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1 Executive summary 

The focus in this thesis is on the possibilities to increase consumer involvement in the 

purchase of wine. The purpose is to determine factors there are affecting the consumer, by 

examining the initiatives that are increasing the involvement in the purchase situation.  This 

paper seeks to identify the drivers behind low-involvement consumers buying intentions.   

The theoretical framework covers consumer behavior, wine consumers involvement, 

consumer risk perception and how involvement affects buying behavior. Secondary data 

includes existing surveys and articles within the field of wine consumerism. Through this 

research the following drivers which affect involvement are identified: Person- , object- and 

situational factors. Those factors are linked to have an effect on buying behavior.  

Based on theories from the desk research my method was to conduct a quantitative 

questionnaire with the purpose of conducting a representative analysis of the Danish 

consumers. The questionnaire was distributed electronically by using the software TricTrac, 

and by broadcasting through an e-mailing list with a request to forward it. With this snowball 

method I got 324 replies, where the respondents represent the Danish population in favor of 

age, price preference and favorite wine country.   

By applying statistical methods as cluster-, factor- and multivariable regression analysis it is 

possible to answer the identified research question and hypothesis. Thereby drawing 

conclusions on the Danish consumer involvement regarding the purchase of wine.    

After completing the analysis three consumer segments are deduced: Connoisseurs, pleasure-

oriented wine drinkers and basic wine drinkers. The scope is on basic wine drinkers who 

have low involvement in purchasing wine and the focus is on what factors can be used to raise 

the involvement. 

The conclusions from my analysis show, that social gatherings with food have the biggest 

impact in raising involvement with low involvement consumers. Second is the effect from 

consumer personal ego and values.  The buying behavior is also directly affected by social 

gatherings with food. 

Finally this study confirms that the existing studies made by Bruwer (2007), Charteters (2008) 

and Ritchie (2007) apply for the Danish consumers’ behavior.  
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3 Forord 

Denne kandidatafhandling er skrevet som afslutning på Cand.merc.emf studiet ved 

Copenhagen Business School af Lasse Bastholm Kjærgaard. Projektet har forløbet fra februar 

2011 til oktober 2011 og beskæftiger sig med forbrugeradfærd i forbindelse med køb af vin.  

Jeg vil gerne takke Anders Due for god og kompetent vejledning i forbindelse med processen 

med udarbejdelse af kandidatafhandlingen. 

 

3.1 Ordoptælling 

Kandidatafhandlingen indeholder 154.131 tegn inkl. mellemrum, samt 23 figurer. Dette giver 

tilsammen 172.531 karakterer, som svarer til 75.84 normalsider. 

Executive summary indeholder 2.306 tegn inkl. mellemrum. Det svarer til 1,01 normalsider. 

Tilsammen indeholder det 174.837 tegn inkl. mellemrum, som svarer til 76,85 normalsider. 

 

Jeg erklærer derfor, ved tro og love, ved min underskrift nederst på siden, at det ikke 

overstiger 80 normalsider. 

 

 

 

_____________________________ 

Lasse Bastholm Kjærgaard 
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4 Opgavens problemfelt 

4.1 Indledning 

Omdrejningspunktet for denne kandidatafhandling er den danske forbrugeres involvering i 

vin. Valget af fokusområdet skyldes dels personlig interesse og det faktum, at vinmarkedet i 

mange år har været inde i en markant udvikling. Der har både været stigende efterspørgsel, 

samt at forbrugerens holdning til vin løbende har ændret sig, fra luksus gode til folkeeje
1
.  

Tidligere var vin et nydelsesmiddel, som kun blev brugt til særlige og festlige lejligheder. I 

dag er dette ændret. Der er sket et holdningsskift hos forbrugeren, hvor øl i stigende grad 

bliver udskiftet med vin som nydelsesmiddel. Den almindelige forbruger har aldrig haft et 

større udvalg af vine og med denne øgede diversitet er produktet blevet mere komplekst
2
.    

Dette beskriver Hugh Johnson i bogen Wine Compagnion fra 1983, om den udfordring som 

forbrugeren står over for, når der skal købes vin. 

”Når man køber vin, hører det mere til undtagelserne end reglen, at man får nøjagtigt det, 

man forventer. Vin er et bevægeligt mål; et kalejdoskop af vinavlere og årgange som aldrig er 

i ro. Skulle disse ord forurolige Dem, findes der en løsning – hold dem til et bestem mærke. 

Men gør De det, beklagere jeg at måtte sige, at DE afskærer Dem fra vinens mest 

fascinerende side, nemlig dens uendelig mange variationsmuligheder, for ikke at sige 

spændingen ved at gå på jagt og den store glæde ved at nedlægge et trofæ, eller, for at blive i 

tonen ærgrelsen ved at bumme, ramme ved siden af 
3
.” 

Denne situation, som består af en overflod af muligheder, udfordrer forbrugerens 

erfaringsgrundlag og forventninger. I dag giver selv et mindre udvalg af vin i 

dagligvarehandlen en kompleks beslutningsproces hos forbrugeren, der kræver en grad af 

involvering. Set fra et akademisk synspunkt er der forbavsende få videnskabelige artikler eller 

bøger, som omhandler de danske forbrugers adfærd på vinmarkedet. Grunden til denne 

mangel på viden skyldes, at der ikke er tradition for kommerciel vinproduktion her i landet. 

Det akademiske afsavn er overaskende, da Danmark i 2005 var det syvende største 

vindrikkende land i verden målt per voksen indbygger
4
.  

                                                 
1
 VSOD: 2006.  

2
 Lohfert: 2007. 

3
 Johnson: 1983; 494.  

4
 Lohfert: 2007. 
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4.2 Problemidentifikation 

Ved et køb af Fast Moving Consumer Goods (FMCG) er købsbeslutningsprocessen forskellig, 

hvorvidt om forbrugeren er højt eller lavt involveret, og ligeledes for hvad hensigten er med 

produktet. FCMG referer til de detailvarer, som er udskiftet eller opbrugt inden for en kort 

periode, det står i kontrast til forbrugsgoder, som køkkenapparater der normalt udskiftes med 

flere års interval
5

. Vin, som produkt, er en del af FMCG, og der er forskel på 

beslutningsproces, købsinterval og formålet med produktet alt efter involveringen
6

. 

Forbrugeren med en høj involvering har en anden opfattelse af standard- og luksus, og det 

giver en anden opfattelse af kvalitet. Forbrugeren med lavinvolvering i vin træffer sine valg i 

beslutningsprocessen på et andet grundlag
7
. Næsten alle vindrikkere er involveret i vin, og 

den involverede forbruger køber vin oftere til en højre pris
8
. 

Derfor er det interessant, at undersøge markedet for salg af vin i Danmark, herunder de 

elementer, som påvirker forbrugeren i forbindelse med køb af vin. Når de i købssituationen 

vælger en vin frem for en anden, er det det der søges indsigt i. Det er simpelt hen den viden 

og de informationer, som valget baseres på, og i hvilken grad forbrugeren involverer sig, som 

er vigtig
9
. Gennem en markedsundersøgelse af vinkøberens til- og fravalg vil det give viden 

om de bagvedlæggende forhold, som er grunden til den involvering, forbrugeren har i 

produktet.  Med dette i mente kan det kortlægges, om der findes nogle klare segmenter i 

markedet, som kan kendetegnes ved bestemte adfærds- og købemønstre. 

Ved at lave denne undersøgelse får detailbranchen en forståelse af, hvordan forbrugeren 

involverer sig i vin, og hvordan dette påvirker deres præferencer og valg. Disse kriterier giver 

et redskab til mere præcist at kunne påvirke involvering i produktet og de handlingsparametre, 

som trænger ind til forbrugeren. Problemstillingen ligger dermed i at se på forbrugerens 

involvering i vin, og hvordan denne øges. For at kunne lykkedes med dette, kræver det en 

forståelse af hvilke marketingsmæssige virkemidler, der fungere. Det vil i sidste ende give en 

bedre markedsføring og derved vil en konkurrencemæssig fordel kunne opnås. 

 

                                                 
5
 Evans: 2006; 382. 

6
 Kotler: 2006; 191. 

7
 Charters: 2006. 

8
 Lockshin: 2001. 

9
 Dahlager: 2011. 
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4.2.1 Lavt-involverede forbruger 

Vinmarkedet består af en række forskellige forbrugergrupperinger, og disse har sjældent ens 

præferencer. Det er forskellige faktorer, som adskiller dem, så som demografi og 

forbrugeradfærd.  Niveauet af involvering påvirker forbrugeradfærden og dermed valget af 

vin
10

.  Denne afhandling fokuserer på forbrugerne med lav involvering da denne består for 

70% af de danske forbrugere
11

. Igennem den foregående diskussion af 

problemidentifikationen, er det nu muligt at opstille selve problemformuleringen. I det 

efterfølgende afsnit forklares, hvad der skal undersøges hos denne forbrugergruppering. 

 

4.3 Problemformulering 

Afhandlingens struktur baseres på de gensidige påvirkende begreber Management Decision 

Problem (MDP), Marketing Research Problem (MRP) og Research Questions (RQ)
12

. Valget 

af netop denne fremgangsmåde skyldes, at den er bredt accepteret og undervist i, i større 

opgaver på cand.merc. EMF-linjen. MDP er den overordnede problemstilling, som 

beslutningstageren står overfor. MRP er afgørende for, hvilke oplysninger der er behov for, 

og hvordan det opnås på den bedst mulige måde. RQ er en raffineret redegørelse for 

specifikke dele af MRP. 

Den skitserede problemstilling i problemidentifikation har inspireret mig til at opstille dette 

Management Decision Problem (MDP). Det er udgangspunktet for denne kandidatafhandling. 

 

Undersøg mulighederne for at øge forbrugerens involvering i køb af vin. 

 

Med denne ovenstående MDP er der blevet udarbejdet en række underliggende Marketing 

Research Problems (MRP), der har til formål at understøtte besvarelsen af MDP’et og guide 

til det bedst mulige resultat. MRP betragtes som en konkret underliggende problemstilling, 

som er med til at skabe grundlag for en operationalisering af en senere analyse. Det er min 

måde at fremføre metode til indsamling af empiri, og derved kæde MDP sammen med 

Research Questions (RQ). I den anledning er jeg klar over, at opgavens MDP kan anskues fra 

                                                 
10

 Bruwer: 2007. 
11

 Lohferts: 2007. 
12

 Malholtra: 2007; 42. 
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flere vidt forskellige vinkler alt efter, hvordan denne problemstilling opfattes. Derfor har jeg 

valgt at, udforme det nedenstående MRP, så det beskriver min tilgang til emnet og den måde, 

hvorpå jeg marketingsmæssigt vil besvare denne undren, som er i problemidentifikationen. 

   

Hvilke virkemidler er med til at øge involveringen i købssituationen 

 

Med henblik på den senere analyse vil en besvarelse af MRP’et give en fyldig gennemgang af 

emnet, og det vil kunne bruges i forbindelse med salgsfremmende initiativer i detailbranchen. 

RQ opstilles efter litteraturgennemgangen for kun at undersøge elementer, som kan give ny 

viden. Derved kommer RQ fra den eksisterende teori, og det er med til at højne validiteten af 

resultaterne, som udledes. 

 

4.4 Metodiske ramme 

I forbindelse med selve udførelsen af afhandlingen, har jeg valgt at bruge en processkabelon 

for at opdele processen i flere forskellige faser. Denne opdeling giver afhandlingen en naturlig 

rækkefølge, hvorved den tilegnede information og opnåede viden bruges i næste fase til at 

komme videre i forløbet. I forbindelse med udførelsen har jeg valgt at opdele den i syv 

forskellige faser. Nedenfor, i figur 1, vises opdelingen af de forskelige faser samt den 

tilegnede viden. Efterfølgende er hver fase kort beskrevet.
13

 

                                                 
13

 Harboe: 2006; 15. 
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Problemidentifikation Tilrettelæggelse Empiri Analyse Diskussion Konklusion

V
id

en

Perspektivering

Fase

Figur 1: Sammenhæng mellem den opnåede viden og fasen i afhandlingen. Udarbejdet af forfatteren. 

   

1. Problemidentifikation: Her defineres MDP og MRP for at klarlægge formålet med 

afhandlingen. 

2. Tilrettelæggelse: Ved hjælp af valgt metode forsøges, der at tilrettelægge 

dataindsamling.  

3. Empiri indsamling: RQ udledes, og datamaterialet indsamles.  

4. Analyse: Datamaterialet behandles og analyseres ud fra den valgte teori. 

5. Diskussion: Årsager til resultaterne belyses fra forskellige perspektiver. 

6. Konklusion: I denne konkluderes der på den opstillede MDP og MRP. 

7. Perspektivering: Her relateres afhandlingen til alternativ teori og problemstillinger. 

 

Ovenstående beskriver hele afhandlingsforløbet, og dette er gjort for at give læseren et samlet 

overblik over hvordan jeg har valgt at opbygge strukturen. 

 

4.5 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Før afhandlingen kan påbegyndes skal det klargøres hvilken, videnskabsteoretiske tilgang der 

benyttes. Først skal der lægges en anskuelse af, hvordan virkeligheden opfattes og hvordan ny 

viden skabes, derved skal der vælges et paradigme. Valget af paradigmet er grundlæggende 

for tilgangen til afhandlings problemstilling. Paradigmet er det tankesæt, der styrer vores 

handlinger i stort set alle sammenhænge og giver os et specielt syn på den verden og den 
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virkelighed, jeg vil undersøge
14

. Derfor vil jeg tage udgangspunkt i Gubas (1990) beskrivelse 

af paradigmebegrebet: 

”Et basalt sæt af værdier, som styrer vores handlinger – både 

hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser
15

.” 

Ud fra det opstillede MRP og MDP har vi her at gøre med en afhandling, der skal analysere 

forbrugeradfærdsmæssige mønstre på det danske vinmarked. Derfor har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i det samfundsvidenskabelige paradigme. Jeg mener ikke, at en 

naturvidenskabelig tilgang kan afdække det menneskelige aspekt i en markedsundersøgelse. 

Derfor har jeg valgt at tage udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme, herunder den 

gren som hedder Empirisk fæmonologi
16

. Jeg vil forsøge at fortolke og forstå den virkelighed, 

som jeg undersøger. Med det konstruktivistiske paradigme er det ikke muligt at komme frem 

til den eksakte viden om virkeligheden, men i stedet søges der en forståelse for, hvordan 

denne virkelighed konstrueres og i denne stræben konstrueres virkeligheden kontinuerligt. På 

den måde er virkeligheden ikke en realitet, men en konstruktion. Dermed er virkeligheden en 

fortolkning, og vi laver konstant fortolkninger, for at forstå vores interaktion med den verden 

vi lever i. Det gør at fortolkningen er essentiel, ved at virkeligheder og teorier om denne er 

fortolkninger. 

Fortolkninger er subjektive og betyder at ontologien er subjektiv. En undersøger kan ikke 

undersøge noget uden derved at påvirke og blive påvirket af det undersøgte. Det giver et tæt 

sammenspil mellem undersøger og det undersøgte, og det vil derfor kræve en kompleks 

metodologi.   

Empirisk fænomenologi er en uddybning og nuancering af det konstruktivistiske paradigme. 

Grunden til at det er relevant for problemstillingen i denne afhandling skyldes en fokusering 

på et fænomen. Denne fokusering på et bestemt fænomen sker med udgangspunkt i forskerens 

erfaringer, det danner den fænomenlogiske reflektering. Det giver et grundlag, som er baseret 

på erfaringen, som er centrummet for viden konstruktion. Det betyder, at forskeren ikke kan 

lave sin fortolkning uden de implicerede aktøres virkelighed som grundlag. Denne fundering i 

                                                 
14 Nygård: 2007;23. 
15

 Guba: 1990; 17. 
16

 Nygård: 2007:28. 
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aktørenes virkelighed adskiller den empiriske fæmonologi fra de øvrige konstruktivistiske 

tilgange og undersøgelsesmetoder. 

For at kunne forstå det danske vinmarked og især forbrugeradfærden, bliver jeg nødt til at 

være bevidst om min forståelse af virkeligheden, som jeg interagere med, og dermed også 

hvad jeg bringer med ind. I kraft af mit nuværende og tidligere uddannelsesforløb har jeg fået 

en forudindtaget forståelse af forbrugeradfærd. Ved at have kendskab til dette er jeg bevidst 

om den virkelighedsopfattelse, jeg bibringer til undersøgelsen. Dem jeg undersøger har 

ligeledes en virkelighedsopfattelse, og disse skal mødes for at skabe en fælles virkelighed. 

Efterhånden som min egen virkelighed trækkes igennem teori og analyse vil det få 

opfattelserne til at mødes.  

Ud fra det ovenstående er virkeligheden således genstand for fortolkning. Det aktørerne 

fortæller om deres forbrugeradfærd, er aktrørenes fortolkning af virkeligheden. Dernæst 

undersøger og fortolker undersøgeren denne fortolkning, hvilket så betyder, at der er tale om 

en dobbeltfortolkning i den sidste ende. 

 

4.6 Forskningsdesign 

I forbindelse med denne videnskabelige afhandling kan udformningen opbygges på mange 

forskellige måder. Rammerne, der beskriver, hvordan dette gøres, og de valg som tages, 

kaldes forskningsdesignet
17

. I samfundsvidenskabelige projekter skelnes mellem fire 

forskellige typer af design, jeg har for projektet defineret, at det er en ”kvantitativ survey”, da 

dette er mest dækkende. Designet for denne type kaldes survey-undersøgelser. 

Dataindsamlingen i survey undersøgelser er kvantitative metoder, og det primære redskab er 

spørgeskema, da det muliggør stort anlagte indsamlinger af data. Det giver mulighed for at 

anvende andre kvantitative metoder, herunder statistiske analyser af allerede foreliggende 

datamateriale. Det giver et øjebliksbillede af en stor populations mening og holdning. 

Selve opbygningen i afhandlingen er deduktiv, ved at der først opstilles den overordnede 

problemstillings MDP og MRP. Efter litteraturgennemgangen udledes RQ og hypoteser, og 

derved testes teorien på virkeligheden. Undersøgelsen udføres gennem anvendelse af både 

primære og sekundære data. Disse vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit. 

                                                 
17

 Harboe: 2006; 65. 
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 Primære data 

Dette udgøres af en kvantitativ dataindsamling, der indsamles ved hjælp af en 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

 Sekundære data 

Kommer fra anerkendt akademisk materiale herunder bøger, artikler og undersøgelser inden 

for det afgrænsede område. Disse kilder er brugt for at skabe markedsmæssig og akademisk 

overblik over forhold, der er relevante til problemstillingen. 

 

 Tilgang til empiriindsamling 

Til indsamling af empiri vælger jeg at læne mig op af Malholtras (2007) metode, fra 

”Marketing Research – An applied Approach”, til dataindsamling i forbindelse med denne 

undersøgelse. Derved planlægges designet til indsamlingen af empiri, før den indsamles. De 

forskellige stadier gennemløbes nøgternt, og på den måde søgers for hele tiden at fastholde 

det oprindelige formål. Dermed sikres, at alle stadier i processen gennemgås, og alle aspekter 

bliver grundigt gennemarbejdet.  

 

4.6.2 Metodediskussion 

Jeg har valgt at sammensætte min egen ramme, og derigennem bruge eksisterende anerkendte 

metoder for opbygningen af afhandlingen. Det er et bevidst valg udelukkende at fokusere på 

en kvantitativ undersøgelse for at skabe et sandfærdigt billede af den danske forbrugers 

adfærd.   

