold til gruppens mål. Individerne i dette samfund, definerer 
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deres identitet via deres relation til andre, igennem gruppemedlemskab og søger tilhørsforhold. 

Mennesker der i højt grad er kollektivister, viser med stor sandsynlighed også 

forbrugeretnocentriske tendenser, fordi de i højere grad overvejer effekten på samfundet, føler 

sig ansvarlige for andre og er mere følsomme overfor den sociale indflydelse imod import 

(Triandis, Brislin & Hui 1988). Individualistiske personer vil have mindre etnocentriske 

tendenser, fordi de primært handler til deres egen fordel.  

Der er stor forskel på graden af individualisme i forskellige samfund verden over. Geert 

Hofstede står bag en af de største og vigtigste tværkulturelle studier omkring kulturelle forskelles 

indflydelse på ledelse, som han begyndte på allerede i slutningen af 1960‟erne (Schneider & 

Barsoux 2003). Igennem tre årtier lavede han meningsmålinger på 116.000 IBM ansatte i 40 

lande og fandt blandt andet ud af den store forskel, der er på individualisme i verdens mange 

samfund. Ud af de 40 lande ligger Danmark på en 9. plads, hvorfor det kan antages at vi er et 

relativt individualistisk samfund. Tilbage i 2002 gennemførte analysebureauet ACNielsen AIM 

en større komparativ undersøgelse om, hvilke forhold forbrugere i de nordiske lande lægger vægt 

på i deres forbrugsvalg, og kom blandt andet frem til følgende (Husmer, Jensen, Poulsen, 

Hjelmar 2003):  

“Danske forbrugere tænker først og fremmest på sig selv, og glemmer samfund og fælles værdier, 

når der skal handles i supermarkedet. Mens norske og svenske forbrugere lægger vægt på fælles 

ansvar og værdier, når de køber ind, så tager danske forbrugere udgangspunkt i deres egen 

hverdag og familiens ønsker, når de vælger varer fra hylderne.” 

2.3.4. Konservatisme 

Konservative mennesker viser generelt tendenser til at værdsætte traditioner og laver kun 

modvilligt, gradvist og sjældent ændringer i hverdagen. En ekstremt konservativ forbruger 

udviser typisk karakteristika, såsom religiøs fundamentalisme, insisteren på strenge straffe og 

regler og præferencer for det konventionelle (Wilson & Patterson 1968). Sharma, Shimp & Shin 

(1995) skrev i deres undersøgelse, at der er en positiv relation imellem etnocentrisme og 

konservatisme, hvorfor det antages at der er en lignende tendens i Danmark.  

2.3.5. Patriotisme 

Patriotisme repræsenterer en stærk følelse af tilknytning og loyalitet overfor ens eget land. Ifølge 

Adorno et al. (1950), Catton (1960) og Sumner (1906) er patriotisme relateret til etnocentrisme 
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og virker som en selvforsvarsmekanisme for gruppen. Generelt fremviser patrioter en villighed 

til at ofre sig for landet og underligger deres egne interesser til fordel for, hvad der er i nationens 

interesse (Feshbach 1990). Selvom patrioter har nogle fællestræk med nationalisters attituder, er 

patrioter mere moderate og falder ikke ind under samme ekstremer som nationalister (Balabanis 

et al. 2001). Hvad forbrug angår, anser patrioter det som værende en pligt overfor sit land at 

beskytte den nationale økonomi og købe indenlandskproducerede varer (Han 1988). De vil også 

prøve at undgå en invasion af udenlandskproducerede varer, hvis de anses som værende 

skadende på landets økonomi. Druckman (1994) henviser til, at det følelsesmæssige 

tilhørsforhold til ens eget land, kan lede til et formindsket ønske om, at søge informationer om 

andre lande og derved også deres produkter.  

2.3.6. Demografiske variable 

Tidligere undersøgelser om etnocentrisme foretaget af blandt andet Sharma, Shimp & Shin 

(1995); Ruyter, Birgelen & Wetzels (1998); Nadiri & Tümer (2010) benytter alle demografiske 

faktorer. De ser på alder, køn, uddannelsesniveau og indkomst, hvorfor vi også har valgt at bruge 

disse variable, da alle undersøgelserne har konkluderet, at faktorerne har indflydelse på 

forbrugeretnocentrisme. Vi vil dog, som tidligere nævnt gå i dybden med uddannelsesfaktoren. 

Derfor vil vi ikke kun se på uddannelsesniveauet, men vi vil også se på, hvordan typen af 

uddannelse og dens geografiske placering påvirker graden af forbrugeretnocentrisme. 

2.3.6.1. Alder 

Ældre mennesker er generelt mere patriotiske og mere konservative end yngre mennesker 

(Sharma, Shimp & Shin 1995). Desuden peger Sharma et al. (1995) på, at der er større 

sandsynlighed for at ældre har oplevet konflikter med fremmede land. På baggrund af dette 

antages det, at ældre forbrugere har hang til at være mere etnocentriske end yngre forbrugere. 

Nogle forskere har opdaget at attituden overfor indenlandsk producerede produkter generelt 

bliver mere favorabel i takt med at alderen stiger (Bannisterand & Saunders 1978; Schooler 

1971; Tongberg 1972). Det skyldes i følge forskerne, at de yngre generationer er mere 

kosmopolitiske i deres præferencer og attituder, og derfor er mere positivt indstillede overfor 

import. Der har dog været forskellige udfald i undersøgelser der undersøger sammenhængen 

imellem alder og forbrugeretnocentrisme. Sharma, Shimp & Shin (1995) fandt ikke nogen 

positiv sammenhæng, hvorimod Balabanis, Diamantopoulos, Mueller & Melewar (2001) fandt at 

alderen havde en effekt på de tyrkiske forbrugere men ikke de tjekkiske. Nadiri & Tümer (2010), 



29 
 

fandt en signifikant sammenhæng imellem alder og graden af forbrugeretnocentrisme, hvorfor vi 

også antager at alderen har en indflydelse på forbrugeretnocentrisme i Danmark. 

2.3.6.2. Køn 

Tidligere undersøgelser antyder, at kvinder generelt er mere adopterende af attituder og adfærd 

fra deres sociale gruppe end mændene. Derudover er kvinder mere konservative, mere 

patriotiske, mere opmærksomme på at bevare harmonien og fremme positive følelser i gruppen 

og mindre individualistiske (Han 1988; Sharma, Shimp & Shin 1995; Triandis 1988). Sharma, 

Shimp & Shin (1995) skrev derudover, at der er større sandsynlighed for at kvinder viser 

etnocentriske tendenser end mænd, og Balabanis et al. (2001) skrev at køn spiller en rolle mht. 

etnocentrisme i Tyrkiet, men ikke i Tjekkiet.  

2.3.6.3. Indkomst 

Flere studier rapporterer om en sammenhæng imellem indkomst og forbrugeretnocentrisme. 

Sharma, Shimp & Shin (1995) fandt blandt andet en sammenhæng i deres undersøgelse. 

Forbrugere med høj indkomst skulle derfor fremvise betydelig færre etnocentriske tendenser end 

forbrugere med lav indkomst. Generelt som ens indkomst stiger, er tendensen, at folk prøver 

flere produkter og rejser mere, hvilken kan lede til mere kosmopolitiske holdninger og en større 

åbenhed overfor fremmede kulturer. Country-of-Origin studier viser også, at forbrugere med høj 

indkomst, har en tendens til at evaluere importerede varer mere favorabelt end indenlandsk 

producerede varer (Wall & Heslop 1986).    

2.3.6.4. Uddannelse 

Dette er den demografiske faktor, som vi vil gå mest i dybden med. Tidligere undersøgelser 

viser, at uddannelsesniveauet har stor betydning for forbrugeretnocentrisme. Der er dog i disse 

undersøgelser ikke taget højde for typen af uddannelser, blot niveauet. Sharma, et. al (1995) og 

Nadiri & Tümer (2010), fandt ud af i deres undersøgelser, at forbrugere med et højt 

uddannelsesniveau udviser signifikant færre etnocentriske tendenser end forbrugere med et lavt 

uddannelsesniveau. Vi antager derfor også, at det ser sådan ud i Danmark. Ifølge Ray (1990), har 

folk med et højt uddannelsesniveau også en tendens til at være mindre konservative. Derudover 

er der mindre sandsynlighed for at de har etniske fordomme og de har større sandsynlighed for at 

favorisere import højere end indenlandsk producerede produkter (Watson & Johnson 1972; 

Anderson & Cunningham 1972; Wall & Heslop 1986; Wang 1978).  
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En af grundende til denne sammenhæng mellem længden af uddannelsen og 

forbrugeretnocentrisme er, at uddannelse går ind og ændrer de studerendes identitet (Kaufman & 

Feldman 2004).  

2.3.6.4.1. Identitetstræk 

Rent sociologisk peger Kaufman & Feldman (2004) på, at folks selvopfattelse, personlige 

fremstilling og identitets attribut bliver ændret. Identitetsændringen hos den studerende foregår 

igennem hele uddannelsestiden, og dermed må det antages, at ændringen oftest er størst hos de 

højst uddannede. Pascarelle & Terenzini (1991) undersøgelse underbygger dette, da den viser, at 

høj uddannedes forbrugeradfærd differentiere sig fra folk med kortere uddannelse. Helt præcis 

påpeger undersøgelsen, at højt uddannede har andre forbrugsværdier end folk med kortere 

uddannelse, selvom de har samme indkomst. Årsagen til dette jævnfør Pascarelle & Terenzini 

(1991) er, at længere uddannelse giver bedre forudsætning for håndtering og indsamling af 

informationer, hvilket gør det muligt for forbrugeren, at lave mere effektive forbrugsvalg.  

 

Det ovennævnte må også antages, at hænge sammen med på den måde uddannelse påvirker folk 

bevidsthed. Folk med længere uddannelse er mere moralsk bevidste (Pascarelle & Terenzini 

1991) og mere kritiske i deres tankegang (McMillan 1987; Kaufman & Feldman 2004). Dette 

sker, da uddannelse er med til at udvide de studerendes verdenssyn og skabe et mere komplekst 

og nuanceret billede af verdenen de lever i. Det snævre verdenssyn folk er vokset op med, bliver 

sprængt i stykker, og det bliver løbende udvidet igennem deres uddannelse. Den intellektuelle 

stimulation igennem ens uddannelsesforløb ændrer dog ikke kun folks verdenssyn, men også 

deres moralske bevidsthed (Pascarelle & Terenzini 1991).  

 

Et af de identitetstræk, som uddannelse er med til at ændre vedrører kosmopolitisme (Kaufman 

& Feldman 2004). Folk, der tager en uddannelse bliver eksponeret for flere forskellige typer 

kulturer, som de ellers ikke ville have opdaget. Det gælder f.eks. litteratur, kunst, film og etniske 

kulturer. Dermed bliver de studerende mere åbne overfor andre kulturer, hvilket medfører, at de 

studerende er mere villige til at skabe kontakt med andre etniske grupper (Kaufman & Feldman 

2004). Det kan f.eks. ske på studiet og via udvekslingsophold i udlandet. I begge tilfælde gælder 

det, at et internationalt studiemiljø øger graden af kosmopolitisme, og derved udvises der mindre 

forbrugeretnocentrisme. I 2007 var 70-80 % af de udenlandske studerende der kom til Danmark 
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bachelor- eller kandidatstuderende, mens kun 15-20 % læste en professionsbachelor og kun cirka 

4 % tog en kortere videregående uddannelse. Den samme fordeling gælder også den modsatte 

vej, altså danske studerende der tager et semester i udlandet
8
. Derfor må det antages, at folk som 

tager en kortere videregående uddannelse, professionsbachelor, erhvervsuddannelse, mellemlang 

videregående uddannelse er mere forbrugeretnocentriske end folk med en alm. bachelor- eller 

kandidatuddannelse.  

 

En anden faktor end uddannelse, som også påvirker graden af kosmopolitisme hos forbrugerne er  

hvor international byen/miljøet forbrugeren lever i er. Hvor international en by er, afhænger 

blandt andet af antallet af indvandrer og deres efterkommere, som bor i den. Region 

Hovedstaden havde i januar 2011 klart den største andel af indvandrer og deres efterkommere i 

Danmark med ca. 270.000 personer. Region Midtjylland har næst flest med ca. 100.000, mens 

Region Nordjylland har færrest med ca. 35.000
9
. Vi antager med udgangspunkt i det 

ovennævnte, at folk, der har gået i skole i/tæt på København(Region Hovedstaden), som desuden 

også betegnes, som værende den mest kosmopolitiske by i Danmark
10

, er de mindst 

forbrugeretnocentriske i Danmark.  

 

Et andet identitetstræk, som vi finder interessant i forhold til vores undersøgelse er, at de 

studerendes identitet bliver påvirket af, hvilken uddannelse de vælger. Ens identitet bliver koblet 

sammen med det job, som det forventes, at man får, når man er færdiguddannede (Kaufman & 

Feldman 2004). Dermed må det antages, at folk med nøjagtig samme type uddannelse i nogen 

grad minder om hinanden. Baggrunden for denne antagelse er, at man gennemgår samme 

læringsproces, får samme informationer og får ens sociale netværk på studiet og dermed får 

nogenlunde ensartede holdninger og værdier. Samtidig har folk ens forventninger til personer 

med samme type uddannelse, hvilket påvirker identiteten. F.eks. forventer samfundet, at en 

person med en universitetsuddannelse ikke får et arbejde, som fabriksarbejder, frisør, postbud 

etc. (Kaufman & Feldman 2004). 

                                                           
8
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Stat/Tvaergaaende/PDF10/100624_tal_der_taler2009_ny.ashx, Tal der taler 

2009: Uddannelsesnøgletal 2009, Undervisningsministeriets statistikpublikationer nr. 1 - 2010 
9
 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, Befolkning og valg -> Indvandrer og efterkommere, samt 

udenlandske statsborgere -> Folk1 -> Indvandring og efterkommere, 04.05.2011 
10

 http://www.destination360.com/europe/denmark/shopping, Destination360, 03.05.2011 
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2.3.7. Modererende faktorer 

Ligesom i tidligere undersøgelser, har vi også valgt at benytte os af de to modererende faktorer; 

”Opfattet produktnødvendighed” og ”Økonomisk trussel” (Sharma, Shimp & Shin 1995; Ruyter, 

Birgelen & Wetzels 1998).  

2.3.7.1. Opfattet produktnødvendighed 

For at undersøge "opfattet produktnødvendighed" har vi moderniseret spørgsmålene/produkterne 

lidt, så de bedre passer til det danske marked. Dog er det primært de samme produkter, som 

Sharma et al. (1995) benytter i deres undersøgelse. Vi har valgt følgende produkter til 

undersøgelsen: Medicin, køkkenudstyr, smykker, kød, øl, æbler, forsikringer, møbler, modetøj 

og højtalere.   

Forbrugere har forskellige opfattelser af produkters nødvendighed. De kan opfattes som værende 

nødvendige af personlige grunde eller af nationaløkonomiske grunde. Sharma et al. (1995) 

indikerer i deres studier, at forbrugeretnocentrisme er med til at afgøre forbrugerens attitude 

overfor at købe importerede varer, men de skriver også at den opfattede nødvendighed modererer 

effekten af etnocentrisme overfor importerede varer.  Jo mindre et produkt opfattes som værende 

nødvendig i dagligdagen, jo større gennemslagskraft har forbrugeretnocentrisme på opfattelsen 

af importerede varer. Til sammenligning afhænger rollen, som forbrugeretnocentrisme spiller på 

importerede varer også af størrelsen af den opfattede trussel på den økonomiske velfærd som 

importerede varer spiller. Jo større opfattet økonomisk trussel, jo mere forbrugeretnocentrisme.   

2.3.7.2. Økonomisk trussel 

Denne modererende faktor omhandler den trussel som udenlandsk konkurrence udgør for 

forbrugernes personlige og nationale økonomi (Sharma, Shimp & Shin 1995). Når et land 

opfatter sig som værende under angreb eller føler sig truet af udenlandsk konkurrence, så får ”det 

fremmede” en negativ betydning (Polhemus 1988), og etnocentrisme og nationalisme stiger i 

landet. Frygten for at man selv, eller en nær bekendt, skulle miste sit job kan influere 

forbrugernes holdning til import. Når direkte konkurrence om ressourcer eksisterer imellem 

grupper, er det sandsynligt at der opstår fjendskab imod den konkurrerende gruppe. Sherif et al. 

(1961), fandt ikke kun ud af at fjendskabet imod den anden gruppe stiger ved konkurrence, men 

også at solidariteten og samarbejdet internt i gruppen stiger når to grupper konkurrerer og er ved 

sit højeste, når konkurrencen/fjendskabet er størst.  
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Opfattelsen af økonomisk konkurrence imellem værtspopulationen og immigranter er dog ikke 

ualmindelig, og studier i Canada og USA viser, at store dele af befolkningen mener, at 

immigranter tager flere jobs end de skaber og derved reducerer antallet af ledige jobs til en 

etablerede befolkning (Alder & Waldman 1995). I research der er mere relateret til markedet 

antydes det, at mennesker der arbejder i truede industrier, såsom tekstil- og bilbranchen viser 

større etnocentriske tendenser (Shimp & Sharma 1987; Daser & Meriz 1987).  

2.3.8. Cetscale  

Cetscale eller ”Consumer-Etnocentric Tendency Scale” blev skabt af Shimp & Sharma (1987) og 

er blandt andet blevet valideret i Amerika, Tyskland, Frankrig, Japan og Korea. Cetscale er et 

instrument, der måler attituden overfor udenlandske varer (Shankarmahesh 2004) og bruges til, 

at analysere hvorfor nogle forbrugere har præference for indenlandsk producerede produkter 

frem for udenlandsk producerede varer, selv om de udenlandske varer skulle være billigere og 

deres kvalitet bedre (Balabanis et al. 2001). Ifølge Luque-Martinez et al. (2000) er Cetscale, der 

bruger Country-of-Origin som en af de forklarende variabler, et nyttigt værktøj til at analysere 

forbrugerattituden, adfærden og fremtidig købsintention med henblik på udenlandske og 

indenlandske produkter, hvorfor vi også mener, at vi kan bruge denne skala i vores undersøgelser 

og komme frem til nogle brugbare ledelsesmæssige værktøjer i slutningen af vores afhandling. 

Cetscale og de andre forklarende skalaer, kan findes i vores spørgeskema (Bilag 1) 

2.4. Hypoteser 
De opstillede hypoteser skal sammen med den relevante teori og indsamlede data være med til at 

besvare vores problemstilling. På baggrund af Sharma´s et al. (1995) ovenstående ”Conceptual 

Model”, opstilles følgende hypoteser: 

2.4.1. Hypotese 1 – Kulturel åbenhed 

Xenophobia og folks attitude overfor udlændinge danner baggrund for begrebet kulturelåbenhed. 

Xenophobia er, som tidligere nævnt, frygt eller en negativ attitude overfor individer eller 

grupper, der opfattes forskelligt fra ens egen gruppe, hvilket tidligere er blevet behandlet som en 

logisk form for etnocentrisk tankegang. Folks attitude overfor udlændinge sker f.eks. igennem 

kontakt med turister. Turister der kommer fra et bestemt land, kan have en social effekt på 

evalueringen af produkter fra dette land. Ud fra dette har vi udarbejdet følgende hypotese:    
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Kulturel åbenhed-H1: Der forventes at være en negativ korrelation imellem 

forbrugeretnocentrisme og kulturel åbenhed. De forbrugere der er mere åbne og familiære med 

udenlandske kulturer, forventes at vise færre etnocentriske tendenser, sammenlignet med dem, 

der er mindre åbne.    

 

Til at besvare denne hypotese har vi opstillet syv spørgsmål i spørgeskemaet. Spørgsmål Q20, 

Q21, Q23, Q25 og Q26 handler om xenophobia, mens Q22 og Q24 afdækker begrebet attituden 

overfor udlændinge. De er udarbejdet på baggrund af Ruyter et al. (1998), Altintas et al. (2007) 

og De Master et al. (2000). 

Q19: Jeg vil gerne have mulighed for at møde mennesker fra andre lande  

Q20: Jeg er åbensindet overfor udlændinge og deres vaner  

Q21: Turisme påvirker samfundet i en positiv retning  

Q22: Jeg frygter ikke at den danske kultur bliver skadet af stigende indvandring 

Q23: Jeg elsker at rejse og møde fremmede kulturer  

Q24: Jeg mener ikke udlændinge har skylden for de sociale problemer i Danmark  

Q25: Jeg synes ikke at Danmark skal trække sig ud af EU 

2.4.2. Hypotese 2 - Kollektivisme / Individualisme  

Danmark ligger højt på Hofstedes liste over individuelle lande, hvorfor det antages, at Danmark 

er et relativt individualistisk samfund. Individualistiske personer vil have mindre etnocentriske 

tendenser end kollektivistiske, da de primært handler til egen fordel frem for gruppens, hvorfor 

vi har opstillet følgende hypoteser: 

Kollektivisme/ Individualisme – H2: Korrelationen mellem kollektivisme og etnocentrisme 

forventes at være positiv, da personer med kollektivistiske mål, fremviser flere etnocentriske 

tendenser end dem med individualistiske mål.  

Til at besvare ovenstående hypoteser og operationalisere begrebet kollektivisme, har vi oversat 

følgende spørgsmål fra (Hui et al. 1994).  

Kolleger 
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Q1: Hvis en kollega eller medstuderende gør dig en tjeneste, skal denne tjeneste gengældes 

Q2: Når jeg er iblandt mine kollegaer eller medstuderende, laver jeg ikke mine egne ting uden at 

tage hensyn til dem omkring mig  

Q3: Der er alt at vinde og intet at tabe ved at kollegaer eller medstuderende går sammen i 

grupper og hjælper hinanden  

Q4: Mine kollegaer eller medstuderendes assistance er nødvendig for at jeg præsterer godt på 

jobbet eller studiet  

Q5: Jeg hjælper en kollega eller medstuderende hvis vedkommende beder mig om et lån til at 

betale husholdnings regninger  

Forældre 

Q6: Jeg har samme religiøse overbevisning som mine forældre  

Q7: Mine forældre må godt låne min bil (hvis jeg har en). Lige meget om de er gode bilister eller 

ej  

Q8: Hvis barnet vinder en nobelpris, bør forældrene være stolte  

Q9: Teenagere bør lytte til forældrenes råd omkring dating  

Q10: Børn bør blive beærede hvis forældrene modtager en pris af staten eller kongehuset for 

deres bidrag og service til samfundet  

Q11: Unge bør tage forældrenes råd med i deres overvejelser, når der laves uddannelses- og 

karriereplaner  

2.4.3. Hypotese 3 – Konservatisme 

Konservative værdsætter generelt traditioner og er imod ændringer i hverdagen, og Sharma et al. 

(1995) fandt i deres undersøgelser ud af at der er en positiv relation imellem konservatisme og 

etnocentrisme, hvorfor vi har opstillet følgende hypotese: 

Konservatisme – H3: Der forventes at være en positiv korrelation imellem etnocentrisme og 

konservatisme 

Teorien bag konservatisme er operationaliseret i nedenstående spørgsmål, og spørger ind til 

graden af konservatisme hos vores respondenter. Spørgsmålene er hentet fra en artikel af Ray 

(1983), der målte konservatisme blandt den amerikanske befolkning. 

Q32: Salg af erotisk og ophidsende litteratur burde forbydes 
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Q33: Folk der gerne vil have flere penge bør arbejde hårdere, i stedet for at få pengene fra staten 

på den ene eller anden måde  

Q:34: Skolebørn bør have masser af disciplin og respekt  

Q: 35: Folk der ikke viser respekt overfor Dannebrog og det danske kongehus bør straffes for det  

2.4.4. Hypotese 4 – Patriotisme 

Ifølge Adorno et al. (1950); Catton (1960); Sumner (1906) er patriotisme relateret til 

etnocentrisme, hvorfor vi også antager, at der er en relation til patriotisme og 

forbrugeretnocentrisme i Danmark. Hvis graden af patriotisme er høj, vil forbrugeren købe 

indenlandsk producerede varer og være i den tro at vedkommende beskytter den nationale 

økonomi, hvorfor vi har opstillet følgende hypotese:  

Patriotisme – H4: Der forventes at være en positiv relation imellem forbruger patriotisme og 

forbrugeretnocentriske tendenser.  

Til at operationalisere teorien bag patriotisme har vi opstillet følgende spørgsmål, som vi har fra 

følgende artikler Ruyter et al. (1998); Balabanis et al. (2001); Schatz et al. (1999); Blank et al. 

(2003). 

Q:26: Patriotisme og loyalitet er de første og vigtigste egenskaber for en god borger  

Q27: Mennesker i store dele af verden er måske i nød, men det vil være en fejl at tillade øget 

indvandring til Danmark  

Q28: Jeg er stolt over at være dansker  

Q29: Hvis du elsker Danmark, skal du gøre opmærksom på landets problemer og arbejde på at 

forbedre dem  

Q30: Hvis jeg kritiserer Danmark, gør jeg det af kærlighed for mit land  

Q31: Jeg modsætter mig nogle danske politiske tiltag, fordi jeg holder af mit land og vil forbedre 

det  

2.4.5. Hypotese 5 – Alder 

Ældre mennesker har en tendens til at vise mere patriotiske, konservative og etnocentriske 

tendenser end unge. Tidligere undersøgelser har konkluderet at denne sammenhæng er reel, 



37 
 

hvorfor det det antages, at der også er en sammenhæng mellem alder og forbrugeretnocentrisme i 

Danmark. Derfor har vi opstillet følgende hypotese: 

Alder – H5: Forbrugeretnocentriske tendenser forventes at stige med alderen     

Til at undersøge sammenhængen mellem alder og forbrugeretnocentrisme har vi spurgt om 

respondenternes alder, som vi har inddelt i samme grupper som Danmarks Statistik, hvilket gør 

det muligt at sammenligne vores fund, med deres data.  

Q85: Alder  

2.4.6. Hypotese 6 – Køn 

Sharma et al. (1995) skrev, at der er større sandsynlighed for, at kvinder viser etnocentriske 

tendenser end mænd, og Balabanis et al. (2001) skrev at køn spiller en rolle mht. etnocentrisme i 

Tyrkiet, hvorfor det antages, at der er lignende tendenser i Danmark. Flere artikler nævner, at 

kvinder er mere konservative, patriotiske og ”gruppe-mindede” end mænd, hvorfor vi har 

opstillet følgende hypoteser:  

Køn – H6: Kvinder forventes, at vise flere etnocentriske tendenser end mænd.  