Valget af denne indsamlingsmetode af data til afhandlingen hænger desuden sammen med 

problemstilingen og paradigmevalget. Det skyldes, at problemstillingen skal besvares gennem 

undersøgelse, som kan tydeliggøre hvilke virkemidler og påvirkninger, der øger involveringen 

hos forbrugeren. Besvarelsen kan ske med både kvalitativt og kvantitativ tilgang, men med 

paradigmevalget empirisk fæmonolgi, hvor enhver interaktion påvirker respondenten, kan et 

rent kvalitativt studie udelukkes. Denne undersøgelsesform påvirker respondenternes forhold 

til et produkt undervejs i interviewforløbet, hvilket ikke er hensigten i denne undersøgelse. 



Side 15 af 142 

 

Pålideligheden i afhandlingen ville i et kvalitativt studie ikke kunne komme op på samme 

niveau som med den valgte kvantitative metode. Et kvantitativt studie påvirker respondenten 

minimalt, da det har stor betydning for resultatets validitet.  

Som supplement til den valgte undersøgelsesform indhentes markedsdata for at kunne 

understøtte og bekræfte mønstre i det datamateriale, som ligger til grund for undersøgelsen. I 

det følgende afsnit afgrænses, der fra de dele som ikke er relevant for undersøgelsen. 

 

4.7 Afgrænsning 

Problemstillingen i denne afhandling kan anskues fra en række forskellige perspektiver. Der 

er mange teoretiske områder, som kan inddrages i denne undersøgelse. Derfor er der bevidst 

fortaget et til- og fravalg, efter deres relevans til de begrænsede fysiske rammer i 

afhandlingen. 

Det er et bevidst valg ikke at tage kontakt til detailhandlen. Hovedsagligt for at selve 

undersøgelsen ikke skal risikere at blive påvirket af tilgang og synspunkter til forbrugeren og 

markedet. Dette er en eksplorativ undersøgelse, derved er det ikke hensigtsmæssigt at blive 

styrret i en bestemt retning bevidst eller ubevidst. Hensigten er at undersøge 

forbrugeradfærden på det danske vinmarked. Derfor er det nødvendigt at anlægge et 

forbrugerperspektiv, så undersøgelsen sker ud fra denne vinkel og med forskerens viden i 

bagagen. 

Forbrugernes fokusering på pris betyder at der findes en del grænsehandel, som skyldes det 

høje afgiftsniveauet i Danmark, hvilket har betydning for adfærdsmønstrene på markedet
18

. 

Dette er ikke en del af det primære fokusområde, men er i stedet blevet undersøgt for at få en 

afklaring for påvirkningen på vinmarkedet. 

I en forbrugeradfærdsundersøgelse er alkoholmisbrug en faktor, som har en negativ 

samfundsmæssig påvirkning. Det er ikke en del af formålet med denne undersøgelse at 

beskrive eller kortlægge denne adfærd. I stedet er formålet at undersøge den almindelige 

forbrugers adfærd og købsvaner, og derved er hyppigheden i konsumeringsfrekvensen 

irrelevant.   

                                                 
18

 VSOD: 2006. 
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Der er ikke to forbrugere, som har præcis den samme adfærd og holdning. I stedet findes der 

lige så mange, som der er individer. Derfor kategoriseres forbrugerne efter deres præferencer 

og adfærdsmønster. På denne baggrund fravælges de forbruger med høj involvering i 

købssituation, dette skyldes deres kendskab til vin og deraf købsadfærd. Deres forståelse og 

opfattelse af vin stemmer ikke overens med de resterende forbrugeres. Derved er det ikke en 

del af formålet at undersøge denne gruppes forbrugeradfærd. Grunden til fravalget skyldes, at 

de højtinvolverede er en minoritetsgruppe og har lille betydning i den store sammenhæng
19

. 

  

                                                 
19

 Lohferts: 2006. 
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5 Produkt og markedsbeskrivelse 

5.1 Vinens oprindelse 

Vin er lavet på gæret frugtjuice, der normalt består af druer. Druer har en kemisk balance, 

som lader dem gære helt naturligt uden at skulle tilsætte sukker, gær eller enzymer. I 

realiteten produceres vin, lavet på druer, i dag ved, at druerne presses fri for saft, og denne 

saft tilsættes gær til gæring. Gæren konverterer sukkeret i druerne til alkohol under 

kontrollerede omstændigheder. Ved produktion af vin bruges der forskellige gærtyper alt efter 

hvilke druesorter, der skal gære, og hvilken vintype man ønsker at producere
20

. 

Vinbrugets udvikling følger med den europæiske civilisations kultur og fødsel. Det startede i 

middelhavsområdet for 6-7000 år siden. På daværende tidspunkt var nomadefolk klar over 

vilde druer og bærs evne til at gære til vin.  Ved overgangen til agerbrug var vinplanter blandt 

de første til at blive avlet af mennesker. Det tidligste, der kendes til vindyrkning kommer fra 

det område, der i dag hedder Georgien, hvor der er fundet arkæologiske rester af 

vinfremstilling fra det 5. årtusind f.Kr.. Derfra vandrede det med de europæiske civilisationers 

udbredelse til Egypten og Grækenland. I antikken fulgte vinen med når de græske nybyggere 

udforskede middelhavet og koloniserede Sicilien, Syditalien og Sydfrankrig. 

Romerrigets ekspansion i Europa betød, at vinkulturen fra middelhavet kom til de erobrede 

områder langt fra middelhavet. Kejserne skulle hele tiden sikre ernæringen af soldaterne, og 

det har betydet anlæggelsen af de store franske vinkulturer i Bordeaux og Rhônedalen. 

Efterhånden, som Romerriget stadfæstede deres magt, blev der anlagt vinbrug over alt i 

imperiet. 

Efter Romerriget var det kirken og klostrene, som raffinerede måden vinproduktionen forgik 

på, men der skulle nogle teknologiske landvendinger til, før man helt forstod processen. Med 

opdagelsestiden, hvor Spanien og Portugal koloniserede og udforskede den nye verden, kom 

vindyrkningen med ud i verden. Den senere Engelske verdensmagt fik vinhandlen til at 

blomstre i hele dens store koloniimperium. I løbet af 1600-, 1700- og 1800tallet 

revolutioneres vinproduktionen, fordi der opfindes tætte træfade, glasflasker, og korkpropper. 

Desuden opdager man luftens påvirkning på eddieksyrebakterier i vin. Alt dette gør 

tilsammen, at det er blevet muligt at lagre og fremstille den vin, vi kender til i dag
21

. 

                                                 
20

 Rankine: 2004; 55. 
21

 Domaine: 2004; 16-28. 
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5.2 Markedsbeskrivelse 

I dette afsnit vil det danske marked for salg af vin blive gennemgået, herunder en beskrivelse 

af forbruget, og hvilken udvikling der er forgået de seneste år.  

 

5.2.1 Opbygning af markedet 

I Danmark blev der i 2010 solgt 177,1 millioner liter vin, hvilket over de sidste fem år har 

været en stigning i salgsmængden på 12%. Det er rødvin, som står for hoveddelen af den 

solgte vin med 73%,  hvor hvidvinens andel er 17%, rose, mousserende og hedvin står for 

resten af salget. Selvom der har været en stigning i salget af mængden, har der ikke været den 

samme forøgelse i omsætningen, den var sidste år på 9,783 milliarder kroner, og den har 

været faldende siden 2008, hvor den toppede. Dette skyldes i høj grad finanskrisen, der har 

ændret forbrugernes præferencer og gjort, at det er de lavere prisgrupper, som efterspørges. 

Det har betydet, at der i 2009 var 2% fald i omsætning, og i 2010 var der 1% fald. Over en 

femårig periode, 2005 til 2010, har der stadigvæk været en stigning i omsætningen på samlet 

6%. Denne ændring i forbrugerens valg af vin skyldes den overordnede økonomiske nedgang. 

Dette har medført at der i højre grad bliver købt vin i bag-in-box (BIB). Det er billig 

emballage, som vejer mindre, er lettere at håndtere og indeholder mere vin, det gør, at det ofte 

er vin i de billige prisklasser, som tappes i denne form. BIB har i de sidste fem år haft en 

stigning på markedet fra 20% (2005) til 27% i 2010, som skyldes at det tilbyder mere vin for 

pengene end glasflasker. En fordeling af omsætningen i perioden 2005 til 2010 mellem de 

forskellige vintyper er vist i den nedenstående figur 2. 
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Figur 2: Total vinomsætning i perioden 2005-2010. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Slaget af vin fordeler sig mellem On-trade og Off-trade. On-trade er, når forbrugeren køber og 

drikker vin på barer, hoteller og restauranter, mens Off-trade er, når vinen købes i 

supermarkeder, specialhandler eller på internettet. Volumenmæssigt er On-trade salget stabilt, 

og der har over de sidste fem år kun været en stigning på 100.000 liter til 19,6 millioner liter, 

hvilket er 11% af det samlede vin salg i Danmark. Det er Off-trade siden, der har stået for 

væksten i den volumen. Omsætningsmæssigt har On-trade ligeledes stået i stampe og har en 

andel på 31%, hvilket har været gældende for de sidste fem år. Dette betyder, at On-trade 

markedet omsætnings- og volumenmæssigt har været stabil og ikke er blevet påvirket af den 

finansielle krise på samme måde som Off-trade markedet er.  

 

5.2.2 Pris segmenter 

Af alt den vin som bliver solgt, er den delt op i to grupper; bordvin og kvalitetsvin. Bordvin 

kan være en blanding af forskellige druesorter og komme fra et utal af marker og producenter, 

som ikke nødvendigvis er dyrket i en bestemt region eller landområde. Begrebet kvalitetsvin 

er lavet af EU for at beskytte specifikke regioner mod at blive plagieret og solgt fra andre 

regioner. Det sikre dermed, at Champagne altid kommer fra området Champagne, og det 

garanterer vinens geografiske ophav, som er angivet på etiketten af EU. Kvalitetsvin er det 

modsatte af bordvin. Fordelingen af den solgte vin mellem bordvin og kvalitetsvin er 52% 
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bordvin og 44% kvalitetsvin. De resterende 4% er andre former for vin, herunder vin lavet på 

andre frugter end vindruer. 

Den ovenstående forklaring kan ikke direkte bruges til at beskrive fordeling af forbrugernes 

valg mellem dyr og billig vin. Rødvin udgør den klart største andel af den vin, som bliver 

købt og står ligeledes for den største omsætning. I pris kategorierne 30 kr. til 89 kr. står rødvin 

for 55 % af den samlede mængde solgt vin. Den samme tendens gør sig gældende for hvidvin 

i samme pris interval. Det står for 13 % af den samlede mængde solgt vin. Fordelingen 

mellem vintype og prisinterval står i den nedenstående Tabel 1, det er en oversigt af fordeling 

af mængden af vin, som blev solgt i 2010. 

 

 
Rødvin   Hvidvin   Rosevin   Mousserende vin 

 
Pct.   Pct.   Pct.   Pct.   

Under 29 kr. 7 5,11 10 1,70 15 0,45 - - 
30 kr. til 39 kr. 24 17,52 25 4,25 29 0,87 5 0,10 
40 kr. til 69 kr. 30 21,90 28 4,76 25 0,75 22 0,44 
70 kr. til 89 kr. 22 16,06 25 4,25 14 0,42 28 0,56 
90 kr. til 109 kr. 8 5,84 5 0,85 7 0,21 27 0,54 
110 kr. til 199 kr. 6 4,38 4 0,68 5 0,15 11 0,22 

200 kr. og over 3 2,19 3 0,51 5 0,15 7 0,14 

Total 100   100,0   100,0   100,0   
Volumen i pct   73%   17%   3%   2% 

Omsætning i pct 64%   16%   5%   7%   
Tabel 1: Fordeling i volumen og omsætning for vin i Danmark for 2010. Udarbejdet af forfatteren. 

 

5.3 Branche beskrivelse 

Størstedelen af den vin, som bliver solgt i Danmark, er rødvin, og der findes ikke en klynge 

bestående af få brands, som står for hele salget. Fordelingen mellem de forskellige vinbrands, 

der bliver solgt på det danske marked, viser endnu større diversitet. Hardys var det bedst 

sælgende mærke i 2010 og har en markedsandel på 1,6 %, med Santa Christina (1,5%) og 

BanRock Station (1,4%) i hælende.  De 40 største vinmærker i Danmark står for 19,7 % af 

markedet. Det gør, at der er utrolig tæt på perfekt konkurrence, fordi der er mange udbydere, 

som hver især er små i forhold til markedet
22

. Derved er det pristagere og prisfastsætningen, 

der har stor betydning for, hvordan de enkelte brands klarer sig. 
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 Salvatore: 2004; 324. 
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Der er tre store aktører på markedet, som importerer 80% af alt det vin, som sælges. Det er; 

Coop Danmark A/S, Dansk Supermarked A/S og SuperGros A/S. De resterende 20% 

importeres af 1533 mindre vinimportører. Det gør, at der er en masse små garageimportører, 

som sælger vin i Danmark som en fritidsbeskæftigelse. Det betyder, at der på markedet er et 

meget bredt udvalg af vin, så forbrugeren kan vælge fra 20kr og op efter til internationalt 

anerkendte kultvine som fx Pingus fra Dominio de Pingus. Denne diversitet i markedet gør at 

markedet er meget prissensitivt, og forbrugernes genkøb afhænger mere af pris end loyalitet
23

. 

Inden for specialhandlen med vin findes der fem store aktører; Skjold Burne Vinhandel, 

Vignoble, Vinspecialisten, Holte Vinlager og Erik Sørensen Grand Vin. De har til sammen 

’kun’ en omsætning på 724,4 millioner kr. Udover disse findes der et utal af uafhængige 

vinhandlere, som ikke er med i et kædesamarbejde. Fælles for hele specialhandlen er, at de 

hovedsagligt sælger vin i priskategorierne over 30 kr pr. flaske. De fem aktører har alle 

oplevet fald i omsætningen i 2009, Skjold Burne Vinhandel, der er klart størst på omsætning 

og antal butikker, har haft en den mindste omsætningsnedgang, på kun 2%. Af de andre, som 

har oplevet et større fald, er det gået værst ud over Holte Vinlager, som har mistet 10% af 

deres omsætning i 2009. Grunden, til at Skjold Burne Vinhandel har klaret sig bedst i forhold 

til de andre aktører, er deres størrelse og indkøbskraft, som har gjort det muligt at tilbyde 

mere attraktive tilbud. Kædens størrelse påvirker mængden af vin, der skal indkøbes, en større 

volumen påvirker styrkeforholdet i forhandlingssituationen, hvor det er nemmere at opnå 

mængderabat, hvilket giver en større indkøbskraft. Grunden til, at de alle fik denne nedgang, 

skyldes den stigende konkurrence med supermarkederne, som bruger vintilbud til at lokke 

kunder ind i butikken
24

.  

Når danskerne skal vælge vin er de meget traditionelle, trofaste og holder sig til de druesorter, 

de er bekendt med. For hvidvin gør det sig gældende, at Chardonnay står for 33% af den 

solgte mængde, hvilket har forholdt sig næsten uændret de sidste fem år. Det samme gør sig 

gældende for rødvin, hvor Cabernet Sauvignon og Merlot henholdsvis står for 14,5% og 12% 

af det samlede salg. Så ved at finanskrisen har påvirket forbrugernes adfærd til vinens pris, 

har det ikke haft nogen betydning overfor valget af druesorter og druesammensætning. I den 

nedenstående figur 3 er salgsfordelingen mellem de forskellige druesorter for rødvin og 

hvidvin afbilledet
25

.  
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 Lohferts: 2007. 
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 Euromonitor  International: Country Sector Briefing – Wine – Denmark, December, 2010. 
25

 Euromonitor  International: Country Sector Briefing – Wine – Denmark, December, 2010. 
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Fordeling i salget mellem de forskellige druetyper for 

rødvin og hvidvin
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Figur 3: Grafisk visning af volumen fordelt i pct. mellem druetyper for rødvin og hvidvin. Udarbejdet af forfatteren. 
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5.3.1 Markedet for alkoholiske drikke 

Tendensen for ølsalget i Danmark er der et fald i volumen. Sidste år (2010) faldt det med 6%, 

og det samme mønster har gjort sig gældende over de sidste fem år, med et samlet fald på 

20%. Det samme glæder omsætningen, som ligeledes er faldet med 22%
26

. Øllet står stadig 

for den største volumen for salg af alkoholiske drikkevarer med 374,8 millioner liter i 2010. 

Faldet i øl markedet skyldes i høj grad, at forbrugerne vælger vin i stedet for øl. Ifølge 

Euromonitor skyldes det, at øl betragtes som usundt og fedende. Der er sket et 

paradigmeskrift, hvor forbrugsmønstret og en ændret social holdning til øl forsager 

nedgangen i salget. Forbrugeren har fået et øget fokus på gourmet mad, og at spise hjemme 

har gjort, at vin vælges frem for øl
 27

. Dette har øget forbrugerens viden om vin og gjort, at 

udvælgelsen er blevet mere avanceret. Det skyldes, at det hovedsageligt er i forbindelse med 

måltider, at øl er blevet udskiftet med vin. Fordelingen af slaget er vist i figur 4. 

Vin nyder i disse år godt af at blive opfattet som et sundt valg i danskernes øjne. Det er 

overordnet anerkendt, at et moderat forbrug af vin er sundt
28

. Dette skyldes, at medierne i de 

sidste par år har skrevet, at vin har en positiv effekt på hjertekar sygdomme og kan nedsætte 

risikoen for kræft. Med disse egenskaber har vinen taget markedsandele fra øl ved at det især 

appellerer til kvinder. De har taget det til sig på grund af den sunde opfattelse, og det er mere 

sofistikeret og luksuriøst end øl
29

. 

 

                                                 
26

 Euromonitor  International: Alcoholic Drinks – Denmark, 2010. 
27

 Euromonitor  International: Alcoholic Drinks – Denmark, 2010. 
28

 Lohferts: 2007. 
29
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Figur 4: Grafisk visning af salget af alkoholiske drikke i Danmark gældende for 2010. Udarbejdet af forfatteren. 

 

5.4 Opsamling på produkt og markedsbeskrivelse 

Der er et fald i markedsomsætningen generelt, mens der dog bliver solgt en større volumen af 

vin. Det er de billigere prissegmenter, som fortrinsvis efterspørges, og det største salg kan 

findes i segmentet fra 30-39 kr. Det er de tre aktører Coop Danmark, Dansk Supermarked og 

SuperGros som importerer 80 % af alt den vin, som sælges i Danmark. Specialhandlen 

oplevede i 2009 et fald i omsætningen som skyldes øget konkurrence fra supermarkederne. 

Danskernes alkohol vaner er i de foregående år ændret, så der ikke længere drikkes alkohol på 

arbejdspladsen, og at det i stigende omfang kun nydes i forbindelse med mad. Vin har i 

øjeblikket et trendy og sundt image. 
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6 Teoretisk og empirisk referenceramme 

I dette afsnit foretages en desk-research, hvor jeg ud fra problemstillingen forklarer og 

diskuterer de teoridele, som er relevante for emnet i denne afhandling, herunder 

forbrugeradfærd og empirisk baserede undersøgelser. Dette vil senere blive brugt til at udlede 

RQ i afsnit 7, derved ligger det til grund for dataindsamlingen og den endelige besvarelse af 

MRP og MDP. 

 

6.1 Forbrugeradfærd 

Teorien bag forbrugeradfærd er en videnskab bygget på en blanding af psykologi, sociologi 

antropologi og økonomi. Forbrugeradfærdsteorien inddrages for at skabe indsigt i, hvilke 

faktorer der har indflydelse på købet af vin. Her vil det blive gennemgået fra en 

marketingssynsvinkel og med udgangspunkt i forbrugerens købsbeslutning. Dette vil give en 

helhedsforståelse af forbrugeren i forbrugeradfærdens kontekst. 

For at kunne besvare problemformuleringen må der skabes kendskab til forbrugerens 

købsadfærd. Det bunder i, at forbrugeren gør sig mange overvejelser i forbindelse med et køb 

og derfor kan blive påvirket af mange faktorer. Herunder er forbrugerens involvering en 

vigtig del. At øge involveringen er et fornuftigt værktøj til at påvirke købsadfærden. Derfor er 

det vigtigt at vide, hvilke muligheder, der gør sig gældende, og på hvilken måde 

købsadfærden påvirker forbrugeren. Dette vil være forskelligt alt efter hvilken situation, 

omgivelser og opfattelse af produktet, som købsbeslutningsprocessen foregår i
30

. 

 

6.1.1 Købsbeslutningsprocessen 

Den almindelige forbruger udsættes i dag for en masse reklamer og anden eksponering fra 

virksomheder, der forsøger at påvirke dem, så de køber deres produkter. Der er flere faktorer, 

der spiller ind i valget af det produkt eller den serviceydelse, som i sidste ende vælges. 

For at kunne forstå, hvordan køberne vælger, er det vigtigt at have begreb om, hvorfor de gør 

det, samt hvilke faktorer, der spiller ind i valget, og hvordan forandringer i miljøet omkring 

dem påvirker beslutningen. Når man undersøger dette er det vigtig at vide, at den adfærd man 

registrerer er en henvisning til den ultimative køber. Man skal undersøge hvilken reaktion, 
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som udvises over for virksomhedens marktingsstrategi, da dette har en stor betydning for dens 

fremtidige succes
31

. 

 

 Faser i købsbeslutningsproces 

Ifølge Strong (1925) er der fem faser i købsbeslutningsprocessen, disse er grafisk vist i den 

nedenstående figur 5.  

Problemdefinering

Informationssøgning

Vurdering af alternativer

Købsbeslutning

Efter købet

Købsbeslutningsprocessen

Figur 5: Faser i købsbeslutningsprocessen. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Hele købsprocessen starter i det øjeblik, hvor forbrugeren erkender, at der er et problem eller 

et behov, der skal afdækkes. Det kan både være interne og eksterne motivationer, der 

fremkalder dette. Ifølge Maslow (1943) behovspyramide er det basale behov som sult, tørst 

og sex, der skaber tankerne om et muligt køb
32

. Klassificeringen af alle de forskellige behov 

er ikke fuldendt, men det giver en brugbar gruppering. Den beskriver, hvorfor mennesket 

motiveres af nye behov og er grafisk vist i figur 6
33

. 

 

Det er markedsførerens opgave at forstå og identificere købssignaler, så de kan bruges til at 

fremkalde de omstændigheder, der skaber disse behov. Forbrugerens motivation til at foretage 

købet skal øges, hvis potentielle købsovervejelser skal komme i betragtning
34

.  
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I forbindelse med vin er det her, hvor forbrugerens behov identificeres for at skabe den 

nødvendige motivation, der kan starte mulige købsovervejelser. 

  

Gennem informationsøgning lærer forbrugeren om de forskellige brands, markedet og deres 

individuelle forskelle. Her laver forbrugeren en aktiv informationssøgning, hvor der indhentes 

informationer fra følgende fire kanaler:  

 

Personlig: Familie, venner, naboer og andre bekendte 

Kommerciel: Reklamer, salgspersonel, emballage og displays  

Offentlig: Masse media og forbrugerorganisationer 

Eksperimental: Forbrugerens egen undersøgelse og erfaring med produktet 

  

Det er markedsførerens opgave at udnytte disse forskellige kanaler til at kommunikere 

budskabet med. Hver af dem har en forskellig funktion i forbindelse med at påvirke 

købsprocessen, og deres indflydelse variere efter, hvor meget forbrugeren kan personificere 

sig med produktet. Gennem hele denne proces med at undersøge markedet bliver de 

forskellige brands frasorteret, indtil der er udvalgt et lille antal muligheder, som valget ligger 

imellem. 

  

Forbrugeren opstiller forskellige egenskaber for produktet med forskellig vægtning og 

sammenligner det med den nytteværdi, som produktet bidrager med. Herved laver 

forbrugeren en specifikation, som er en refleksion af forventningen og holdningen til 

produktet, med indflydelsen fra brandets styrker og værdier. Derved er der flere faktorer, som 

overvejes i forbindelse med beslutningsprocessen. For markedsføreren er det derfor vigtigt at 

forstå vægtningen af de forskellige egenskaber, så disse værdier kan tillægges brandet. Det 

kan være med til at få forbrugerens opmærksomhed, og til at fjerne fokus fra mangler og 

besværligheder ved produktet
35

. 

  

Efter at forbrugeren har vurderet alternativerne, er der fremkommet præferencer til de 

forskellige brands, og der er skabt købsintentioner til det mest fortrukne produkt. For at 

udfører denne købsintention, er der fem underlæggende beslutninger, som der skal tages 

stilling til: Produkt, forretning, mængde, timing og betalingsmiddel. Køb af hverdagsgoder vil 
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kræve færre beslutninger og ikke den samme grad af overvejelser, som andre produkter 

kræver. I et førstegangskøb af hverdagsgoder er købsovervejelserne de sammen, men over tid 

bliver disse overvejelser mindre, fordi forbrugeren bliver familiær med varerne.  

Selvom købsintentionerne er til stede, kan de stadig påvirkes af andres holdninger. Her er det 

intensiteten af de andres negative holdninger, og forbrugerens egen motivation til netop at 

opfylde de andres ønsker til produktet, der afgør om købsintentionerne realiseres. Der er en 

anden faktor som påvirker købsintentionerne. Det er den opfattede risiko ved selve købet, som 

varierer efter værdien af produktet og graden af uvished. Her er det markedsførerens opgave 

at informere og hjælpe forbrugeren, for at reducere den oplevede risiko der er i 

købssituationen
36

.  

  

Efter at selve købet er fortaget, kan forbrugeren opleve en disharmoni mellem forventningerne 

til produktet, og det der bliver fortalt af fordelagtige funktioner om alternativerne. Ved denne 

efterrationalisering hos forbrugeren, er det op til markedsføreren at stadfæste dennes valg ved 

at forstærke dens positive holdning overfor produktet, og derved fortsætte med 

markedsføringen. Både tilfredshed og utilfredshed vil påvirke forbrugeren i forhold til 

intentionen om genkøb. Man kan som udgangspunkt dele køberne op i to kategorier: nye 

kunder og eksisterende kunder. Første gang man køber en ny vare, hvad enten det er en 

dagligdagsvare eller ej, er man ny kunde, og dermed vil man gennemgå hele købsprocessen, 

uagtet om det er en dagligdagsvare. 

Det koster, som regel, mere at tiltrække nye kunder, og den bedste måde at bibeholde 

eksisterende kunder på er, at sørge for at de er tilfredse med produktet. Tilfredse kunder vil 

snakke favorabelt om produktet til deres omgangskreds, og derved spredes budskabet om 

produktets fortrinligheder. Når forbrugeren kender til produktet, men ikke køber det, er det op 

til markedsføreren at ændre deres opfattelse, så de er villige til at købe produktet.
37

 

 

6.1.2 Beslutningsadfærden 

Forbrugerens involvering i købsbeslutningen afhænger af, hvilke typer valg der skal træffes. 

Købsadfærden ændres i takt med at kompleksiteten af et produkt stiger, eftersom det er med 

til at øge niveauet af involveringen hos forbrugeren. Samtidigt har forskellen mellem brands 

                                                 
36

 Kotler: 2008: 272. 
37

 Kotler: 2006; 191-199. 



Side 29 af 142 

 

betydning for den måde valget af produktet foregår på. Der eksisterer fire typer af 

købsadfærd, hvilket er fremstillet i nedenstående tabel 2
38

. 

 

 

  
Involvering 

  

Høj Lille 

Forskel 

mellem 

brands 

Stor 
Kompleks 

købsadfærd 

Varianssøgende 

købsadfærd 

Lille 

Dissonans 

reduceret 

købsadfærd 

Vanebestemt 

købsadfærd 

Tabel 2, Fire forskellige typer af købsadfærd. Udarbejdet af forfatteren. 

 

I forbindelse med forbrugerens køb af et produkt, har alle forbrugere ikke det samme niveau 

af involvering. Dette er i høj grad motiveret af kendskabet til produktet. Det skyldes, at det er 

kendskabet til variationen brands imellem, som gør forskellen i købsadfærden. Produktets 

opfattende kompleksitet afhænger af forbrugerens involvering.  Når forbrugeren har opfattelse 

af, at der brands imellem er en lille eller ubetydelig forskel, bliver købsadfærden ofte 

vanebestemt. Forbrugere har ofte denne vanebestemte købsadfærd for lavpris produkter med 

høj købsrate. De undersøger ikke dybere informationer omkring produktet eller evaluerer 

dennes karakteristika. I stedet modtager de passivt informationer fra massemedierne. Det gør 

at forbrugeren ikke skaber et stærkt forhold til produktet, og at det vælges, fordi de er 

familiær med det.  Det betyder oftest for den, der skal markedsfører produktet, at pris er den 

altdominerende måde at differentiere sig på
39

. 
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6.1.3 Marketingssammensætning 

Marketing som koncept, opstod i 1950’ernes USA. Her skete et paradigmeskift i opfattelsen 

af at sælge. Ændringen gik fra at være produktcentreret, hvor man ledte efter de rette kunder 

til ens produkt, til at fokusere på behovet hos kunden. Denne skærende kontrast betød, at 

sælgeren, fra at fokusere på produktet egenskaber, skulle fokusere på kundens behov. 

 

Det er markedsførerens opgave at sammensætte marketingsplanen, så den påvirker 

forbrugeren optimalt. Marketingsplanen er designet til at få køberen til at opleve fordele ved 

et produkt. Den måde, som forbrugeren vælger sine produkter på, er direkte afledt af produkt, 

pris, placering og promotion, populært kaldes disse for de fire P’er. Med hjælp fra dette, 

udarbejdes en mere detaljeret plan for, hvordan ressourcerne bedst udnyttes. Her er et af de 

overordnede koncepter blevet konkretiseret og rettet mod forbrugeren, men man skal huske, at 

det kun er set fra markedsførerens side. I de følgende afsnit vil de fire P’er  blive forklaret. 

 Produkt 

Forbrugeren foretrækker den vin, som tilbyder den højeste kvalitet til den bedste pris. Det gør, 

at der bliver vægtet mellem design, brand og service for at bedømme hvilken vin, der er mest 

attraktiv, og  som passer bedst til forbrugerens personlige præferencer. 

 Pris 

Alle vine har en pris, og det er vigtigt, at den passer til, hvad forbrugeren er villig til at betale. 

Det skal gøres på en måde, som passer til produktet, og der skal tages stilling til, om der skal 

fokuseres på tilbud, rabat eller en anden type prissætning. 

 Placering 

For at nå ud til kunden er det nødvendigt at fokusere på; tilgængeligheden, udbredelsen af 

produktet på markedet, om produktet passer til den definerede målgruppe, og hvilke 

distributionskanaler der skal benyttes, f.eks. supermarked, specialhandel, internet og telefon. 

Samtidig bestemmes niveauet af den vejledning, der gives til dem, der håndterer forbrugerne. 

 Promotion 

Markedsføreren har mange muligheder for at påvirke markedet og derved øge produktets 

efterspørgsel. Det kan ske gennem forskellige markedsføringskanaler, så som aviser, tv, 

word-of-mouth og smagninger
40

. 
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6.1.4 Segmentering 

For at få mest ud af sin markedsføringen skal den tilpasses de mennesker, som den henvender 

sig til. Denne tilpasning kan tage udgangspunkt i varen, der sælges, eller til modparten, dem 

som efterspørger produktet. I det første tilfælde er det produktattributterne, som der tages 

udgangspunkt i. Disse er beskrevet i det ovenstående afsnit 6.1.3. Her menes produkt, 

prisfastsættelse og valg af distributionskanaler. I det andet tilfælde handler det om at 

identificere de relevante grupper af forbrugere, som er interesseret i de forskellige aspekter af 

den udbudte vare, med henblik på at opdele forbrugerne i ensartede grupper. Segmentering er 

opdeling af markedet i mindre heterogene delmarkeder, alle med en forskellig 

efterspørgselselasticitet overfor produktet, pris og kommunikation. For at opnå den mest 

hensigtsmæssige segmentering, bør den tage udgangspunkt i de variabler, som på en ensartet 

måde, beskriver forbrugerne. Opdelingen i homogene delsegmenter kan ske efter brugerdata, 

valgkriterier eller efterspørgselselasticiteten
41

. 

For at segmenteringen skal fungere hensigtsmæssigt, skal den laves så, de forskellige 

segmenter reagerer forskelligt på de efterspørgselsparametre, som markedsføreren tager i 

anvendelse. Det er muligt at opdele markedet i en uendelig mængde delsegmenter, som hver 

især unikt identificer gruppen. En effektiv segmentering opdeler markedet, så det er 

størrelsesmæssigt målbart og differentieret nok, til at medlemmerne adskiller sig fra hinanden, 

samt at det med ressourcerne er realistisk at håndtere. Denne tilgang er med til at sikre 

kvaliteten af en segmentering
42

. 

 

6.1.5 Motivation 

Teorien tager udgangspunkt i, at motivation er en hel banal del af den menneskelige adfærd 

og derfor også er en del af forbrugeradfærden. Motivation kan beskrives, som individets 

drivkræft til at få dem til at gøre bestemte handlinger.  Drivkræften skabes af en tilstand af 

psykologiske spændinger, som er skabt af ikke-afdækkede behov, der gør, at vi bevæger os 

væk fra den mentale ligevægt
43

. Denne motiverede adfærdsændring er en handling, som har 

til formål at virkeliggøre et mål. Motivation stammer ikke kun fra elementære fysiske behov, 
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for når sulten er stillet, og der er tag over hovedet, kommer der nye drivkræfter.  En hel række 

af disse skyldes sociale omgivelser, kultur og social interaktion med andre
44

.  Den helt store 

drivkræft bag forbruget i dag kommer fra ønsket og begæret om en given ting
45

. Ofte bliver 

marketingsfolk beskyldt for at skabe et behov for produkter og servicer, som ikke ville 

eksister, hvis der ikke var aggressiv markedsføring, der informerede og underviste 

forbrugeren til at købe det. I teorien om motivation skrives der, at marketing ikke skaber 

behov for et givent produkt, men i stedet opfordrer til ønsket og begæret om et brand, ved at 

knytte købet med en tilfredsstillelse af et latent behov. Gennem dette er det muligt med 

marketing at skabe nye menneskelige behov, ved at skabe produkter, som ikke eksisterede 

førhen, fx biler og fjernsyn
46

.  

Motivation kan opdeles i en ydre og en indre, som påvirker individet forskelligt. Ved ydre 

motivation forstås en situation, hvor en udført handling giver en belønning. Det er bevist, at 

næsten enhver handling kan indlæres, hvis blot den oplevede belønning er tilstrækkelig
47

. 

Indre motivation er et udtryk for den personlige tilfredsstillelse, der opleves, når en given 

opgave løses rigtigt, eller nye færdigheder indlæres
48

. 

Udover disse to ovenstående former for motivation kan den være enten positiv eller negativ. 

Adfærd, der bunder i negativ motivation, er baseret på drivkræfter i individets 

overlevelsesinstinkt. Det skyldes, at den potentielle straf eller konsekvens er årsagen til at 

afvige og komme væk gennem en given handling
49

. Det modsatte er gældende for positiv 

motivation, som er bygget på lyst. Motivet her er belønning og tilfredsstillelse. Forbrugeren 

kan være motiveret af flere forskellige faktorer i forbindelse med købet af vin, og alt efter 

motivet, kan det være positive eller negative drivkræfter, som ligger bag. 

Sociale relationer, hvor det forventes, at der er vin på bordet, kan motivere til, at der købes 

vin for at opnå de andres accept. For at undgå den gene, der er ved at tabe værdighed, er 

drivkræften bag handlingen den negative motivation
50

. 
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6.1.6 Købsbetinget risiko 

Der er risici forbundet med køb af alle produkter. På den ene side er der risiko for misbehag 

ved produktet, som sker i forbindelse med brugen heraf.  På den anden side er den opfattede 

risiko, som er forbundet med forbrugerens vurdering af produktet i forhold til de 

forventninger, som de har, og de ressourcer som er lagt i at anskaffe det. Risikoen kan opdeles 

i to kategorier: 

- Økonomisk risiko, der inkluderer risikoen ved tab af tid, penge og materielle goder. 

- Psykologisk risiko, der inkluderer risikoen ved at vælge et produkt, som ikke 

harmonere med selvopfattelsen, eller risikoen ved en manglende accept fra de sociale 

omgivelser
51

.  

Den usikkerhed, som opleves i forbindelse med køb af vin, er den samme, som er gældende 

for alle madvarer. Forbrugeren prøver så vidt muligt at undgå denne situation, når denne er 

ved at træffe et valg. Grundlaget for at træffe beslutningen sker fra et ønske om harmoni 

mellem tidligere erfaringer og fremtidige forventninger. Her, i denne situation med vin og 

madvarer, er det den psykologiske risiko, som har betydning og gør sig gældende. 

Madvarer er ofte et rutineindkøb, hvor forbrugeren har erfaring med indholdet i de produkter 

som købes, og valgmulighederne i varekategorien er begrænset. Til forskel er vin ikke på 

samme måde et rutinekøb, da forbrugeren ikke har samme overblik, og derved oplever den 

psykologiske risiko
52

. 

I dag har langt størstedelen af de valg, som forbrugeren foretager, en ekspressionistisk værdi, 

da det er gennem vores til- og fravalg, at vi viser omverdenen, hvem vi er, og hvilke værdier 

der betyder noget for os. Derfor er de almindelige hverdagsbeslutninger også underlagt en 

række komplekse beslutningsprocesser, flere end vi direkte er klar over. Kaufmann (1987) 

definerer den madrelaterede usikkerhed som fraværet af balancen mellem følgende: 

madsikkerhed, pålidelighed, gennemskuelighed og ubekymrethed
53

. Hvis disse fire elementer 

er opfyldt, vil forbrugerens oplevede usikkerhed forsvinde. Grunden til, at der er denne form 

for usikkerhed, som skal afdækkes, kan forklares med Maslows (1943) behovspyramide, hvor 

behovene opfyldes nedefra. Den forklarer det øgede behov for sikkerhed ved en voksende 

velstand. Selvom grundlaget for dette hele tiden har været til stede, kræver det mere af 
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fundamentet i pyramiden. Derfor har et øget udvalg og tilgængelighed af vin gjort, at der 

stilles større krav til beslutningsprocessen
54

. En grafisk illustrering af Maslows 

behovspyramide er vist i figur 6. 