Q86: Køn 

2.4.7. Hypotese 7 – Indkomst 

Tidligere studier beretter om en sammenhæng imellem indkomst og forbrugeretnocentrisme. 

Forbrugere med høj indkomst skulle generelt vise betydeligt færre etnocentriske tendenser end 

forbrugere med lav indkomst, hvorfor vi har opstillet følgende hypotese: 

Indkomst – H7: Korrelationen imellem indkomstniveauet og forbrugeretnocentriske tendenser 

forventes at være negativ. 

Q84: Årsindkomst 

2.4.8. Hypotese 8,9,10 – Uddannelse 

Som tidligere nævnt er uddannelse den faktor som vi vil gå mest i dybden med. Udenlandske 

undersøgelser viser, at uddannelsesniveauet har stor betydning for forbrugeretnocentrisme, og 

folk med et højt uddannelsesniveau generelt udviser signifikant færre etnocentriske tendenser 

end forbrugere med et lavt uddannelsesniveau. Vi finder det derfor interessant, at undersøge om 

det også er tilfældet i Danmark. Typen af uddannelse antages også at have indflydelse på, hvor 

forbrugeretnocentrisk folk er, og derfor vil vi også teste denne sammenhæng. Den tredje og 
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sidste faktor vedrørende uddannelse, som vi vil teste er om uddannelsens geografiske placering 

påvirker graden af forbrugeretnocentrisme. Teori på området underbygger denne antagelse, men 

sammenhængen er aldrig blevet testet. 

For at teste de ovennævnte tre antagelser opstiller vi følgende hypoteser: 

Udd. – H8: Korrelationen imellem uddannelsesniveau og forbrugeretnocentrisme forventes at 

være negativ.  

Udd. – H9: Der forventes at være en forskel på de forskellige uddannelsesretninger og graden af 

forbrugeretnocentriske tendenser. 

Udd. – H10: Uddannelsens geografiske placering påvirker graden af forbrugeretnocentrisme. 

Til at undersøge dette har vi opstillet alle de uddannelsesretninger, som Danmarks Statistik har 

tal på. Lige fra folkeskolen til forskeruddannelse. Derudover spørger vi også til, hvor folk rent 

geografisk har taget deres uddannelser, og hvor lang tid de sammenlagt har gået i skole. 

 

Q72 til Q82 i spørgeskemaet omhandler uddannelse.   

2.4.9. Hypotese 11 – Opfattet produktnødvendighed 

Sharma et al. (1995), skriver i deres undersøgelse at forbrugeretnocentrisme er en afgørende 

faktor mht. attituden overfor importerede varer, men også at den opfattede nødvendighed er 

afgørende. Jo højere et produkt opfattes som værende nødvendigt for at opretholde en normal 

hverdag, jo mindre er de etnocentriske tendenser, hvorfor følgende hypoteser ser ud som 

følgende:  

Opfattet produktnødvendighed - H11: Den indvirkning som etnocentriske tendenser har på 

attituden overfor importerede produkter, forventes at blive modereret af opfattede 

produktnødvendighed. Der bør derfor være større etnocentriske tendenser, overfor produkter der 

opfattes som værende relativt unødvendige.  

Q53 til Q71 spørger ind til hvordan respondenterne vurderer nødvendigheden af produkterne, og 

om hvorvidt Danmark bør importere dem.  

2.4.10. Hypotese 12 – Økonomiske trussel 

Den økonomiske trussel omhandler den fare, som den udenlandsk konkurrence udgør for 

forbrugerens personlige og nationale økonomi. Det er også frygten for at en nær bekendt eller en 
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selv skulle miste sit job pga. udenlandsk konkurrence, hvilket kan have en indflydelse på 

forbrugerens holdning til import, opstilles følgende hypotese:  

Økonomisk trussel - H12: Der er en større relation imellem forbrugeretnocentriske tendenser og 

negative attituder overfor importerede varer, når forbrugerne føler sig truet af udenlandsk 

konkurrence, enten på et nationalt eller personligt niveau.   

Følgende spørgsmål skal afdække respondenternes holdning til importerede varer og opfattede 

økonomiske trussel. Spørgsmålene er fundet og oversat fra artiklerne Ruyter et al. (1998); 

Sharma et al. (1995); og finans.tv2.dk
11

. 

Q12: Jobsikkerheden for mit nuværende job er stærkt influeret af udenlandske konkurrenter  

Q13: Økonomiske problemer hos danske virksomheder skyldes hovedsageligt store udenlandske 

konkurrenter  

Q14: Den nuværende økonomiske krise skyldes høj udenlandsk konkurrence  

Q:15: Den stigende oliepris har indflydelse på min privatøkonomi  

Q16: Outsourcing af danske arbejdspladser til udlandet, skader den danske nationaløkonomi  

Q17: Den globale finanskrise har gjort jobsikkerheden mindre  

Q18: Den nuværende arbejdsløshed i Danmark skyldes den omfattende mængde af udenlandsk 

konkurrence. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
11

 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/h%C3%B8j-oliepris-koster-dig-dyrt/?id=37572421, Ritzau, 22.02.2011 
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3. Kapitel - Metodeovervejelse 
 

3.1. Indledning 
De følgende afsnit omhandler vores metodevalg. Her behandles først den kvantitative metode, 

der omhandler vores brede spørgeskemaundersøgelse, og dernæst den kvalitative undersøgelse, 

der skal undersøge, hvorfor tendenserne ser ud som de gør. I disse afsnit beskrives fordelene og 

ulemperne også ved disse metodevalg.  

Metoden danner grundlag for dataindsamlingen, hvorfor vi har valgt den metode, som vi mener, 

fremskaffer de mest relevante data til besvarelsen af vores problemformulering.  Dog er det ikke 

kun problemformuleringen vi har taget udgangspunkt i, ved valget af metode, også den valgte 

teori har betydning for det mest hensigtsmæssige metodevalg.  

Som tidligere nævnt i vores afgrænsning har vi ikke haft ubegrænsede ressourcer til rådighed, 

hvorfor dette også er taget i betragtning ved vores metodevalg.  

3.2. Den kvantitative metode 
Definitionen af kvantitativt research, er en struktureret, deskriptiv metode, baseret på en stor 

stikprøve, der skal kvantificere data og skal danne baggrunden for en statistisk analyse (Malhotra 

et al. 2007). 

3.2.1. Struktur  

Vi har i vores kvantitative undersøgelse valgt, at benytte os af den deskriptive strukturerede 

dataindsamlings metode, hvilket er et formelt spørgeskema, hvor spørgsmålene besvares i en 

forudbestemt orden (Malhotra & Birks 2007, s. 266). Spørgsmålene vi har opstillet er ”faste-svar 

alternative spørgsmål”, der kræver at respondenterne vælger, ud fra et forudbestemt sæt af svar. 

Der findes overordnet fire skalaniveauer: nominal, ordinal, interval og ratio (Jensen & Knudsen 

2009, s. 16). Med ratioskalaen som højeste skalaniveau og nominalskalaen som laveste 

skalaniveau, er det kendetegnende, at et højere skalaniveau giver flere analysemuligheder. 

Ordinalskalaen og nominalskalaen er kategoriskalaer, der ikke opfylder forudsætningerne for, at 

man kan beregne standardafvigelse og gennemsnit, som udgør grundstenene i flere dataanalyser. 

Ratio- og intervalskalaen er såkaldte metriske skalaer, hvor talværdierne kan anvendes til en 

længere række dataanalyser, som ikke er muligt ud fra ordinal- og nominalskalaer. Alle fire 
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skalaer er anvendt i udarbejdelsen af vores spørgeskema. Vi har dog primært benyttet os af en 7-

punkts Likert-skala (Malhotra & Birks 2007, s. 348-350) til de fleste spørgsmål med undtagelse 

af de demografiske faktorer. Den spænder fra meget uenig til meget enig. Likert-skalaen har 

blandt andet de fordele, at den er nem at lave og administrere og respondenterne opfanger hurtigt 

hvordan den bruges, hvorfor den blandt andet er god til internet undersøgelser. Den største 

ulempe ved Likert-skalaen er, at det tager lang tid for respondenterne at udfylde skemaet, da de 

skal læse og reflektere over alle spørgsmålene.   

Et eksempel på et spørgsmål ser ud som følgende: 

Q19: Den nuværende arbejdsløshed i Danmark skyldes den omfattende mængde af udenlandsk 

konkurrence: 

Meget 

uenig 

 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Denne undersøgelsesmetode har flere fordele. Først og fremmest er spørgeskemaet forholdsvist 

simpelt at administrere. Dernæst gør de begrænsede svarmuligheder til de alternative spørgsmål, 

at den indsamlede data er konsistent, og der derved tilstræbes en høj reliabilitet i undersøgelsen. 

Brugen af de ”faste-svar” spørgsmål reducerer udsvingene i resultaterne som kan forekomme ved 

forskellige interviewere. Til sidst er analysen og fortolkningen af den indsamlede data 

forholdsvis simpel.  

3.2.1.1. Ulemper 

En ulempe ved denne metode er, at respondenterne muligvis ikke er i stand til eller er villige til 

at give de ønskede informationer. For eksempel er respondenterne måske ikke bevidste om deres 

motiver for at vælge specifikke brands, eller hvorfor de vælger at handle i bestemte butikker. 

Derfor er de muligvis ikke er i stand til at give et korrekt svar omkring deres købsmotiv. 

Ligeledes er respondenter ikke altid villige til at udlevere informationer omkring dem selv, hvis 

de anser dem som værende følsomme eller personlige. Derudover kan strukturerede og ”faste-

svar” spørgsmål resultere i tab af validitet for visse type data, såsom følelser og holdninger, 

hvorfor vi efterfølgende vil lave kvalitative interviews med nogle udvalgte respondenter.  
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Det er heller ikke nemt, at formulere spørgsmålene i et kvantitativt spørgeskema. Undersøgelsen 

kan hurtigt blive farvet af dem der researcher og udarbejder spørgsmålene og kan derfor pålægge 

researchernes sprog og logik til respondenterne. Derfor skal der tages højde for disse ting, når 

spørgsmålene udfærdiges, men da vi har benyttet os af spørgsmål der tidligere har været testet af 

flere forfattere, mener vi, at spørgsmålene er meningsfulde og valide for de potentielle 

respondenter. Det udarbejdede spørgeskema består af 87 spørgsmål, hvilket betød at vores 

respondenter skulle tage stilling til mange ting. Det har muligvis øget risikoen for, at nogle 

respondenter har givet op undervejs. Desuden er der givetvis nogle respondenter, som ikke har 

været villige til, at bruge mentale ressourcer på alle spørgsmål og derfor har svaret tilfældigt. 

Begge ulemper kan i sidste ende være med til, at skade validiteten af vores undersøgelse. Men vi 

valgte at benytte de 87 spørgsmål, så vi nemmere kunne sammenligne vores resultater med 

tidligere undersøgelser af andre forfattere, og derved uddrage tværkulturelle antagelser. 

3.2.2. Indsamlingsmetode   

Spørgeskemaundersøgelser bliver generelt udført på fire forskellige større måder. (Malhotra & 

Birks 2007, s. 267)  

1. Telefon interviews 

2. Personlige interviews 

3. Brev interviews 

4. Elektroniske interviews 

Den indsamlingsmetode vi har valgt at benytte os af er elektroniske interviews, der består af: 

(Malhotra & Birks 2007, s. 273) 

 Internettet 

 E-mails 

I denne kategori har vi valgt at benytte os af en Internetundersøgelse, da vi mener, at der er for 

mange begrænsninger ved e-mails. Et e-mailspørgeskema kan fremstå som værende uinteressant 

og kedeligt. På grund af de tekniske begrænsninger der er ved de fleste e-mails, kan man ikke 

programmere et spørgeskema til at skippe visse spørgsmål, og det er også muligt at svare både 

”ja” og ”nej” til spørgsmål, hvorfor grundigere instruktioner er påkrævet. Et andet problem ved 

emails, er at de ofte kan blive stoppet af spam-filtre. 
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Ved internetundersøgelser kan respondenter indsamles via mails, databaser, telefoner og 

lignende. Vi har primært benyttet os af mails og personlige kontakter, hvor respondenterne er 

blevet bedt om at besøge en web-adresse via et link for at deltage i vores undersøgelse. Vi har 

benyttet os af hjemmesiden www.survey4u.dk, der tilbyder gratis spørgeskemaundersøgelser til 

studerende. Dog har det faktum at det var gratis, også givet en række udfordringer og 

begrænsninger.  

I modsætning til e-mailundersøgelser, benytter Web- og Internetundersøgelser HTML, 

”hypertext markup language”, der gør det muligt at fremstille knapper, tjekbokse og 

dataindtastningsfelter, der blandt andet forhindrer respondenter fra at vælge mere end et svar de 

steder dét er tilsigtet. Det er også muligt på nogle hjemmesider at fremstille spørgeskemaet, så 

det hopper frem til bestemte spørgsmål, afhængigt af det forrige spørgsmål. Der er flere fordele 

ved Internet-undersøgelser (Malhotra & Birks 2007, s. 274). I modsætning til breve, skal en 

Internet-undersøgelse ikke pakkes, sendes t/r og derefter indtastes, hvilket sparer mange 

ressourcer. Af samme årsag er det også væsentligere billigere, da der ikke skal printes og 

frankeres for at sende det frem til respondenterne. Det er i nogle spørgeskemaer muligt at 

fremstille et flot grafisk layout, så det fanger respondenternes interesse og giver en ønsket 

reaktion, dog er dette ikke tilfældet i vores spørgeskema. Derudover har Internetspørgeskemaer 

fordelene ved at være konsistente, da interviewerens bias ikke er gældende.  

3.2.2.1. Ulemper 

Dog er der også visse ulemper ved Internet-undersøgelser (Malhotra & Birks 2007, s. 275). Man 

kan have en nogenlunde idé om, hvilke respondenter man sender til, men der kan opstå 

problemer med nøjagtigheden, udbredelsen og midlerne til at klassificere den ønskede 

målgruppe. Vores sociale omkreds er primært i gruppen 25-29 år, der er bosiddende i 

københavnsområdet, hvorfor vi antager at størstedelen af vores respondenter vil være i denne 

kategori. Ved elektroniske spørgeskemaer kan der opstå tekniske problemer. Afhængig af den 

software og hardware, som respondenten benytter, kan der opstå problemer, så spørgeskemaet 

ikke vises efter hensigten, og derfor ikke kan udfylde det korrekt. Men vi har åbnet skemaet på 

flere computere, hvor det så ordentligt ud, så dette burde ikke volde os problemer. I nogle lande 

er det ikke alle husstande, der har adgang til internettet, hvorfor det kan være svært at nå de 
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ønskede respondenter, dog har 86 %
12

 af de danske husstande adgang til internettet, hvorfor det 

ikke er noget problem.  

3.2.2.2. Pilottest 

Vi foretog en række pilottests inden vi sendte det endelige spørgeskema ud, for at fange 

eventuelle stavefejl, misforståelser og for at få en samlet tid for udfyldelsen. Vi endte med at 

estimere, at det tog 15-20 minutter for vores respondenter at tage stilling til spørgsmålene og 

udfylde det.  

3.2.3. Det positivistiske paradigme 

I det positivistiske paradigme, der omfatter kvantitativ research, er der én objektiv sandhed 

(Malhotra et al. 2007, s. 158-159). Sandheden er derude, og det er bare et spørgsmål om at finde 

den mest effektive og objektive metode til at samle informationer omkring denne sandhed. Det 

positivistiske paradigme anser respondenterne som objekter, der skal måles på en ensformig 

måde og uafhængigt af hinanden. Positivisten gør også mest muligt ud af at distancere sig fra 

egne værdier, for at undgå interviewer bias. Her måles respondenterne ud fra et teoretisk og 

statistisk grundlag, da researcherne er ikke i direkte kontakt med deltagerne. Ligeledes er sproget 

i dette paradigme konsistent og uden bias, og forsøges at gøres så formelt og upersonligt som 

muligt. Dog vil det aldrig kunne lade sig gøre, som det antages i det positivistiske paradigme at 

være 100 % objektiv ved spørgeskemaundersøgelser, da der altid vil opstå lidt interviewer bias.  

3.3. Kvalitative interviews 
Definitionen af kvalitativ research er, at det er en ustruktureret, eksplorativ metode, baseret på 

små prøver, der skal danne indsigt og skabe forståelse om den konkrete problemstilling 

(Malhotra et al. 2007, s. 152).  

Kvalitative undersøgelser spiller en stor rolle, i marketing beslutningsprocessen, primært som et 

sonderende design, men også som et deskriptivt design. Vi vil benytte kvalitative interviews til at 

undersøge, hvorfor der er de tendenser blandt vores respondenter, som vores kvalitative 

undersøgelse gerne skulle vise, der er. Kvalitative teknikker udgør ofte det sidste vigtige skridt i 

et research-design, da store undersøgelser ofte ikke viser de underliggende grunde for fundene. 

Kvalitativ research omfatter flere metoder, der kan bruges på en fleksibel måde for, at få 

                                                           
12

 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2009/NR273.pdf, Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 2009, 

26.11.2009, s. 2.  
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deltagerne til at reflektere over og udtrykke deres holdninger eller at observere deres adfærd. 

Undersøgelsen skal indkapsle den adfærd, erfaring og følelse hos deltagerne under deres 

omstædigheder og deres kontekst..  

3.3.1. Interview teknik 

Vi vil lade os inspirere af en kvalitativ teknik udarbejdet af Zaltman & Coulter (1995). 

Teknikken er kaldet Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). Den er designet til at 

opdage den mentale model der driver forbrugerens tanker og adfærd, og karakteriserer dette ved 

at bruge metaforer. Ved denne teknik skal respondenten medbringe billeder der repræsenterer 

deres tanker og adfærd omkring emnet, og derved opbygges interviewet omkring metaforerne 

ved disse billeder. Zaltman & Coulter (1995), har opstillet følgende syv præmisser for at benytte 

denne teknik: 

1. Mest kommunikation er non-verbal 

2. Tanker opstår som billeder 

3. Metaforer er en essentiel enhed af tanker 

4. Billeder sanses som metaforer 

5. Den mentale model repræsenterer historier 

6. Dybere tanker kan dukke op og blive tilgængelige‟ 

7. Kombinationen af fornuft og følelser. 

Den første præmis for at bruge denne teknik er, at mindst to/tredjedele af al social mening er 

udvekslet nonverbalt (Zaltman 1996), og at de fleste stimuli der når hjernen i hverdagen, er 

visuelle. Den anden præmis er at tanker opstår som nonverbale billeder i sindet, hvorfor det er 

vigtigt at respondenten kan præsentere sine tanker omkring danske/udenlandske produkter på en 

visuel måde.  

Tredje og fjerde præmis er, at metaforer er nøglemekanismen til at opdage forbrugerens tanker, 

følelser og forstå adfærden. Metaforer bruges ikke kun til at udtrykke og gemme tanker, men de 

skaber og former også tanker. Derved kan intervieweren lærer noget om respondentens tanker og 

adfærd, ved at ligge mærke til de metaforer, som respondenten kommer med, når han/hun 

beskriver sine billeder.  



46 
 

Femte præmis er, at historier er metaforer for viden, der ofte beskriver ens beslutningsproces, 

hvorfor visse metaforer er vigtige kilder til indsigt i forbrugerens adfærd. Sjette præmis er, at alle 

forbrugere har relevante bevidste og ubevidste tanker, som de skal have hjælp til at finde, men 

som de gerne vil dele når de er kommet frem. Syvende præmis er, at beslutningstagen afhænger 

af lige store dele af følelser og fornuft (Zaltman 1996), hvilket vil sige, at der ikke er en af disse 

to faktorer, der vægter højere end en anden når tankerne kommer op til overfladen.  

Der er flere rationaler for at benytte sig af kvalitative interviews (Malhotra et al. 2007, s. 154-

155). Hvis en deltager er uvillig til at give svar eller sande svar omkring spørgsmål, som de føler 

krænkende, provokerende eller for invaderende af deres privatliv, kan det rette miljø og 

tillidsbånd, skabt af intervieweren, give grundlag for en mere valid undersøgelse. Deltagerne kan 

dog muligvis ikke give korrekte svar til spørgsmål, der henvender sig til underbevidste 

handlinger. De værdier, følelsesmæssige drivere og motivationer kan være skjult af 

rationalisering og andre ego forsvar, hvorfor det ikke altid er nemt, at få de rigtige svar fra 

deltageren. Ved at "trykke på de rigtige knapper" i respondentens underbevidsthed, kan 

interviewet tage en drejning og udvikle sig, så respondenten tænker mere over de 

købsbeslutninger vedkommende tager, og derfor bedre kan svare på spørgsmålene. Ligesom 

underbevidste handlinger kan komplekse beslutninger også være svære at indfange ved 

strukturerede spørgsmål. For eksempel kan respondenterne muligvis godt være i stand til at sige, 

hvilke danske varer de har præferencer for, men muligvis ikke hvorfor de har disse præferencer.  

Kvalitative interviews kan også give en holistisk dimension, der skaber et mere 

sammenhængende og komplet billede af konteksten hvoraf deltagerne tager en købsbeslutning. 

Det kan hjælpe os researchere med at opdage relationen imellem forskellige komponenter i 

undersøgelsen som vi f.eks. ikke selv havde set. Det er nemmere i et kvalitativt interview at 

genskabe hele oplevelsen ved købet.  

3.3.1. Kvalitativt paradigme 

Der findes generelt to overordnede paradigmer som anvendes i markedsundersøgelser; det 

positivistiske paradigme og det interpretivistiske paradigme (Malhotra et al. 2007, s. 157-161). 

Det positivistiske bruges til kvantitative undersøgelser, og i den kvalitative del bruges det 

interpretivistiske paradigme.  
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3.3.1.2. Interpretivistisk paradigme 

Det interpretivistiske paradigme påpeger den dynamiske, deltager-skabte og udviklende natur 

ved virkeligheden og antager, at der ikke kun findes én virkelighed, men flere, da der er et bredt 

spektrum af opfattelser af virkeligheden eller sociale begivenheder. I det positivistiske paradigme 

anses respondenterne som et objekt, der skal måles på fælles vis, hvorimod man i det 

interpretivistiske ser deltagerne som ligeværdige, når man søger efter den rette kontekst, 

observering og spørgsmål og man tilpasser sig den individuelle respondent (Malhotra et al. 2007, 

s. 159). Den interpretivistiske interviewer erkender at personens værdier har indflydelse på 

hvordan spørgsmålene bliver stillet, præsenteret og fortolket (Malhotra et al. 2007, s. 159). 

Derfor skal intervieweren tage højde for denne bias, og ikke lade sine egne værdier skinne for 

meget igennem. For at få konsistente svar der ikke er påvirket af interviewer bias, skal sproget 

der anvendes i interviewene være ensartet. Interview sproget kan dog godt ændre sig fra hver 

deltager, og udvikle sig i forskellige retninger, da intervieweren kan lære mere omkring emnet og 

deltageren.  

3.3.2. Kvalitative metoder 

Der findes flere kvalitative metoder når der skal laves kvalitativ research. Der er dybde- & duo-

interviews, extended groups, fokus grupper, minigrupper, workshops, udviklingsværksteder og 

observation
13

.   

Fordelene ved kvalitative metoder er flere
14

. Der er stor fleksibilitet i undersøgelsesdesignet ”den 

kvalitative vidensspiral”. Der opstår synergi og gruppedynamik, hvilket leder til mere viden, og 

snowballing og inspiration fra de andre deltagere. Derudover kommer der fund, der ofte bliver 

skabt af deltagerspørgsmål. Dog er der også ulemper ved de kvalitative metoder
15

. Kvalitative 

undersøgelser består af relativt små samples, hvorfor de ikke er statistisk repræsentative. Der er 

interviewer bias, og interviewet er baseret på høj grad af empati og dialogisk samspil mellem 

interviewer og informant. Derudover er der også flertydigt datamateriale, hvilket kræver 

kvalificeret fortolkning.   
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 Slide 13, Noter fra tirsdag den 10.11.2009 nr.1, Undervisningsnoter 09/10, 04/EF21 Markedsanalyse  
14

 Slide 36, Noter fra tirsdag den 10.11.2009 nr.1, Undervisningsnoter 09/10, 04/EF21 Markedsanalyse 
15

 Slide 37, Noter fra tirsdag den 10.11.2009 nr.1, Undervisningsnoter 09/10, 04/EF21 Markedsanalyse  
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3.3.2.1. Enkelt- og gruppeinterviews 

Der kan argumenteres for og imod anvendelsen af enkelt- og gruppeinterviews, da formålet ved 

undersøgelsen er, at finde årsagerne til de tendenser, som vores kvantitative undersøgelse viser, 

men vi finder enkeltinterviews som værende mest hensigtsmæssige, da vi skal have detaljeret 

forståelse af en kompliceret adfærd. Der er flere fordele ved dybdeinterviews (Malhotra et al. 

2007, s. 211). Det er nemmere at afdække en dybere indsigt ved dybdeinterviews sammenlignet 

med fokusgrupper. Man kan nemmere koncentrere sig om det interessante og velinformerede 

individ, end man kan i en fokusgruppe. Spørgsmålene man stiller i et dybdeinterview er også 

rettet direkte til individet, hvorimod det ofte kan være svært ved gruppeinterviews, at finde ud af 

hvilken deltager der har svaret hvad.  

Nogle deltagere i en fokusgruppe kan også være mere passive, så man ikke får den samme 

udveksling af informationer, da der kan opstå et socialt pres i en fokusgruppe. Derfor er 

dybdeinterviews mere ideelle til følsomme spørgsmål. Derudover er der også den simple årsag at 

enkelt interviews er nemmere at arrangere og administrere. Det involvere færre parter og 

intervieweren kan tage hen til respondenten, så man ikke besværer vedkommende mere end højst 

nødvendigt. Individuelle dybdeinterviews udføres typisk i hjemmet, hvor der er større 

fortrolighed og inderlighed og de varer typisk i omegnen af 30-60 minutter, hvilket vi også 

regner med at bruge
16

.  

3.3.2.2. Udvælgelse af  respondenter 

Respondenterne til vores kvalitative research, finder vi via de respondenter der viser den adfærd 

som vi mener, er interessant at undersøge. De skal skabe indsigt, forståelse og ny viden omkring 

de ukendte dimensioner som det kvalitative spørgeskema muligvis ikke har omfattet. Vores 

stikprøve vil bestå af mellem 6-10 respondenter, der går ind under nogle forskellige kriterier der 

matcher vores hypoteser og problemstillinger. I kvalitativ research består stikprøven generelt af 

et lille antal af i statistisk forstand ikke repræsentative respondenter (n=1-50)
17

. Der findes 

umiddelbart ikke et bestemt antal respondenter der er det korrekte ved kvalitativ analyse, så vi 

udfører det antal, som vi mener, er passende og fyldestgørende.  
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 Slide 33, Noter fra tirsdag den 10.11.2009 nr.1, Undervisningsnoter 09/10, 04/EF21 Markedsanalyse  
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 Slide 12, Noter fra tirsdag den 10.11.2009 nr.1, Undervisningsnoter 09/10, 04/EF21 Markedsanalyse 
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3.3.3. Spørgeramme 

Ud fra vores fund i den kvalitative analyse og vores litteratur review udarbejder vi en 

spørgeramme til vores interviews (bilag 2). Spørgerammen skal hjælpe intervieweren med at 

bevare fokus, så vi får stillet relevante spørgsmål i forhold til vores problemstilling, og sikrer at 

alle emner bliver dækket
18

. Spørgerammen skal også hjælpe med at sikre et godt og pædagogisk 

flow i interviewet, og en semi-struktureret spørgeform skal danne flere indgangsvinkler til 

samme emne, så vi er sikre på, at vi får dækket alle emner, med mange åbne spørgsmål. 

Spørgerammen følges nødvendigvis ikke slavisk, men den skal hjælpe med at holde interviewet i 

rette spor og sørge for, at det ikke går i stå. Ved følsomme emner kan vi i spørgerammen gøre 

brug af projektive/psykologiske teknikker. Projektiv teknik er en ustruktureret og indirekte form 

for spørgsmål, der opfordrer deltagerne til at projektere deres underliggende motivationer, 

holdninger, attituder og følelser omkring emnet (Malhotra et al. 2007, s. 217). Balancen i 

interviewet skal foregå på respondentens præmisser, men med styring så alle aspekter bliver 

dækket. 
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4. Kapitel - Analyse af spørgeskemaer 
 

4.1.  Dataindsamling 
Vi udsendte vores spørgeskemaer i midten af marts måned 2011 og stoppede indsamlingen ca. 

halvanden måned efter (ultimo April 2011). På det tidspunkt havde vi modtaget 287 besvarelser, 

hvilket vi fandt tilfredsstillende i forhold til blandt andet spørgeskemaets længde (besvarelsestid 

på 15-20 min.). Efterfølgende har vi undersøgt respondenternes besvarelser og frasorteret 22 af 

dem. Dermed er vi endt op med 265 brugbare besvarelser. Der er flere grunde til, at vi har 

fravalgt besvarelser. Det har både at gøre med fejl i den ren tekniske del af indsamlingsmetoden 

og fejl/mangler fra respondenternes side. Fejl i teknikken (hjemmesiden) har gjort, at vi har 

modtaget en del dubletter. Det vil sige, at vi har modtaget nogle af besvarelser flere gange og 

dermed været nødt til, at slette dem. Ser vi bort fra det tekniske problem, så har vi været 

nødsaget til, at fravælge nogle respondenter, da de har svaret på for få af spørgsmålene. De er 

blevet fravalgt ud fra en 10 % grænse. De skal altså som minimum have svaret på 78 ud af 87 

spørgsmål. Hvis ikke dette var tilfældet, mente vi, at der var for stor usikkerhed i forhold til 

respondentens holdninger. Til sidst har vi fravalgt respondenter, som ikke har dansk 

statsborgerskab. Det skyldes, at vi ikke mener, at de giver et repræsentativt billede af danskerne 

og deres holdninger i henhold til forbrugeretnocentrisme. 

4.1.1. Oversigt over respondenter 

Følgende afsnit skal danne et overblik over vores respondenter, og undersøge validiteten af vores 

stikprøve på 265 brugbare respondenter. Tabel 1 viser værdierne for vores demografiske faktorer 

og middelværdierne for de teoretiske faktorer.  

4.1.1.2. Alder og køn 

Ser man på gennemsnitsalderen ser den umiddelbart repræsentativ ud, da gennemsnitsalderen for 

den danske befolkning er 40,3 år
19

. Dog som det kan aflæses i tabel 2 og i graf 1, er den klart 

største gruppe i alderen 25-29 år med 31,3 % af vores respondenter. Grunden til dette er 

formentlig, at vores omgangskreds/netværk primært er i denne aldersgruppe, hvorfor flest 

spørgeskemaer blev sendt ud til denne gruppe. 
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 http://www.dst.dk/Vejviser/Portal/Befolkning/FAQ.aspx, Gennemsnitsalder 1980-2011. www. dst.dk, 18.05.2011 
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Tabel 1: Respondenternes besvarelser 

At gennemsnittet rammer 40,17 år skyldes at vi ikke har respondenter i gruppen 0-15 år, kun en 

enkelt i 16-19 år, og så har vi flere ældre respondenter. Det er bevidst at aldersgruppen 0-20 år 

ikke har modtaget spørgeskemaet, da det må antages, at de i denne gruppe ikke fortager større 

indkøb, da de oftest er hjemmeboende og derfor ikke gør sig de store overvejelser mht. Country-

of-Origin. 
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Graf 1 – Aldersfordeling i procent blandt vores respondenter og den danske befolkning 

 

Tabel 2: Oversigt over respondenter 

Kønsfordelingen hos vores respondenter er en smule skæv, da mændene repræsenterer 54,7 % og 

kvinderne 45,3 % af vores respondenter. I Danmark er fordelingen således at 49,56 % af den 

Oversigt over respondenter 
Variable Kategori Frekvens Procent 

Alder 16-19 år 1 0,4 

  20-24 år 27 10,2 

  25-29 år 83 31,3 

  30-34 år 13 4,9 

  35-39 år 17 6,4 

  40-44 år 28 10,6 

  45-49 år 24 9,1 

  50-54 år 13 4,9 

  55-59 år 16 6,0 

  60-64 år 24 9,1 

  65-66 år 4 1,5 

  67+ år 15 5,7 

Køn Mand 145 54,7 

  Kvinde 120 45,3 

  Total 265 100,0 

Antal år studeret efter folkeskolen 0 år 8 3,0 

  1-3 år 56 21,1 

  4-6 år 102 38,5 

  
7-9 år 76 28,7 

  10+ år 23 8,7 

Nuværende primære beskæftigelse Arbejder 174 65,7 

  Studerer 63 23,8 

  Pensioneret 22 8,3 

  Ingen 6 2,3 

Årsindkomst (personlig) Under 100.000 kr. 33 12,5 

  100.000 - 199.999 kr. 54 20,4 

  200.000-299.999 kr. 25 9,4 

  300.000-399.999 kr. 50 18,9 

  400.000-499.999 kr. 39 14,7 

  500.000 kr. og derover 64 24,2 
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danske befolkning består af mænd og 55,44 % kvinder
20

. Dog antages det af vores stikprøve 

stadig er nogenlunde repræsentativ fordelt kønsmæssigt. 

4.1.1.1. Indkomst 

Gennemsnitsindkomsten for vores respondenter er forholdsvist høj på 328.858, hvilket primært 

skyldes den relativt høje andel der tjener 500.000+ kr. på 24,2 %, hvilket også kan aflæses i 

nedenstående diagram og i tabel 2. Gennemsnitsindkomsten i Danmark var 274.327 kr. i 2009
21

. 

Grunden til den høje indkomst hos vores respondenter kan skyldes at 38,5 % af vores 

respondenter har læst i 4-6 år efter folkeskolen, og hele 37,4 % i mere end 7 år hvilket også kan 

aflæses i tabel 2. I gennemsnit har vores respondenter læst 5,6 år efter folkeskolen, og det 

antages at respondenter med en længere uddannelse også har en relativt højere indkomst end dem 

med at lavere uddannelsesniveau. Ligeledes er størstedelen af vores respondenter ude på 

arbejdsmarkedet.  

 

 Graf 2 – Indkomstfordelingen blandt vores respondenter og den danske befolkning 

Selvom vores respondenter ikke er 100 % repræsentative for hele den danske befolkning, så 

mener vi stadig godt, at vi kan anvende dem til vores analyse af danskernes etnocentriske 

tendenser. En grund til dette er, at indkomst og alder ikke er det primære fokus, men derimod 

uddannelsestypen.     

                                                           
20

 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1229, Befolkning og valg  Nøgletal om befolkningen, 

Kønsfordeling  2010. www.statistikbanken.dk, 18.05.2011 
21

 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1229. Indkomst, forbrug og priser indkomster  

Indkomst i alt efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval. www.statistikbanken.dk, 18.05.2011 
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4.1.1.2. Middelværdier 

Variable 

Cetscale 

services Holland 
(Ruyter et al. 1998) 

Cetscale 

produkter Korea 
(Shimp et al.1995) 

Cetscale  

produkter Danmark 
(Vores undersøgelse) 

Kulturel åbenhed 6,14 5,07 5,49 

Patriotisme 5,49 5,27 4,65 

Konservatisme 5,57 5,64 3,62 

Kollektivisme 5,97 5,18 5,00 

CET-scale 4,52 5 2,66 

Økonomiske trusler 4,32 4,12 3,71 
Tabel 3: Middelværdier fra tidligere undersøgelser 

Middelværdierne i tabel 1 & 3 er delt med antallet af spørgsmål. Dette skyldes, at vi ikke har det 

samme antal spørgsmål til hver faktor (pga. den eksplorative faktoranalyse), som de tidligere 

undersøgelser i andre lande har. Ved at dividere med antallet af spørgsmål/variabler, er det 

nemmere at komme med tværkulturelle antagelser ud fra middelværdierne, da der dermed er en 

samlet score, der er regnet ud på samme måde. Ligeledes er kollektivisme slået sammen til én 

faktor frem for to underkategorier, hvilket vil sige, at kollegial & forældre kollektivisme er slået 

sammen til en kollektivisme faktor. Det samme er gjort med indenlandske og private 

økonomiske trusler.  

Det første der springer i øjnene i tabel 3, er den lave værdi for Cetscale i vores undersøgelse på 

2,67, sammenlignet med 5 og 4,52 for henholdsvist Korea og Holland. Dvs. at de danske 

respondenter er mindre etnocentriske end de koreanske og hollandske forbrugere. Denne store 

forskel i værdierne tror vi kan skyldes flere årsager. For Koreas vedkommende, så er de kulturelt 

meget forskellig fra Danmark jf. Hofstede (Schneider & Barsoux 2003, s. 88). I følge Hofstede 

minder Holland derimod kulturelt mere om Danmark (Schneider & Barsoux 2003, s. 88) og 

derfor mener vi ikke, at kulturelle forskelle er årsagen til den store afvigelse. Vi mener derimod 

at en grund kan være, at den hollandske undersøgelse omhandler services, som ofte præget at 

meget personlig kontakt og kommunikation, mens den danske omhandler produkter. Ellers kan 

det aflæses at vores respondenter generelt har en lavere score end Holland og Korea (Reyter et. 

al. 1998; Sharma et. al. 1995) i alle andre faktorer, på nær kulturel åbenhed hvor danskerne er 

mere kulturelt åbne end koreanerne. 
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4.2. Faktor- og reliabilitetsanalyse 

4.2.1. Metoder og formål 

Til at undersøge validiteten og strukturen i vores undersøgelse vil vi først benytte en eksplorativ 

faktoranalyse, derefter en ”konfirmativ” faktoranalyse og til sidst en reliabilitetsanalyse. Den 

eksplorative faktoranalyse (Jensen & Knudsen 2009, s. 202) skal være med til at afdække 

mønstre i respondenternes svar, hvilket sker ved at undersøge svarenes indbyrdes sammenhænge. 

Derudover skal den være med til at reducere overflødige variabler.  

Til at gøre dette vil vi bruge en principal komponentanalyse, der netop har reducering af 

variabler som dens styrke. Reducering sker ud fra hvor stor en andel af datasættets varians, som 

den enkelte variabel indeholder. Vi vil anvende principal komponentanalysen på de otte 

faktorer/skalaer (kulturel åbenhed, kollektivisme (venner + forældre), konservatisme, 

patriotisme, økonomiske trusler(indenlandsk + privat) og Cetscale) og deres underliggende 

variabler. På den måde får vi sorteret de variabler fra, som bevarer mindst af sin varians ved den 

enkelte faktorløsning. Dermed står vi tilbage med de variabler der bedst forklarer de otte 

faktorer. Med udgangspunkt i dem vil vi foretage en ”konfirmativ” faktoranalyse (Jensen & 

Knudsen 2009, s. 205), som skal danne en sammensat skala for hver af de otte faktorer. Vi vil 

vælge den komponent, der forklarer den største del af variansen, som vores nye skala. Formålet 

med skalaerne er, at de skal anvendes senere i opgaven til besvarelse af hypoteserne.  

 

Efter de to faktoranalyser vil vi, som sagt, udarbejde en reliabilitetsanalyse (Jensen & Knudsen 

2009, s. 224). Den skal være med til, at vise i hvor høj grad skalaernes spørgsmål/variabler måler 

det samme begreb. Til at besvare dette vil vi bruge Cronbach´s alpha, som analyse redskab. Den 

tester den interne konsistens i svarene på faktorernes/skalaernes spørgsmål. Sagt på en anden 

måde, så giver Cronbach´s alpha udtryk for, hvor stor en del af variansen i skalaen, som er fælles 

for de inkluderede variabler.    

4.2.2. Eksplorativ faktoranalyse  

4.2.2.1. Kulturel åbenhed 

Det første vi gør efter at have lavet analysen (bilag 3) er, at vurdere datamaterialets egnethed. 

Dette gøres, ved at se nærmere på Correlation matrix 1, hvor alle variabler, som omhandler 

kulturel åbenhed er med. Den viser, hvordan alle variablerne korrelere med hinanden.  
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Variablerne skal helst have nogle relativt høje korrelationer (over 0,3) (Jensen & Knudsen 2009, 

s. 212), men samtidig skal de øvrige variabler være lave. Dette synes, at være tilfældet her, og 

dermed er der gode muligheder for at reducere antallet af variabler. Det næste vi vil kigge på 

KMO og Bartlett´s test. Er KMO over den kritiske grænse på 0,50, så betragtes dataene egnet til 

en faktoranalyse. I den tilfælde er den 0,70 og dermed langt over. Bartlett´s test viser, at 

variablerne er ukorrelerede, da den er signifikant på 0,000.  

Den næste tabel er Communalities 1. Det er den tabel, som danner baggrund for at reducere 

antallet af variabler. Er en faktorloading under 0,4 eller med andre ord scorer en Communality 

under 0,16 (Hulland, 1999, s. 198), så udelukker vi den. I dette tilfælde udelukker vi variablen 

” Turisme påvirker samfundet i en positiv retning”, da den ligger på 0,121. Efter vi har udelukket 

denne variabel, så kører vi analysen igen, da udelukkelsen vil påvirke de resterende 

Communalities. Den nye analyse viser, at Correlation matrix 2, KMO og Bartlett´s test 2 

overholder de ønskede forudsætninger. Samtidig overholder alle variablerne i Communalities 2 

grænseværdien, og vi fjerner dermed ikke flere. 

4.2.2.2. Kollektivisme 

Vi vil bruge samme fremgangsmåde i dette afsnit, som under forrige afsnit. Der er dog den 

undtagelse at kollektivisme, som udgangspunkt (Shimp, Sharma & Shin 1995) er opdelt i 

variabler som omhandler henholdsvis venner/kolleger og forældre. Dette ser vi nu bort fra, da vi 

kun skal bruge en fælles faktor for kollektivisme i analysedelen. Den sammensatte faktor 

kollektivisme (bilag 4) overholder kun lige forudsætningen i Correlations matrix 1. Mens KMO 

og Bartlett´s test 1 ligger på henholdsvis 0,617 og 0,000, hvilket er tilfredsstillinde. Vi kigger 

derefter på variablernes Communalities og fjerner trinvis dem under de 0,16. Vi fjerner ” Hvis en 

kollega eller medstuderende gør dig en tjeneste, skal denne tjeneste gengældes”, ” Hvis barnet 

vinder en nobelpris, bør forældrene være stolte”, ”Jeg hjælper en kollega eller medstuderende 

hvis vedkommende beder mig om et lån til at betale husholdnings regninger”, ” Mine forældre 

må godt låne min bil (hvis jeg har en). Lige meget om de er gode bilister eller ej” og ” Når jeg er 

iblandt mine kollegaer eller medstuderende, laver jeg ikke mine egne ting uden at tage hensyn til 

dem omkring mig”. Vi stopper reduceringen af variabler, da de resterende seks variabler alle 

overholder grænseværdien. 
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4.2.2.3. Konservatisme 

Vi gennemfører igen faktoranalysen, men denne gang på variablerne, som handler om 

konservatisme (bilag 5). Vi tjekker forudsætninger og de er alle overholdt, som det kan ses i 

Correlarion matrix 1 og under KMO og Bartlett´s test 1. Til forskel fra de tidligere faktorer, så 

ligger alle variablerne over 0,16 og derfor sker der ingen reducering. 

4.2.2.4. Patriotisme 

Ligesom ved konservatisme, så viser analysen af patriotisme (bilag 6), at alle variablerne skal 

medtages. Samtidig er alle forsætningerne er klart overholdt. I Correlation matrix 1 ses det, at der 

er mange korrelationer over 0,3, samtidig med der nogle lave. KMO ligger på 0,705, hvilket klart 

over de 0,5.  

4. 2.2.5. Økonomisk trussel 

Lige som kollektivisme er økonomisk trussel, som udgangspunkt delt op i to under faktorer 

(indenlandsk og privat) (Shimp, Sharma & Shin 1995). Vi vælger dog ligesom under 

kollektivisme, at samle dem under en faktorer, da det er hensigtsmæssigt i forhold til analysen.  

Forudsætninger i analysen er alle klart overholdt (bilag 7), hvilket kan ses under Correlation 

matrix 1 og KMO og Bartlett´s test 1. Derimod ligger to af variablerne klart under de 0,16, og 

derfor fjernes de trinvis. Først fjernes ” Den globale finanskrise har gjort jobsikkerheden mindre” 

og derefter ”Jobsikkerheden for mit nuværende job er stærkt influeret af udenlandske 

konkurrenter”. Efterfølgende viser Communalities 3, at der skal ske en yderligere reducering, da 

” Den stigende oliepris har indflydelse på min privatøkonomi ” ligger på 0,151. Vi ender dermed 

med fire variabler til, at forklare faktoren økonomisk trussel. 

4.2.2.6. Cetscale 

Cetscale er den sidste faktor, som vi vil analysere (bilag 8). Forudsætninger bliver alle overholdt 

og KMO scorer klart højere end alle de andre faktorer. Den er helt oppe på 0,932 (KMO og 

Bartlett´s test 1). Communalities 1 viser, at alle variablerne overholder grænseværdien, og derfor 

ekskludere vi ikke nogen. 

4.2.3. ”Konfirmativ” faktoranalyse 

Bilag 9 viser, at den komponent, som scorer højest hos kulturel åbenhed forklare 42,223 % af 

variansen, hvilket er acceptabelt. Til gengæld scorer den bedste komponent hos kollektivisme 

kun 29,301 %. Dette er forholdsvist lavt, hvilket også kommer til udtryk i reliabiliteten i næste 
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afsnit. Det ville være ønskeligt, hvis komponenten havde en højere forklarende varians. 

Konservatisme scorer lidt mindre end kulturel åbenhed. Komponenten forklarer 40,73 % af 

variansen. Den bedste komponent hos patriotisme forklarer 36,786 % af variansen, mens 

komponenten for økonomiske trusler er noget højere på 57,153 %. Den vigtigste faktor Cetscale 

scorer anden højest med en komponent, som forklarer 52,434 % af variansen. Det er meget 

acceptabelt, da det samtidig er den faktor med flest variabler.          

4.2.4. Reliabilitetsanalyse 

Skalaernes reliabilitet varierer fra 0,507 og op til 0,941 (se tabel 4). Cetscales reliabilitet er på 

0,941, hvilket er på niveau med tidligere undersøgelser fra USA (Shimp & Sharma 1987), 

Frankrig (Netemeyer, Durvasula & Lichtenstein 1991), Sydkorea (Shimp, Sharma & Shin 1995), 

Holland (Ruyter, Birgelen & Wetzels 1998) og Cypern (Nadiri & Tümer 2010). De resterende 

skalaer reliabilitet er noget laveret, og nogle er lidt lavere end de 0,6, som almindeligvis 

accepteres (Jensen & Knudsen 2009, s. 226). Især adskiller kollektivisme og konservatisme sig 

med reliabiliteter på henholdsvis 0,507 og 0,510. Effekten af denne manglende reliabilitet har 

også været tilfældet i tidligere artikler på området (Shimp, Sharma & Shin 1995), men forfatterne 

har stadig valgt, at tage dem med, hvorfor vi også antager, at vi kan bruge dem.      

Skala Cronbach´s alpha 

Kulturel åbenhed 0,709 

Kollektivisme 0,507 

Konservatisme 0,510 

Patriotisme 0,636 

Økonomiske trusler 0,735 

Cetscale 0,941 
Tabel 4: Reliabilitet (bilag 10) 

4.3. Test af hypoteser 

4.3.1. Hypotese 1 - Kulturel åbenhed 

Hypotese 1 lyder således: 

Hypotese 1 – der forventes at være en negativ korrelation imellem forbrugeretnocentrisme og 

kulturel åbenhed. De forbrugere der er mere åbne og familiære med udenlandske kulturer, 

forventes at vise færre etnocentriske tendenser, sammenlignet med dem der er mindre åbne.  
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Til at teste denne hypotese vil vi benytte os af en korrelationsanalyse (Jensen & Knudsen 2009, 

s. 128). Korrelationsanalysen anvendes til at teste retningen og styrken af den lineære 

sammenhæng mellem to intervalskalerede variable. I dette tilfælde undersøger vi korrelationen 

imellem de to variable forbrugeretnocentrisme og kulturel åbenhed. Sammenhængen måles ved 

at beregne et indeks, kaldet en korrelationskoefficient (r). Den numeriske værdi af 

korrelationskoefficienten viser styrken i sammenhængen. En korrelationskoefficient, kan variere 

mellem -1 og 1. Værdien 0, viser et fuldstændig fravær af sammenhæng. Værdien -1 beskriver en 

perfekt negativ sammenhæng og værdien 1 beskriver en perfekt positiv sammenhæng.  

 

Først formuleres vores nulhypotese (H0) og alternativhypotesen. (HA), da vi har en hypotese med 

en mulig sammenhæng, men vi kender ikke retningen af denne.  

H0:  r = 0 

HA: r < 0 

Dernæst undersøges det om der er en lineær sammenhæng imellem vores respondenters 

forbrugeretnocentriske tendenser og kulturelle åbenhed. Regressionslinjen i bilag 11 er faldende, 

hvilket som ventet, indikerer en negativ sammenhæng imellem de to variable. R sq Linear, som 

svarer til r
2
, er beregnet til 0,112, hvilket betyder, at 11,2 % af variationen i Y kan forklares ved 

den rette linje. Vi vælger ikke at bruge Pearsons korrelationskoefficient, da den ikke kan teste for 

signifikans, da hverken Cetscale faktoren eller kulturel åbenhed faktoren er normalfordelt jf. 

(bilag 11), hvorfor Spearman‟s Rho bruges i stedet.  

 

Nu foretages korrelationsanalysen og en test af den lineære sammenhæng. Vi tester nu om, der er 

en negativ lineær sammenhæng imellem respondenternes forbrugeretnocentriske tendenser og 

kulturel åbenhed.  

 

Spearman‟s Rho korrelationskoefficient, kan aflæses til -0,320, hvilket tyder på en negativ 

sammenhæng imellem forbrugeretnocentriske tendenser og kulturel åbenhed. Dermed kan vi 

bekræfte vores opstillede hypotese 1, da der er en negativ korrelation imellem 

forbrugeretnocentriske tendenser og kulturel åbenhed, hvilket indikerer, at folk der er mere 

kulturelt åbne, fremviser færre etnocentriske tendenser. I bilag 11 er korrelationskoefficienten 

påført ‟**‟ hvilket, jf. noten under tabellen, indikerer signifikans på 0,01 niveau (1-sidet). 
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Samme konklusion fås ved at aflæse den tilhørende signifikanssandsynlighed i den midterste 

række (p = 0,000). 

4.3.2. Hypotese 2 - Kollektivisme 

Hypotese 2 lyder som følgende: 

Hypotese 2: Korrelationen mellem kollektivismen og etnocentrisme forventes at være positiv, da 

personer med kollektivistiske mål, fremviser flere etnocentriske tendenser end dem med 

individualistiske mål.  

For at teste hypotese 2, anvender vi igen en korrelationsanalyse. Vi starter med at opstille vores 

nulhypotese for hypotese 2, da vi har en mulig sammenhæng imellem de to variable, men ikke 

ved om der er positiv eller negativ korrelation. 

H0:  r = 0 

HA: r > 0 

For at se retningen undersøges det om der er en lineær sammenhæng imellem respondenternes 

forbrugeretnocentriske tendenser og kollektivisme. Cirklerne i scatter plottet (bilag 12), afslører 

ikke nogen klar lineær sammenhæng, hvorfor vi har indsat en regressionslinje i SPSS, der viser 

det bedste bud på en lineær sammenhæng mellem variablene. Det kan aflæses at 

regressionslinjen i koordinatsystemet er svagt stigende, hvilket indikerer en positiv, men relativt 

svag, sammenhæng imellem de to variable. 

 

Ved korrelationskoefficienten anvendes Spearman‟s Rho, som kun forudsætter Ordinalskala, da 

Cetscale, som tidligere nævnt ikke er normalfordelt. I øverste række af vores korrelationstabel 

(bilag 12), kan korrelationskoefficienten aflæses til 0,012, hvilket tyder på en meget svag positiv 

sammenhæng imellem respondenternes forbrugeretnocentriske tendenser og kollektivisme. 