 

Selvrealiseringsbehov

Selvværdsbehov

Sociale behov

Tryghed og sikkerhed

Fysiologiske behov 

 

Figur 6 – Maslows (1943) behovspyramide. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Forbrugerens usikkerhed til fødevarer kommer fra den mistillid, som der er til 

masseproducerede produkter. Det skyldes, at forbrugerne ikke altid kan afkode den 

information, som står på varen, og derved ikke ved, hvordan vareren er blevet forarbejdet og 

behandlet. Denne mangel på forståelse hos forbrugeren kommer af den 

informationsoverbelastning, som forbrugeren udsættes for. Den menneskelige hjerne har en 

begrænset kapacitet til at bearbejde informationer. En udvidelse af de tilgængelige 

oplysninger, der skal bearbejdes, vil automatisk resultere i et fald i forståelsen af nye 

informationer. Dette har svækket reklamens effekt på forbrugeren og gør, at der ikke 

overføres information i stigende grad i forbindelse med den. Det har den effekt, at forbrugeren 

ikke i samme grad, som tidligere, bliver bekræftet i, at valget er det rigtige. Denne mangel i 

beslutningsprocessen er med til at skabe usikkerhed både før og efter købet. Meget af den 
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usikkerhed, som forbrugeren oplever, kommer af, at forbrugeren ikke kan gennemskue 

produktet
55

. 

 

6.1.7 Planlagt adfærd 

Theory of reasoned action bygger på antagelsen, at menneskers opførsel er rationel og gør 

brug af de informationer, der er tilgængelige for dem. Den grundlæggende faktor bag 

menneskers adfærd er i dette tilfælde intentionen om at udføre en given handling. Her er det 

holdninger og de subjektive normer, der påvirker intentionen. Holdninger hænger sammen 

med personens egen fornemmelse af sig selv, og hvordan denne føler sig tilpas ved at udføre 

en given handling. På teoretisk plan hænger det sammen med konsekvenserne af handlingen. 

De subjektive normer er den enkelte persons opfattelse af omgivelsernes normer og 

forventninger i forhold til adfærden. Theory of reasoned action forklarer derfor adfærden i 

købssituation, hvor der vil være to muligheder; et tilvalg eller et fravalg
56

. 

Denne en-dimensionelle evaluering af alternativer er dominerende i rutineprægede 

købsbeslutninger. Forbrugeren bruger forskellige evalueringsformer, og her spiller ønsket om 

afveksling også ind
57

. Involvering er i denne sammenhæng den faktor, som bestemmer 

kompleksiteten af købsbeslutningen, det betyder, at det rationelle valg kræver en høj 

involvering
58

. I det efterfølgende afsnit vil involvering blive gennemgået.  

 

6.1.8 Involvering 

Der findes fra forbrugerens side forskellige opfattelser af involvering, og der findes ikke 

noget fastlagt niveau for det. I stedet kan forbrugeren være involveret på flere forskellige 

niveauer, alt efter den produktkategori, der er tale om. Involvering er normalt defineret, som 

forbrugerens personlige interesse i at købe eller bruge en genstand fra en given produkt 

kategori.
59

 Zaichowsky (1986) definerer begrebet involvering såledeles: 
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”A person’s perceived relevance of the object based in inherent needs, values, and 

interests
60

.” 

Det konceptualiserede term involvering kan have flere betydninger, og der skelnes 

hovedsageligt mellem to forskellige opfattelser af begrebet. Den første er involvering i 

købsbeslutningen, og den anden er vedvarende engagement. Den ene definition har ikke altid 

nogen sammenhæng med den anden og vice versa. Produktkategorier, der skaber vedvarende 

interesse hos forbrugeren, gør, at involveringen sker gennem et varigt engagement. Det ses fx 

ved mad hos folk med fødevarer allergi. I købsbeslutningen, ved fx køb af bil, hvor køberen i 

denne forbindelse bliver interesseret i detaljer om bilen, øges involveringen. Når bilen så er 

købt og har været brugt i noget tid, vil køberen miste interessen for at læse informationer om 

køb af produktet
61

. 

Graden af involvering refererer til den opfattelse, som forbrugeren har af et givent produkt, 

med baggrund i behov, værdier og interesser. Involveringsgraden er derfor en vigtig faktor 

for, hvordan den samlede beslutningsproces forløber. Jo højere forbrugerinvolvering i købet 

af vin, desto højere mental aktivitet vil der anvendes, og derved vil der fortages en mere 

omstændig informationssøgning. En høj involveringsgrad for individet indebærer en høj grad 

af opfattet personlig relevans og betydning. Det modsatte er gældende, når der er tale om lav 

involveringsgrad. Et produkt anses for at have høj involveringsgrad, når det har en personlig 

eller symbolsk betydning, det kan fx være, når produktet kan relateres til personlig værdier, 

og købes for at blive anvendt til specielle lejligheder, samt når det har en høj pris eller en lang 

levetid
62

.  

Involvering har tilknytning til den oplevede risiko ved et produkt, og det antages at hænge 

sammen med; 

- Den usikkerhed forbrugeren oplever i forhold til diversiteten af alternativer. 

- Hvor vigtigt forbrugeren oplever valget er
63

. 

Der vil være variation i involveringsgraden, og den kan være betinget af en række forskellige 

faktorer, som eksempelvis den situation, forbrugeren befinder sig i, individuelle aspekter og 

produktet i sig selv. Situationen kan derfor påvirkes gennem forhold som tidspres, antallet af 
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alternativer og varerens tilgængelighed, mens de produktrelaterede faktorer kan være pris, 

design og smag. Til sidst er de individuelle faktorer, som kommer fra forbrugerens interesse i 

produkttypen samt generelle villighed til at engagere sig. Dermed kan forbrugerens interesse 

for et produkt være situationsbetinget, således kan en forbruger, der ikke har den store 

interesse i vin, benytte flere mentale ressourcer og højere involvering, alt efter vigtigheden af 

den situation, hvori vinen skal anvendes
64

. 

Blandt de forhold, der er påvist som værende påvirket af forbrugerens involvering, er 

følgende; 

- Beslutningsprocessens omfang 

- Brandloyalitet 

- Eksponering til information 

- Holdninger overfor reklamer 

- Villighed til at prøve 

- Forbrugshyppighed 

 

Forhold som disse kan anskues som indikatorer for involveringsgraden, men det er ikke den 

enkelte stimulus, der i sig selv ligger til grund for involveringsgraden, tværtimod er det den 

samlede kombination af stimuli, som bliver opfattet af forbrugeren. Derved er det ikke selve 

stimulussen, som skaber involveringen, men derimod forbrugerens oplevelse af de enkelte 

stimuli. Det betyder, at forbrugere imellem, kan have forskellige niveauer af involvering, 

selvom det er den samme stimulus, de udsættes for. Involvering er på den måde tæt knyttet til 

forbrugerens individuelle karakteristika, herunder interessen for vin og viden om emnet
65

. 

Graden af involvering er blevet defineret af Greenwald (1984), og de har defineret fire 

niveauer som har betydning for, hvordan massekommunikation bliver afkodet på. Omfanget 

og intensiteten af informationsbearbejdningen stiger fra det laveste til det højeste niveau. 

- Første niveau, er præ-opmærksomhed modtagelsen af stimuli sker uden nogen 

egentlig analyse, derved er der en lille eller slet ingen påvirkning. 
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- Andet niveau, forekommer begrænset opmærksomhed, dvs. at nogle stimuli 

identificeres og kategoriseres. Det medfører en mindre omfattende 

informationslagring. 

- Tredje niveau, her sker der en egentlig bearbejdning og forståelse af budskabet, og der 

skabes en relation til de kognitive elementer i budskabet. 

- Fjerde niveau, informationsbearbejdningen resulterer i, at væsentlig information bliver 

lagret i hukommelsen
66

. 

 

Forbrugeren er med andre ord mere eller mindre involveret i forskellige produkter og i 

forskellige situationer. Forbrugerens involvering afhænger af, i hvilken udstrækning 

forbrugeren er interesseret i produktet og forbrugerens forhold til dette i konkrete situationer. 

Involveringsgraden kan derfor fremkomme ud fra et samspil imellem forbrugeren, produktet 

og situationen
67

. 

Ifølge Zaichkowsky (1986) er involvering en funktion af; person, objekt og situation. I 

nedenstående figur 7 er en sammenfatning af de faktorer, som påvirker involveringsgraden og 

den efterfølgende forbrugeradfærd
68

.  
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Involvering

· Produktet

· Reklame

· Købsbeslutningen

Personfaktorer

· Behov

· Vigtighed

· Interesser

· Værdier

Objektfaktorer

· Alternativernes 

differentiering

· Egenskaber ved 

kilden

· Budskabes 

indhold

Situationsfaktorer

· Køb/brug

· Lejlighed

Resultater af involvering

· Produktgruppens relative 

vigtighed

· Oplevet forskel i 

produktegenskaberne

· Præferencedannelse

· Prisens betydning for 

mærkevalget

· Fremkaldelse af 

modargumenter til annoncer 

og reklame

· Annoncernes effektivitet til at 

fremkalde køb

· Informationssøgningens 

omfang

· Tid brugt på vurdering af 

alternativerne

· Beslutningstype anvendt ved 

valget

Årsager til involvering

     Figur 7: Årsager og resultater af involvering. Udarbejdet af forfatteren. 

 

 

6.2 Teoretisk gennemgang af empirisk undersøgelser 

En gennemgang af empiriske undersøgelser i forbindelse med redegørelsen af eksterne 

stimulis indflydelse på forbrugerens valg af vin, vil i dette afsnit blive beskrevet. Derudover 

vil der også blive redegjort for hvilke parametre som påvirker ved valget af en given flaske 

vin. De nedenstående resultater er fremkommet ved at gennemgå udenlandske undersøgelser, 

dette bunder i at det ikke har været muligt at indhente nogen som er konkret gældende, for 

kun danske forbrugere. Det skal derfor tages i mente at visse kulturelle aspekter, som gør sig 

gældende når de eksterne stimuli skal påvirkes, kun gælder for den danske forbruger. 
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6.2.1 Opfattelse af vin 

I artiklen ”Beyond Drinking: The Role of Wine in the Life of the UK Consumer” gennemgår 

Ritchie (2007) den engelske vinkøbers forbrugsmønster. Det engelske marked kan i nogen 

grad sammenlignes med det danske, da der i begge lande ikke forgår nogen større produktion 

af vin. Hun kommer frem til, at vin har et sofistikeret, dyrt og overklasse image. Dette skyldes 

et fåtal af dyre vine, som samfundets elite har konsumeret gennem tiden, det er denne 

sammenligning med eliten, som vins image nyder godt af
69

. Der er en kønsforskel på, hvem 

der køber vin, for når forbrugeren er i et partnerskab, er det manden, som har rollen at købe 

vin. Der er den opfattelse, at det er manden, som handler vin, og at denne aktivitet er 

rollefordelt som en maskulin aktivitet.  

Den kvindelige partner opfatter sig ikke som vinkøber, når hun handler ind i et supermarked 

og sætter vin i indkøbskurven blandt de andre dagligvare. Hvilket understreger, at vin som er 

købt sammen med andre dagligvare, ikke passer på den generelle opfattelse af vin af den 

engelske forbruger. For at få det kulturelle aspekt med, er det i denne sammenhæng et bevidst 

valg at købe vin til et foruddefineret formål, hvor den så nydes. Derved er det ikke kulturelt 

acceptabel, når der ubevidst handles vin sammen med dagligvare. Ritchie (2007) udleder, at 

kvinder selv forstærker, at vinkøb er en maskulin opførsel. Det understreges at det er i sociale 

sammenhæng er acceptabelt at konsumere vin, samt at der er en synergi mellem mad og vin. 

Til sidst udleder hun, at vin som bruges som gave til forretning eller sociale relationer 

ligeledes er socialt acceptabelt, dog er det ikke valanset, at bruge det som gave til ens partner. 

Det med, at det er en ubevidst handling, som finder sted, når der bliver handlet vin sammen 

med dagligvarerene, hænger sammen med forbrugerens involvering i produktet. Ifølge 

artiklen ”Purchase Attributes of Wine Consumers with Low Involvement” af Baber, Ismail og 

Dodd (2008), vælger forbruger med lav involvering overvejende vin på baggrund af pris, 

tilgængelighed og emballage. Deres undersøgelse bygger på besvarelser fra de amerikanske 

forbrugere. Ud fra deres studier, bekræfter de tendenser, som gør sig gældende på det danske 

marked og nuancere billedet, ved at forbrugeren med lavinvolvering er meget pris sensitive og 

vælger vin i de lavere prisklasser. Pris er den eneste parameter, som de direkte kan forholde 

sig til. Denne artikel foreslår, at man som vinsælger skal fokusere sin marketing med 

udgangspunkt i, om forbrugeren har en høj eller lav involvering i et vinkøb. Dette fortæller, 
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hvor interesseret de er i vin, og om de er entusiaster eller begyndere i deres viden og kendskab 

til vin
70

. 

Lockshin og Kahrinanis (1998) kommer frem til i deres artikel ”Consumer Evaluation of 

Retail Wine Stores”, at pris og tilgængelighed vægter mest, når forbrugeren vælger vin. De 

kommer også frem til, at valget af butik, hvor vinen skal købes, er den butik, som er ”top of 

mind”. Udvalget af vine, der tilbydes, har ikke nogen stor betydning i forhold til de to nævnte 

parametre. Derved er det tilgængeligheden i en given butik, som er ”top of mind” og ikke 

nødvendigvis tilgængeligheden af et specielt mærke eller producent. Artiklen er baseret på 

empiriske studier i Australien, hvor man, til forskel fra det danske marked, fra lovgiverens 

side har valgt, at alt øl, vin og spiritus kun kan købes i specialhandel. Men det underbygger de 

ovenstående artiklers påstande om, at pris og tilgængelighed er meget væsentlige faktorer, når 

forbrugerne skal vælge vin. Det skyldes, at forbrugeren hovedsageligt vurderer alternativerne 

på baggrund af prisen. 

 

6.2.2 Konsumering 

Motivationen til at drikke vin, undersøges af Charters og Pettigrew(2008) i artiklen ”Why Do 

People Drink Wine?”. De kommer frem til, at den største kilde til at drikke vin er for 

nydelsens skyld, som er ”top of mind”. Det bliver oftest konsumeret i sociale sammenhænge 

og opfattes som en smørelse, som får maden til at glide nemmere ned. På det helt basale 

niveau får alkohol os til at slappe af, og det nedbryder sociale barrierer. Den oplevede nydelse 

ved at drikke vin giver en oplevelse af velbehag. Dette gør, at der er en sammenhæng mellem 

nydelse og afslapning, og det giver drikkeren tid til at løsne og give sig selv tilfredsstillelse i 

en travl hverdag. Det inducerer en følelse af velbehag, som får personen til at slappe af. 

Charters og Pettigrew(2008) udleder, at der kan være en symbolsk motivation. Det at drikke 

vin kan være en del af et ritual, det har en symbolsk betydning som fx at være overgangen fra 

arbejdet til hjemmet. Ved at vin har et ritualistisk formål, er det med til at binde et fællesskab 

sammen. Når det er i forbindelse med et måltid, er det et link, som binder alle processerne 

sammen og giver en form for rytme til det, der sker. Ritualet er i denne sammenhæng med til 

at give et venskab sammenhængskraft, og hvis det er på arbejdspladsen, en øget solidaritet 

mellem de arbejdende.  
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Der kan være et historisk perspektiv i ritualet, ved at det er knyttet til nogle sociale parametre. 

Men grunden til, at forbrugeren drikker en bestemt vin, er ikke altid den samme. Det kan have 

en historisk baggrund, at det er samme vin, som genkøbes, eller det måske har en symbolsk 

betydning, som vindrikkeren gerne vil mindes gennem en specifik vin. Essensen i dette er, at 

vinen kan være en livstilsvane, som et ritual der binder drikkerens forgangene liv og fremtid 

sammen og skaber en følelse af sikkerhed i en verden, som er i forandring. Men dette er ikke 

gældende for alle. Chartes og Pettigrew(2008) konkludere, at for de vindrikker, som har en 

lav involvering i produktet, er deres motivation hovedsagelig smag og social samvær. 

Bruwer og Li (2007) bekræfter dette med, at vin kan have et ritualistisk formål i deres egen 

uafhængige undersøgelse. De nuancerer det ved at opdele forbrugerene i tre personprofiler: 

- Vindrikkende feinschmecker  

- Nydelsesorienterede vindrikkere 

- Basis vindrikkere 

Denne opdeling i personprofiler har intet med mængden af vin, der bliver konsumeret at gøre, 

men derimod har den betydning for opmærksomheden, som forbrugeren giver vinen der 

drikkes. Den passive basis vindrikker har ikke bestemte præferencer og drikker vin fordi de 

nyder det, men hvis vin ikke er en mulighed, og der findes et alternativ fx øl, vil det ligeledes 

kunne opfylde behovet. De søger sjældent information, når de køber vin, men vælger i stedet 

mellem en række sikre vin, som de genkender og har prøvet før.  De to andre profiler har en 

helt anden tilgang og opfattelse af vin. Den nydelsesorienterede vindrikker fortrækker vin 

sammen med venner og bekendte. De mener, at vin er sofistikeret, og den situationelle 

kontekst, som vinen bliver konsumeret i, tillægges stor værdi. Dette forhold til vin gør at de 

søger information om vinen i købssituationen. Til sidst er der den vindrikkende 

feinschmecker, som har et stort kendskab til vin og udviser interesse for den vin, han køber. 

Ekspertisen inden for vin gør, at han kan bruge informationen, som er tilgængelig, til at 

assistere ved beslutningstagningen. Der er en lille spontanintet i beslutningstagningen, men 

samtidigt skal den oplevede risiko ved købet minimeres. Af de tre personprofiler er den 

sidstnævnte ikke bange for at bruge relativt mange penge på en flaske vin, og er den, der 

bruger flest penge på vin pr. måned
71

. 
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6.2.3 Produkt involvering 

Charters og Pettigrew (2006) bearbejder problemstillingen med forbrugerens produkt 

involvering i artiklen ”Product involvement and the evaluation of wine quality”. De finder en 

sammenhæng mellem involvering i valg af vin og forståelsen af begrebet kvalitet. I artiklen 

kommer de frem til, at mellem og højt involverede vindrikker har en objektiv tilgang til 

kvalitet, og at det er baseret på eksterne præferencer og kan blive vurderet op mod disse 

kriterier. Højt involverede forbrugere mener, at de kan bruge dette kvalitets kriterium til at 

vurdere en given vins kvalitet. Lavt involverede forbrugere har ikke den samme opfattelse af, 

at vins kvalitet kan vurderes objektivt, og som resultat kan de ikke bruge eksperters 

evaluering af vin. De har en forståelse af, at kvalitet er relativ, og at den er afhængig af pris, 

og i den sammenhæng som den bliver konsumeret i. Ved at der er denne uenighed i 

forståelsen af begrebet kvalitet mellem de høj og lav involverede personer, kan det bruges til 

at kategorisere forbrugeren. Santos, Blanco og Fernandez (2005) prøver at uddybe segmentet 

med lav involvering og forståelse af kvalitet, ved at prøve at få dem til at forholde sig til 

oprindelsesland. De bekræfter, at oprindelse og brand ikke har nogen nævneværdig 

påvirkning på gruppens præferencer. I stedet er beslutningsprocessen i dette segment kortere 

og mindre kompleks end hos de højt involverede. I købssituationen søger de ellers samme 

oplysninger, men de ligger ikke mærke til reklame, og de viser ikke modtagelighed overfor 

information, som skulle påvirke præferencerne. Det begrænsede kendskabet til vin, gør at 

forbrugeren ikke kan associere reklamen med deres formål med vinkøbet. Det skyldes, at 

forbrugeren kun tager stilling og ser sammenhæng mellem information og vin overfladisk
72

.  