Korrelationskoefficient er ikke her påført en ‟**‟, hvilket ikke indikerer signifikans på 0,01 

niveau. P-værdien er 0,425, hvorfor H0 ikke kan afvises. Vi kan derfor ikke konkludere nogen 

større sammenhæng imellem de to variable, da korrelationskoefficienten er tæt på 0 og dermed er 

der næsten ingen sammenhæng. 

4.3.3. Hypotese 3 - Konservatisme   

Hypotese 3 lyder således: 
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Hypotese 3: Der forventes at være en positiv korrelation imellem etnocentrisme og 

konservatisme 

Ligesom ved de to foregående hypotese tests, anvendes en korrelationsanalyse til at teste 

hypotese 3. For at undersøge den mulige korrelations fortegn, laves den grafiske lineære 

sammenhæng, som kan aflæses i bilag 13. Regressionslinjen er stigende, hvilket indikerer en 

positiv sammenhæng mellem variablene. r
2
 er beregnet til 0,093, hvilket vil sige, at 9,3 % af 

variationen i Y kan forklares ved den rette linje.  

Korrelationskoefficienten, r, aflæses til 0,298, hvilket indikerer en positiv sammenhæng mellem 

forbrugeretnocentrisme og konservatisme. Korrelationskoefficienten under tabellen i (bilag 13) 

indikerer signifikans på 0,01 niveau, og samme konklusion fås ved at aflæse den tilhørende 

signifikanssandsynlighed (p=0,000). Dette vil sige, at hypotese 3 accepteres, hvorfor det antages, 

at folk der fremviser forbrugeretnocentriske tendenser, gerne er mere konservative.  

4.3.4. Hypotese 4 - Patriotisme 

Hypotese 4: Der forventes at være en positiv relation imellem forbruger patriotisme og 

forbrugeretnocentriske tendenser.  

Igen anvendes korrelationsanalysen til at teste styrken og retningen af den lineære sammenhæng 

mellem de to intervalskalerede variable. Regressionslinjen i bilag 14 er stigende, hvilket antyder, 

at der er en positiv lineær sammenhæng imellem variablene. r
2
 er beregnet til 0,122, hvilket vil 

sige at 12,2 % af variationen af Y kan forklares ved den rette linje.  

Korrelationskoefficienten kan aflæses til 0,317 i øverste række af tabellen, hvilket tyder på en 

positiv sammenhæng mellem patriotisme og forbrugeretnocentrisme.. Ligeledes kan det aflæses 

at korrelationskoefficienten er påført ‟**‟, hvilket indikerer signifikans på 0,01 niveau, hvilket 

også konkluderes ved at aflæse signifikanssandsynligheden (p=0,000). Vi kan derfor acceptere 

hypotese 4, da vores fund indikerer, at der er en positiv relation imellem patriotisme og 

forbrugeretnocentrisme. 

4.3.5. Hypotese 5 - Alder 

Hypotese 5: Der forventes, at være positiv korrelation mellem forbrugeretnocentriske tendenser 

og alderen på vores respondenter. 
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Det kan ses i bilag 15, at regressionslinjen er svagt stigende, hvilket indikerer en relativt svag 

positiv sammenhæng mellem forbrugeretnocentrisme og alder. R Sq Linear er beregnet til 0,041, 

hvilket betyder, at 4,1 % af variationen i Y kan forklares ved den rette linje.  

Korrelationskoefficienten aflæses til 0,237, hvilket tyder på en positiv sammenhæng imellem 

forbrugeretnocentrisme og respondenternes alder. Korrelationen er indikeret med et 

signifikansniveau på 0,01, og signifikanssandsynligheden kan aflæses til (p= 0,000). Derfor 

accepteres hypotese 5, hvilket vil sige, at ældre respondenter viser flere etnocentriske tendenser 

end yngre forbrugere, da det antages, at der er en positiv sammenhæng imellem 

forbrugeretnocentrisme.   

4.3.6. Hypotese 6 - Køn 

Hypotese 6: De kvindelige respondenter forventes at vise flere etnocentriske tendenser end de 

mandlige respondenter.  

Til denne hypotese har vi valgt, at benytte en Indipendent t-test (bilag 16), der skal teste 

forskellen mellem middelværdierne for to uafhængige gruppers svar på samme spørgsmål. I dette 

tilfælde, svarer mænd og kvinder på spørgsmål om etnocentrisme. Vi skal vide, hvilken gruppe 

der viser flest forbrugeretnocentriske tendenser, og til dette formål beregnes standardafvigelsen 

og middelværdierne for hver af gruppens svar på den udvalgte variabel. Derudover beregnes 

forskellen mellem gruppernes middelværdier samt en beregnet fælles s.e. anvendes til en 2-sidet 

t-test med følgende hypoteser: 

H0: µkvinder - µmænd = 0 

HA: µkvinder - µmænd ≠ 0 

I kolonnen mean kan aflæses, at kvinder angiveligt udviser flere etnocentriske tendenser end 

mændene, da deres middelværdi er større end mændenes. Vi kan ikke afvise hypotesen om 

samme varians i grupperne, da p-værdien er 0,328, hvilket er betydeligt over 0,05. Derfor aflæser 

vi vores t-test ud fra sig. 2-tailed (equal variances assumed), og her aflæses den 2-sidet 

signifikans til 0,196, hvorfor vi ikke kan afvise H0. Derfor må vi acceptere, at der ikke er fundet 

nogle signifikante forskelle imellem de to grupper.  
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4.3.7. Hypotese 7 - Indkomst 

Hypotese 7: Korrelationen imellem indkomstniveauet og forbrugeretnocentriske tendenser 

forventes at være negativ. 

Regressionslinjen, indsat af SPSS i scatter plottet, viser en relativt svag positiv lineær 

sammenhæng mellem forbrugeretnocentrisme og indkomstniveauet hos vores respondenter. r
2
 er 

i dette tilfælde beregnet til 0,016.  

Som det kan aflæses i korrelationstabellen i bilag 17, er korrelationskoefficienten 0,135, hvilket 

indikerer, at der er en positiv sammenhæng imellem forbrugeretnocentriske tendenser og 

indkomstniveau. Analysen indikerer signifikans på 0,05 niveau, hvilket er højere end de andre, 

men dog stadig signifikant. Dette vil sige, at der er en signifikant sammenhæng imellem 

forbrugeretnocentrisme og indkomstniveau, hvilket går modsat vores opsatte hypotese, der 

antydede at indkomstens størrelse skulle gøre de forbrugeretnocentriske tendenser mindre.  

4.3.8. Hypotese 8 - Uddannelsesniveau 

Hypotese 8: Korrelationen imellem uddannelsesniveau og forbrugeretnocentrisme forventes at 

være negativ. 

Regressionslinjen i bilag 18 indikerer, at der er en negativ lineær sammenhæng imellem 

respondenternes uddannelsesniveau og forbrugeretnocentriske tendenser.  

Korrelationskoefficienten er i korrelationstabellen udregnet til -0,232, hvilket antyder, at der er 

en negativ sammenhæng imellem de to variabler. Det kan også aflæses i korrelationstabellen, at 

korrelationen er signifikant på 0,01 niveau, hvilket også ses på signifikanssandsynligheden (p = 

0,000). Dette vil altså sige, som antaget, at hypotese 8 accepteres, hvilket betyder at respondenter 

der har studeret i lang tid, udviser færre etnocentriske tendenser end respondenter der har 

studeret i kortere tid.  

 Sociale / kulturelle faktorer   R p værdi 

Kulturel åbenhed   -0,320 0,000 

Kollektivisme   0,012 0,425 

Konservatisme   0,298 0,000 

Patriotisme   0,317 0,000 

Alder   0,237 0,000 

Indkomstniveau   0,135 0,017 

Antal år studeret   -0,232 0,000 

Tabel 5: Korrelation med Cetscale 
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4.3.9. Hypotese 9 - Uddannelsesretning 

Hypotese 9 - Der forventes at være en forskel på de forskellige uddannelsesretninger og graden 

af forbrugeretnocentriske tendenser. 

For at gøre hypotesen mere konkret har vi opstillet et research question nedenunder. 

RQ – Vi vil gennemføre en t-test (Jensen & Knudsen 2009, s. 96), der skal vise om danskere 

med en specifik uddannelse, fremviser forbrugeretnocentriske tendenser. 

Vi vil starte med at analysere de seks overordnet uddannelseskategorier (gymnasiale, erhvervs, 

kortere videregående, mellemlang videregående, bachelor og længere videregående) i forhold til 

Cetscale scoren. Oprindelig var der syv kategorier, men vi vælger, at se bort fra 

forskeruddannelser. Det gør vi, fordi der kun er seks respondenter i denne gruppe, hvilket vi 

mener, er for få til, at danne baggrund for evt. tendenser. Derefter vil vi gå i dybden med hver af 

de seks kategorier og analysere de underliggende uddannelsestyper. Vi vil anvende en One-

sample t-test (1-sidet), som testes på baggrund af en testværdi på nul. Ligger middelværdien over 

nul, så peger det på, at der findes en høj grad af etnocentrisme og omvendt. P-værdien vil blive 

testet ud fra et 5 % signifikansniveau.  

4.3.9.1. Uddannelseskategorier 

4.3.9.1.1. Gymnasial 

Vores undersøgelse viser, at folk med en gymnasial uddannelse ikke kan afvises, at have en 

middelværdi på nul eller over (bilag 19: Gym). Det skyldes, at signifikansniveauet (0,448) ligger 

over de 5 % og derfor kan vi afvise H0: µGym<0.  Dermed kan vi ikke entydigt sige, at de i mindre 

grad er forbrugeretnocentriske. Middelværdien ligger dog under nul (-0,0087), hvilket antyder, at 

der er den del forbrugere, som ikke er etnocentriske. Langt de fleste af disse respondenter har 

læst videre, hvilket gør det svært, at konkludere noget klart på baggrund af denne 

uddannelseskategori.  

4.3.9.1.2. Erhverv 

Respondenterne har blandt andet læst en erhvervsuddannelse, og folk med denne type 

uddannelse har klare forbrugeretnocentriske tendenser (bilag 19: EU). På baggrund af 

signifikansniveauet på 0,0025 kan vi nemlig afvise H0: µEU<0. Konfidensintervallet på 95 % 

viser også, at den nedre grænse ligger over testværdien på nul. Det modsatte er gældende for de 
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respondenter, som ikke har taget en erhvervsuddannelse (bilag 19: IEU). De er meget lidt 

forbrugeretnocentriske, hvilket kan ses ved en p-værdi på 0,000 og dermed afvises H0: µIEU≥0 og 

HA: µIEU<0 accepteres.  

4.3.9.1.2. Kortere videregående 

Personer med en kortere videregående uddannelse har ikke de samme synlige tendenser (bilag 

19: KVU). En p-værdi på 0,078 betyder, at vi ikke kan afvise H0: µKVU<0. Dog antyder 

middelværdien (0,1959), at der findes nogen grad af etnocentrisme i blandt forbrugere, som har 

taget en kortere videregående uddannelse. I blandt dem der ikke har taget denne uddannelse, er 

der heller ikke klare tendenser. Dog peger en middelværdi på -0,0685, at de er mindre 

forbrugeretnocentriske end dem, der har taget en kortere videregående uddannelse.  

4.3.9.1.3. Mellemlange videregående 

Hos de mellemlange videregående uddannelser er der igen en klar trend (bilag 19: MU) som er at 

de er forholdsvis etnocentriske i deres forbrug. Vi kan nemlig ikke acceptere H0: µMU<0, da p-

værdien er 0,042 og dermed accepterer vi HA: µMU≥0. Omvendt viser undersøgelsen ikke nogen 

klar trend hos de respondenter, som ikke har taget en mellemlang videregående uddannelse. 

Selvom det ovennævnte er tilfældet, kan vi dog stadig konkludere, at de er mindre 

forbrugeretnocentriske end dem der har en.  

4.3.9.1.4. Bachelor 

I modsætning til personer med en mellemlang videregående uddannelse, så er forbrugere med en 

bacheloruddannelse ikke særlig etnocentriske (bilag 19: BU). 95 % konfidensintervallet viser, at 

den øvre grænse ligger under nul og dermed er det heller ikke nogen overraskelse, at HA: µBU<0 

accepteres (p-værdi=0,0125). Samtidig antyder undersøgelsen (bilag 19: IBU), at folk, der ikke 

har taget en bacheloruddannelse er forholdsvis etnocentriske i deres forbrugeradfærd.  

4.3.9.1.5. Længere videregående 

Den sidste af uddannelseskategorierne er længere videregående uddannelser (bilag 19: LVU). 

Middelværdien ligger lige under nul (-0,0876), men med en p-værdi på 0,214, så kan H0: µLVU≥0 

ikke afvises. Derved kan det ikke konkluderes, at folk med en længere videregående uddannelse 

ikke er forbrugeretnocentriske. Vi kan imidlertid i nogen grad konkludere, at de er mindre 

forbrugeretnocentriske end personer, der ikke har længere videregående uddannelse (bilag 19: 

ILVU). 
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4.3.9.2. Underliggende uddannelsestyper 

Vi vil ligesom ovenfor benytte en One-sample t-test (1-sidet), hvor vi grupperer respondenterne 

efter uddannelsestype og sætte det op imod Cetscale scoren. Vi vælger, at se bort fra 

uddannelser, hvor der mindre end fire respondenter, da vi ikke mener, det ikke er nok til at lave 

et retvisende billede.  

4.3.9.2.1. Gymnasiale uddannelser 

Den første type uddannelse vi vil teste er gymnasiale (bilag 20), dvs. gymnasiet, HF, Htx og 

Hhx. Vi vil også teste dem der ikke har taget en gymnasial uddannelse. Det er nemlig med til, at 

give et mere helstøbt billede af de gymnasiale uddannelsers indflydelse på folks 

forbrugeretnocentriske tendenser. Vi fravælger at tage kategorien ”Andet” med. Det skyldes, at 

vi kan se, at størstedelen af respondenterne er ældre mennesker, hvilket vi antager, beror på, at 

uddannelserne har skiftet navn siden, at de tog dem.  

For at teste sammenhængen imellem de gymnasiale uddannelser og Cetscale scoren opstiller vi 

følgende hypoteser
22

: 

H0: µGym≥0 HA: µGym<0  H0: µHF≥0 HA: µHF<0 

H0: µHtx<0 HA: µHtx≥0  H0: µHtx<0 HA: µHtx≥0   

H0: µHhx<0 HA: µHhx≥0  H0: µik<0 HA: µik≥0   

Ud fra et 5 % signifikansniveau kan H0 afvises for gymnasiet (0,0015). Mens H0 ikke kan afvises 

for HF (0,323), Htx (0,1145), Hhx (0,46) og dem der ikke har en gymnasial uddannelse (0,149). 

Det peger på, at personer, der har gået på gymnasiet, er de mindst forbrugeretnocentriske, da det 

ikke kan afvises at de ligger under testværdien nul. Det er svært at sige, hvilken gruppe som er 

den mest forbrugeretnocentriske, da der er stor forskel i størrelsen af respondenter. Htx har klart 

den største middelværdi, men dette er kun på baggrund af fire respondenter, og 95 % 

konfidensintervallet viser en meget stort forskel i middelværdierne. Personer som ikke har taget 

en gymnasial uddannelse udviser, ligesom Hhx også klare forbrugeretnocentriske tendenser og 

har endda en højere middelværdi.  

                                                           
22

 H0 kan se ud på to forskellige måder, alt efter om middelværdien er over eller under nul. Hvis middelværdien er 

under nul, så ser hypotesen ud som følgende H0: µ≥0. Er middelværdien derimod over nul, så ser hypotesen sådan 

ud H0: µ<0. Den afvises begge, hvis signifikantniveauet er under 5 %. 
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4.3.9.2.2. Erhvervsuddannelser 

Den anden form for uddannelse vi vil kigge på er erhvervsuddannelser (bilag 20: EU 1-3)
23

. Der 

findes ti forskellige typer af erhvervsuddannelser jf. Danmarks statistik, men som vi skrev 

tidligere vælger vi, at se bort fra de uddannelser, hvor vi har færre end fire respondenter. Derfor 

fravælger vi erhvervsuddannelserne indenfor grafik, levnedsmiddel og husholdning og transport 

mv. Vi vælger også, at se bort fra de personer der ikke har nogen erhvervsuddannelse, da de 

fleste af dem har taget en anden uddannelse og derfor er uinteressante i denne sammenhæng. Vi 

tester de resterende erhvervsuddannelser ud fra følgende hypoteser: 

H0: µByg≥0 HA: µByg<0  H0: µSer≥0 HA: µSer<0 

H0: µPæd<0 HA: µPæd≥0  H0: µHan<0 HA: µHan≥0   

H0: µJer<0 HA: µJer≥0  H0: µTek<0 HA: µTek≥0   

H0: µSun<0 HA: µSun≥0   

Vi tester igen på baggrund af et signifikansniveau på 5 %. Vi kan ikke afvise H0 for Bygge og 

anlæg (0,409), Service (0,1245), Pædagogiske (0,1865), Jern og metal (0,0515), Teknik og 

industri (0,2945) og Sundhed (0,161). Hvorimod vi kan afvise H0 for Handel og kontor (0,0065). 

Det vil sige, at den eneste erhvervsuddannelse, som vi kan afvise, der ligger under testværdien på 

nul er Handel og kontor. Dette antyder, at folk, der har læst Handel og kontor er mere 

forbrugeretnocentriske end folk, som har taget en anden erhvervsuddannelse. Ser vi på 

middelværdierne, så påpeger de at personer, som har taget en erhvervsuddannelse inden for 

Service (µ=-0,3432) og Bygge og anlæg (µ= -0,0726) er blandt de mindst forbrugeretnocentriske 

indenfor uddannelsestypen.  

4.3.9.2.3. Kortere videregående uddannelser  

Kortere videregående uddannelser består af seks kategorier (bilag 20: KVU 1-2)
24

. Vi fravælger 

Levnedsmiddel og husholdning, da den kun indeholder to respondenter. Hypoteserne for de 

resterende fem ser ud som følgende: 

                                                           
23

 Da nogle af respondenterne har taget op til tre erhvervsuddannelser, så har vi kørt testen tre gange. Vi benytter den 

middelværdi i bilaget, hvor N er højest for den enkelte uddannelsestype.    
24

 Da nogle af respondenterne har taget to kortere videregående uddannelser, så har vi kørt testen to gange. Vi 

benytter den middelværdi i bilaget, hvor N er højest for den enkelte uddannelsestype.    
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H0: µFor<0 HA: µFor≥0  H0: µSam<0 HA: µSam≥0   

H0: µTek<0 HA: µTek≥0  H0: µSun<0 HA: µSun≥0   

H0: µPol<0 HA: µPol≥0 

Vi kan ikke afvise H0 for nogen af dem, da ingen af dem ligger under signifikansniveauet. På 

baggrund af dette må vi sige, at der ikke er noget klart billede af, at mennesker med en kortere 

videregående uddannelse er meget eller lidt forbrugeretnocentriske. Konfidensintervallet 

underbygger dette, da den nedre grænse hos alle er under nul, mens den øvre hos alle er over nul. 

Middelværdierne ligger dog alle over nul, hvilket peger i retning af nogen grad for 

forbrugeretnocentrisme. 

4.3.9.2.4. Mellemlange videregående uddannelser 

Den fjerde uddannelsesform i vores undersøgelse er mellemlang videregående (bilag 20: MLVU 

1-4)
25

. Den består af otte typer, hvor af Levnedsmiddel og ernæring, Kunstnerisk og Transport 

mv. har en for lav repræsentation til at tage med. For de fem tilbageværende uddannelsestyper 

opstilles nedenstående hypoteser: 

H0: µSam≥0 HA: µSam<0 

H0: µPæd<0 HA: µPæd≥0  H0: µFor<0 HA: µFor≥0   

H0: µTek<0 HA: µTek≥0  H0: µSun<0 HA: µSun≥0   

H0 kan afvises for Formidling og erhvervssprog (0,024) og Samfundsvidenskab (0,0235), mens 

H0 for de andre godt ikke kan afvises. Det peger i retning af, at personer som har taget en 

samfundsvidenskabelig uddannelse, er de mindst forbrugeretnocentriske. Samtidig antyder 

undersøgelsen, at folk med en uddannelse indenfor formidling og erhvervssprog er de mest 

forbrugeretnocentriske. 

4.3.9.2.5. Bacheloruddannelser 

Bacheloruddannelser er den næstsidste uddannelsestype som vi analyserer (bilag 20: BU). Den 

består af fem ”rene” kategorier og en der hedder ”Andet”. Denne opdeling er lavet på baggrund 

                                                           
25

 Da nogle af respondenterne har taget op til fire mellemlange videregående uddannelser, så har vi kørt testen fire 

gange. Vi benytter den middelværdi i bilaget, hvor N er højest for den enkelte uddannelsestype.    
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af Danmarks Statistiks opgørelse af kategoriernes størrelse. Vi vælger, at se bort fra ”Andet”, da 

det er en blanding af mange små uddannelsesretninger, og dermed vil det ikke give nogen 

mening at analysere den. Hypoteserne for bacheloruddannelserne er: 

H0: µNat≥0 HA: µNat<0  H0: µSam≥0 HA: µSam<0 

H0: µHum<0 HA: µHum≥0  H0: µTek<0 HA: µTek≥0   

H0: µSun<0 HA: µSun≥0 

H0 kan ikke afvises for hypoteserne med undtagelse af Samfundsvidenskab (0,000). Det betyder, 

at Naturvidenskab (0,2065) ikke kan afvises, at den er nul eller højere. Samtidig kan det ikke 

afvises, at de resterende ligger under testværdien. Det gør, at der ikke er nogen klar tendens 

angående, hvem der er de mest forbrugeretnocentriske. Vi kan dog konkludere, at 

Samfundsvidenskab er den eneste uddannelsesretning, som kan afvises at være nul eller over. 95 

% konfidensintervallet underbygger også dette yderligere, da den øvre grænse for 

Samfundsvidenskab ligger under nul. Det peger på, at der en sammenhæng imellem at være 

samfundsvidenskabelig uddannede og have en lav grad af forbrugeretnocentrisme. 

4.3.9.2.6. Længere videregående uddannelser 

Længere videregående uddannelser er den sidste uddannelsesform (bilag 20: LVU 1-2)
26

. Den 

består af otte kategorier, men to af dem (Kunstnerisk uddannelse og forsvar) har for få 

respondenter. Hypoteserne for de resterende seks er: 

H0: µHum≥0 HA: µHum<0  H0: µSam≥0 HA: µSam<0 

H0: µSun≥0 HA: µSun<0 

H0: µPæd<0 HA: µPæd≥0  H0: µNat<0 HA: µNat≥0   

H0: µTek<0 HA: µTek≥0   

Ud fra det 1-sidedet signifikansniveau på 5 %, kan vi afvise H0 for Samfundsvidenskab (0,038), 

mens vi ikke kan afvise H0 for Pædagogisk (0,247), Naturvidenskab (0,265), Teknisk (0,259), 

Humanistisk og teologisk (0,385) og Sundhed (0,3335). På baggrund af dette er personer med en 

                                                           
26

 Da nogle af respondenterne har taget to længere videregående uddannelser, så har vi kørt testen to gange. Vi 

benytter den middelværdi i bilaget, hvor N er højest for den enkelte uddannelsestype.    
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samfundsvidenskabelig uddannelse igen de mindst forbrugeretnocentriske. Vi så det samme 

mønster under mellemlang videregående og bachelor uddannelserne. Middelværdierne antyder, 

at forbrugere der har taget en længere videregående pædagogisk eller naturvidenskabelig 

uddannelse er de mest etnocentriske. Der er dog nogen grad af usikkerhed ved dette, da vi kun 

har henholdsvis otte og fem respondenter i hver kategori. 

4.3.10. Hypotese 10 - Geografisk placering af uddannelse 

Hypotese 10 - Uddannelsens geografiske placering påvirker graden af forbrugeretnocentrisme. 

For at teste hypotesen 10 vil vi benytte en One-sample t-test lige som den vi brugte under 

hypotese 9. Først vil vi teste om den geografiske placering af respondenternes folkeskole har 

nogen synlig effekt på deres forbrugeretnocentriske tendenser. Efterfølgende vil vi undersøge det 

samme for gymnasiale uddannelser og til sidst erhvervs- eller videregående uddannelser. 

Geografisk deler vi dem ud på de fem regioner i Danmark (Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, 

Midtjylland og Nordjylland). 

4.3.10.1. Folkeskolen 

Folkeskolens geografiske placering har ifølge vores undersøgelse ikke nogen klar påvirkning på 

de forbrugeretnocentriske tendenser (bilag 21). Ud fra de følgende hypoteser, kan vi nemlig ikke 

med sikkerhed sige, at de ligger over eller under testværdien på nul.    

H0: µSjæ≥0 HA: µSjæ<0  H0: µSyd≥0 HA: µSyd<0 

H0: µNor≥0 HA: µNor<0 

H0: µHov<0 HA: µHov≥0  H0: µMid<0 HA: µMid≥0 

Det skyldes, at p-værdi hos dem alle er over 5 %, og dermed kan vi ikke afvise H0 for nogen af 

dem. Middelværdierne peger dog på, at de mindst forbrugeretnocentriske mennesker har gået i 

folkeskole i Region Sjælland (µ=-0,1278) og de mest forbrugeretnocentriske har gået i 

folkeskole i Region Hovedstaden (µ= 0,0977) og Region Midtjylland (µ= 0,1050).  

4.3.10.2. Gymnasiale uddannelser 

Til forskel fra folkeskolen, så viser tallene vedrørende gymnasiale uddannelser (bilag 21), at 

deres geografiske placering har større betydning på forbrugernes etnocentriske tendenser. 

Forbrugere, der taget en gymnasial uddannelse i Region Sjælland er klart de mindst 

etnocentriske. Vi kan nemlig afvise H0: µSjæ≥0, da p-værdien ligger på 0,019. Vi kan ikke sige 
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noget entydigt omkring de andre regioner. Til gengæld peger middelværdien for Region 

Hovedstaden på, at der sker et fald i folks forbrugeretnocentriske tendenser fra folkeskolen (µ= 

0,0977) til gymnasial uddannelse (µ=-0,0283). Det modsatte kan siges angående Region 

Midtjylland, hvor der sker en lille stigning i middelværdien. 