For at skabe kontakt med de lavt involverede forbrugere forslår Lockshin, Quester og 

Spawton (2001), at kommunikation skal segmenteres, så den tilpasses involveringsgraden. 

Det kan ske ved at opdele et butiksområde i to, så det henvender sig til hver sit segment af 

involvering. Til de lavt involverede vil vin være kategoriseret efter pris og til de højt 

involverede efter land og område. Det skyldes, at de lavt involverede forbrugere har pris som 

præference, og bruger det i håb om at lave den bedste handel. Ved opdelingen skabes der et 

overblik over udvalget af vin, som dette segment kan forholde sig til, og det kan derved skabe 

højere kundetilfredshed og loyalitet. Den højt involverede forbruger har en meget mere 

kompleks købsbeslutningsproces, hvor valget træffes efter en række nøje udvalgte 

præferencer
73

.
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6.3 Opsamling på teoretisk og empirisk referenceramme 

Gennem den nu fortagede desk research, hvor jeg har gennemgået de relevante teoridele og 

undersøgt litteraturen for involvering, motivation og køberens beslutningsproces, kan der nu 

opstilles en referenceramme for den videre undersøgelse i projektet.  Gennem 

referencerammen vil der kunne udledes de Research Questions, der skal bruges til at forklare, 

hvilke virkemidler der er med til at øge involveringsgraden i købssituationen. Fra litteraturen 

er jeg kommet frem til, at person- objekt- og situationsfaktorer påvirker involveringen i vin. 

Den nedenstående figur viser grafisk Zaichowsky(1986) framework over de forskellige 

faktores påvirkning på involveringen
74

.  

 

Person faktorer

Objekt faktorer

Situations 
faktorer

Involvering Købsadfærd

Figur 8: Grafisk visning af Zaichowsky framework. Udarbejdet af forfatteren. 
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7 Undersøgelsesdesign 

Den måde, hvorpå jeg tilrettelægger at udforske MDP og MRP, som er genstand for 

undersøgelsen, er en kombination af flere forskellige fremgangsmåder til at komme til det 

endelige produkt, og i mit tilfælde er det udformningen af et spørgeskema. Det er derved 

muligt at sikre, at undersøgelsen er dokumenteret, og at den opfylder det oprindelige mål. I 

dette afsnit vil jeg opstille research questions (RQ) og hypoteser, som skal til for at besvare 

den overordnede problemstilling. Fremgangsmåden til dataindsamlingen samt udformningen 

af spørgeskemaet vil blive præsenteret. 

 

7.1 Research question og hypoteser 

I referencerammen er der fremhævet en række tendenser og sammenhænge, og 

gennemgangen af videnskabelige artikler har været med til at uddybe forståelsen af 

problemstilingen. Jeg vil derfor ved hjælp af RQ og de underlæggende hypoteser forsøge at 

finde frem til tendenser og sammenhænge, som besvarer MDP og MRP. 

 

7.1.1 Udledning af research question 

De identificerede variabler fra Zaichowsky’s (1986) framework vil blive brugt som grundlag 

for RQ, derfor er de opsummeret nedenfor: 

1. Personfaktorer 

2. Objektfaktor 

3. Situationsfaktor 

4. Involvering 

 

De første tre RQ vil undersøge de forskellige faktorer, som påvirker involveringen. 

Derigennem er det muligt at belyse de bagvedliggende variabler for forbrugerens 

involveringsgrad. Grunden til at undersøge dette ligger i, at det er nødvendigt at finde den 

bagvedliggende motivation til faktorerne. Dette muligører en identifikation af de virkemidler, 

som påvirker involveringen. Det fjerde RQ vil undersøge forholdet mellem involvering og 

købsadfærd og derved finde mulighederne, der kan øge forbrugernes involvering samt påvirke 

købsadfærden. For at kunne besvare RQ opstilles der for hver RQ en række hypoteser. 
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Med opstillingen af RQ undersøges for der spuriøsitet, hvilket betyder, at RQ ikke har den 

formodede sammenhæng, men er bestemt af noget andet. Dette vil blive kontrolleret med 

besvarelsen af hypoteserne. I henhold til teorierne om beslutningsadfærd, er der her taget 

udgangspunkt i de faktorer, som har en positiv påvirkning på forbrugeren. Herunder følger en 

gennemgang af de fire RQ: 

 

 RQ 1: Hvilke personlige faktorer har betydning for forbrugerens involvering i 

vinkøb. 

For at kunne besvare RQ 1 opstilles den nedenstående hypotese: 

Hypotese 1: Der er en positiv sammenhæng mellem de personlige faktorer og graden af 

involvering. 

Her vil der blive afdækket, om respondentens personlige, subjektive holdning har betydning 

for involveringen i vinkøb. Dette fortæller om modtageligheden hos disse overfor 

udefrakommende påvirkninger. Personfaktorerne berører, om vin har en mental plads i 

respondentens dagligdag, og hvilken grad af involvering som ligger deri. Det sker ved at 

undersøge tre latente variabler,  

- Behov 

- Vigtighed (betydningen for forbrugeren) 

- Værdier 

De personlige faktorers tilknytning til forbrugeres involvering testes i hypotese 1.  Det sker 

ved at teste for, om der er sammenhæng mellem behov, vigtighed og værdier.  Det sker for at 

sikre, at der er kausalitet mellem de opstillede variabler. Samtidig undersøges der, om det er 

en udefrakommende variabel som påvirker resultatet. Dermed sikres, at de opstillede variabler 

virkelig er dem, som er de påståede årsagsvariabler bag de personlige faktorer.   

 

 RQ 2: Hvilke objektfaktorer påvirker forbrugerens involvering i vinkøb. 

Kendskab og engagement til vin har betydning for, hvordan forbrugeren forholder sig til 

emnet. Denne viden gør det muligt at kunne træffe købsbeslutningen på bagrund af en række 

objektive faktorer. I dette RQ, vil variabler, produktegenskaber og budskaber blive undersøgt. 
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For at kunne besvare dette RQ opstilles nedenstående hypotese: 

Hypotese 2: Forbrugerens involvering i et vinkøb er positivt påvirket af produktrelateret 

information. 

I gennemgangen af empiriskbaseret teori fremkommer det, at graden af kendskab har 

betydning for involveringen og derved for den pris, som forbrugeren vil betale pr. flaske 

vin
75

. Derfor har det stor betydning for involveringen, hvor stor vigtighed forbrugeren 

tillægger produktet vin. Der findes en stor variation mellem de forskellige typer af vin, og 

større kendskab til variationen giver ligeledes større involvering i vin
76

.  

De budskaber et produkt udsender, vil blive testet i hypotese 3. I gennemgangen af teorien om 

forbrugerens købsbeslutning behandles forbrugerens efterrationalisering af købet. De værdier, 

forbrugeren giver produktet i beslutningsprocessen, er de samme der bruges, når forbrugeren 

dømmer andre på deres valg af vin. Det er en del af en socialpsykologisk proces, hvor 

forbrugeren tilkendegiver en viljebestemt adfærd og ved at undersøge denne variable, vil det 

være med til at definere graden af involvering
77

. 

Hypotese 3: Forbrugerens engagement i vin er positivt påvirket af vinens betydning for 

omgivelserne. 

Når forbrugeren motiveres til at købe vin skyldes det ikke, at der er skabt et personligt behov 

hos forbrugeren, men at det i stedet er en række sociale faktorer og ydre omstændigheder, 

som skaber behovet. Dette vil undersøges i det følgende RQ. 

 RQ 3: Hvilke situationelle faktorer har betydning for forbrugerens involvering i 

vinkøb. 

For at kunne teste de situationsbestemte påvirkninger, er RQ blevet opdelt i to hypoteser. 

Hypotese 4 tester om købet er erfaringsbaseret, og om at der ved købet sker en positiv 

involvering. Det er for at undersøge betydningen af forbrugerens erfaring. 

Hypotese 4: Forbrugerens kognitive erfaring med vin har positiv betydning for involveringen.  

De eksterne stimulis påvirkning på motivationen til at købe vin kan forklares ved at undersøge 

hvilke impulser, som påvirker involveringen. Dette kan ske i forbindelse med forskellige 
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situationer, som er afgørende for at forbrugeren køber vin. Med baggrund i den empiriske 

gennemgang er jeg kommet frem til, at lejligheden hvor vin konsumeres ved har betydning 

for involveringen. De situationelle faktorer kan skyldes en form for rituel handling, hvor vin 

er en bestanddel for at kunne udføre disse korrekt
78

. Det vil blive undersøgt i den 

nedenstående hypotese. 

Hypotese 5: Forbrugerens involvering i vinkøb er positivt påvirket af den situation vinen skal 

anvendes i. 

For at kunne teste hypotese 5 og finde frem til hvilke virkemidler, der påvirker de 

situationelle faktorer, vil de følgende variabler blive undersøgt. Variablene opstilles for at 

kunne afdække, om der er en rituel handling forbundet med købet, og i hvilken grad de 

enkelte spiller ind. 

- Vin købt til lagring. 

- Mad 

- Social sammenkomst 

- Vinens symbolværdi 

 

 RQ 4: Hvilke faktorer påvirker både forbrugerens involvering i vin og 

købsadfærden. 

Involveringen har i høj grad betydning for købsadfærden. Sammenhængen mellem de to kan 

måles ved forbrugerens villighed til at prøve nye vine, holdningen til ny information og 

forbrugshyppigheden
79

. For at undersøge dette testes den nedenstående hypotese 

Hypotese 6: Der er en positiv sammenhæng mellem involveringsgraden og forbrugerens 

købsadfærd. 

For at teste denne hypotese skal der ses på sammenhængen mellem de foregående fem 

hypoteser og derudover sammenhængen mellem pris og behovet for mere information.  

I den empiriske gennemgang har pris stor betydning hos forbrugere med lav involvering, da 

det er den eneste parameter, der bruges til at evaluere mellem alternativer i forbindelse med 

købsprocessen
80

. 
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En opsamling af de opstillede hypoteser er præsenteret herunder i tabel 3. 

 

H1 
Der er en positiv sammenhæng mellem de personlige faktorer og graden af involvering. 

H2 
Forbrugerens involvering i et vinkøb er positivt påvirket af produkt relateret 

information. 

H3 
Forbrugerens engagement i vin er positivt påvirket af vinens betydning for 

omgivelserne. 

H4 
Forbrugerens kognitive erfaring med vin har positiv betydning for involveringen.  

H5 
Forbrugerens involvering i vinkøb er positivt påvirket af den situationelle brug af vinen. 

H6 
Der er en positiv sammenhæng mellem involveringsgraden og forbrugerens 

købsadfærd. 
Tabel 3: Oversigt over de opstillede hypoteser. Udarbejdet af forfatteren. 

 

 Diskussion af RQ og hypoteser 

Formålet med at opstille afhandlingens RQ og hypoteser i kontekst er at skabe sammenhæng 

mellem teorien og den udledte model af Zaichowsky framework. Med disse teoretiske 

velbegrundede hypoteser er det muligt at opstille årsags/effekt-relationerne. Denne 

sammenkobling giver grundlaget for at opstille en strukturel ligningsmodel. Det giver derved 

mulighed for at klarlægge, hvilke adfærdsparametre som direkte og indirekte påvirker 

købsadfærden. Dette er visualiseret i den nedenstående figur 9.  
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Person faktorer

Objekt faktorer

Situations 
faktorer

Involvering Købsadfærd

H1

H2, H3

H4, H
5

H6

Figur 9: De opstillede hypotesers sammenhæng med Zaichowsky framework. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Det skal nævnes, at den ovenstående figur 9 kun repræsenterer en begrænset del af 

virkeligheden. Når virkeligheden anskueliggøres og bliver målbar, sker det ved en 

sammenfatning af en masse komplekse parametre, som problemstillingen består af. I denne 

simplificering er der undladt alkoholforbrug(misbrug), kulturel baggrund og medievaner. 

Formålet er at skabe et måleinstrument til at undersøge forbrugerens involvering i vin, og de 

virkemidler som påvirker denne. 

 

7.2 Dataindsamling 

Det foregående afsnit har ledt til de seks hypoteser, som er opstillet i en model til måling af 

forbrugerinvolveringen ved køb af vin. Det har skabt grundlaget for operationaliseringen af 

RQ og hypoteser. I de følgende afsnit forklares opsætningen af analysen, og de forskellige til- 

og fravalg begrundes, herunder den valgte indsamlingsmetode og udformningen af 

spørgeskemaet. 

Igennem referencerammen har jeg fået indsigt i, hvordan forbrugeren opfatter det at handle 

vin, og jeg vil derfor kvantificere disse data. Det sker ved at teste de hypoteser jeg har 

opstillet. Spørgeskemaet vil indeholde den samme struktur som opstillingen af RQ for 

derigennem at sammenkoble det med den valgte teori.  
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Indsamlingen af data vil foregå gennem en internetbaseret udspørgning, og de teknologiske 

muligheder og enkeltheden i udformningen gør den attraktiv. Fordelen ved at anvende denne 

platform er, at den er let at gennemføre, der sker en hurtig opsamling af besvarelserne, og det 

er muligt specifikt at kontrollere tidsperioden, som besvarelserne foregår i
81

. Dette begrænser 

eksterne faktorers påvirkning på respondenterne, da det kan gøre en betydelig forskel i 

købemønstret. Dataindsamlingen er foretaget med TricTrac online spørgeskema. For at kunne 

få de mest demografiske repræsentative besvarelser, ville det optimale være at rekruttere 

respondenterne hos et analysebureau. Det har ikke været økonomisk muligt, og i stedet har jeg 

selv rekrutteret respondenterne. Dette er sket igennem mine forskellige personlige netværk, i 

håb om at det har givet nok respondenter til at give et kvalificeret svar
82

. 

For at øge responsraten anonymiseres alle besvarelserne, og derudover opstilles der et 

incitament, hvor der trækkes lod mellem alle færdiggjorte besvarelser, og en heldig 

respondent vil vinde to flasker vin
83

. Grunden til netop valget af to flasker vin, er at det passer 

til indholdet i spørgeskemaet, og at det positivt skulle påvirke respondentens interesse i at 

udfylde det.  Alternativer, som at donere et beløb pr. besvarelse til velgørenhed, har der ikke 

været videnskabeligt belæg for, medfører en positiv effekt på responsraten af
84

. 

 

7.2.1 Skemastruktur 

Opbygningen af spørgeskemaet er vigtigt, da det er den første og eneste kontakt til 

respondenten, og ved at respondenten selv skal udfylde skemaet, sætter det nogle krav til 

opbygningen. Ved at respondenten selv skal læse spørgsmålene, inden de besvares, skal al 

forklaring og logisk flow være indbygget i spørgsmålene. Det skyldes, at det ikke er muligt at 

blive guidet eller få hjælp under besvarelsen.  

Det startes med nogle indledende spørgsmål, som er lette for respondenten at besvare. Derved 

bliver interviewet indledt på en positiv måde. Det er demotiverende for en respondent ikke at 

kunne svare eller ikke kunne forstå spørgsmålene. Derfor starter jeg med simple spørgsmål, 

der er hurtige at forholde sig til. De efterfølgende spørgsmål går i dybden og vil kræve mere 

af respondenten at besvare. Til sidst i spørgeskemaet bliver der spurgt ind til 

baggrundsvariablerne, som er mere personfølsomme, så som demografi. 
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For at have et spørgeskema, der handler om forbrugerens involvering i køb af vin, kræver det, 

at respondenten har et forhold til vin. Det er for at filtrere dem fra, som aldrig drikker vin og 

derved ikke har nogen interesse i dette.   Første spørgsmål handler om, hvorvidt respondenten 

drikker vin. Hvis der svares nej, vil spørgeskemaet springe til de afsluttende spørgsmål om 

demografi
85

. 

 

7.2.2 Skalering 

I en kvantitativ analyse er formålet at kunne sætte størrelsesforhold på de ting, der skal 

undersøges. I forbindelse med et spørgeskema skal informationen, som den tilvejebringer, 

være af en præcis og håndgribelig natur. Derfor har jeg valgt at benytte en 7-punkts 

intervalskala, der er semantisk opbygget. Det gør, at opbygningen er lineær og velegnet til 

måling af holdninger og præferencer
86

. Årsagen til anvendelsen af den semantiske skala 

skyldes, at den har modsat stående ord par. Skalaen er alsidig og velegnet til segmentering, og 

samtidig er den god til at lave statistisk databehandling på. Valget af en skala med ulig antal 

muligheder gør, at jeg ikke tvinger respondenten til at tage stilling.  

Der kan opstå problemer med vægtningen i spørgsmålet, og dermed vil medianen blive skæv. 

At medianen er skæv gør, at den statistiske behandling af empirien betyder, at der vil være 

større sandsynlighed for, at resultaterne ikke er plausible
87

. For at undgå denne fejlkilde er der 

nøje udvalgte ordpar for hver ende af skalaen, da de er valgt for direkte at kunne måle 

respondentens involvering i et produkt eller i en given handling
88

. Ordparrene er udelukkende 

valgt for at undgå at påvirke medianen. 

 

7.2.3 Validitet og reliabilitet 

Validitet betyder, at den indsamlede data skal have relevans for MDP og MRP, som er 

opstillet i starten. Derved finder jeg frem til, om udbyttet af undersøgelsen er det ønskede. Jeg 

har valgt at bruge strukturerede spørgsmål, fordi det giver faste svarmuligheder. 

Udformningen af spørgeskemaet er sket med udgangspunkt i referencerammen og med test af 

spørgeskemaet.  
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Dette giver et indblik i de testede respondenters relation til vin, og hvordan de forstår og 

opfatter begreber, samt deres mening og involvering i forhold til køb af vin. Testen styrker 

spørgeskemaet, og gøres derved let forståeligt for respondenten, det påvirker positivt de 

adspurgtes motivation, og mindsker den manglende evne og vilje til at besvare. Validiteten 

kan være påvirket af, at afprøvningen af spørgeskemaet er sket blandt et begrænset antal 

testpersoner, hvor der ikke er taget højde for deres demografiske segmentering eller holdning. 

Det gør, at jeg ikke har mulighed for at manipulere med spørgsmålene, og på forhånd vide 

hvad respondenterne vil svare. Derved styres besvarelserne i en given retning
89

. 

Reliabilitet er pålideligheden af resultaterne, der angiver i hvor høj grad de bliver påvirket af 

tilfældigheder, samt hvor sikkert og præcist man har målt det, der var formålet. Jeg skal så 

vidt muligt sørge for, at målingerne er frie for unøjagtigheder, dvs. at den indsamlede data 

ikke kodes eller registreres forkert. Ved at have testet spørgeskemaet har jeg afprøvet 

kodningen og registreringen. Testen er forgået uden direkte kontakt med respondenten, og 

fokusgrupper som testredskab er af denne grund fravalgt. Det er med til at øge pålideligheden, 

at mit valg af skala fungerer, og ved at spørgeskemaet er afprøvet, styrker det reliabiliteten
90

. 