4.3.10.3. Erhvervs- og videregående uddannelser 

Der sker store ændringer, i forhold til hvor folk har taget deres gymnasiale uddannelse og til hvor 

de har taget en erhvervs- eller videregående uddannelse (bilag 21). Det tror vi blandt andet kan 

skyldes, at erhvervs eller videregående uddannelser er placeret i de store byer. I vores 

undersøgelse er dette f.eks. synligt ved, at antallet af personer, som har studeret i Region 

Sjælland falder fra 66 til 48, mens antallet der har studeret i Region Hovedstaden stiger fra 93 til 

145. Dette tror vi har indflydelse på, at respondenter der har læst i Region Hovedstaden er blevet 

meget mindre forbrugeretnocentriske, mens dem der har læst i Region Sjælland er blevet meget 

mere etnocentriske. Vi kan f.eks. nu afvise H0: µHov≥0 for Region Hovedstaden, da p-værdien er 

på 0,03, mens vi ikke længere kan afvise H0: µSjæ≥0. For Region Sjælland og de tre andre 

regioner kan vi ikke konkludere noget entydigt, men alle steder er middelværdierne steget og 

dermed peger det på, at de er blevet mere forbrugeretnocentriske.  

4.3.11. Hypotese 11 - Opfattede produktnødvendighed 

Hypotese 11: Den indvirkning, som etnocentriske tendenser har på attituden overfor importerede 

produkter, forventes at blive modereret af opfattede produktnødvendighed. Effekten som 

forbrugeretnocentriske tendenser har på attituden, forventes derfor at være større, overfor 

produkter der opfattes som værende relativt unødvendige.  

Til at teste hypotese 11, anvender vi ligesom Sharma et al. (1995) og Ruyter et al. (1998), en 

multipel regressionsanalyse (Jensen & Knudsen 2009, s. 151) til, at besvare om den indvirkning 

som etnocentriske tendenser har på attituden overfor importerede produkter, er modereret af den 

opfattede produktnødvendighed. ”Attituden” bruges som den afhængige variabel, og ”Cetscale” 

og ”Opfattet produktnødvendighed” bruges som uafhængige variabler i denne test. Første test 

bruger variablene ”attituden overfor at importere medicin” og ”den opfattede 

produktnødvendighed ved medicin”.  

Det kan udledes af korrelationsmatricen i testen (bilag 22), at variablene er korrelerede, hvorfor 

det antages, at der kan være problemer med multikollinearitet. I ”model summary” tabellen kan 
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det aflæses at de uafhængige variable har en multipel determinationskoefficient (R) på 0,402, og 

en R
2
 på 0,162, hvilket vil sige, at modellens uafhængige variable forklarer 16,2 % af variationen 

i Y. Durbin-Watson værdier større end 2,5 og mindre end 1,5, indikerer problemer med 

multikollinaritet (Jensen & Knudsen 2009, s. 161), dog er den i dette tilfælde 2,133, hvorfor det 

antages ikke at være noget problem. 

I Anova-tabellen ses det, at modellens F-værdi 23,452 er signifikant p=0,000, hvilket betyder, at 

vi kan afvise, at modellen er uden forklaringsgrad. Det vil sige, at modellen er brugbar. 

Koefficienttabellen viser de estimerede b-værdier. Her kan det aflæses, at variablen 

”nødvendigheden af medicin” har en beta-værdi (β) , på 0,293, og signifikansniveau (p) på 

0,000. Cetscale har en beta-værdi på -0,308, (p = 0,000). VIF værdierne i koefficient-tabellen er 

alle under 4 (Jensen & Knudsen  2009, s. 163), så denne indikator peger ikke på alvorlig 

multikolinaritet. Ser man på Collinearity Diagnostics er den højeste værdi i condition index 

3,947, hvilket indikerer, at der ikke er noget problem med multikollinaritet. Et Condition index 

på 15 indikerer, at der muligvis er et problem med multikollinaritet og et index over 30 indikerer 

alvorlige multikollinaritets problemer (Jensen & Knudsen  2009, s. 163).  

For at teste interaktionseffekter udfører vi ligesom, ligesom Sharma et al. (1995), følgende 

moderator-test med (medicin x cetscale) som en tredje moderator variabel: 

(Inter_medicin_Cetscale). I denne analyse, kan det aflæses, at VIF værdierne er 6,940 for 

Cetscale og 6,944 for Inter_medicin_Cetscale. Det vil sige, at det ikke er muligt at få valide 

resultater med denne test, grundet multikollinaritet. Dette er et naturligt statistisk problem, da 

interaktionseffekterne hænger sammen. Derfor tester vi hypotesen med en anden metode, da den 

metode som Sharma et al. (1995) benytter, ikke er brugbar i vores tilfælde. 

Vi tester hypotesen ved at gennemføre 2 analyser: en for de respondenter der har svaret 1-3 og en 

analyse for dem der har svaret 5-7 og derved sammenligne betaværdierne i regressionsanalyserne 

mellem disse variable. En større beta-værdi, indikerer en større effekt. Hvis beta-værdierne 

derimod er ens, er der ikke nogen modererende effekt, hvorfor der ikke er belæg for hypotesen. I 

testen med medicin kan beta-værdierne for Cetscale aflæses som -0,320 for 1-3 svar og -0,311 i 

5-7 svar, hvilket er relativt ens. Derfor antages det at den indvirkning som etnocentriske 

tendenser har på attituden overfor importerede produkter, ikke bliver modereret af opfattede 

produktnødvendighed.  
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Ligesom med medicin, laves der regressionsanalyser med ”svar ≤ 3” og ”svar ≥ 5” for, at teste 

om den indvirkning som etnocentriske tendenser har på attituden overfor de andre 8 produkter, 

køkkenudstyr, smykker, kød, æbler, forsikringer, møbler, tøj og højtalere, er modereret af den 

opfattede produktnødvendighed. Resultaterne af regressionstests på de resterende produkter ses i 

tabel 6.  

Produkt β værdi for Svar =< 3 β værdi for svar >= 5   

Medicin  -0,332 -0,309 Bilag 23 

Køkkenudstyr  -0,457 -0,442 Bilag 24 

Smykker  -0,486 0,928 Bilag 25 

Kød  -0,460 -0,435 Bilag 26 

Æbler  -0,459 -0,424 Bilag 27 

Forsikringer  -0,358 -0,319 Bilag 28 

Møbler  -0,443 -0,485 Bilag 29 

Tøj  -0,625 -0,442 Bilag 30 

Højtalere  -0,506 -0,589 Bilag 31 

Tabel 6: Resultat af moderator regressions tests for af opfattet produktnødvendighed 

 
  

Medicin 

Køkken-

udstyr Smykker Kød Æbler 

Forsik-

ringer Møbler Tøj Højtalere 

Mean 3,55 5,11 1,99 4,75 3,61 5,19 5,42 5,90 3,20 

Std. 

Deviation 

1,965 1,543 1,270 1,486 1,739 1,479 1,440 1,289 1,806 

Tabel 7: Middelværdi og standardafvigelse for opfattet produktnødvendighed 

Tabel 7 viser middelværdien og standardafvigelsen for de 9 produkter, som vores respondenter 

har evalueret i om hvorvidt de skal importeres eller ej. De 9 produkter er de samme, som der er 

brugt i andre test af f.eks. Sharma et al. (1995), dog har vi modereret det en smule til det danske 

marked, ved f.eks. at erstatte ”store køleskabe & golfkøller Sharma et al (1995)” med ”møbler og 

højtalere” da vi antog, at det ville være nemmere for vores respondenter at forholde sig til.     

Ud fra ovenstående resultater i tabel 6 er det svært at konkludere om, der er belæg for at bekræfte 

hypotese 11, da resultaterne mellem betaværdierne ikke afviger meget fra hinanden, på nær ved 

et enkelt tilfælde ved smykker. Betaværdierne for smykker ligger langt fra hinanden, hvilket 

støtter sig til hypotese 11‟s påstand om at effekten, som forbrugeretnocentriske tendenser har på 

attituden, forventes at være større, overfor produkter, der opfattes som værende relativt 

unødvendige, da dette også er den produktgruppe med den laveste middelværdi. Men ud fra 
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resten af betaværdierne, kan det ud fra denne regressionsanalyse ikke bekræftes at den 

indvirkning som etnocentriske tendenser har på attituden overfor importerede produkter, bliver 

modereret af opfattede produktnødvendighed.  

4.3.12. Hypotese 12 - Økonomisk trussel 

ØT - H12: Der er en større relation imellem forbrugeretnocentriske tendenser og negative 

attituder overfor importerede varer, når forbrugerne føler sig truet af udenlandsk konkurrence, 

enten på et nationalt eller personligt niveau.   

Til at teste denne hypotese laves, der ligesom ved forrige hypotese en modererende 

regressionsanalyse, dog er forskellen ved denne analyse, at der ikke gøres forskel mellem de ni 

forskellige produkter, hvilket gøres i overensstemmelse med artiklerne Sharma et al. (1995) og 

Ruyter et al. (1998). Den samlede middelværdi for villigheden/attituden for at importere 

produkter bruges som den afhængige variabel og de økonomiske trusler og 

forbrugeretnocentriske tendenser og den interaktion der er imellem dem 

(inter_økscore*cetscore), er de uafhængige variabler.  

     Trussel (T) Cetscale (C)  T x C R2 

Økonomisk trussel -0,015
b 

-0,485 -0,004 0,242 

    0,808
c 

0,000 0,943   

a: den afhængige variabel er en kombineret villighed til import af de ni produkter  

b: betaværdier (standardiseret regressions parameter)   

c: p-værdier (signifikantsniveau).      
  Tabel 8: Moderator regressions resultater for økonomisk trussel                                                                     

Tabel 8 viser resultaterne for den sammenlagte økonomiske trussel (nationaløkonomi og 

privatøkonomi). Vi sammenlagde de to faktorer i vores faktoranalyse, da de ellers ikke 

overholdte de opstillede krav. Interaktionseffekten er ikke signifikant (p = 0,943), hvorfor vi ikke 

kan finde belæg for at bekræfte hypotese 12. De opfattede økonomiske trusler har ingen 

signifikant effekt på relationen mellem attituden overfor importerede produkter og 

forbrugeretnocentriske tendenser. Vi kan derfor ikke lave antagelsen om, at etnocentriske 

forbrugere er mere villige til at importere produkter, hvis importen af dette produkt opfattes som 

værende en trussel til deres personlige eller nationaløkonomiske velfærd. 
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4.4. Delkonklusion 

Testresultaterne af de 12 hypoteser, som sammen med vores litterære review, skal danne 

baggrund for vores fremtidige kvalitative interviews, har givet os et billede af 

forbrugeretnocentrisme i Danmark. Resultaterne går ind og påpeger tendenser vedrørende, 

hvordan forbrugeretnocentrisme, og de bagvedliggende faktorer hænger sammen, hvilken 

indflydelse de demografiske faktorer har på forbrugeretnocentrisme, og hvilken rolle uddannelse 

spiller med hensyn til graden af forbrugeretnocentrisme 

Vi har testet de fire bagvedliggende faktorer til forbrugeretnocentrisme. Den første er kulturel 

åbenhed og her fandt vi ud af, at der er en negativ sammenhæng imellem forbrugeretnocentriske 

tendenser og kulturel åbenhed. Hvilket vil sige, at forbrugere der er mere åbne overfor andre 

kulturer udviser færre forbrugeretnocentriske tendenser end forbrugere der er mindre åbne. 

Dermed kan vi bekræfte hypotese 1. Den næste faktor, som vi har testet, er kollektivisme. Testen 

viste, at der ikke er nogen generel sammenhæng imellem respondenternes forbrugeretnocentriske 

tendenser og kollektivisme, og dermed kan hypotese 2 ikke bekræftes. Testen af den tredje 

faktor, konservatisme, viste til gengæld en sammenhæng med forbrugeretnocentrisme. Folk, der 

fremviser forbrugeretnocentriske tendenser, er nemlig ofte mere konservative. Hypotese 3 kan 

dermed accepteres. Den fjerde bagvedliggende faktor er patriotisme og testen af den indikerede, 

at der er en positiv relation imellem patriotisme og forbrugeretnocentrisme. Vi kan derfor 

acceptere hypotese 4.  

Udover de bagvedliggende faktorer, har de demografiske faktorer også indflydelse på danskerne 

forbrugeretnocentriske tendenser. Vi har testet tre hypoteser, som omhandler henholdsvis alder, 

køn og indkomst. Analysen af folks alder viser, at ældre forbrugere viser flere etnocentriske 

tendenser end yngre og derved accepteres hypotese 5. Hypotese 6, der omhandler 

forbrugeretnocentrisme og køn, kan i ikke accepteres. Dette skyldes, at vi ud fra vores test ikke 

kan konkludere, at der er en signifikant forskel imellem mænd og kvinders grad af 

forbrugeretnocentrisme. Testresultatet af hypotese 7, som omhandler indkomst, skiller sig ud fra 

de andre testresultater. Det skyldes, at resultatet på et signifikantniveau går imod hypotesen. Det 

fremkom nemlig af vores test, at danskere med et højt indkomstniveau udviser flere 

forbrugeretnocentriske tendenser end dem med lav indkomst, hvilket er modsat af tidligere 

undersøgelser og af det vi forventede. 
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Uddannelse og dens rolle i forhold til forbrugeretnocentrisme er det næstsidste fokusområde i 

vores kvantitative undersøgelse. Det første vi har testet er om respondenternes 

uddannelseslængde øger den forbrugeetnocentriske adfærd. Resultatet viser, at respondenter der 

har studeret i længere tid, udviser færre etnocentriske tendenser end respondenter der har studeret 

i kortere tid. På baggrund af dette kan vi acceptere hypotese 8.  

Det andet, som vi har testet, er sammenhængen imellem forbrugernes uddannelse og graden af 

etnocentrisme. Ud fra analysen, hvor forbrugerne er opdelt efter uddannelseskategorier, kan vi 

antage flere ting. Vi kan dog ikke konkludere noget entydigt ud fra om, at respondenterne har 

taget en gymnasial uddannelse eller ej. Det tyder på, at det først senere i uddannelsesforløbet, der 

sker en større påvirkning af forbrugeradfærden. Vi kan dog heller ikke påpege noget entydigt, 

hvis de kun tager en kortere videregående uddannelse bagefter. Læser folk til gengæld videre på 

en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, sker der en ændring. Vores 

undersøgelse viser, at forbrugere med disse to typer uddannelser er de mest etnocentriske. 

Modsat er de mindst forbrugeretnocentriske dem, der har taget en bacheloruddannelse. Vælger 

de bachelor studerende efterfølgende, at læse videre på en længere videregående uddannelse, så 

stiger deres etnocentriske tendenser. Dog er de stadig mindre etnocentriske end forbrugere, som 

ikke har taget uddannelsen. Vi kan derfor konkludere, at der er signifikant forskel imellem 

uddannelseskategorierne, og dermed acceptere vi indtil videre hypotese 9.  

Testen af de underliggende uddannelsestyper underbygger hypotese 9, da der også der er 

signifikante forskelle. Analysen af de forskellige gymnasiale uddannelser peger på, at personer, 

som har gået på gymnasiet er de mindst forbrugeretnocentriske. Mens der ikke er noget klart 

billede af, hvilken gymnasial uddannelse, som giver de mest etnocentriske forbrugere. Det 

modsatte er gældende for erhvervsuddannelserne. Vi kan ikke konkludere, hvilken uddannelse 

der skaber de mindst forbrugeretnocentriske, men derimod, at folk som har taget en 

erhvervsuddannelse indenfor Handel og kontor er de mest etnocentriske. Analysen af de 

forskellige typer kortere videregående uddannelser giver ikke nogen klare tendenser. Testen af 

mellemlange videregående uddannelser indeholder derimod klare fund. Personer med 

samfundsvidenskabelig uddannelsesretning er mindst forbrugeretnocentrisk, mens dem der har 

læst indenfor formidling og erhvervssprog er de mest etnocentriske. Denne tendens fortsætter til 

dels, når vi ser på folk med en bachelorgrad eller længere videregående uddannelse. Det gælder 
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nemlig også der, at dem som har læst samfundsvidenskab er de mindst etnocentriske. Vi kan 

derimod ikke konkludere noget vedrørende, hvilken uddannelsestype, som skaber de mest 

etnocentriske forbrugere. Generelt må vi dog fastholde antagelsen om, at forbrugernes 

uddannelsestype påvirker deres adfærd og etnocentriske tendenser. Vi vælger derfor, at acceptere 

hypotese 9 helt. 

I forlængelse af uddannelsestyperne har vi i hypotese 10 testet om uddannelsens geografiske 

placering har indflydelse på graden af etnocentrisme hos forbrugerne. Analysen af folkeskolen 

viser, at dens placering i Danmark ikke har nogen nævneværdig betydning. Til gengæld viser, 

analysen af de gymnasiale uddannelser, at de mindst etnocentriske forbrugere har gået på skole i 

Region Sjælland efterfulgt af Region Hovedstaden. Der sker store ændringer i forbrugeradfærden 

fra de gymnasiale uddannelser og til erhvervs- og videregående uddannelser. Respondenter, der 

har læst i Region Hovedstaden efter de har taget en gymnasial uddannelse, bliver mindre 

forbrugeretnocentriske, mens respondenter i resten af Danmark bliver mere etnocentriske, når de 

læser videre. På baggrund af dette accepterer vi hypotese 10.    

De to sidste hypoteser vi har testet omhandler modererende faktorer. Det er henholdsvis "opfattet 

produktnødvendighed" (hypotese 11) og "økonomisk trussel" (hypotese 12). Hypotese 11 kan 

ikke accepteres, hvilket vil sige, at den opfattede produktnødvendighed, i følge vores 

undersøgelse, ikke har en modererende effekt på folks etnocentriske tendenser overfor 

importerede produkter. Hypotese 12 bliver heller ikke accepteret, og dermed er det ikke muligt at 

konkludere, at forbrugere med etnocentriske tendenser er mere villige til at købe importerede 

produkter, hvis importen af produktet opfattes som værende en trussel til deres personlige eller 

nationaløkonomiske velfærd. 
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5. Kapitel - Analyse af interviews 

5.1. Indledning 

Den kvantitative analyse peger på flere interessante sammenhænge mellem 

forbrugeretnocentrisme og de demografiske variabler. For eksempel hvorfor er danskere med høj 

indkomst mere forbrugeretnocentriske end danskere med lav indkomst? Hvilket desuden strider 

imod andre resultater på området. Et andet eksempel er hvorfor folk med en gymnasial 

uddannelse fra Region Sjælland de mindst forbrugeretnocentriske? Et sidste eksempel vi vil 

nævne er, hvorfor er forbrugere med en bacheloruddannelse mindre etnocentriske end forbrugere 

med en kandidatgrad? Dette er kun et lille udsnit af de interessante spørgsmål, som den 

kvantitative analyse har været med til at stille. Vi har desværre ikke ressourcer og tid til, at gå i 

dybden med alle fundene, så derfor har vi udvalgt de sammenhænge i undersøgelsen, som vi 

finder mest interessante og har størst statistisk belæg for at konkludere.  

På baggrund af dette har vi valgt, at undersøge, hvorfor folk med en erhvervsuddannelse indenfor 

Handel og kontor er de mest forbrugeretnocentriske, og omvendt hvorfor folk med en 

samfundsvidenskabelig uddannelse er de mindst forbrugeretnocentriske. Igennem interviews 

med fire personer fra hver af de to uddannelsesgrupper vil vi forsøge, at kortlægge hvorfor der er 

denne forskel. I interviewene vil vi dog også inddrage andre elementer fra vores spørgeskema og 

teorien. Vi vil blandt andet spørge ind til indkomst, som er en faktor alle undersøgelser inden for 

området påviser at have indflydelse på graden forbrugeretnocentrisme. Det interessante er, at 

vores undersøgelse, som tidligere nævnt, modstrider udenlandske undersøgelser, hvorfor vi vil 

prøve at finde ud af hvorfor det forholder sig sådan. Det vil for eksempel også være interessant, 

at høre dem, som vi interviewer, om de tror de vil blive mere etnocentriske, hvis de fik mere i løn 

og modsat.  

En anden faktor, som vi vil gå ind og spørge respondenten om er miljø. Denne faktor er slet ikke 

med i spørgeskemaet og vores teoretiske referenceramme. Vi mener dog efter, at have læst flere 

artikler omkring danskernes forbrug og snakket med respondenter af spørgeskemaerne, at miljø 

har en indflydelse på danskerne præferencer overfor danske produkter. En undersøgelse, lavet for 

Forbrugerstyrelse fra september 2009, viser blandt andet også, at hele 70 % af de adspurgte 
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danskere er interesseret i miljøvenlige produkter
27

. Mens en undersøgelse fra august 2010 lavet 

for Dong Energy og Mandag Morgen siger, at 3 ud af 4 danskere foretrækker, at handle med 

klimavenlige virksomheder
28

. På baggrund af dette, mener vi forbrugernes miljøoverbevisning 

meget vel kan påvirke danskernes etnocentriske tendenser, da Danmark i danskernes bevidsthed 

er et forgangsland indenfor miljøområdet
29

. 

5.2.  Udførsel af interviews 
Vi har som tidligere nævnt, ud fra vores kvantitative analyse, udvalgt to segmenter som vi fandt 

interessante til vores kvalitative interviews. Den ene gruppe er personer med en 

erhvervsuddannelse indenfor Handel & kontor, hvilket er segmentet, der udviser flest 

forbrugeretnocentriske tendenser, og den anden gruppe er personer med en 

samfundsvidenskabelig bachelor, hvilket er det segment der udviser færrest 

forbrugeretnocentriske tendenser. Vi har udført otte interviews, med fire fra hver gruppe, der har 

haft en længde mellem 15-30 minutter. Ud fra vores kvalitative interviews har vi identificeret 

nogle gennemgående temaer, som vi, i dette afsnit, vil dokumentere ved hjælp af quotes fra 

interviewene.  Respondenterne blev inden interviewene bedt om at gøre sig nogle tanker 

omkring, hvorfor/hvorfor ikke de foretrækker danske produkter, og derefter enten skrive 5 af 

disse tanker ned på et papir eller finde billeder i magasiner/ugeblade/aviser m.m., der 

repræsenterer disse tanker, inspireret af Zaltman (1996) ZMET teknik. Dog valgte alle 

respondenter den ”nemme” løsning og valgte at skrive tankerne ned frem for at finde billedlige 

repræsentanter. Dette har gjort det svært at anvende metafor teknikken ZMET, men idet vores 

respondenter havde skrevet deres tanker ned, betyder, at de havde gjort sig nogle tanker om deres 

adfærd, som ikke kunne påvirkes af interviewerens bias, og hvilket gjorde dem mere bevidste om 

hvorfor de handler som de gør. Vi udvalgte vores respondenter via en pre-screening, hvor vi kort 

spurgte personer fra de to segmenter om deres holdning til danske produkter kontra importerede 

varer og deres forbrugeradfærd.     

                                                           
27

http://www.dongenergy.dk/erhverv/klimamiljo/indsigtogviden/Pages/Danskernevilhaveflereklimavenligevare.aspx

, Danskerne vil have flere klimavenlige varer, Forbrugerstyrelsen, 10.07.2011 

28
 http://www.dongenergy.dk/erhverv/klimamiljo/indsigtogviden/Pages/analysemandagmorgen.aspx, 3 ud af 4 

danskere forstrækker klimavenlige virksomheder, Dong Energy, 10.07.2011  
29

 http://klimaviden.dk/?page_id=69, Dansk klimapolitik, Klimaviden.dk, 10.07.2011 
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5.3. Temaer 

5.3.1. Temaer for etnocentriske forbrugere 

Respondenterne i dette afsnit har en erhvervsuddannelse inden for Handel og kontor og udviser 

en høj grad forbrugeretnocentriske tendenser. Respondenterne  er: 

1. Tom Kruse, Forsikringsuddannet, 35 år, Team chef i Nykredit Pension 

2. Else Jensen, Bankuddannet, 56 år, Bankfuldmægtig i Nykredit 

3. Nana Erstling Kristiansen, Forsikringsuddannet, 21 år, Industrikunderådgiver i Tryg   

4. Kirsten Hansen, Registreret Revisor, 62 år, Bogholder i Det Grønne Hus 

Grundene til de præfererer danske varer frem for udenlandskproducerede varer er mange, og vi 

har udvalgt de gennemgående temaer fra vores kvalitative interviews.  

5.3.1.2. Kvalitet 

Et begreb der går igen i alle interviewene er begrebet kvalitet. Fire ud af de fire respondenter der 

udviser en høj grad af forbrugeretnocentrisme, mener, at danske varer er af højere kvalitet end 

importerede varer, hvorfor de vælger at købe disse, hvilket blandt andet forklares via følgende 

citater.   

 Else Jensen: ”Nogle gange er det jo også rart at købe sådan et Georg Jensen ur og et Jakob 

Jensen design ude i køkkenet eller en telefon eller sådan nogle ting.”  (Interviewer ”er det 

fordi det er dansk eller er det på grund af brandet eller?) ”Jamen det er lidt en kombination 

over at det er en kvalitetsvare, så man ved når man køber sådan noget at det er af en kvalitet 

så det holdere længere også selvom det koster mere.” (Interviewer: så du sammenligner altså 

danske varer som værende af en høj kvalitet?”) ”Jamen jeg har ikke noget imod at købe 

sådan nogle ting som jeg ved der holder i forhold til hvis det er et mærke jeg ikke kender, så 

hvis der er hundrede kroner til forskel så vil jeg måske hellere give de sidste hundrede kroner 

for så ved jeg at kvaliteten er i orden.” 

 Tom Kruse: ”Jeg har en ide om danske varer generelt har en bedre kvalitet." (Interviewer: 

”er det så indenfor nogle bestemte varegrupper?) ”Ja, det er det sgu nok lidt, Jeg tænker så 

noget, som møbler, designklassikere, som er i mine øjne er federe end et eller andet moderne 

møbel som er købt i Ikea."  
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Antagelse om at danske produkter er højere kvalitet end udenlandske hænger fint sammen med 

teorien inden for forbrugeretnocentrisme. Shimp & Sharma påpeger i deres studie fra 1987, at 

der er negativ korrelation imellem Cetscale, og forbrugernes opfattelse af kvaliteten på 

udenlandske produkter (Netemeyer, Durvasula & Lichtenstein 1991). Dette betyder, at personer, 

som er meget forbrugeretnocentriske, må antages at opfatte kvaliteten af indenlandske varer 

højere end udenlandske.  

5.3.1.3. Prestige 

Udover kvalitet, mener respondenterne også, at der er en vis prestige ved at købe danske 

produkter, og at det udsender visse signaler til deres omverden. I nedenstående udsagn giver 

Nana E. Kristiansen blandt andet udtryk for, at prestigen hænger sammen danske produkter er 

dyrere end udenlandske.  Dermed er danske produkter et symbol på penge og rigdom, hvilket i 

forvejen er anerkendte prestigefaktorer (Dawson 1988). Nedenstående udsagn stemmer også 

overens med den teoretiske definition af prestige som værende et socialt fænomen (Henrich & 

Gil-White 2001).         

 Nana E. Kristiansen: ”For at lave sådan et glansbillede, fordi der er prestige i det, for 

der kommer nogle på besøg, og der kommer måske nogle og åbner skabene, og tænker ej 

hvor bor I pænt, og har du virkelig stadig råd til at købe de produkter som har de 

godkendte ting og er produceret i Danmark” ”Jeg har arbejdet sammen med nogen og 

været elev sammen nogen, som har børn og dér er der meget prestige i f.eks. og sige, at 

man køber Neutral og man køber de der dyre svanemærkede og så noget. Fordi det er jo 

shampoo og sæbe, sådan nogle nonfood varer, der er forholdsvis dyrere end almindelige, 

som bliver produceret i Langbortistand eller andre lande" 

5.3.1.4. Produktionsmetoder 

Når der købes danske varer, er der også en moralsk og etisk beslutningsbaggrund. Tre ud af de 

fire adspurgte nævner at Danmark benytter sig af bedre produktionsmetoder sammenlignet med 

udlandet, hvilket de blandt andet ytrede således: 

 Tom Kruse: ”Viden og kendskab til oprindelse og måske også sådan noget som 

produktionsmetoder, at de ting som der bliver lavet i Danmark, har jeg en forventning om at 

der har folk arbejdet under bedre vilkår end de måske gør i Indien… Lidt mindre 



82 
 

børnearbejde og lidt mere overenskomst og jeg ved ikke hvor meget det fylder men et eller 

andet sted synes jeg at man får en lille smule bedre samvittighed.” 

 Nana E. Kristiansen: "Jeg tænker også sådan i arbejdsforhold med non-food varer der bliver 

produceret i Danmark, de har bedre vilkår i Danmark end hvis det var produceret i 

Indonesien eller andre lande hvor de måske også bruger børnearbejde" ”Altså jeg har også 

tænkt meget på det der med børnearbejde og så noget man ser i fjernsynet. F.eks. det der 

program der hed "Blod, sved og T-shirt", hvor de var i udlandet, hvor man ser de forhold de 

arbejder under og processen tøjet egentlig er igennem, hvor man tænker på, det ville jo være 

helt andre forhold hvis man begyndte at købe tøj, der var både produceret og syet i Danmark. 

Og det er da også rimelig tankevækkende at små børn render rundt med syre op til knæene og 

sådan noget, det synes jeg er mærkeligt, eller svært at forholde sig til i forhold til hvis det var 

sket i Danmark, for det ville jo forhåbentligt aldrig ske i Danmark." 

De ovennævnte citater peger på, at etnocentriske forbrugere også er etiske forbrugere. Etiske 

forbrugere er nemlig blandt andet kendetegnet ved at gå op i menneskerettigheder, såsom 

arbejdsvilkår (Tallontire 2001).  

5.3.1.5. Miljø 

Den etiske forbruger er desuden nært beslægtet med begrebet "Den grønne forbruger" (Elkington 

& Hailes 1988; Wheale & Hinton 2005). "Den grønne forbruger" tænker på miljøet og undgår 

blandt andet sundhedsskadelige produkter, hvilket også er tilfældet med de 

forbrugeretnocentriske respondenter i vores interviews. Tre ud af fire respondenter køber danske 

varer, da de mener, at der bruges færre giftstoffer i dansk landbrug. En af respondenterne udtaler 

f.eks. følgende:  

 Nana E. Kristiansen "Dansk så hænger det tit sammen med miljøet, fordi vi har nogle større 

krav i forhold til hvis det produceret i andre lande, så det kunne helt sikkert også være sådan 

noget som vaskepulver og shampoo, hvor man også tænker at dansk og miljø at det bør 

hænge sammen på en eller anden måde" eller "Kvaliteten hænger sammen med holdbarheden 

og hvad de behandlet med og så noget. Man tænker meget over folk der er blevet syge af 

frugter og grøntsager fra udlandet hvor de bliver behandlet med sprøjtemidler med 

kolibakterier i og sådan noget." 

I sammenhæng med dette anser de også de danske varer som værende mere friske: 
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 Else Jensen: ”Jeg tror de er mere friske, de har ikke ligget på landevejene eller har været 

oppe og flyve i længere tid." 

 Nana E. Kristiansen: ”Med fødevarer har jeg tænkt meget hvis man går ind i en butik og 

der ligger et blomkål fra Danmark og et fra Tyskland f.eks. ved siden af, så kan man godt 

tænke lidt på at det fra Danmark der kunne lige så godt stå, at det var en halv dag 

gammelt og det fra Tyskland der kunne stå at det var tre dage gammelt og så på den måde 

så kunne man godt tænke at så tager jeg den fra Danmark." 

En undersøgelse af Vannoppen et al. (2001) viser ligesom ovennævnte udsagn, at opfattelsen af 

friskhed hænger tæt sammen med afstanden fra salgssted og varens produktionssted.    

Selvom der er flere tendenser, som peger på etnocentriske forbrugere også er meget etiske, så er 

der en faktor der modsiger det. De køber nemlig ikke danske produkter pga. den CO
2 

udledning 

der spares ved ikke at købe produkter der er transporteret over længere afstande fra 

importlandene. Blandt andet udtaler Else Jensen nedenstående: 

Else Jensen "Ikke så meget måske pga. miljøet måske mere sådan på grund af at det er sundt.  

Det har været meget oppe i tiden, så et eller andet sted kan man ikke lade være med at tænkte på 

det, men det måske ikke derfor, at jeg måske mest gør det, jeg synes måske mere det vigtigt at 

bevare de danske arbejdspladser." 

Det ovennævnte udsagn viser at miljø ikke er den primære årsag til at de etnocentriske forbruger 

køber dansk, men den kun har nogen grad af indflydelse. Else Jensen udtalelse hænger godt 

sammen med tidligere undersøgelser på området, som viser, at der ikke altid er sammenhæng 

imellem forbrugernes miljøattitude og deres egentlige adfærd (Wicker 1969; McGuire 1985).  

5.3.1.6. Nationaløkonomi 

Else Jensen nævner i ovenstående citat, at hun mener, at det er vigtigt at købe danske varer af 

nationaløkonomiske årsager, og faktisk nævner tre af vores respondenter denne som værende en 

årsag til deres overvejelser omkring danske produktindkøb: 

 Tom Kruse: ”Den nationaløkonomiske følelse gør at jeg hellere vil købe de danske varer 

for at støtte den danske økonomi end jeg vil støtte udenlandsk økonomi." (Interviewer 

”okay så du går op i at det skal være dansk på grund af nationaløkonomien”) "At hvis 
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man kunne købe præcis den samme vare, hvor den ene var lavet i Kina og den anden var 

lavet i Danmark, så ville jeg klart vælge den danske ud fra ligesom at kunne bevare 

danske arbejdspladser og i det hele taget holde gang i dansk beskæftigelse."  

 Else Jensen: "Jeg synes det er lidt vigtigt at vi har nogle erhverv herhjemme også sådan 

at man kan leve at det, ligesom jeg kunne aldrig finde på at købe mælk der er produceret i 

Tyskland. Den anden dag så jeg sørme man kunne købe mælk herhjemme der var lavet i 

Sverige. Det synes jeg jo heller ikke man måske skulle købe. Danmark er et 

landbrugsland, så jeg synes lige så godt vi selv kan producere vores landbrugsting, som 

bliver solgt i Danmark."  

De ovennævnte udsagn stemmer godt overens med patriotismeteorien, som er en af teorierne bag 

forbrugeretnocentrisme. Han (1988) fastslår blandt andet i artiklen “The Role of Consumer 

Patriotism in the Choice of Domestic Versus Foreign Products”, at patrioter ser det som værende 

en pligt overfor sit land at beskytte den nationale økonomi og købe indenlandskproducerede 

varer. Endvidere påpeger Sharma et al. (1995), at forbrugeretnocentrisme grunder i kærlighed og 

bekymring til ens ejet land og frygten for at miste ens økonomiske interesser.   

5..3.1.7. Privatøkonomi 

Respondenterne anser dog også deres privatøkonomi som værende en afgørende faktor. Hvis de 

pludselig skulle gå hen og få en betydelig nedgang i deres indkomst, så ville det påvirke alle fire 

mht. deres indkøb og de ville automatisk begynde at købe færre danske varer: 

 Tom Kruse: "Jeg tror det et af de der steder hvor man relativt gratis kan klare sig 

igennem. Man kan stadig få en agurk og som stadig smager af agurk, men koster lidt 

mindre. Så hvis man har færre penge, ville man kunne bevare det samme for mindre." 

(Interviewer ”så det ville påvirke lidt at du måske ville holde op med at købe dansk fordi 

det gerne er lidt dyrere?”) ”Ja det tror jeg, at det vil være en af de ting man ville gå på 

kompromis med, som noget af det første måske i virkeligheden” (Interviewer: ”og det 

ville være indenfor alle produktkategorier?) ”Jeg tror sgu det ville være over en bred 

kam. Så ville jeg generelt bare gå efter det billigste.” 

 Kirsten Hansen: "Det kunne jeg godt være nødt til ja, det er helt sikker. Prisen betyder 

jo meget, det gør det altså, selvom man siger det betyder ikke noget, det gør det, man 

skæver til det." 
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Respondenterne peger altså på at prisen i sidste ende vægter højere end produktets 

oprindelsesland. Litteraturen på området afviger dog meget fra hinanden, når det gælder hvilke 

produktstimuli forbrugerne vægter højest (Baker & Currie 1993). Dog er man enige om, at 

intrinsiske faktorer (design, performance m.m.) har større indflydelse end excentriske (Pris, 

brand, Country-of-Origin m.m.), når det gælder evaluering af produkter (Olson & Jacoby 1972).  

På trods af dette er de etnocentriske forbrugere dog stadig villige til at betale ekstra for at det skal 

være dansk, som deres nuværende situation ser ud: 

 Tom Kruse: "Jeg ved sgu ikke helt hvornår den knækker. Jeg vil nok ikke betale dobbelt 

så meget, men en lille smule mere vil man jo gerne, vil jeg gerne.” (Interviewer ” for det 

nationaløkonomiske, de rette vilkår og kvaliteten osv.?”) ”Ja det tror jeg.” 

 Else Jensen: "De første jordbær og de første kartofler der danske dem giver jeg gerne en 

hel del for også danske tomater og agurker fordi det synes jeg er godt og det smager 

rigtig godt og få de første danske der. Dem giver jeg nogen gange rigtig mange penge for 

i forhold til hvad de ellers koster." (Interviewer ”og er det fordi du opfatter det som 

værende af høj kvalitet) ”Ja det er høj kvalitet, ja.” 

5.3.1.8. Forældre 

Af udefrakommende påvirkning har forældrene haft den største indflydelse på respondenternes 

indkøb. Tre ud af fire nævner at har været en del af deres opvækst at købe og benytte sig af 

dansk producerede produkter: 

 Else Jensen " Jeg tror sådan mere det mine forældres tilgang til det, da de har levet af 

det, så det tror jeg er lidt arveligt belastet.” (Interviewer: ”Så dine forældre købte eller 

køber de meget danske produkter?) "Ja, de dyrkede jo selv kål og salat og 

sommerferiejobbet for mit eget vedkommende det var jo også at hjælpe til derhjemme og 

også i weekenderne, så derfor, ja vi gik meget op i at købe danske varer." 

 Nana E. Kristiansen ""Jeg tror lidt det kommer hjemmefra også fordi mine forældre har 

haft muligheden for det. Jeg tror faktisk det kommer lidt fra min opvækst af, fordi at der 

har man haft mulighederne for det og ens forældre har aldrig sagt til en at det var for dyrt 

eller noget fordi de også har tænkt sådan lidt, så ja det kan helt sikkert godt have smittet 

af." (Interviewer: ”Så de har også købt dansk?”) ”Ja det har de.” 
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Dette er ikke overraskende, da forældre generelt har stor indflydelse på deres børn (Moore, 

Wilkie & Lutz 2002). Det er blandt andet attituder og adfærd som bliver påvirket via forældrene 

(Moore-Shay & Berchmans 1996).  

5.3.1.8. Uddannelse 

Uddannelse mener de til gengæld ikke har haft den store indflydelse, hvilket ellers er det område 

som vi har haft fokus på. En respondent ytre følgende:   

 Tom Kruse "Nej ikke rigtig. Dengang hvor jeg lærte noget om forsikring var det på 

sådan noget der hedder forsikringsakademiet, hvor man en uge af gangen er oppe på en 

skole hvor man bor, hvor man mødes om søndagen og så slutter man af om lørdag til 

eksamen. Og det eneste man lærer der er paragraffer og sindssyge eksempler på ting der 

sker for meget mærkelige og uheldige kunder. Så jeg tror ikke, det sgu ikke der hvor man 

lære noget om den slags.” 

Selv om de etnocentriske forbrugere ikke mener deres uddannelse indenfor Handel og kontor, 

har indflydelse på de køber dansk, så viser studier, at den indirekte har det. Det skyldes, at 

uddannelse er med til at udvikle ens identitetstræk (Kaufman & Feldman 2004). Desuden er ens 

uddannelsesniveau også med til, at påvirke ens købsadfærd (Pascarelle & Terenzini 1991).      

5.3.2. Temaer for "ikke etnocentriske" forbrugere 

Respondenterne i dette afsnit har en samfundsvidenskabelig bachelor og udviser få 

forbrugeretnocentriske tendenser. Respondenterne er: 

1. Kasper Agerbæk Madsen, HA - Almen, 29 år, Studerende 

2. Claus Adler Svanholm, HA - Almen, 31 år, Studerende 

3. Morten Melsø, HA (dat), 29 år, Team-manager i Saxobank 

4. John Pedersen, HA - Almen, 27 år, Markedsanalytiker 

5.3.2.1. Globale forbrugere 

Blandt disse forbrugere tegner der sig et mønster af at de anser sig selv som værende globale 

forbrugere. 

 Claus Svanholm: ”Vi lever i en global verden, derfor tror jeg også at jeg har sådan en 

global præference overfor hvad jeg køber, frem for bare at se at dansk skulle være helt 

vildt fantastisk.” 
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 Kasper Agerbæk: ”Jeg ser mig som en meget multietnisk forbruger, for mig der betyder 

land virkelig intet andet end at man forbinder nogle lande med kvalitet, men det er ikke 

ensbetydende for at det skal være dansk. Svensk kunne egentlig også godt stå for kvalitet, 

eller norsk for den sags skyld.”  

Begrebet "Den globale forbruger" et anerkendt begreb indenfor forbrugeradfærdsteorien og det 

er de seneste årtier blevet mere og mere udbredt (Akaka & Alden 2010). Den globale forbruger 

er blandt andet kendetegnet ved, at være kosmopolitiske (Thompson & Tambyah 1999) og have 

en generel interesse og åbenhed overfor varer og mærker fra andre dele af verdenen (Nijssen & 

Douglas 2008), hvilket passer fint med de ovennævnte udsagn.  

5.3.2.2. Kvalitet 

I forlængelse af det ovennævnte og i modsætning til vores etnocentriske forbrugere, så mener 

denne gruppe ikke at danske producenter er i stand til at producere varer der er af højere kvalitet 

end deres udenlandske konkurrenter: 

 Kasper Agerbæk: ”Når jeg køber tøj, så er det ligegyldigt, så vil jeg gerne have kvalitet, 

så vil jeg gerne give lidt mere for det.” (Interviewer:  ”Men er det så lige gyldigt om det 

er dansk eller tysk bare du godt kan lide mærket?”) "Ja lige præcis". 

 Morten Melsø: ”Jeg går udelukkende efter indhold, og ikke indpakningen. Det er et 

faktum at Danmark langt fra er eksperter til at lave det hele, og de få ting jeg køber der er 

danske, er jo det som Danmark typisk er gode til. Så det er mere et spørgsmål om kvalitet 

end det har noget at gøre med at det er dansk. Og når jeg køber dansk er det typisk 

svinekød og mælk.” 

5.3.2.3. Nationaløkonomi 

De ”ikke etnocentriske” tænker ikke på dansk nationaløkonomi og i danske arbejdspladser, når 

der handles produkter: 

 Morten Melsø: ”Nej det gør jeg ikke. Altså i forhold til økonomisk teori flytter 

arbejdspladserne jo derhen hvor der er brug for dem, og hvis det er billigere at lave pølser 

i udlandet, så må de der mennesker som godt kan lide at lave pølser og have det som 

arbejde, så må de jo flytte derhen hvor arbejdspladserne er til det, så det tænker jeg 

faktisk ikke på.”  
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 John Pedersen: ”Altså det er ikke noget jeg tænker så meget over, at jeg sætter mig ind i 

det, sådan om det ville gøre en forskel eller at det er noget jeg ville bruge tid på. Så det er 

ikke sådan noget jeg tænker så meget over. Men jeg ville sige det sådan at hvis jeg var 

bevidst om det, så ville det godt kunne have en betydning… Jeg ville godt kunne finde på 

f.eks. hvis der var et eller andet lokalt, et eller andet ekstremt eksempel, et eller andet 

honning på et eller andet marked, der var produceret af en lille købmand eller 

købmandens egne varer. Det er måske ikke så nationaløkonomisk, men når det er mere 

personificeret.”   

Disse udsagn passer også fint sammen med at respondenterne ser sig som værende globale 

forbrugere, da der er en negativ korrelation i forhold til forbrugeretnocentrisme (Nijssen & 

Douglas 2011). Jo højere global præference en forbruger har, jo mindre går de f.eks. op i at støtte 

dansk økonomi.   

5.3.2.4. Privatøkonomi 

Privatøkonomisk ville der ikke blive taget færre eller flere danske varer med hjem, hvis 

respondenternes indkomst skulle falde eller stige: 

 Claus Svanholm: ”Jeg tror ikke, at det ville have noget som helst med danske køb at 

gøre, men jeg ville købe dyrere varer og bedre kvalitet hvis jeg fik mere i løn. Men jeg 

ville ikke gå over og kigge på, at så har jeg råd til at købe en dansk vare frem for en 

italiensk.” 

 John Pedersen: "Med tøj og med møbler der vil jeg købe det jeg vil have, der er jeg 

sådan set lige glad, der kan det lige så godt være en udenlandsk vare. Med grønt og sådan 

noget, der føler jeg meget at det er en pris ting, direkte i min dagligdag, der ved jeg ikke 

om jeg vil købe dansk frem for udenlandsk, for jeg vil købe økologi frem for non-

økologi. Hvis jeg havde flere penge ville jeg købe mere økologisk.” 

Dette skyldes, at respondenterne i forvejen har fokus på andre faktorer i produktevalueringen end 

Country-of-Origin. De nævner selv kvalitet, pris og økologi, men flere undersøgelser, som Al-

Sulaiti & Baker (1998) refererer til, peger også på andre faktorer der vægter højere end COO. 
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5.3.2.5. Country-of-Origin 

På trods af at der ikke er stærke præferencer overfor danske varer, så har COO dog lidt 

indflydelse på respondenternes forbrugeradfærd, da der er visse lande/geografiske områder der 

undgås at købe fra:  

 Kasper Agerbæk: "Man har måske, altså nogle fordomme om nogen ting der er lavet i 

Østeuropa, som der måske ikke er af så høj kvalitet igen, men ja det ved jeg ikke, det 

ændrer sig jo lidt hele tiden, ligesom gamle historier som med Skoda og Lada, der er 

noget være lort, der nu er på tyske hænder… Altså der er helt klart nogle lande der har ry 

for, eller hvad skal man sige, at landet i sig selv ikke er et kvalitetstempel, jeg ved ikke 

Litauen f.eks. hvor stort et kvalitetsstempel det er, der synes jeg Danmark står som et lidt 

stærkere brand." (Interviewer: Så du vil altså hellere købe produkter fra lande der minder 

om Danmark?) ”Jamen altså det kommer meget an på hvad det er, altså f.eks. fødevarer 

hvis vi går hen til tysk kød eller oksekød et eller andet sted fra, altså hvis det må sælges i 

Danmark, så bliver jeg i hvert fald ikke syg af det.”  

 John Pedersen: ”Når man kommer over i de østlige lande, hvis noget er produceret i, 

hmm det ved jeg ikke, Bangladesh eller et eller andet, så ville jeg være bange for at der 

ville være forhold som jeg ikke ville kunne stå inde for.” 

Udtalelserne viser, at de andre teorier (se afsnit 2.2. Forbrugeretnocentrisme og de 

omkringliggende teorier) som ligger til grund for COO har større indflydelse på de "ikke 

etnocentriske" forbrugere end på de etnocentriske. Udsagnene viser blandt andet at Stereotyping 

(Al-Sulaiti & Baker 1998) og Forbrugeraffinitet (Oberecker, Riefler & Diamantopoulos 2008) 

påvirker de "ikke etnocentriske" forbrugere, da de har fordomme om bestemte lande og de helst 

vil købe varer fra lande der minder om Danmark.      

5.3.2.6. Miljø og sundhed 

Når vi spurgte ind til, hvad der spiller en rolle i de "ikke etnocentriske" respondenters 

forbrugeradfærd, så havde de ikke gjort sig de store overvejelser omkring miljøet eller 

miljømærkninger. Tre ud af de fire svarede angående dette, at der tænkes mere i sundhed end 

miljøet når disse produkter købes:  

 Morten Melsø: ”Nej, jeg er fuldstændig ligeglad med om der er de der billeder på, af den 

ene eller den anden art, jeg er ikke engang klar over hvad de forskellige ting går til, 
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egentlig nok fordi jeg ikke stoler på de ting. Jeg køber økologisk nogle gange og det gør 

jeg vel i den tro at jeg håber det er sundere, ikke at jeg sådan set hjælper miljøet. Miljøet 

skal nok hjælpe sig selv.” 

Steenkamp & Jong´s undersøgelse fra 2010 underbygger ovennævnte tendens angående miljøet, 

da den peger på, at der en negativ sammenhæng imellem attituden over globale produkter og 

miljøbevidsthed. 

5.3.2.7. Udannelse 

Der er dog også ligheder mellem de "ikke etnocentriske" forbrugere med de etnocentriske. Den 

første er, at begge gruppe mener, at deres uddannelse og uddannelsesforløb ikke har haft nogen 

indflydelse på deres forbrugeradfærd: 

 Claus Svanholm: ”Jeg erindrer i hvert fald ikke at jeg har været inde og snakke med 

nogle studerende sådan decideret om at nu skulle jeg have noget nyt”  

 Morten Melsø: ”Jeg vil sige at jeg ved mere om økonomi, men jeg tror ikke at det har 

påvirket mine købevaner, og jeg tror heller ikke dem jeg har gået sammen med har 

påvirket mig synderligt, men det ved jeg jo ikke, det kan godt være at det har påvirket 

mig ubevidst, men jeg synes ikke selv at det har påvirket mig, jeg har altid spist sundt og 

købt fornuftige ting ind, det er sjældent jeg køber tøj, og når jeg køber tøj er det et 

spørgsmål om mærket og ikke hvilket land det kommer fra i hvert fald.” 

Selv om respondenterne giver udtryk for, at uddannelse ikke har indflydelse på deres identitet, så 

mener vi den givetvis har. Det skyldes, at der er to faktorer vedrørende deres uddannelse, som 

stemmer overens med sociologiteorien omkring udvikling af identitetstræk. Den første er at CBS 

(Copenhagen Business School), hvor respondenterne har taget deres uddannelse, har et meget 

internationalt studiemiljø. De studerende bliver dermed mere kosmopolitiske, hvilket betyder, at 

de i højere grad er åbne overfor andre kulturer og villige til at skabe kontakt med andre etniske 

grupper (Kaufman & Feldman 2004). En anden faktor er, at uddannelsestypen og de forventede 

job efterfølgende påvirker forbrugerens identitet (Kaufman & Feldman 2004). 

Samfundsvidenskab er en forholdsvis alsidig uddannelse
30

, som også har et internationalt fokus, 
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hvor imod erhvervsuddannelser indenfor Handel og kontor (Merkantil) primært er rettet mod job, 

som kun operere i Danmark
31

.             

5.3.2.8. Forældre 

Begge respondentgrupper er dog enige om at deres opvækst, og forældre har haft en indflydelse 

på deres nuværende præferencer, hvilket resultater fra Moore et al. (2002) og  Moore-Shay et al. 

(1996) påpeger, er den generelle tendens.  De ”ikke etnocentriske” udtalte følgende: 

 Kasper Agerbæk: ”Jeg tror helt klart det er noget med hvor man kommer fra og ens 

opdragelse, det er det i hvert fald for mit vedkommende.” (Interviewer: Så det er noget 

du har med hjemmefra?) ”Ja det tror jeg.”  

 Morten Melsø: ”Umiddelbart de få gange jeg har kigget i deres køleskab derhjemme, der 

bærer det ikke præg af at de har købt det ene frem for det andet heller.” (Interviewer: ”Så 

det har ikke været noget du i gennem din opvækst har fået at vide at du skal købe dansk?) 

”Nej, mine forældre har altid været meget liberale, så de har i hvert fald ikke sagt køb 

dansk, og jeg tror at de er fuldstændig indifferente også når det kommer til stykket, jeg 

tror egentlig at de kigger mere på pris, også mere end jeg gør når det kommer til stykket.” 

(Interviewer: Så det kan godt have noget med dine forældres forbrug at du måske heller 

ikke går så meget op i at det skal være dansk?) ”Ja, det tror jeg. Det har ikke været vigtigt 

for dem, og så er det heller ikke noget der er blevet påduttet mig, så der er sikkert noget 

der går i arv der".     