 

7.2.4 Manglende værdier 

Med brugen af TricTrac til indsamling af spørgeskemaerne, giver det mulighed for at tvinge 

respondenterne til at svare på alle spørgsmålene.  Der gives mulighed, med valget af en 

syvtrinskala, for at respondenten kan undlade at tage stilling idet der kan vælges middelværdi, 

men det er ikke noget, der gøres opmærksomt på. Dog har respondenterne til hver en tid 

mulighed for at afbryde besvarelsen, hvilket ligeledes vil blive registreret. 

 

7.2.5 Test af spørgeskema 

Spørgeskemaet er blevet testet igennem hele processen med udformningen og opsætningen, 

disse test er vedlagt som bilag 1. Testen af spørgeskemaet er for at sikre, at respondentens 

opfattelse af spørgsmålene er den samme som forskerens intentioner. 
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7.2.6 Spørgeskema 

Det udsendte spørgeskema er vedlagt som bilag 2. Den tekniske opsætning af spøgeskemaet i 

TricTrac er foretaget på egen hånd.  

 

7.2.7 Stikprøvestørrelse 

Spørgeskemaet er distribueret online via en e-mail liste bestående af familie, venner og 

bekendte med en opfordring om, at de skal sende det videre til deres venner og bekendte i håb 

om at skabe en snowball-effekt
91

. For at minimere potentielle fejlkilder ved indsamlingen af 

besvarelserne, er der i e-mail listen, som spørgeskemaet distribueres ud til, fortaget en simpel 

stratificeret udvælgelse på baggrund af alder. Dette er gjort for at undgå, at respondenterne er 

en homogen gruppe
92

. 

Besvarelserne fra respondenterne viser, at spørgeskemaet i høj grad er blevet videresendt i 

deres bekendtskabskreds. I første omgang blev spørgeskemaet distribueret til 201 personer, og 

der er derefter blevet sendt videre til et ukendt antal personer. Spørgeskemaet blev lagt til 

besvarelse i perioden fra den 20. - 30. juni 2011. Besvarelserne kom jævnt fordelt over de 

første fem dage, hvorefter at responsraten langsomt aftog. Samlet blev det til 324 besvarelser. 

En høj responsrate øger den statistiske nøjagtighed. 

 

7.3 Opsamling på metodeafsnittet 

I metodeafsnittet er RQ blev udlet, og hypoteserne er opstillet. RQ er listet nedenunder: 

- RQ 1: Hvilke personlige faktorer har betydning for forbrugerens involvering i vinkøb. 

- RQ 2: Hvilke objektfaktorer påvirker forbrugerens involvering i vinkøb. 

- RQ 3: Hvilke situationelle faktorer har betydning for forbrugerens involvering i 

vinkøb. 

- RQ 4: Hvilke faktorer påvirker både forbrugerens involvering i vin og købsadfærden. 

 

Disse er grundlaget for spørgeskemaet, som er blevet testet og afstemt, så skalaen og 

opsætningen ikke påvirker respondentens besvarelse. Spørgeskemaet er udsendt via email og 
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indsamlet ved brug af softwaret TricTrac, hvilket har resulteret i 324 besvarelser. 

Behandlingen af disse vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 
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8 Kvantitativ rapportering og analyse 

I det foregående kapitel udledes der fire RQ og seks hypoteser, som er opstillet for at 

undersøge muligheder og virkemidler, der kan være med til at øge forbrugerens involvering i 

køb af vin. Dette giver grundlaget for den følgende operationalisering. Herunder følger 

analyse og rapportering af resultaterne fra spørgeskemaindsamlingen.  

 

8.1 Vurdering af datamaterialet 

I dette afsnit gennemgås det indsamlede datamateriale for at sikre brugbarheden og 

validiteten. Først kodes besvarelserne så aflæsning af resultaterne muliggøres, derefter 

kommer en kritisk gennemgang for at frasortere outliners og ubrugelige besvarelser. Til sidst 

gives et overblik over respondenternes besvarelser. 

 

8.1.1 Kodning af det indsamlede datamateriale 

I spørgeskemaet har respondenterne svaret på en 7-punkts skala med et modsatstående ordpar 

i yderpunktet ved hvert spørgsmål. Det yderpunkt med negativ ordklang gives ved hvert 

spørgsmål den mindste værdi. Kodningen af svarrene i datamaterialet gøres for at skabe 

konsensus til den efterfølgende statistiske databehandling. 

 

8.1.2 Kritik af den indsamlede data 

Indsamlingen er sket ved brug af TricTrac, og spørgeskemaet er udsendt gennem e-mail lister. 

Det har gjort at der er kommet 324 besvarelser, hvoraf 204 er fuldførte, brugbare svar, og 169 

af dem svarer at de drikker vin i screeningsspørgsmålet. At udføre en datarensning af de 

indsamlede besvarelser, ved spørgsmål(spm) 1 ”Drikker du vin?”, har til formål at frasortere 

de respondenter, som ikke har noget forbrugermæssigt forhold til vin. Samlet har rensningen 

af datamaterialet resulteret i, at der ikke er yderligere behov for frasortering af respondenter. 

Der indgår ikke ufuldstændige besvarelser i datamaterialet, og det har ikke været nødvendigt 

at foretage fejlretning af de resterende besvarelser
93

. 

Hvorvidt besvarelserne gør mig i stand til at kunne beskrive alle Danmarks vinforbrugeres 

involvering i køb af vin kan diskuteres. Jeg har dog valgt at basere analysen på dette grundlag, 
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hvilket skyldes ressourcemæssige begrænsninger. Selve det indsamlede datamateriale rummer 

trods alt en række tendenser og mønstre, som sætter mig i stand til at udtale mig om den 

danske vinforbruger i generelle termer. I denne sammenhæng er jeg klar over, at en større 

stikprøve vil medføre en endnu større forståelse af forbrugeren.    

Udlodning af en belønning, i form af to flasker vin har haft en begrænset effekt, idet 13% af 

respondenterne ikke har nogen interesse i vin. Endvidere er det forventet, at det ikke er alle, 

som kan motiveres gennem en konkurrence, og som forventet havde det en mindre tiltrækning 

hos nogle respondenter. 

Efterfølgende kommer et overblik over repræsentativiteten i det indsamlede datamateriale. 

 

8.1.3 Repræsentativitet i datamaterialet 

For at anskueliggøre undersøgelsens datasæt, indledes der med en beskrivelse af 

datamaterialet. I den nedestående tabel 4 er frekvenserne for baggrundsvariablene i den 

indsamlede data opstillet. Dertil skal det nævnes, at stikprøvestørrelsen udgøres af 169 valide 

svar, som danner det statistiske basisgrundlag.   

 

Køn    Aldersfordeling    Uddannelses niveau   

Mænd 47%  20-29 59%  Folkeskole 2% 

Kvinder 53%  30-39 8%  Student, HF, HH, HTX 10% 

     40-49 4%  Faglært 4% 

    

 50-59 11%  Kort/mellemlang videregående 

uddannelse 

61% 

     60-69 18%  Lang videregående uddannelse 24% 

     70- 1%      

  
      

Fortrukne 

vinland 

 Gemmemsnitspris pr. 

flaske 

 Købsfrekvens   

Italien 34%  Maks 30 kr. 6%  Flere gange om ugen. 2% 

Frankrig 18%  31 -– 50 kr. 40%  En gang om ugen. 7% 

Chile 14%  51 –- 70 kr. 30%  Hver anden uge. 19% 

Australien 11%  71 –- 100 kr. 18%  En gang om Måneden. 40% 

Sydafrika 6%  101 -– 200 kr. 6%  Sjældnere 33% 

Spanien 5%  Mere end 200 kr. 0%      

Tabel 4: Overblik over datamaterialet. Udarbejdet af forfatteren. 
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Fordelingen mellem mænd og kvinder i datamaterialet er meget jævnbyrdigt fordelt. 

Aldersfordelingen vægter en del til de 20-29 årige, men det skal dertil siges, at 

gennemsnitsalderen i datamaterialet er 37, år og for hele Danmark er den på 40 år
94

.  

Uddannelsesmæssigt har hovedvægten af besvarelserne en længerevarende uddannelse, 

hvilket har betydning for den sociale status og derved livstil og økonomiske formåen. Vin er 

et luksusprodukt, og dette har betydning for, hvem der er interesseret i at købe det
95

. 

Respondenternes svar, omkring deres fortrukne vinland, passer på den sekundære empiri med 

ranglisten over importeret vin i 2010
96

. Her er det ligeledes landene Italien, Frankrig og Chile, 

der i nævnte rækkefølge blev importeret mest vin fra. For gennemsnitsprisen pr. flaske vin 

passer respondenterne med fordelingen i de forskellige prisintervaller for den aktuelle 

mængde solgt vin i 2010
97

.  Hos gruppen af adspurgte svarer 82%, at de står for det primære 

indkøb af dagligvarer i hustanden
98

. Med hensyn til deres købsfrekvens af vin, som er vist i 

tabel 4, svarer langt over hovedparten, at de køber vin hver anden uge eller sjældnere. Det er 

ikke muligt at verificere dette med anden empiri. Men dette er interessant, fordi det har 

betydning for, hvor ofte købsbeslutningsprocessen forekommer, og hvor ofte at 

respondenterne er modtagelige overfor information om vin. 

Alt dette indikerer at udsnittet af respondenterne i datamaterialet har samme forbrugsmønstre 

og præferencer som resten af forbrugerne i Danmark. 

En fuld oversigt over respondenternes besvarelser, opstillet som frekvenstabeller, er vedlagt i 

bilag 3.  I det nedenstående afsnit følger min analyse af datamaterialet. 

 

8.2 Analyseplan 

Der vil blive brugt en række forskellige analyseteknikker til at finde svarene på de fire RQ, 

som er opstillet i afsnit 7.1. 

1. Brug af klyngeanalyse. 

2. Faktoranalyse 

3. Lineær Regressions til test af hypotese. 
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Som hjælpemiddel til den efterfølgende databehandling har jeg valgt at benytte det statistiske 

værktøj SPSS. 

 

8.2.1 Definering af segmenter 

Indledningsvis vil jeg i denne kvantitative analyse definere de forskellige forbrugersegmenter 

som optræder i datamaterialet. Segmenteringen af respondenter sker for at skabe struktur i 

datamaterialet. Grupperingen af variabler vil ske ved hjælp af klyngeanalyse. Det er for at 

gruppere respondenterne ud fra en række udvalgte variabler.  Formålet er dermed at 

identificere markedssegmenterne ved at inddele respondenterne i klynger, hvor de har 

maksimal ensartethed. Klyngeanalysen er ikke baseret på variablernes forhold om 

afhængighed eller uafhængighed, men i stedet deres gensidige afhængighed. Den viser 

respondenternes homogenitet i besvarelserne af forskellige variabler og dette benyttes til at 

danne markedssegmenter, som er vigtige når graden af involvering i vin skal bestemmes
99

. 

I forbindelse med klyngeanalyse er det vigtigt at forholde sig kritisk til resultatet og de 

klynger der bliver dannet. Når denne udarbejdes, vil der altid findes klyngestrukturer, uanset 

om de er til stede eller ej. Den viden jeg søger er, hvilke respondenter der repræsenterer de 

forskellige segmenter, og hvad der er relevansen for undersøgelsen
100

. 

 

 Udvælgelsen af sammenligningsvariable 

Klyngedannelsen sker med udgangspunkt i forskelle mellem grupper af variabler, dette er 

beskrevet ovenfor og kaldes sammenligningsvariabler. Jeg har valgt at bruge tre spørgsmål fra 

spørgeskemaet, som tilsammen definerer respondenternes involvering i vin. De tre spørgsmål 

er opstillet herunder. 

- Spm 12: I hvilken grad kan du lide vin? 

- Spm 22: Hvor stort er dit kendskab til vin? 

- Spm 41: I hvilken grad ønsker du mere information, når du handler vin? 
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Mit valg af disse spørgsmål til sammenligningsvariabler, gør det muligt at udlede niveauet af 

involvering blandt respondenterne. Dette er nødvendigt for at kunne besvare de opstillede RQ 

og give en finmasket forståelse af virkemidler, der påvirker forbrugeren. 

 

 Fastlæggelse af antallet af klynger 

Resultatet for klyngeanalysen er fremkommet ved at vælge brugen af den ikke hierarkiske 

metode, k-means klyngedannelse. Den er kendetegnet ved, at man på forhånd selv fastsætter, 

hvor mange klynger der skal dannes
101

. Tilrettelæggelsen af klyngeantallet i analysen er på 

den måde tilpasset den aktuelle analytiske situation, hvor antallet afspejler relevante 

muligheder. Derved skal antallet ikke være for stort, så klyngerne er for små til at afspejle den 

reelle virkelighed. Hvis klyngerne bliver for store, er det ikke muligt at bruge den viden, de 

tilfører, da den er for generel og ikke vil have særlig høj validitet
102

.  

Som gennemgået i afsnit 6.2.2 ”Opfattelse af vin” er der tre personprofiler inddelt efter deres 

niveau af involvering i vin. Ved at bruge disse til at kategorisere segmenteringer, giver det en 

øget forståelse af besvarelserne. Derfor er valget faldet på at bruge tre klynger, og antallet 

passer til datamaterialets omfang og størrelse. 

 

 Klyngeanalyse 

Formålet med denne analyse er at kategoriser de forskellige respondenters involvering, og 

derigennem en opdeling af klyngerne i segmenter. 

Resultaterne, der er fremkommet, er fordelingsmæssigt vist i den nedenstående tabel 5
103

. De 

169 respondenter er blevet opdelt i tre klynger på baggrund af deres niveau af involvering. 

Fordelingen af køn i klyngerne er jævnbyrdig og matcher datamaterialets fordeling. Skalaen 

de er opdelt efter går fra 1-7, hvor 1. kan respondenterne i betydeligt grad lide vin mens at de 

ved 7. i ubetydelig grad kan lide vin. Farvelægningen i tabel 5 viser respondenternes 

tilhørsforhold til den givne klynge. 
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Tabel 5: Grafisk visning af opdelingen i klynger . Udarbejdet af forfatteren. 

 

Klynge 1 har flest respondenter og udgør mere end halvdelen af det samlede antal 

respondenter. Aldersfordelingen i denne klynge er, som hele datamaterialet, præget af den 

store gruppe af yngre respondenter mellem 20 og 29 år. Men andelen af ældre er stærkt 

repræsenteret, idet 65% af de 50-årige og 89% af de 60-årige er i denne klynge. Graden af 

involvering er forskellig mellem klyngerne. Den første klynge er samlet om respondenterne 

med høj involvering i vin
104

.  

I spm 12 svare de, at de i højgrad kan lide vin, ved at 95% af  respondenterne ligger i de to 

øverste svarkategorier. Denne fordeling gør, at de bestemt ikke har noget imod vin. Deres 

kendskab til vin er det højeste blandt klyngerne. Andelen, som mener, at de har et betydeligt 

kendskab til vin, er større end de resterende klynger. I denne klynge har 96% af 

respondenterne angivet, at de har et betydeligt kendskab til vin. Det er altså dem, som har 

plottet deres svar overmiddel i spm 22
105

. Til sidst i spm 41 er det klynge 1, som har den 

største procentvise andel, som ønsker mere information, når de handler vin.  Denne klynge 

fortrækker hovedsageligt vin fra Italien
106

. 

Klynge 2 er kendetegnet ved andre faktorer. De er ikke i samme grad dedikeret til vin som 

dem i klynge 1. Deres kendskab til vin er, som vist i tabel 5, overvejende under middel, og 
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 Bilag 7 

Betydeligt 1 1 0 0 1

2 14 0 0 14

3 39 2 0 41

4 33 5 0 38

5 7 9 7 23

6 1 24 16 41

Ubetydeligt 7 0 3 8 11

95 43 31 169

Procent 56% 25% 18% 100%

Total

1 2 3

I hvilken grad kan du lide vin?

Klynge Total
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deres besvarelse, om hvorvidt de kan lide vin, er mere jævn end i klynge 1
107

. Men til 

gengæld er de ikke afvisende overfor mere information, når de køber vin. I den nedenstående 

figur 9 vises de forskellige klyngers præferencer af vinlande. Her passer klynge 2 til den 

aktuelle import af vin med Italien, Frankrig, Chile og Australien i top.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Fordeling af respondenternes fortrukne vinland, grupperet efter klynge. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Den sidste klynges tilgang til vin er anderledes end de resterendes. De kan overvejende lide 

vin. Deres kendskab til vin er begrænset, da alle respondenter angiver, at deres kendskab er 

ubetydeligt. Når de handler vin, har de ikke brug for mere information, da 94% i spm 41 

angiver, at de ikke er interesseret i mere information
108

. Der er ikke et bestemt land, som 

denne gruppe fortrækker, og deres besvarelser er jævnt fordelt mellem de forskellige 
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muligheder. Dette er et udtryk for mangel på stillingstagen og engagement. Klynge 3 er, som 

der ovenstående er skrevet, kendetegnet ved den lave involvering i vin. Dette er ikke fordi de 

afskyer vin, men i stedet at vin ikke fanger deres interesse. Denne gruppe er 

underrepræsenteret i denne undersøgels,e hvilket skyldes den frivillige indsamlingsmetode
109

. 

Klyngens holdninger og præferencer afspejler 70 % af de danske vinforbrugers holdning til 

vin
110

.  

 

De tre klynger er navngivet efter Bruwer & Li (2007)´s personprofiler i afsnit 6.2.2 og vil 

blive brugt til at segmenter forbrugerne i de efterfølgende analyser. 

Opdelinger er som følgende:  

- Vindrikkende feinschmecker   klynge 1 

- Nydelsesorienterede vindrikkere   klynge 2 

- Basis vindrikkere    klynge 3 

 

Segmentering af forbrugerens involvering i vin giver den nødvendige forståelse af 

respondenternes karakteristika, som gør det muligt at skalere resultaterne af stikprøven til hele 

det danske marked. I det efterfølgende afsnit bruges segmenteringen til at finde frem til 

strukturer i datamaterialet. 

 

8.3 Strukturering af datamateriale 

For at kunne identificere potentielle mønstre i de indsamlede spørgeskemabesvarelser 

opstilles en faktoranalyse, idet denne analyse grupperer variablerne ud fra en række 

underlæggende faktorer. Denne gruppering af variablene er en del af forarbejdet, så jeg senere 

kan teste de opstillede hypoteser og måle deres indbyrdes styrkeforhold. Faktoranalyserne 

giver et overblik over strukturerne i datamaterialet. Den vil således hverken teste hypoteserne 

eller besvare RQ. I stedet giver den viden om, hvilke spørgsmål der kan belyse de forskellige 

hypoteser.  
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Undersøgelsen af disse underlæggende latente faktorer gør dem vanskelige at måle. For at 

måle dem opstilles en række variabler, der på hver sin måde beskriver lidt af den latente 

faktor. Ved til sidst at køre en faktoranalyse på spørgsmålene, og dermed samle de variabler, 

der har samme underliggende faktor, kan man måle faktoren ud fra variablerne. Ved brugen af 

faktoranalyse vil multikollinearitet ikke længere være et problem ved den senere 

regressionsanalyse
111

. 