5.4. Delkonklusion 
I denne konklusion vil vi give nogle bud på, hvad der ligger til grund for danskernes 

forbrugeretnocentrisme og attituden overfor brugen af udenlandske produkter. Det vil vi gøre 

ved at sammenligne vores resultater i den kvalitative analyse med den teoretiske referenceramme 

(se figur 7). Respondenterne i den kvalitative analyse fandt vi, som tidligere nævnt, ud fra vores 

kvantitative undersøgelse. Den viste, at forbrugernes uddannelse tilsyneladende har indflydelse 

på om de er etnocentriske. Respondenterne, som vi har interviewet har derfor enten 

erhvervsuddannelse indenfor Handel og Kontor (etnocentriske) eller en bachelor i 

samfundsvidenskab (ikke etnocentriske). I udvælgelsen er der ikke taget hensyn til alder, køn og 

indkomst etc.  

                                                           
31

 http://www.studentum.dk/universities_colleges__administration___2.html, 19.09.2011 



92 
 

 

Figur 7: "Conceptual Model" plus miljøbevidsthed  

Den første historiske faktor vi støder på er åbenhed ”overfor fremmede kulturer”. Vores 

respondentgruppe med en erhvervsuddannelse inden for Handel og kontor omgås ikke andre 

kulturer via deres studier, hvilket kan ligge til grund for, at de viser en høj grad af 

forbrugeretnocentriske tendenser, og derfor mener at danske varer er af højere kvalitet end 

importerede varer. Den gruppe, der har en samfundsvidenskabelig bachelor, har læst i et 

studiemiljø på Copenhagen Business School, hvor de til dagligt har stødt på flere forskellige 

kulturer, hvorfor de ikke anser danske produkter som værende af højere kvalitet end importerede. 

De udtaler selv i den sammenhæng at de er globale forbrugere. Dette stemmer godt overens med 

vores teoretiske referenceramme. Shimp et al. (1987) og Howard (1989) påpeger i deres studier 

fra USA at de amerikanske borgere der færdes i regioner, hvor flere kulturer interagerer, har en 

tendens til at se mere positivt på importerede varer. Hvorimod dem der bor i regioner der er 

mindre heterogene i deres kulturelle sammensætning, har en tendens til at vurdere importerede 

varer som værende af en meget ringere kvalitet end indenlandske produkter.    

Den kollektivistiske/individualistiske historiske faktor opstod også som et tema hos vores 

respondenter i form af etikken bag at købe udenlandske produkter, da de mener at produkterne 

muligvis ikke er producerede under de rette gode vilkår og at det skader det danske 
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arbejdsmarked i form af arbejdspladser. Derfor kan det siges, at dem med en erhvervsuddannelse 

udviser en mere kollektivistisk adfærd, da det er sandsynligt at kollektivistiske personer udviser 

etnocentriske tendenser, pga. at de overvejer effekten bag deres adfærd imod samfundet, føler sig 

ansvarlige for andre og er mere følsomme overfor den sociale indflydelse af import (Sharma et 

al. 1995). Som modsætning kan det siges at vores respondenter med en samfundsvidenskabelig 

bachelor udviser en mere individualistisk adfærd, da de mere handler til deres egen fordel.  

I forlængelse med dette er patriotisme også et tema. Vores respondenter med en 

erhvervsuddannelse vurderer at det er vigtigt at købe danske varer af nationaløkonomiske 

grunde, for at støtte dansk økonomi og arbejdspladser, hvorfor det kan siges, at de udviser en 

mere patriotisk adfærd (Han 1998). Det modsatte kan siges om vores respondenter med en 

samfundsvidenskabelig bachelor, der anser sig selv som være globale forbruger, hvorfor de ikke 

finder det vigtigt at støtte dansk økonomi.   

Igennem vores interview mener vi ikke at der opstod et gennemgående tema om konservatisme. 

Ved de modererende faktorer er det igen det nationaløkonomiske perspektiv der træder i spil, da 

dem med en erhvervsuddannelse ser det som en trussel imod dansk økonomi, at købe 

udenlandske varer. Dem, der udviser en høj grad af forbrugeretnocentrisme, mener også, at det er 

vigtigt at bevare danske arbejdspladser, hvorfor de mener, at det er vigtig ikke at købe 

importerede varer frem for danske. Den opfattede produktnødvendighed fandt vi ikke som et 

tema, ligesom vi i den kvalitative del ikke kunne finde belæg for vores hypotese omkring dette. 

Som et bidrag til Sharmas et al. (1995) "Conceptual Model", mener vi, at miljøbevidsthed kan 

være en faktor, der har indflydelse på forbrugeretnocentrisme, hvorfor vi har indsat den i 

modellen. Vores respondenter der udviser en høj grad af forbrugeretnocentrisme er 

miljøbevidste, når de foretager deres indkøb, da de generelt går op i miljømærkninger og 

miljøkrav. De samfundsvidenskabeligt uddannede respondenter tænker ikke over miljøet når de 

gør deres indkøb, og der tænkes ikke det store over miljømærkninger. Derfor kan det antages at 

miljøbevidsthed har en indflydelse og at ”grønne/etiske forbrugere” udviser en højere grad af 

forbrugeretnocentrisme end dem, der ikke har fokus på miljøbevidsthed.  

Ligesom miljø, så nævner respondenterne også andre temaer, der ikke direkte kan forklares ud 

fra den teoretiske referenceramme. De etnocentriske respondenter nævner, at danske produkter 
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giver mere prestige og danske fødevarer opfattes som værende friskere end udenlandske. Dette er 

blandt andet med til, at de etnocentriske forbrugere gerne vil betale en højere pris for de danske 

varer. Skulle deres indkomst dog falde vil det være et af de første steder, som de vil spare. De 

"ikke etnocentriske" forbrugere nævner modsat, at en stigning i deres indkomst ikke vil få dem 

til at købe flere danske varer. Derudover nævner de, at de har præferencer overfor varer der 

kommer fra lande der minder om Danmark. Der er dog også områder hvor de "ikke 

etnocentriske", og de etnocentriske forbrugere er enige. Begge grupper mener, at det primært er 

deres forældre, som har haft indflydelse på deres forbrugeradfærd, mens deres uddannelse ikke 

har haft den store påvirkning.   
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6. Kapitel - Hovedkonklusion 
 

Forbrugeretnocentrisme er en forholdsvis ukendt faktor på det danske marked, selvom begrebet 

med succes er blevet testet i mange andre lande rundt om i verden. Dette kan vores undersøgelse 

forhåbentlig være med til at ændre ved at give billede af, hvordan forbrugeretnocentrisme 

influerer de danske forbrugeres produktevaluering. Et kendskab til danskernes etnocentriske 

tendenser kan være med til at optimere virksomhedernes marketingsstrategi i Danmark, da de 

dermed får et bedre indblik i hvorfor nogle mennesker har præferencer for danske produkter.  

Det er blandt andet et bedre kendskab til de sociologiske faktorer bag forbrugeretnocentrisme 

(kulturel åbenhed, patriotisme, konservatisme og kollektivisme), som kan hjælpe firmaerne til at 

træffe de rigtige beslutninger. Vores kvantitative undersøgelse viste, at det primært er kulturel 

åbenhed, patriotisme og konservatisme, der påvirker graden af danskernes etnocentriske 

tendenser, mens kollektivisme ikke har en signifikant indflydelse. Kulturel åbenhed korrelerer 

negativt med graden af etnocentrisme, mens patriotisme og konservatisme har en positiv relation. 

Disse tendenser stemmer mere eller mindre overens med andre undersøgelser på området 

(Shimp, Sharma & Shin 1995; Ruyter, Birgelen & Wetzels 1998; Nadiri & Tümer 2010).    

Graden af forbrugeretnocentrisme varierer meget fra forbruger til forbruger. Vores undersøgelse 

viser dog at det er muligt at segmentere folk ud fra forskellige demografiske faktorer, hvilket er 

en stor fordel for marketingsafdelingerne, da de dermed let kan målrette deres 

markedsføringstiltag. I vores undersøgelse inddrog vi fire forskellige demografiske faktorer 

(alder, køn, indkomst og uddannelse). Både alder og indkomst viste sig at have indflydelse på 

graden af forbrugernes etnocentriske tendenser, mens der ikke var forskel imellem mænd og 

kvinder. Med hensyn til alderen viste det sig, at ældre mennesker udviser større etnocentriske 

tendenser end yngre mennesker. Dette stemmer overens med andre undersøgelser (Ruyter, 

Birgelen & Wetzels 1998; Nadiri & Tümer 2010). Det overraskende var resultatet i analysen 

vedrørende indkomstfaktoren. Det viste sig nemlig, at danskere med høj indkomst er mere 

etnocentriske end danskere med lav indkomst. Dette resultat går imod tidligere undersøgelser, 

som dog er lavet i andre lande. Årsagen til denne forskel kan skyldes, at danske varer ofte er 

dyrere end udenlandske varer i Danmark, mens de tidligere undersøgelser er udarbejdet i lande, 

hvor de indenlandske varer ofte er billigere end de udenlandske. 
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Den fjerde demografiske faktor uddannelse har ligesom alder og indkomst indflydelse, på graden 

af forbrugeretnocentrisme. I tidligere undersøgelser er det dog kun uddannelseslængden der er 

blevet spurgt til, men vi har derudover også spurgt til uddannelseskategori, -type og den 

geografiske placering af uddannelsen. Dette gjorde vi blandt andet for at få et mere 

fyldestgørende billede af, hvilken rolle uddannelse spiller i henhold til forbrugeretnocentrisme. 

Vi testede først uddannelseslængden og resultaterne viste, at den har en indflydelse på graden af 

forbrugernes etnocentriske tendenser. Dette er ikke overraskende, da de foregående 

undersøgelser på området viser samme tendens (Shimp et al. 1995; Ruyter et al. 1998; Bawa 

2004; Nadiri et al. 2010). Jo længere folks uddannelse er jo mindre forbrugeretnocentriske er de. 

Efterfølgende testede vi om folks uddannelseskategori, altså om de har taget en gymnasial-, 

erhvervs-, bacheloruddannelse etc., har en påvirkning på om de har præferencer for danske varer. 

Det viste sig, at personer med en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående 

uddannelse er de mest etnocentriske forbrugere. Til gengæld er personer med en 

bacheloruddannelse dem, der har færrest præferencer for danske varer. Vælger en person at læse 

en længere videregående uddannelse efter bacheloren, så viser vores undersøgelse at hans/hendes 

forbrugeretnocentriske tendenser stiger en smule. Personen er dog stadig signifikant mindre 

forbrugeretnocentrisk end folk, som ikke har taget en længere videregående uddannelse. Går vi 

dybere ned i uddannelsesfaktoren og kigger på de underliggende uddannelsestyper, så viser vores 

resultater at de også influerer graden af forbrugeretnocentrisme. Personer som har gået på 

gymnasiet, er f.eks. mindre forbrugeretnocentriske end personer med en anden gymnasial 

uddannelse. Derudover påpeger vores kvantitative undersøgelse, at de mest 

forbrugeretnocentriske personer har taget en erhvervsuddannelse indenfor Handel og kontor eller 

en mellemlang videregående uddannelse indenfor Formidling og erhvervssprog. Omvendt 

udviser personer med en bachelorgrad eller en længere videregående uddannelse indenfor 

Samfundsvidenskab de færreste forbrugeretnocentriske tendenser.  

Den sidste faktor vi har undersøgt vedrørende uddannelse er, hvor folk rent geografisk har taget 

deres uddannelse. Det viser sig, at folkeskolens placering i Danmark ikke har nogen signifikant 

indflydelse på om forbrugerne har præferencer for danske produkter. Derimod har den 

geografiske placering af de gymnasiale uddannelser en indflydelse. Personer, der har taget en 

gymnasial uddannelse i Region Sjælland, er de mindst forbrugeretnocentriske efterfulgt af 
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Region Hovedstaden. Der sker store ændringer i forbindelse med at forbrugerne læser videre 

efter de gymnasiale uddannelser. Personer, der læser videre i Region Hovedstaden, bliver mindre 

forbrugeretnocentriske, mens personer der læser videre i resten af Danmark bliver mere. Det 

skyldes dog blandt andet, at respondenterne i vores undersøgelse primært har læst deres bachelor 

eller længere videregående uddannelse i Region Hovedstaden. På baggrund af dette og de tre 

andre uddannelsesfaktorer, så må vi antage, at folks uddannelse har indflydelse på graden af 

deres forbrugeretnocentriske tendenser. Ligesom det var tilfældet med de andre demografiske 

faktorer, så kan danskernes uddannelse bruges til at segmentere med, når virksomhederne vil 

finde personer/områder der har præferencer for danske varer eller omvendt. 

Uddannelse, indkomst og alder er altså med til at påvirke graden af danskernes etnocentriske 

tendenser. De fortæller dog ikke noget om hvad der ligger til grund for danskernes 

forbrugeretnocentrisme. Igennem vores kvalitative interview har vi imidlertid fået en god ide om 

dette. De etnocentriske respondenter peger på flere grunde til, at de foretrækker danske 

produkter. De køber blandt andet danske produkter, da de gerne vil støtte danske arbejdspladser 

og danske økonomi. Det stemmer fint overens med vores teoretiske referenceramme, da 

etnocentriske forbrugere er mere kollektivistisk orienterede og udviser en højere grad af 

patriotisme. I forlængelse af dette, så foretrækker respondenterne danske produkter, fordi de 

mener, at de produceres under bedre vilkår. Generelt peger vores undersøgelse på, at forbrugere 

med etnocentriske tendenser er etiske forbrugere. De køber dog også danske varer, da de mener, 

at de er af højere kvalitet. Denne holdning skyldes givetvis, at de igennem deres 

erhvervsuddannelse ikke er blevet påvirket af andre kulturer og derfor ikke er så kulturelt åbne.  

Disse ovennævnte faktorer stemmer alle overens med teorien på området, men respondenterne 

nævner også andre grunde, som ikke kan forklares ud fra den teoretiske referenceramme. En af 

disse faktorer er miljø. De etnocentriske forbrugere er meget miljøbevidste og de nævner det som 

en væsentlig grund til de køber dansk. Dette peger igen på, at de i deres forbrugeradfærd går op i 

at handle etisk korrekt. En anden årsag til de køber dansk er friskhed (primært med hensyn til 

fødevarer). De mener, at danske fødevarer kommer hurtigere ud i butikkerne og derved er mere 

friske. En tredje faktor er prestige, hvilket hænger sammen med nogle af de andre faktorer. 

Prestigen bliver i følge de etnocentriske forbrugere nemlig dannet ud fra, at danske varer som 

tidligere nævnt betragtes som værende af højere kvalitet, bedre for miljøet og derudover anses 
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for at være dyrere. Den høje pris for danske vare bevirker dog også, at respondenterne mener, at 

det vil være et naturligt sted at spare, hvis deres indkomst skulle falde. Baggrunden for at de 

etnocentriske respondenter er blevet etnocentriske i følge dem selv er, at de er blevet påvirket af 

deres forældre igennem deres opvækst. De mener ikke deres uddannelse har haft nogen 

indflydelse, selvom vores undersøgelse viser noget andet. 

Ligesom de etnocentriske forbrugere, så mener de "ikke etnocentriske" forbrugere, at deres 

forældre er den primære årsag til de køber, som de gør. De "ikke etnocentriske" respondenter 

mener heller ikke deres uddannelse har haft indflydelse. Vi mener dog, at deres 

samfundsvidenskabelige uddannelse på CBS har haft en indflydelse, da den har været med til at 

gøre dem mere kulturelt åbne. I sammenhæng med dette, så anser de "ikke etnocentriske" 

respondenter sig som værende globale forbrugere, hvilket gør, at de ikke har præferencer for 

danske produkter.  Dette gør også, at de ikke betragter danske varer som værende af højere 

kvalitet end udenlandske. Det er dog ikke varer fra alle lande de synes har en høj kvalitet. De har 

primært præferencer for produkter, der stammer fra lande der minder om Danmark. Som globale 

forbrugere går de heller ikke op i at støtte den danske økonomi. Ligesom de etnocentriske 

forbrugere mener de, at danske varer er dyre end udenlandske, men forventer ikke deres 

præferencer vil ændre sig selvom de skulle tjene flere penge. Til sidst så går de "ikke 

etnocentriske" forbrugere ikke op i miljøet. Hvis de f.eks. skulle finde på at købe økologisk, så er 

det fordi de mener det er sundere.        

Vores undersøgelse viser altså med en vis sikkerhed, at forbrugeretnocentrisme finder sted i 

Danmark, og at der er flere faktorer som påvirker graden af forbrugeretnocentrisme hos 

danskerne. Derudover viser vores resultater, at der er klare fællestræk i blandt de etnocentriske 

forbrugere, som bevirker, at de har præferencer for danske varer. På baggrund af dette bør 

virksomheder i Danmark tage hensyn til forbrugeretnocentrisme i udarbejdelsen af deres 

marketingstrategi, da det kan være forskellen imellem succes og fiasko.       
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7. Kapitel - Perspektivering 
 

7.1. Sammenligning med andre undersøgelser 

Der er som før nævnt ikke tidligere blevet foretaget nogen officielle undersøgelser omkring 

forbrugeretnocentrisme i Danmark, mens lignende undersøgelser er blevet udført i andre lande. 

Vi synes derfor, at det er interessant, at sætte vores resultater op mod andre lignende 

undersøgelser. Det skal give en ide om, hvordan de danske forbrugere, adskiller sig med hensyn 

til forbrugeretnocentrisme. Det kan dog være svært at sammenligne undersøgelser 100 %, da der 

er mange faktorer som spiller ind på resultaterne og der kan opstå forskellige bias. 

Undersøgelserne er f.eks. lavet af mange forskellige personer, som har haft forskellige formål, 

ressourcer og kulturelle baggrunde. Samtidig er undersøgelserne lavet over en længere årrække 

og dermed er det ikke alle, som er lige aktuelle og forbrugernes etnocentriske tendenser på et 

marked kan have ændret sig. Vi mener dog stadig, at en sammenligning har sin berettigelse. Det 

skyldes, at det stadig giver et overbliksbillede af de forbrugeretnocentriske tendenser rundt om i 

verden og samtidig sætter vores resultat i relief.  

7.1.2. Hypoteser 

Vi vil starte med at sammenligne vores 12 hypoteser med fire andre undersøgelser (tabel 9), som 

til dels minder om vores egen undersøgelse. Derefter vil vi sammenligne vores Cetscale score 

med 19 andre undersøgelser (tabel 10). Går vi først ind og ser på de fire bagvedliggende faktorer 

for etnocentrisme (hypotese 1-4), så kan det ses nedenfor i tabel 9, at de også er blevet testet i 

Holland og Korea. Lige som i vores undersøgelse, så påpeger resultaterne fra de to lande, at der 

en sammenhæng imellem kulturel åbenhed og graden af forbrugeretnocentrisme. Jo mere 

kulturel åben en forbruger er jo mindre forbrugeretnocentrisk er han/hun. Til gengæld afviger 

vores undersøgelse, når det handler om kollektivisme. Vi har ikke fundet en signifikant positiv 

korrelation imellem graden af forbrugernes etnocentriske tendenser og kollektivisme. Vi ved 

ikke, hvad der er årsag til denne forskel, men da vores undersøgelse ikke viser, at der er en 

signifikant negativ sammenhæng, så mener vi ikke det er opsigtsvækkende. Havde der derimod 

været en negativ korrelation ville det være interessant i en fremtidig undersøgelse at få uddybet 

det. Hypoteserne vedrørende konservatisme og patriotisme, som vi har accepteret i vores 

undersøgelse, er også blevet accepteret i Holland og Korea. Forbrugere der er meget 
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konservative er også i højere grad etnocentriske. Det samme gælder patriotisme, jo mere 

patriotiske folk er, jo mere forbrugeretnocentriske er de.   

Forhold 

Cetscale 

produkter 

Danmark 
(Vores) 

2011 

Cetscale 

produkter 

Korea 

(Shimp et al.) 
1995 

Cetscale 

produkter 

Cypern 
(Nadiri et al.) 

2010  

Cetscale 

services 

Holland 
(Ruyter et al.) 

1998 

Cetscale 

produkter 

Indien 
(Bawa) 

2004 

1. Kulturel åbenhed–CET + + * + * 

2. Kollektivisme–CET - + * + * 

3. Konservatisme–CET + + * + * 

4. Patriotisme–CET + + * + * 

5. Alder–CET + - + + - 

6. Køn–CET - + - - - 

7. Indkomst–CET - + + - * 

8. Uddannelsesniveau–

CET + + + + + 

9. Uddannelsesretning-

CET + * * * + 

10. Uddannelseskategorier-

CET + * * * + 

11. Nødvendighed–CET–

Att. - + * + * 

12. Økonomisk trussel–

CET–Att.  - + * - * 

Tabel 9: Sammenligning af hypoteser fra tidligere undersøgelser (+ accepteret, - ikke accepteret, * kan ikke 

sammenlignes) 

Den store enighed vedrørende de bagvedliggende faktorer, gælder dog ikke, når det handler om 

flere af de demografiske faktorer. En af årsagerne til dette kan selvfølgelig hænge sammen med, 

at vi har yderligere to undersøgelser fra henholdsvis Cypern og Indien, at sammenligne med. Den 

første demografiske faktor omhandler forbrugernes alder. Hypotesen lyder som følgende: "Der 

forventes at være positiv korrelation mellem forbrugeretnocentriske tendenser og alderen på 

vores respondenter". Den accepteres i vores undersøgelse og i både Cypern og Holland, mens 

den afvises i Korea og Indien. En nærliggende antagelse på denne forskel er, at Danmark, 

Cypern og Holland kulturelt minder mere om hinanden (Schneider & Barsoux 2003, s. 88).  

Den næste demografiske faktor er køn og ved den er lidt større enighed. Her er fire ud af de fem 

undersøgelser enige om, at forbrugerens køn ikke spiller en signifikant rolle, når det handler om 

graden af etnocentrisme. Det er kun undersøgelsen i Korea, som påpeger, at kvinder er mere 

forbrugeretnocentriske end mænd. Igen er det svært, at sige hvorfor der er en afvigelse, men 
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nogle bud kan være, at det f.eks. skyldes kulturelle forskelle, sammensætningen af respondenter 

eller det er den ældste af undersøgelserne
32

.  

En af de store forskelle fra vores undersøgelse og til andre vedrører den næste faktor, som er 

indkomst. Vores resultat går, som nævnt tidligere i opgaven, direkte imod hypotesens udsagn 

om, at jo højere indkomst forbrugerne har jo færre etnocentriske tendenser udviser de. Vores 

undersøgelse siger, at jo højere indkomst forbrugerne har jo mere etnocentriske er de. 

Undersøgelsen fra Holland afviser også hypotesen, mens den koreanske og cypriotiske 

undersøgelse acceptere hypotesen (den indiske undersøgelse kan ikke bruges i denne 

sammenhæng). Denne forskel kan skyldes, at de national producerede varer i Danmark og 

Holland er dyrere end de udenlandske, hvilket betyder, at personer med lav indkomst i de to 

lande sparer på de nationale produkter.  

Uddannelsesniveauet er den faktor, som der er størst enighed om. Alle de fem undersøgelser er 

kommet frem til, at der en negativ korrelation imellem uddannelsesniveauet og 

forbrugeretnocentrisme. Det er til gengæld kun den indiske undersøgelse, som understøtter vores 

resultater vedrørende uddannelsesretninger og kategorier. Dette skyldes dog, at de tre andre 

undersøgelser ikke har haft uddannelse som fokus område. På baggrund af det ovennævnte må 

det siges, at uddannelse entydigt spiller en vigtig rolle i forhold til dannelse af 

forbrugeretnocentrisme uanset land. De sidste to faktorer i tabellen omhandler henholdsvis 

produktnødvendighed og økonomisk trussel, og her varierer resultaterne meget. Vores 

undersøgelse afviser begge hypoteser, mens den koreanske accepterer begge. Den hollandske 

accepterer kun den omkring produktnødvendighed. Dette antager vi kan skyldes flere grunde, så 

som kulturelle forskelle, den økonomiske situation i landende og tidsforskellen imellem 

undersøgelserne. 

7.1.2. Cetscale   

Vores undersøgelse af danskernes forbrugeretnocentrisme placerer Danmark, som det femte 

mindst etnocentriske land ud af de 19 lande i tabel 10. Scoren på 45,22 er fremkommet ved, at 

                                                           
32

 Vi antager, at mænd er blevet mere "bløde" og "feminine" igennem de seneste 15 år og dermed er mænd og 

kvinders købsadfærd blevet mere ensrettet, hvilket blandt andet måske kan forklare forskellen imellem 

undersøgelserne.  
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tage det samlede gennemsnit af de 17 spørgsmål som Cetscalen består af. Det betyder, at vi er et 

af de mindst etnocentriske lande på listen. 

Forfatter Land Gennemsnit 

Hult, Keillor & Lafferty (1999) Sverige 38,1 

Hult, Keillor & Lafferty (1999) Japan 40,1 

Vida & Fairhurst (1999) Ungarn 43,3 

Vida & Fairhurst (1999) Tjekkiet 45,17 

Vores undersøgelse (2011) Danmark 45,22 

Saffu & Walker (2005) Canada 48,61 

Pereira, Hsu & Kundu (2005) Taiwan 49,98 

Vida & Fairhurst (1999) Polen 50,61 

Hamelin, Ellouzi & Canterbury (2011) Marokko 50,98 

Anupam Bawa (2004) Indien 52,43 

Saffu & Walker (2005) Rusland 53,45 

Vida & Fairhurst (1999) Estland 53,59 

Wong, Polonsky & Garma (2008) Kina 56,25 

Acharya & Elliott (2003) Australien 56,31 

Fraering (2007) Mexico 61,2 

Hult, Keillor & Lafferty (1999) USA 61,5 

Nadiri & Tümer (2010) Cypern 72,91 

Hamin & Elliott (2006) Indonesien 74,5 

Sharma et al. (1995) Korea 85 

Tabel 10: Sammenligning af Cetscale scoren fra forskellige undersøgelser 

Vi er dermed på niveau med lande, som Tjekkiet og Canada, mens Sverige, som topper listen, 

heller ikke er langt over os. Dette mener vi ikke er så overraskende, da Danmark rent kulturelt 

ikke ligger langt fra disse lande. Til gengæld finder vi det overraskende, at landene Taiwan, 

Marokko, Indien og Japan ligger relativt tæt på vores score, da de er kulturelt meget anderledes. 

Dette betyder måske, at forbrugernes kulturelle baggrund ikke har så stor en indflydelse på 

graden af etnocentrisme, som vi ellers tror. Det klart mest forbrugeretnocentriske land er Korea 

efterfulgt af Indonesien og Cypern. Den koreanske score er næsten det dobbelte af den danske. 

Dette eksempel giver et godt billede af, hvor stor forskel der kan være på to landes forbrugere 
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med hensyn til, at have præferencer for nationale produkter kontra udenlandske og effekten heraf 

må ikke undervurderes af marketingsafdelingerne. 

7.2. Ledelsesmæssige komplikationer 

Resultaterne, som er fundet vedrørende forbrugeretnocentrisme i denne undersøgelse kan 

primært anvendes af marketingafdelinger, og i deres strategiske planlægning. Det kan både være 

marketingafdelinger, der allerede er aktive på det danske marked, men også 

marketingsafdelinger i udenlandske firmaer, som overvejer at udvide deres forretning til 

Danmark.  

Først, så giver en forståelse af begrebet forbrugeretnocentrisme en dybere indsigt i forbrugernes 

adfærd. Firmaer kan bedre forstå, hvorfor nogle lande eller bestemte segmenter i lande med 

større sandsynlighed, køber indenlandsk producerede produkter, frem for udenlandske. I det 

foregående afsnit, hvor vi sammenligner undersøgelser fra forskellige lande fremkommer det, at 

de etnocentriske tendenser hos forbrugerne, kan variere meget fra land til land. Selv indenfor 

relativt små geografiske afstande, så som EU, varierer graden af forbrugeretnocentrisme meget. 

Cypriotiske forbrugere (Nadiri & Tümer 2010), udviser f.eks. væsentlig højere etnocentriske 

tendenser end både ungarske og svenske forbrugere (Vida & Fairhurst 1999; Hult, Keillor & 

Lafferty 1999). Steenkamp (1993) har i forlængelse af dette, fundet ud af størrelsen på de meget 

forbrugeretnocentriske segmenter, kan variere meget landende imellem. F.eks. er 75,7 % af 

forbrugerne i Grækenland meget etnocentriske, mens andelen af meget etnocentriske forbrugere i 

Belgien, kun er 27,9 %. Steemkamp (1993) påpeger også, at der kan være regionale forskelle 

indenfor landendes grænser.   

For det andet, så kan en forståelse af forbrugeretnocentrisme på det danske marked bruges til, at 

optimere marketingsstrategien for virksomhederne. Til at starte med, kan forbrugeretnocentrisme 

gøres til en fast del af firmaets markedsundersøgelse. På denne måde fås der en bedre indsigt i 

evt. regionale forskelle, og udviklingen på markedet. Denne viden kan hjælpe til, at optimere 

segmenteringsprocessen og marketingplanlægningen. Virksomhederne kan blandt andet bedre 

vurdere, hvilke grupper, der er attraktive at målrette deres markedsføring imod. Samtidig får 

virksomheder med dansk sortiment af produkter et bedre beslutningsgrundlag, når det gælder 

placeringen af en ny butik. Da det umiddelbart må antages, at chancen for succes, er højere i en 

by/område med en høj andel af meget etnocentriske forbrugere. Vores kvantitative undersøgelse 
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viser f.eks., at personer med en erhvervsuddannelse indenfor Handel og kontor, udviser en høj 

grad af etnocentriske tendenser. Det kan dermed være en fordel for en virksomhed med primært 

danske produkter, at placere butikker i en by/region, hvor der bor mange med den uddannelse. 

Det kan i følge Danmark Statistik
33

 være i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region 

Midtjylland, hvor der henholdsvis bor 132.168, 103.827 og 109.504 mennesker med en 

uddannelse inden for Handel og kontor, mens Region Sjælland (81.342) og Region Nordjylland 

(51.503) vil være mindre attraktive.           

For det tredje, er danskernes forbrugeretnocentriske tendenser interessante for udenlandske 

virksomheder, hvis de vil ind på det danske marked. Forbrugeretnocentrismen skaber nemlig en 

usynlig indgangsbarriere, og beskytter de danske virksomheder, hvilket kan gøre det svært for 

udenlandske virksomheder, at få succes i Danmark. Derfor vil det være en god ide for de 

udenlandske virksomheder, at inkludere forbrugeretnocentrisme i deres analyse af hvor attraktivt 

det danske marked er.  

For det fjerde, skal virksomhederne tage hensyn til forbrugeretnocentrisme, når de overvejer om 

de skal implementere en global eller lokal marketingstrategi. Dette skal gøres tidligt i processen, 

da etnocentrisme i sidste ende, kan have en negativ indflydelse på implementeringen af en global 

markedsføringsstrategi. Virksomheder kan i den forbindelse overveje, om det vil være en fordel i 

meget etnocentriske lande, at have en mere national tilgang. Det kan blandt andet ske ved, at 

fjerne fokus fra produktets oprindelsesland i markedsføringen. I yderste tilfælde kan 

virksomhederne være nødt til, at ændre brandnavnet, og tilpasse designet lokalt.     

For det femte, skal forbrugeretnocentrisme tages med i overvejelserne inden virksomheder 

outsourcer eller flytter produktion til udlandet. Det vil være en god ide tidligt i overvejelserne, at 

undersøge hvordan det vil påvirke forbrugerne. For hvis en stor del af forbrugerne er meget 

etnocentriske, så kan det godt skabe problemer, da de jo blandt andet køber indenlandske varer 

for at støtte nationaløkonomien (Han 1988).       

For det sjette, skal markedsføringsafdelingerne være opmærksom på, at etnocentriske forbrugere 

er dynamiske. De kan f.eks. blive influeret af store nationale begivenheder (Steenkamp 1993) 
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 http://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280, Uddannelse og kultur -> Befolkningens højst fuldførte 

uddannelse -> KRHFU1, 22.09.2011 
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eller en kraftig udvikling i den nationale økonomi og produktion (Good & Huddlestone 1995). 

Derfor er det vigtigt, at virksomhederne hele tiden holder sig opdateret på området, da der kan 

ske ændringer i de forskellige lande, segmenter og produktgrupper.  

En syvende og sidste ledelsesmæssig komplikation er, at de etnocentriske forbrugere bliver 

påvirket af mange andre faktorer under produktevalueringen (Al-Sulaili & Baker 1998). De 

seneste år har økologi, og miljø blandt andet fået en større og større indflydelse (Fraj & Martinez 

2006; Montgomery & Stone 2009). De to faktorer influerer de etnocentriske forbrugere (se afsnit 

5.2.1. Temaer for etnocentriske forbrugere), og attituden overfor nationale produkter (Steenkamp 

& Jong 2010). Derfor er det vigtigt, at de ansatte i marketingsafdelingerne ved, hvilke faktorer 

forbrugerne vægter højest, og deriblandt hvor stor en rolle etnocentrismen spiller.                                          

7.3. Begrænsninger og fremtidig research 

Der er flere begrænsninger ved denne undersøgelse. Nogen af begrænsningerne hænger sammen 

med de få ressourcer, som der har været tilgængelige. Dette har gjort, at undersøgelsen ikke er 

100 % repræsentativ i forhold til den danske befolkning, da den kvantitative analyse primært er 

udført i blandt vores omgangskreds, og deres bekendte. Dette gælder blandt andet med hensyn til 

aldersfordeling og uddannelsestyper. Det kræver derfor yderligere undersøgelser på området, 

hvis man vil have et mere repræsentativt billede af forbrugeretnocentrismen i den danske 

befolkning.  

En anden begrænsning er vedrørende Cetscale (Shimp et al. 1987). Den er indledningsvis i 

opgaven blevet tilpasset til analyse i Danmark, men for at få et mere validt billede af Cetscale, så 

skal den krydsvalideres med andre stikprøver i Danmark. En tredje begrænsning hænger sammen 

med validiteten. Den omhandler reliabiliteten for en del af skalaerne (se tabel 4, s. 56). Den er 

lavere end ønsket. Det hænger dog muligvis sammen med, at opbygningen af begrebet 

oprindeligt er udarbejdet på baggrund af studier i USA. Foranstaltningerne er tilpassede fra 

skalaer udviklet i USA (Shimp et al. 1987), og derefter modereret, så de er relevante for 

Danmark. På den anden side er reliabiliteten forholdsvis høj, når man tænker på hvor kulturelt 

forskellige Danmark og USA er.  

En tredje begrænsning er, at vores analyse ikke viser, hvor meget forbrugeretnocentrisme 

påvirker forbrugernes købsadfærd. Forbrugeretnocentrisme, er som nævnt tidligere i opgaven, en 
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del af Country-of-Origin begrebet, som blandt andet også består af CDI (Josiassen 2011), 

Consumer Affinity (Oberecker et al. 2008), Stereotyping (Chattalas et al. 2007) og Consumer 

Animosity (Riefler et al. 2007). Mange studier viser, at COO har indflydelse på produktvalg, 

men de er dog uenige om, hvor stor indflydelsen nøjagtig er (Yaprak et al. 1991, Baker et al. 

1993; Baker & Michie 1995, Thakor et al. 1997). På baggrund af dette, vil det være interessant, 

at finde ud af, hvor højt de danske forbrugere vægter forbrugeretnocentrisme i forhold til de 

omkring liggende teorier, men også i forhold til andre parametre, så som kvalitet, design og 

performance m.m. 

 

En fjerde begrænsning er, at den kvantitative analyse er blevet foretaget på en meget overordnet 

niveau. Den tager ikke højde for forskellige produktgrupper, som flere artikler ellers peger på har 

indflydelse på graden af forbrugeretnocentrisme (Hamelin et al. 2011; Ruyter et al. 1998; 

Balabanis et al. 2004). Det vil derfor være interessant, at undersøge om det også forholder sig 

sådan i Danmark. Vores kvalitative analyse påpeger, at dette muligvis er tilfældet, da de 

etnocentriske forbruger primært fokuserer på fødevarer. I den kvalitative analyse fandt vi også ud 

af, at der muligvis er en sammenhæng imellem miljø og forbrugeretnocentrisme. Det er dog på et 

spinkelt grundlag, at dette er fremkommet, men Steenkamp & Jong (2010) påpeger også, at der 

givetvis er en sammenhæng. Det vil derfor være interessant i en større undersøgelse, at teste 

sammenhængen, og derved om miljø evt. skal medtages i fremtidige studier vedrørende 

forbrugeretnocentrisme.  

Et andet område, som vil være spændende at se nærmere på, er om etnocentrisme påvirker 

forbrugernes butiksvalg. Vælger personer som er forbrugeretnocentriske f.eks., at gå i danske 

butikker, så som Netto og Kvickly eller går de Aldi og køber dansk? Hvis de handler på 

internettet, vælger de så en dansk internetbutik eller udenlandsk? Kort sagt vil det være 

interessant, at undersøge om forbrugeretnocentrisme også påvirker folks valg af butik, og ikke 

kun valg af produkter. Sådan en undersøgelse, kan også være med til at kortlægge om der findes 

forskellige grader/grupperinger af etnocentriske forbrugere. Vores kvalitative interviews viste i 

hvert fald, at dette givetvist er tilfældet, og at det muligvis kan udarbejdes på baggrund af to 

parametre. Det første parameter er, hvor dansk produktet skal være. Enkelte respondenter går 

nemlig kun op i at produktet er et dansk brand, og det ikke nødvendigvis er produceret i 

Danmark. Mens andre mener, at det også skal være produceret i Danmark. Den anden parameter 
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er pris. Interviewene viste, at der er forbrugeretnocentriske respondenter, som er villige til at 

betale meget ekstra for de danske varer i forhold til udenlandske, mens andre kun vil betale lidt 

mere. 

En sidste begrænsning handler om, hvor vidt vores resultater kan overføres til andre lande. Kan 

man f.eks. konkludere, at en tysker eller en nordmand med en bachelor i samfundsvidenskab 

også kun er lidt forbrugeretnocentrisk. Det vil være interessant at teste, om vores resultater er 

unikke for Danmark eller om de kan overføres på andre lande. Som udgangspunkt, antager vi 

dog ikke at dette er tilfældet. Det skyldes blandt andet, at de kulturelle forskelle, og 

uddannelsessystemernes opbygning har stor indflydelse.  
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9. Bilag 
 

Bilag 1 - Spørgeskema 
Dette spørgeskema omhandler den danske befolknings forbrugeradfærd og dennes syn på danske 

varer kontra importerede varer. Det undersøges bl.a. hvilke faktorer der ligger til grund for denne 

forbrugeradfærd, såsom patriotisme, konservatisme og uddannelsestype. Spørgeskemaet 

indeholder en række spørgsmål, som du bedes tage stilling til. Din besvarelse vil være anonym. 

Når du har udfyldt skemaet og trykket afsend, skal du huske at trykke "godkend svar" for at 

acceptere udfyldelsen.  

På forhånd tak. 

Hvis en kollega eller medstuderende gør dig en tjeneste, skal denne tjeneste gengældes 

Meget 

uenig 

 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Når jeg er iblandt mine kollegaer eller medstuderende, laver jeg mine egne ting uden at tage hensyn til dem 

omkring mig 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Der er alt at vinde og intet at tabe ved at kollegaer eller medstuderende går sammen i grupper og hjælper 

hinanden 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Mine kollegaer eller medstuderendes assistance er nødvendig for at jeg præsterer godt på jobbet eller 

studiet 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Jeg hjælper en kollega eller medstuderende hvis vedkommende beder mig om et lån til at betale 

husholdnings regninger 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg har samme religiøse overbevisning som mine forældre 

Meget 

uenig 

 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg vil ikke lade mine forældre låne min bil(hvis jeg har en). Lige meget om de er gode bilister eller ej 

Meget 

uenig 

 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Selv hvis barnet vinder en nobelpris, bør forældrene ikke være stolte 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Teenagere bør lytte til forældrenes råd omkring dating 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Børn bør ikke blive beærede hvis forældrene modtager en pris af staten eller kongehuset for deres 

bidrag og service til samfundet 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Unge bør tage forældrenes råd med i deres overvejelser, når der laves uddannelses- og karriereplaner 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Jobsikkerheden for mit nuværende job er stærkt influeret af udenlandske konkurrenter 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Økonomiske problemer hos danske virksomheder skyldes hovedsageligt store udenlandske konkurrenter 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Den nuværende økonomiske krise skyldes høj udenlandsk konkurrence 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Den stigende oliepris har indflydelse på min privatøkonomi 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Outsourcing af danske arbejdspladser til udlandet, skader den danske nationaløkonomi 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Den globale finanskrise har gjort jobsikkerheden mindre 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Den nuværende arbejdsløshed i Danmark skyldes den omfattende mængde af udenlandsk konkurrence 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg vil gerne have mulighed for at møde mennesker fra andre lande 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg er åbensindet overfor udlændinge og deres skikke 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Turisme påvirker samfundet i en negativ retning 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Jeg frygter at den danske kultur bliver skadet af stigende indvandring 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg elsker at rejse og møde fremmede kulturer 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg mener udlændinge har skylden for de sociale problemer i Danmark 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jeg synes at Danmark skal trække sig ud af EU 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Patriotisme og loyalitet er de første og vigtigste egenskaber for en god borger 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Mennesker i store dele af verden er måske i nød, men det vil være en fejl at tillade øget indvandring til 

Danmark 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg er stolt over at være dansker 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvis du elsker Danmark, skal du gøre opmærksom på landets problemer og arbejde på at forbedre dem 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Hvis jeg kritiserer Danmark, gør jeg det af kærlighed for mit land 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Jeg modsætter mig nogen danske politiske tiltag, fordi jeg holder af mit land og vil forbedre det 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Salg af erotisk og ophidsende litteratur bør forbydes 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Folk der gerne vil have flere penge bør arbejde hårdere, i stedet for at få pengene fra staten på den 

ene eller anden måde 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

Skolebørn bør have masser af disciplin og respekt 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Folk der ikke viser respekt overfor Dannebrog og det danske kongehus bør straffes for det 

Meget 

uenig 

    

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

Den danske befolkning bør altid købe dansk producerede varer i stedet for importerede varer 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør kun importere de produkter der ellers ikke er tilgængelige i Danmark 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Køb indenlandsk producerede produkter for at holde Danmark i gang 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Danske produkter frem for alt 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Køb af udenlandske produkter er udansk 

Meget 

uenig 

    

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Det er forkert at købe udenlandske produkter, da det gør flere danskere arbejdsløse 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

En rigtig dansker bør altid købe danske produkter 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Vi bør købe produkter der er produceret i Danmark, i stedet for at lade andre lande blive rige på vores 

bekostning 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Det er altid bedst at købe danske produkter 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Der bør være meget lidt import og eksport fra andre lande, med mindre det er strengt nødvendigt 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Danskere bør ikke købe udenlandske produkter, da det skader dansk handel og skaber arbejdsløshed 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Der bør komme restriktioner på al import 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Det kan blive dyrere i det lange løb, men jeg foretrækker at købe danske produkter 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Udlændinge bør ikke have tilladelse til at placere deres produkter på vores marked 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Udenlandske produkter bør beskattes tungt, for at reducere deres indtog i Danmark 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Vi bør kun købe de produkter af udlandet, som vi ikke selv kan producere i Danmark 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danske forbrugere der køber produkter der er produceret i udlandet er skyld i at danskere mister deres jobs 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af medicin for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af køkkenudstyr for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af smykker for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af kød for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hvordan vurderer du nødvendigheden af øl for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af æbler for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Hvordan vurderer du nødvendigheden af forsikringer for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af møbler for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af tøj for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Hvordan vurderer du nødvendigheden af højtalere for at opretholde en normal dansk hverdag? 

Ikke 

nødvendig 

 

 

   

 
Meget 

nødvendig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere medicin 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere køkkenudstyr 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 
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Danmark bør importere smykker 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Danmark bør importere kød 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Danmark bør importere æbler 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere forsikringer fra udenlandske virksomheder 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere møbler 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere tøj 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Danmark bør importere højtalere 

Meget 

uenig 

 

 

   

 
Meget 

enig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I hvilken region har du gået i folkeskole? 

Hovedstaden 

Sjælland 

Syddanmark 

Midtjylland 

Nordjylland 

Udlandet 
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Hvilken gymnasial uddannelse har du taget? 

Gymnasiet 

HF 

Htx 

Hhx 

Andet 

Har ikke færdiggjort en gymnasial uddannelse 

 

 

 

 

 

I hvilken region har du taget en gymnasial uddannelse? 

Hovedstaden 

Sjælland 

Syddanmark 

Midtjylland 

Nordjylland 

Udlandet 

Har ikke taget en 

 

 

 

 

 

Hvilken erhvervsuddannelse har du gennemført? 

Pædagogisk 

Handel og kontor 

Bygge og anlæg 

Jern og metal 

Grafisk 

Teknik og industri 

Service 

Levnedsmiddel og husholdning 

Jordbrug og fiskeri 

Transport mv. 

Sundhed 

Har ikke taget en 
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Hvilken kortere videregående uddannelse har du gennemført? 

Formidling og erhvervssprog 

Samfundsfaglig 

Teknisk 

Levnedsmiddel og husholdning 

Jordbrug og fiskeri 

Sundhed 

Politi og forsvar 

Har ikke taget en 

 

 

 

 

 

Hvilken mellemlange videregående uddannelse har du gennemført? 

Pædagogisk 

Formidling og erhvervssprog 

Kunstnerisk 

Samfundsvidenskabelig 

Teknisk 

Levnedsmiddel og ernæring 

Transport mv. 

Sundhed 

Har ikke taget en 

 

 

 

 

 

Hvilken bachelor uddannelse har du gennemført? 

Humanistisk 

Naturvidenskabelig 

Samfundsvidenskabelig 

Teknisk 

Sundhed 

Andet 

Har ikke taget en 
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Hvilken længere videregående uddannelse har du gennemført? 

Pædagogisk 

Humanistisk og teologisk 

Kunstnerisk 

Naturvidenskabelig 

Samfundsvidenskabelig 

Teknisk 

Levnedsmiddel og ernæring 

Jordbrugsvidenskabelig 

Sundhed 

Forsvar 

Har ikke taget en 

 

 

 

 

 

Hvilken forskeruddannelse har du gennemført? 

Humanistisk og teologisk 

Naturvidenskabelig 

Samfundsvidenskabelig 

Teknisk 

Jordbrugsvidenskabelig 

Sundhed 

Har ikke taget en 

 

 

 

 

 

I hvilke regioner har du taget dine erhvervs- eller videregående uddannelser? 

Hovedstaden 

Sjælland 

Syddanmark 

Midtjylland 

Nordjylland 

Udlandet 

Har ikke taget en 
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Hvor mange år har du studeret efter folkeskolen? 

0 

1-3 

4-6 

7-9 

10+ 

 

 

 

 

 

Nuværende primære beskæftigelse? 

Arbejder 

Studerer 

Pensioneret 

Ingen 

 

 

 

 

 

 

Din årsindkomst? 

Under 100.000 kr. 

100.000 - 199.999 kr. 

200.000-299.999 kr. 

300.000-399.999 kr. 

400.000-499.999 kr. 

500.000 kr. og derover 

 

 

 

 

 

Alder 

-15 år 

16-19 år 

20-24 år 

25-29 år 

30-34 år 

35-39 år 

40-44 år 

45-49 år 

50-54 år 

55-59 år 
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60-64 år 

65-66 år 

67+ år 
 

 

 

Køn 

Mand 

Kvinde 
 

 

 

 

 

Er du dansk statsborger? 

Ja 

Nej 
 

 

 

 

 
 

Bilag 2 - Spørgeramme til kvalitative interviews 
Navn 

Alder 

Uddannelse / bachelor 

Bopæl 

Nuværende beskæftigelse 

 

Respondentens tanker: 

Indkomst: Mere/mindre 

Nuværende beskæftigelse afgørende? 

Pris afgørende / kvalitet? 

Hvorfor tror du at danske varer ofte er dyrere, på trods af at de ikke transporteres over længere 

afstande? 

Nationaløkonomi, danske arbejdspladser, virksomheder, bedre arbejdsvilkår? 

Nuværende finansielle situation / finansmarkedet 
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Nogle lande eller områder du undgår? 

Nogle produktgrupper du undgår? 

Nogle produkter er designet i et land, men produceret i et andet. Noget der påvirker dig? 

Uddannelse? Miljøet, studiekammerater, fag, undervisere, 

Kulturel påvirkning? 

Forældres indflydelse? 

Generelle omgangskreds? 

Miljøet? Co2, miljømærkning, transport. Fokus på miljøet?  

Prestige / status. Udskillelse fra den almene forbruger?  

Civilstand? 

Politiske overbevisning? 

Bilag 3 - Faktoranalyse:  Kulturel åbenhed 
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139 
 

Bilag 4 - Faktoranalyse: Kollektivisme 
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Bilag 5 - Faktoranalyse: Konservatisme 
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Bilag 6 - Faktoranalyse: Patriotisme 
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Bilag 7 - Faktoranalyse: Økonomisk trussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
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Bilag 8 - Faktoranalyse: Cetscale 
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Bilag 9 - "Konfirmativ" faktoranalyse 
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Bilag 10 - Reliabilitetsanalyse 

Kulturel åbenhed 
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Kollektivisme 

 

Konservatisme 

 

Patriotisme 
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Økonomisk trussel 

 

Cetscale 
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Bilag 11 - Korrelation: Cetscale - Kulturel åbenhed 
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Bilag 12 - Korrelation: Cetscale - Kollektivisme 

 

 

 

 

 



162 
 

Bilag 13 - Korrelation: Cetscale - Konservatisme 
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Bilag 14 - Korrelation: Cetscale - Patriotisme 
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Bilag 15 - Korrelation: Cetscale - Alder 
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Bilag 16 - T-test: Cetscale - Køn 

 

 

Bilag 17 - Korrelation: Cetscale - Indkomst 
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Bilag 18 - Korrelation: Cetscale - Uddannelsesniveau 
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Bilag 19 - T-test: Uddannelseskategorier 

Gymnasial uddannelse 

 

Erhvervsuddannelse 
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Ingen erhvervsuddannelse  

 

Kortere videregående uddannelse 

 

Ingen kortere videregående uddannelse  
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Mellemlang videregående uddannelse 

 

Ingen mellemlang videregående uddannelse 

 

Bacheloruddannelse 
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Ingen bacheloruddannelse 

 

Længere videregående uddannelse 

 

Ingen længere videregående uddannelse 
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Forskeruddannelse 

 

Ingen forskeruddannelse  
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Bilag 20 - T-test: Uddannelsestyper 

Gymnasiale  uddannelser 

 

Erhvervsuddannelser 1 

 



173 
 

Erhvervsuddannelser 2 

 

Erhvervsuddannelser 3 
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Kortere videregående uddannelser 1 

 

Kortere videregående uddannelser 2 
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Mellemlange videregående uddannelser 1 

 

Mellemlange videregående uddannelser 2 
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Mellemlange videregående uddannelser 3 

 

Mellemlange videregående uddannelser 4 
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Bacheloruddannelse 

 

Længere videregående uddannelser 1 
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Længere videregående uddannelser 2 

 

Forskeruddannelse  

 



179 
 

Bilag 21 - T-test: Geografisk placering af uddannelse 

Folkeskolen 

 

Gymnasiale uddannelser 
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Erhvervs- eller videregående uddannelser 1 

 

Erhvervs- eller videregående uddannelser 2 

 



181 
 

Erhvervs- eller videregående uddannelser 3 
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Bilag 22 - Regression: Medicin - Opfattet produktnødvendighed 
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Regression Moderator test 
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Bilag 23 - Modererende Regression: Medicin - Opfattet produktnødvendighed 

 Regression: 5 >= 
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Regression: 3 =< 

 

Bilag 24 - Regression: Køkkenudstyr - Opfattet produktnødvendighed  

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 25 - Regression: Smykker - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 26 - Regression: Kød - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 27 - Regression: Æbler - Opfattet produktnødvendighed 

 Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 28 - Regression: Forsikringer - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 

 



190 
 

 

Regression ≤ 3 

 

Bilag 29 - Regression: Møbler - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 30 - Regression: Tøj - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 

 

Bilag 31 - Regression: Højtalere - Opfattet produktnødvendighed 

Regression ≥ 5 
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Regression ≤ 3 
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Bilag 32 - CD  med de kvalitative interviews 