Jeg vil udarbejde to parallelle faktoranalyser. Den første laves for at bekræfte det opstillede 

framework. Den anden udarbejdes for at finde disse latente variabler, der beskriver 

forbrugertendenser. Til sidst vil jeg sammenfatte en oversigt over resultaterne i de to 

forskellige faktoranalyser. 

Specifikt ønsker jeg at finde mønstre i hypotesernes understående variabler med henblik på at 

be- eller afkræfte den opstille model igennem datareduktion
112

. Forudsætningerne for 

faktoranalysen er, at alle variablerne er intervalskaleret, hvilket gør sig gældende for alle 

variablerne der indgår i analysen. Desuden bør stikprøvestørrelsen minimum indeholde fem 

observationer per variabel. Denne forudsætning er opfyldt, ved at datamaterialet indeholder 

169 observationer
113

.  

 

8.3.1 Faktoranalyse 

Tilgangen i faktoranalyse er både eksplorativ og konfirmativ, hvor jeg med den konfirmative 

del af analysen vil bekræfte brugen af den opstillede model, for at sikre den sammenhæng og 

validitet. Til at komme dybere ned i datamaterialet bruges den eksplorative og dermed 

søgende metode, hvor jeg ud fra datamaterialet bestemmer antallet af variabler og 

sammensætningen af de underliggende latente faktorer. Grunden til dette valg bunder i, at 

frekvensanalyserne ikke fremgav gennemgående tendenser og derved ikke klart kunne 

beskrive strukturen i datamaterialet
114

. Ved at benytte den eksplorative metode søger jeg efter 

strukturen ved at reducere antallet af variabler, så det bliver muligt at beskrive faktorerne. 
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Standardløsningen ved den eksplorative fremgangsmåde indeholder faktorer med en 

Eigenvalue på over 1
115

. 

I forbindelse med begge opstillede tilgange vil jeg gøre brug af principal komponentanalyse 

med Varimax-rotation, som tager højde for den totale varians i datamaterialet, og de 

identificerede faktorer vil derfor indeholde mest muligt af den totale varians
116

. Jeg er 

interesseret i den totale varians, da faktorerne skal benyttes i den senere databehandling. Min 

hensigt er at udvælge færrest mulige faktorer, men samtidig have den største mulige 

forklaringsgrad. Rotationen er for at opnå højest varians af hver variabel så den kan forklares 

af en enkelt faktor. Derved forstærkes fortolkningen, og der fremkommer et klarere billede af 

de variabler, som loader højt på de enkelte faktorer
117

.  

 

8.3.2 Konfirmativ faktoranalyse 

De variabler, der er inddraget i den konfirmative faktoranalyse, bygger på spørgsmålenes 

opstilling i spørgeskemaet
118

. I den nedenstående tabel 6 er fordelingen mellem variablerne og 

spørgsmålene. De vil efterfølgende blive bearbejdet. De seks variabler opstilles, for at de skal 

svare på hypoteserne. Der er en sammenhæng mellem variablens og hypotesens nummer, så 

H1 hører sammen med K1. 

 

 
    Spørgsmål 

K1 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 

K2 26, 27 

K3 28, 29 

K4 30, 31, 32, 33, 34 

K5 35, 36, 37, 38, 39, 40 

K6 41, 42, 43,45 

Tabel 6:  Sammenhæng mellem spørgsmål og variabler i den konfirmative faktoranalyse. Udarbejdet af forfatteren. 

 

For at fremkomme til resultater beregnes en faktoranalyse individuelt mellem de seks 

variabler. Den ovestående tabel viser hvilke spørgsmål, der er tilknyttet de forskellige 
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variabler.  Det betyder, at faktoranalysen er foretaget seks gange, og resultaterne af disse 

beregninger er vist i den nedenstående tabel 7. De bagvedlæggende udregninger til 

faktoranalyserne er vedlagt som bilag 9. 

 

 

 
Faktorer 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0,826 0,500 0,500 0,535 0,680 0,551 

Bartlett's test 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Variance Explained 64,6% 66,0% 79,8% 70,7% 63,5% 63,0% 

 Tabel 7: Resultater fra den konfirmative faktoranalyse. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Ud fra korrelationsmatricerne
119

, der er beregnet i forbindelse med de seks faktoranalyser, er 

der nogle få høje korrelationer imellem variablerne, her viser det sig ved, at spm 24 og 25 har 

den højeste imellem alle de opstillede matricer, nemlig en på 0,745. Dvs. der er en 

sammenhæng imellem variablerne på 55,5%. H1 er den eneste, der har værdier, som ligger så 

højt, mens resten har lavere, og hovedparten af værdierne i matricerne er på under 0,3.  

Undtagelsesvis er der enkelte variabler, som afviger og ikke har signifikant betydning for 

resultatet af faktoranalysen. 

Til at redegøre for de enkelte faktorers egnethed til faktoranalyse bruges en indeksmåler 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Resultatet af disse udregninger fremgår i tabel 7.  Her er den 

kritiske grænse, for om det er brugbart, på 0,5, hvor værdier under denne er uegnet til brug. 

Alle faktorerne har som vist værdier over denne grænse. I Bartlett’s test undersøges der, om 

resultatet er signifikant, og om alle faktorerne er på 0,000. Det betyder, at variablerne i de 

enkelte faktorer er korrelerede. Alt dette bekræfter, at alle matricerne er egnet til 

faktoranalyse. 

I forbindelse med Communalities, og den valgte fremgangsmåde med brug af Principal 

Component metoden, har værdierne under Extraction ikke været under 0,5. Det har gjort, at 
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minimum 50 % af variansen er bibeholdt i datamaterialet. Derved har det ikke været 

nødvendigt at undlade variabler i de seks opstillede faktoranalyser
120

. 

I de tidligere nævnte korrelationsmatricer udledes der i analysen de faktorer, som indeholder 

mest muligt af den totale varians, som er i variablerne.  Dette er opsummeret i tabel 7, hvor 

Total Variance Explained forklarer hvor meget af de opstillede hypoteser, som kan forklares 

med en enkelt faktor. Derved kan jeg forenkle datamaterialet og stadig bevare variansen 

gennem en reduktion i antallet af variabler. For at kunne lave denne forenkling er det et 

kriterium, at faktorløsningerne bør forklare mindst 60% af variansen i det oprindelige 

datamateriale, hvilket, som vist i tabel 7, er opfyldt i alle opstillede faktoranalyser, da 

resultaterne ligger imellem 63,0% og 79,8%. 

For at kunne arbejde videre med resultaterne beregnes en sammensat variabel for hver af de 

opstillede faktorer i tabel 8. Det er gjort ved at lade SPSS beregne de nye værdier og tilføje 

dem til datamaterialet. De nye værdier har den fordel, at de ikke er korrelerede med de 

eksisterende besvarelser, og derved er ideelle til brug i regressionsanalysen, samt som 

ovenstående beskrevet er validiteten i de seks sammensatte variabler høj.  

I det følgende afsnit udregnes den eksplorative faktoranalyse. 

 

8.3.3 Eksplorativ faktoranalyse 

Som beskrevet i afsnit 8.3.1, vil jeg her finde frem til de underliggende faktorer i 

datamaterialet, og jeg vil fokusere på de to segmenter, som ikke er højt involveret i deres 

vinkøb. 

Her bruges den samme tilgang som i den forrige konfirmative faktoranalyse, men til forskel er 

det ikke fra start fastlagt, hvor mange forskellige faktorer jeg vil udlede. For at få resultater 

køres faktoranalysen af to omgange. I den første omgang opnår spm 42 en lav værdi i 

communalities, og derfor undlades den i den anden gennemkørsel af faktoranalysen. Det fulde 

output fra de to faktoranalyser kan ses i bilag 11, og det er resultaterne fra den anden kørsel af 

faktoranalysen som vil blive brugt i den senere databehandling. 
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Korrelationerne i resultaterne er lave, og der er få indikationer på, at der skulle være 

nævneværdig sammenhæng. Resultaternes velegnethed til brug i faktoranalyse ses på KMO 

og Bartlett´s test, som er beregnet til 0,733 og 0,000, hvilket viser, at de i høj grad er egnet. 

I resultatet fra communalities ses det, at samtlige variabler har en extrations-værdi, der er 

højere end 0,5. De høje værdier stemme godt overens med resultaterne i correlation matricen, 

som viser, at der er en god sammenhæng. Datamaterialets forklaringsgrad er aflæselig i total 

varians explained på 73,2 %. Dette dækker over datareduktion til otte faktorer med 

Eigenvalues over 1. Samlet er det fyldestgørende for at kunne bruges i den videre 

databehandling. Den nedenstående figur 11 er en grafisk visning over, hvordan den totale 

varians er fordelt mellem faktorerne. Den stiplede linje indikerer en eigenvalue på 1. 

 

Figur 11: Scree Plot viser fordelingen af faktorer, og hvor mange der har en eigenvalue over 1. Udarbejdet af 

forfatteren.  
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Rotated component matricen viser et mere entydigt billede over fordelingen af variablernes 

varians på de enkelte faktorer. Som det ses i bilag 10, loadede størstedelen af variablerne højt 

på faktor 1 før rotationen, men efter rotationen er de fordelt. Ved denne spredning har flere af 

variablerne fået højere værdier på en enkelt faktor, end de havde på faktor 1. Alle faktor 

loadings ligger mellem 0,421 og 0,898, og af de 24 medtagede variabler er kun 4 under 0,5. 

Varimax udregningen af rotated component matricen anses for at give den endelige 

faktorinddeling. Dette har givet en opdeling i otte faktorer, hvis opdeling ses i den 

nedenstående tabel 8. 
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Faktor 1  Værdier og personlig bedømmelse i valget af vin   

28 I hvilken grad prøver du at sende et budskab med dit valg af vin? 0,898 

25 Føler du at folk dømmer dig på den vin du køber? 0,855 

24 I hvilken grad dømmer du folk på vinen de køber? 0,823 

29 
I hvilken grad fortæller du venner og bekendte om, hvordan du har 

handlet vin? 

0,643 

30 I hvilken grad køber du vin til lagering? 0,487 

Faktor 2  Baggrund for valg af vin   

31 
For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du har smagt 

på vinen? 

0,823 

32 
For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du kender 

mærket? 

0,765 

36 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Mad? 0,667 

37 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Gæster? 0,454 

35 Hvilken betydning har formålet med vinen for købet? 0,421 

Faktor 3  Vinkøbets formål   

39 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Vinens symbolværdi? 0,770 

38 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Bordopdækning? 0,759 

40 Hvilken betydning har sociale sammenkomster for dit køb af vin? 0,549 

26 I hvilken grad har udvalget af vin i butikken betydning? 0,422 

Faktor 4  Modtagelighed overfor viden om vin   

23 
I hvilken grad finder du informationer om vin i aviser, magasiner, tv 

eller på internettet spændende? 

0,760 

27 Hvilken betydning har informationerne på etiketten for dit valg af vin? 0,711 

43 
Hvilken betydning vil en mærkningsordning mellem vin og mad, så man 

kan se, hvad mad vinen passer til, have for dit køb af vin? 

0,624 

41 I hvilken grad ønsker du mere information, når du handler vin? 0,544 

Faktor 5  Fremstilling og vinens stilart   

34 
For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du Kender til 

druen? 

0,841 

33 
For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du kender til 

området? 

0,828 

Faktor 6  Baggrunden for at drikke vin   

15 Hvilken sammenhæng har vin og sociale sammenkomster? 0,813 

14 I Hvilken grad hænger mad og vin sammen? 0,695 

Faktor 7  Vinens betydning i hverdagen   

13 Hvilken betydning har vin i hverdagen for dig? 0,750 

47 I hvilken grad køber du vin sammen med dagligvarer? 0,734 

Faktor 8  Vingave   

49 I hvilken grad køber du vin til gave? 0,855 

Tabel 8: Resultater fra den eksplorative faktoranalyse. Udarbejdet af forfatteren. 
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De ovenstående opstillede faktorer er navngivet på baggrund af de variabler, som de dækker 

over. De enkelte faktorers loading og sammensætning bruges til at lave en ny sammensat 

skala, for hver af de opstillede faktorer. Tallene i højre side af tabel 8 dækker over 

spørgsmålets nummer i spørgeskemaet, mens kommaværdien i venstre side viser hvor meget 

af det enkelte spørgsmål, der er repræsenteret i faktoren. 

Disse identificerede faktorer vil indgå i de senere regressionsanalyser med henblik på at teste 

hypoteserne. Gennemgangen af regressionsanalyserne kommer i det efterfølgende afsnit. 

 

8.4 Regressionsanalyse 

Den opstillede referenceramme bygger på antagelsen om, at der findes virkemidler, som 

påvirker forbrugerens involvering i købssituationen. Formålet med regressionsanalyserne er,  

at finde kausaliteten og sammenhængen mellem de enkelte, der har en bevislig påvirkning.  

Hypoteserne er opstillet ud fra antagelsen om, at der eksisterer en positiv sammenhæng 

mellem de forskellige typer af påvirkning, involvering og købsadfærd. I dette afsnit ønsker 

jeg at teste sammenhængen mellem disse. Samtidigt ønsker jeg at belyse, i hvilken grad de 

forskellige faktorer påvirker forbrugeren, for at se hvilke virkemidler der har højest 

modtagelighed og virkningsgrad. Det sker ved at beregne de opstillede hypotesers 

forklaringsgrad, og derunder de enkelte faktorers påvirkning på involveringsgraden og dennes 

påvirkning på købsadfærden. Dette er beskrevet i opstillingen af modellen, som viser 

hypotesernes påvirkning. 

For at skabe struktur i datamaterialet blev det udarbejdet ved brug af faktoranalyse. Her er jeg 

kommet frem til to sæt af resultater, og disse skal benyttes til at teste hypoteserne. Først 

bruges de konfirmative resultater til at be/afkræfte de opstillede hypoteser i framework. 

Derefter bruges de eksplorative resultater til at udregne hvilke latente faktorer, der har størst 

påvirkning på de opstillede hypoteser. Derigennem vil jeg finde frem til de elementer, som 

har den største effekt, når forbrugerens involveringsgrad skal påvirkes. 

Der er nogle forudsætninger, der skal overholdes for at kunne beregne en regressionsanalyse. 

Der skal være en vis linearitet i datamaterialet, ellers kan resultatet på forhånd afvises
121

. 

Signifikansen, Sig. F Change, skal være under 0,05, så hvis respondenternes svar på 

                                                 
121

 Jensen: 2006, 141. 



Side 72 af 142 

 

spørgsmålene har stor individuel varians betyder dette, at hypotesen kan påvises
122

. Det vil 

give et minimum konfidensinterval på 95% ved Sig. F Change på 0,05. Det betyder, at 

sandsynligheden for, at en given parameter er sand, er 95%.  

 

8.4.1 Hypotesetest 

Beregning af hypoteserne sker ved brug af seks lineære regressionsanalyser, hvor de udledte 

resultater fra den komparative faktoranalyse sættes op mod spm. 22, som handler om 

involvering.  

Resultatet i model summary beskriver variationen i den afhængige variabel som kan forklares 

af den uafhængige variabel. Målet med beregningerne er at skabe dokumentation for at kunne 

påvise hypoteserne, og derved klarlægge spørgsmålenes indbyrdes afhængighed. Dette giver 

den nødvendige viden for at kunne besvare, hvilke af de opstillede hypoteser, som har størst 

indflydelse på forbrugerens involvering. Resultaterne fra udregningerne er vedlagt i bilag 12. 

En sammenfatning af disse er vist i den nedenstående tabel 9. 

 

Hypotese Signifikans Forklaringsgrad ß-koefficient 

H1 0,000 54% 0,679 

H2 0,000 14% 0,386 

H3 0,000 19% 0,439 

H4 0,000 33% 0,577 

H5 0,000 13% 0,373 

H6 0,002 5% 0,242 
          Tabel 9: Resultater fra hypotesetesten. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Resultaterne fra regressionsanalyserne viser, at alle de opstillede hypoteser kan accepteres. 

Det bekræfter, at det teoretisk opstillede framework er anvendelig til denne undersøgelse.  

Forklaringsgraden varierer mellem 54% i H1 til kun 5% i H6. Det gør, at H1 og H4, der har 

de største forklaringskvotienter, i høj grad kan forklare graden af involvering. H2, H3 og H6 

har svag forklaringsgrad, mens H6 har en meget lav forklaringsgrad. 
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Styrkeforholdet mellem hypoteserne bliver forklaret ved hjælp af ß-koefficienten. Den er i 

intervallet fra -1 til 1, og i mit tilfælde er alle koefficienterne positive, hvilket betyder, at alle 

har en positiv indvirkning på involveringen. Men der er forskel i dette styrkeforhold.  H6 har 

den laveste ß-koefficient, mens H4 og H1 har en stærk sammenhæng med niveauet af 

involvering. Det betyder, at de personlige- og kognitive faktorer har en positiv påvirkning på 

involveringen. I anden række kommer engagement, produktrelateret information og den 

situationelle brug af vinen. Sammenhængen mellem involveringsgraden og købsadfærd er til 

stede, men bindingen er svag. Dette begrænser hvor meget datamaterialet yderligere kan 

bekræfte og uddybe denne kontekst. Deraf vil det ikke kunne give et validt resultat at finde de 

latente faktorer til H6, da det kun har en forklaringsgrad på 5% af datamaterialet.  

 

8.4.2 Latente faktorer 

Udregningerne af de latente faktorer til de bekræftede hypoteser vil foregå med en 

multivariabel regressionsanalyse. Den har afsæt i de fremkomne resultater fra begge 

faktoranalyser, hvor de konfirmative resultater bruges som afhængige variabler, mens de 

uafhængige variable forklares af de eksplorative resultater. Med denne tilgang vil jeg komme 

frem til latente faktorer og vil kunne se hvilken påvirkning, de har på de enkelte hypoteser.   

For at kunne udregne de latente faktorer skal de forskellige observationer have ensartet 

varians, for at heteroskedasticitet ikke påvirker udfaldet
123

. For at undgå denne fejlkilde og 

beregne det som homoskedastisk, derved have en konstant varians, standardiseres 

resultaterne, så de kan bruges på samme skala
124

. Standardiseringen af resultaterne fra 

faktoranalysen sker ved brug af division med standardafvigelsen for hver af de eksplorative 

faktorer
125

. Den benyttede standardafvigelse for hver af de opstillede hypoteser er vist i tabel 

10. 
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 

Standardafvigelse 0,416 0,514 0,391 0,200 0,486 0,584 

Forklaringsgrad 78,3% 75,5% 82,1% 96,0% 85,4% 70,1% 

Standardiseret 

forklaringsgrad 
76,3% 72,4% 80,8% 95,6% 83,9% 67,9% 

Tabel 10: Den udregnede standardafvigelse for de opstillede hypoteser. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Heteroskedasticitetens påvirkning på resultaternes forklaringsgrad er sammenlignet i tabel 10. 

Her er den ustandardiserede forklaringsgrad opstillet sammen med den standardiserede 

forklaringsgrad, så påvirkningen af heteroskedasticitet synliggøres. Det er de standardiserede 

resultater der efterfølgende bliver brugt. 

De udarbejdede resultater vil blive præsenteret i de følgende afsnit, hvor de latente faktorers 

påvirkning på den opstillede hypotese vil blive gennemgået en ad gangen. De eksplorative 

faktorer, der benyttes i regressionsanalysen, er grafisk vist i tabel 9. Uddybende tabeller for de 

nedenstående resultater kan ses i bilag 13. Resultaterne er alle signifikante og ved hver af de 

multivariable regressionsanalyser er dem, som ikke var statistisk brugbare sorteret fra. 

 

 Hypotese 1 - Der er en positiv sammenhæng mellem de personlige faktorer og 

graden af involvering. 

Forklaringsgraden er på 76,3%, og det betyder, de medtagene variabler kan forklare variansen 

i de personlige faktorer. Styrkeforholdet mellem variablene viser, at den eksplorative faktor 

6
126

 (F6 - baggrund for at drikke vin) er stærkest med 0,721, derefter kommer F7 (betydning i 

hverdagen), F4 (modtagelighed), F2 (baggrund for valg), F8 (vingave) og F5 (stilart) med 

sammenligningsmæssigt svage værdier mellem 0,289 og 0,165. Dvs. at de i forskellig grad 

positivt indvirker på de personlige faktorer. 
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 Hypotese 2 - Forbrugerens involvering i et vinkøb er positivt påvirket af produkt 

relateret information. 

Regressionsanalysens forklaringsgrad er på 72,4%, hvilket gør, at de i høj grad kan forklare 

forbrugerens påvirkning af produktrelateret information. Styrkeforholdet mellem variablerne 

viser, at F4 (modtagelighed) er stærkest med 0,638, og i anden række kommer F3 (formål) og 

F2 (baggrund for valg) med 0,313 og 0,274. Til sidst kommer de resterende fem faktorer med 

værdier fra 0,211 til 0,160. 

 

 Hypotese 3 - Forbrugerens engagement i vin er positivt påvirket af vinens betydning 

for omgivelserne. 

Forklaringsgraden er på 80,8%, hvilket, ligesom de to forgående, er højt, og beskriver hvilke 

faktorer, som påvirker forbrugerengagementet i vin. Styrkeforholdet mellem variablerne viser 

at F1 (værdier) med 0,846 er stærkest og mest dominerende, mens de resterende faktorer F4 

(modtagelighed), F3 (formål), F5 (stilart) og F2 (baggrund for valg) har lavere værdier, 

mellem 0,207 og 0,112.  

 

 Hypotese 4 - Forbrugerens kognitive erfaring med vin har positiv betydning for 

involveringen. 

Hypotese 4 har den højeste forklaringsgrad på 95,6%, hvilket er meget højt og uden tegn på 

statistisk usikkerhed. Den forklarer, hvad der påvirker forbrugerens kognitive erfaring med 

vin. Styrkeforholdet viser, at F5 (stilart) er altdominerende med en værdi på 0,901, hvilket 

skyldes, at spørgsmålene, som indgår i besvarelsen af hypotese 4, er de samme, som er udledt 

i faktoranalysen til F5. Med denne baggrund er F5 ikke interessant at gå i dybden med, da den 

ikke bidrager med ny viden. Til gengæld i anden række kommer F1(værdier) og F4 

(modtagelighed) med 0,233 og 0,221, og med lavere værdier er F6 (baggrund for at drikke 

vin), F7 (betydning i hverdagen) og F3 (formål). Til sidst kommer de faktorer, som har 

negativ påvirkning. Det gælder for F2 (baggrund for valg) og F8 (vingave) med -0,055 og -

0,110. 
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 Hypotese 5 - Forbrugerens involvering i vinkøb er positivt påvirket af den 

situationelle brug af vinen. 

Forklaringsgraden er på 83,9%, hvilket giver en høj repræsentativitet over datamaterialet. Det 

er med til at uddybe forståelsen af, hvilke faktorer som påvirker den situationsbestemte brug 

af vin. Styrkeforholdet viser, at F2 (baggrund for valg) og F3 (formål) er stærkest med 

henholdsvis 0,645 og 0,378, derefter kommer F5 (stilart), F8 (vingave), F4 (modtagelighed) 

og F1 (værdier) med koefficienter fra 0,289 til 0,299. F7 (betydning i hverdagen) skiller sig 

ud ved at have en svag negativ påvirkning på -0,122. 

 

 Hypotese 6 - Der er en positiv sammenhæng mellem involveringsgraden og 

forbrugerens købsadfærd. 

Den sidste undersøgelse af latente faktorer er af den hypotese med lavest forklaringsgrad i den 

ovenstående hypotesetest
127

. Forklaringsgraden er på 67,9%, hvilket er den laveste i denne 

omgang af multivariable regressionsanalyser. Den beskriver de underliggende faktorer, som 

påvirker købsadfærden. Styrkeforholdet mellem variablerne viser, at F4 (modtagelighed) er 

stærkest med 0,685, derefter kommer F1 (værdier), F3 (formål) og F2 (baggrund for valg) 

med værdier fra 0,284 til 0,237. Den svageste faktor er F5 (stilart) med 0,136. Denne 

gennemgang viser, at denne latente faktor har størst virkningsgrad for forbrugerens 

modtagelighed over for vin. 

 

8.5 Opsamling på databehandlingen 

Analysen af datamaterialet er blevet gennemført med et udgangspunkt i den opstillede 

problemformulering og det valgte framework. I dette afsnit vil jeg opsummere de vigtigste 

pointer fra den statistiske bearbejdning af det indsamlede datamateriale, og jeg vil fokusere på 

de interessante informationer, som kan udledes fra empirien. 

De indsamlede besvarelser repræsenterer overordnet set de samme præferencer som den 

gennemsnitlige danske forbruger. Fordelingen af alder, køn, foretrukne vinland og 

prispræferencer passer med den indsamlede sekundære empiri.  Denne diversitet i 

datamaterialet sørger for en høj validitet af resultaterne fra de indsamlede spørgeskemaer, som 

skyldes respondenternes præferencer. 
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For at strukturere datamaterialet opdeles respondenterne efter deres involveringsgrad i køb af 

vin ved brug af klyngeanalyse. På baggrund af referencerammen navngives klyngerne 

således: Respondenterne med højest involvering – Vindrikkende feinschmecker. Gruppen med 

mellem involvering er - Nydelsesorienterede vindrikkere og til sidst dem med lavest 

involvering er - Basis vindrikkere. 

For at komme frem til de faktorer, som påvirker forbrugeren i forbindelse med vinkøbet, 

reduceres det indsamlede datamateriale til seks faktorer. Derefter bruges de til at teste de 

opstillede hypoteser, for derved at bekræfte det opstillede frameworks brugbarhed i denne 

kontekst. På denne måde er det muligt at finde frem til de latente faktorer, som påvirker de 

forskellige faktorer i framework’et. 

I den nedenstående figur 12 er en grafisk visning af de latente faktorers påvirkninger. De 

faktorer, hvis påvirkning var meget svag, er ikke blevet medtaget. 
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Involvering

Personlige 
faktorer

Sociale sammenkomster og mad 0,721
Vines betydning i hverdagen 0,289
Modtagelighed over for viden 0,269
Kendskab og baggrunden til køb af vin 0,207

Produktrelateret 
information

Objekt faktorer

Vinenes betydning 
for omgivelserne

Situations faktorer

Den situationelle brug 
af vinen

Betydningen af 
forbrugerens erfaring

Købsadfærd

Modtagelighed over for viden 0,652
Vinkøbets formål 0,320
Kendskab og baggrunden til køb af vin 0,280
Fremstilling og vinens stilart 0,216

 Sociale sammenkomster og mad 0,685
Personlige værdier og bedømmelse 0,284
Vinkøbets formål 0,275
Kendskab og baggrunden til køb af vin 0,237

Kendskab og baggrunden til køb af vin 0,654
Vinkøbets formål 0,378
Fremstilling og vinens stilart 0,349
Køb af vingave 0,272
Sociale sammenkomster og mad 0,243
Personlige værdier og bedømmelse 0,229

Faktorer med negativ påvirkning:
Vines betydning i hverdagen                  -0,122

Personlige værdier og bedømmelse 0,233
Sociale sammenkomster og mad 0,211

Faktorer med negativ påvirkning:
Kendskab og baggrunden til køb af vin     -0,055
Køb af vingaver                  -0,110

Personlige værdier og bedømmelse 0,846
Sociale sammenkomster og mad 0,207

Figur 12: Grafisk opsamling af resultaterne fra datamaterialet. Udarbejdet af forfatteren. 

 

Som det ses på figur 12, er den videre udviklet i forhold til modellen i det opstillede 

framework. Her ses en rangordning over de latente faktorers påvirkning på hver af de 

opstillede hypoteser med dertilhørende styrkekoefficient. Det gør, at koefficienterne i hver af 
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boblerne kan sammenlignes. I det efterfølgende afsnit diskuteres de fremkommende 

resultater, og RQ besvares.  



Side 80 af 142 

 

9 Diskussion 

Efter den overstående behandling af det indsamlede datamateriale, og deraf udledning af 

respondenternes holdning samt præferencer til vin, vil jeg først besvare de opstillede RQ’er, 

for derefter at belyse resultaternes sammenhæng i et afsætningsøkonomisk perspektiv. 

 

9.1 Besvarelse af research question 

I bearbejdningen af datamaterialet bliver alle opstillede hypoteser bekræftet, hvilket har haft 

stor betydning for besvarelsen af RQ’erne. Med besvarelsen er der fremkommet, de 

påvirkninger, som har betydning for forbrugerens købsadfærd. I den nedenstående tabel 11 

bliver de opstillede RQ’er besvaret. 

 

RQ 1: Hvilke personlige faktorer har betydning for forbrugerens involvering i vinkøb. 

  - Social sammenkomst, hvor mad indgår. 

      

   
RQ 2: Hvilke objektfaktorer påvirker forbrugerens involvering i vinkøb. 

  - Personlige værdier og bedømmelse. 

  - Forbrugerens modtagelighed over for viden. 

      

   
RQ 3: Hvilke situationelle faktorer har betydning for forbrugerens involvering i vinkøb. 

  - Kendskab og baggrunden til købet af vin. 

  - Formålet med vinkøbet. 

      

   
RQ 4: Hvilke faktorer påvirker både forbrugerens involvering i vin og købsadfærden. 

  - Social sammenkomst, hvor mad indgår. 

      

Tabel 11: Besvarelse af de opstillede research question. Udarbejdet af forfatteren. 

 

I det næste afsnit 9.2 vil de fremkommende resultater blive diskuteret i et 

afsætningsøkonomisk perspektiv. 
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9.2 Afsætningsøkonomisk perspektiv 

I dette afsnit analyseres den bearbejdede empiri i relation til den opstillede teoretiske 

referenceramme. Denne del af afhandlingen vil danne grundlaget for konklusionen, hvor 

problemformuleringen besvares. 

Fokus i behandlingen af datamaterialet har været på forbrugere, der ikke er højt involveret i 

vinkøb. Segmenteringen af respondenterne er lavet for at kunne frasortere dem med det 

største kendskab og tilhørsforhold, hvilket skyldes, at deres præferencer og købsadfærd 

afviger fra resten ved at være nuanceret
128

. Konkret er det feinschmecker-segmentet, som er 

frasorteret. Dette ses i sammenhæng med segmenteringen, hvor involveringsgraden defineres 

af tre indikatorer, og den ene omhandler modtageligheden overfor information. Disse 

forbrugere har et andet adfærds mønster end de lavt involverede, som ikke har den samme 

modtagelighed og interesse. Deraf bliver de lavt involverede motiveret af en række andre 

faktorer, hvilket vil blive gennemgået i det følgende afsnit.  

9.2.1 Personfaktorer 

I undersøgelsen af hvilke genstande der påvirker forbrugeren, er det i bearbejdningen af 

personlige faktorer fremkommet, at sociale sammenkomster og mad, har størst betydning. 

Dette gør, at involveringen i vinkøbet øges, når handlingen udløses af, at forbrugeren skal 

konsumere vin i selskab af bekendte med mad til. Efterfølgende kommer forbrugerens livstil 

og forhold til vin i hverdagen, hvilket er styret af graden af modtagelighed samt kendskab. 

Som påvirkninger har de dog ikke samme forholdsmæssige virkning som sociale 

arrangementer, hvor mad og vin nydes. 

Denne adfærd kan forklares af Theory of Resoned Action, hvor forbrugerens opfattelse af 

omgivelsernes forventninger øger niveauet af involvering. Som teorien foreskriver, skyldes 

det et ritual, hvor den sociale sammenkomst og mad er en del af udførelsen
129

. Ritualet giver 

derved en motivationen til at købe vin, og det udløser et øget niveau af involveringen. For at 

ændre forbrugerens købsvaner skal opfattelsen og holdninger til dette bagvedlæggende ritual 

påvirkes. Det betyder, at for at kunne kommuniker med forbrugeren skal det ske på en måde, 

som forbrugeren kan forholde sig til.  

For at ændre ritualet for mad og vin i sociale arrangementer, skal alle individerne påvirkes, 

for at en efterrationalisering af oplevelsen ikke skaber negative associationer. Dette vil 
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betyde, at en øget involvering giver en dårlig oplevelse. Derfor skal påvirkningen skabe 

konsensus omkring ritualet. Ændringer i forbrugerens opfattelse af sammenhængen mellem 

mad og vin skal ske ved at skabe en positiv association
130

. Det skyldes, at vin oftest købes 

sammen med dagligvarer
131,132

. 

 

9.2.2 Objektfaktorer 

Når forbrugeren evaluerer udvalget i forbindelse med køb af vin, vurderes alternativernes 

differentiering. Her bedømmes den tilgængelige produktinformation og de forskellige 

egenskaber ved udvalget af vinene. Resultatet fra undersøgelsen viser, at det i denne 

sammenhæng er personlige bedømmelse og værdier, som forbrugeren tillægger, der har størst 

påvirkning. Valget sker på baggrund af, hvor forbrugeren oplever at gøre det bedste køb, for 

derigennem ikke i efterrationaliseringen af købet at fortryde valget. Dette har større betydning 

for forbrugeren end at modtage ny viden eller at have et formål med købet.  

Modtageligheden over for vinrelateret information kommer i anden række, ved at det ikke har 

samme stærke påvirkning på involveringen. Dette skyldes, at forbrugeren med lav involvering 

ikke har den nødvendige baggrundsviden til at afkode informationen. Denne påstand 

bekræftes i teorien ved at den vin relateret information for den almindelige forbruger er svær 

at forstå
133,134,135

. 

Forbrugeren oplever en produktrelateret risiko i forbindelse med vin, ved at de ikke kan 

gennemskue produktet. Når vin almindeligvis konsumeres i sociale sammenhæng er det 

risikoen ved en manglende accept fra omgivelserne, som påvirker involveringen. 

Lavinvolverede forbrugere har svært ved at relatere til andet end pris i købet, og forbrugeren 

vælger vin efter, hvor der gøres en god handel for ikke at tabe ansigt. Her er det produktets 

gennemsigtighed og formidlingen af om vinen passer til formålet, som er med til at øge 

involveringen.  
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Ved at de lavt involverede forbrugere står for 70% af markedet
136

, kan man se, at risikoen for 

omgivelsernes manglende accept har betydning for valget af druesorter. Det skyldes, at 

slagsfordelingen blandt druesorterne stort set er uændret i perioden 2005 til 2010
137

.  

Indenfor feltet om vin er pris den altdominerende faktor, når forbrugeren køber vin
138,139

, 

hvilket bekræftes i denne undersøgelse
140

. For at øge involveringen skal formidlingen af 

information ske på et niveau, hvor forbrugeren kan følge med.  

 

9.2.3 Situationelle faktorer  

Den anledning, som vinen skal bruges i, har betydning for niveauet af involvering hos 

forbrugeren. Her har kendskab og baggrunden til at købe vin den mest markante betydning for 

graden af involveringen, derefter kommer formål med købet og typen af vin. I stedet har 

vinens betydning i hverdagen negativ påvirkning på involveringsgraden. Det gør, at 

forbrugeren ved bestemte lejligheder ikke involverer sig mere end i hverdagen, hvilket 

understøttes af den vanebestemte adfærd fra Theory of Resoned Action, hvor intentionen til at 

lave købet er styret af en række subjektive normer. Dette gør, at vinens rolle i hverdagen ikke 

bidrager med en øget involvering når vin købes til sociale arrangementer eller med et bestemt 

formål.   

Når forbrugeren køber vingaver, bidrager dette ikke med erfaring eller kendskab til vin. Det 

gør, at forbrugerne kan købe nok så mange vingaver, men det øger ikke involveringen. Det 

understøttes af litteraturen, hvor vin bruges som en universel gave, når man ikke vidste, hvad 

man skulle give, fx firmagave eller til at sige tak
141

.  

Resultaterne viser, at sociale sammenhænge kun perifert påvirker de situationelle faktorer. I 

anledningen, som vinen købes i, har forbrugerens erfaring heller ikke markant betydning for 

involveringsgraden. Det er til gengæld grunden til anledningen som vinen købes til, som øger 

involveringen. Forbrugerens motivation til at købe vin hænger sammen med baggrunden og 

anledningen dertil.  
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9.2.4 Involvering 

Litteraturen foreskriver, at forbrugerens oplevede relevans af et produkt har betydning for 

involveringsgraden. Det bliver bekræftet, af de opstillede hypoteser, at det gælder for den 

almindelige danske forbruger med lav involvering. Her er det Zaichkowsky’s (1986) 

beskrevne stimuli, som er brugt til at udlede RQ 1-3, som påvirker forbrugerens niveau af 

involvering. Det er ikke alle af de fremkommende stimuli, som påvirker forbrugeren positivt, 

hvilket ses i figur 10, hvor enkelte elementer påvirkes negativt. Ingen af de opstillede 

hypoteser afvises, hvilket skyldes, at styrken blandt de negativt påvirkende stimuli er lav. 

Dermed er det ikke alle faktorer der øger involveringsniveauet og som direkte påvirker 

forbrugerens adfærd og resulteret i en ændring i købsmønstret. 

De elementer som har størst påvirkning på forbrugeren og øger involveringen: 

- Sociale arrangementer 

- Personlige værdier og bedømmelse (ego) 

- Modtageligheden over for viden 

Udledningen af disse elementer er ikke revolutionerende, de gennemgåede empirisk baserede 

artikler bekræfter, at dette er gældende for forbrugeradfærden i England og Australien. Mine 

resultater bekræfter at forbrugeradfærden ligeledes gælder for den danske forbruger, selvom 

der er sociologiske og kulturelle forskelle. 

9.2.5 Købsadfærd 

Relationen mellem involvering og købsadfærd, som er bekræftet i hypotesetesten, viser at de 

tre overordnede faktorer: personlige-, Objekt- og situations faktorer, påvirker købsmønstret. 

Købsadfærden bliver hovedsagligt påvirket af sociale sammenkomster med mad, og som 

beskrevet i det ovenstående afsnit, er der en differentiering i, hvad der påvirker forbrugerens 

involvering. Derved er det kun stimuli, som hænger sammen med sociale arrangementer, og 

som får den øgede involvering konverteret til en ændring i købsadfærden. 

Sociale sammenkomster kan være mange ting, resultaterne skelner ikke, om det er til en 

reception, til et guldbryllup eller en lørdag aften med gæster. Men ved at handlingen har 

betydning for forbrugeren, gør det, at involveringen i vin øges. Når forbrugeren køber vin, 

kan det ske sammen med, at der handles dagligvarer. Derved er det ikke en handling, hvor 



Side 85 af 142 

 

forbrugeren udelukkende koncentrere sig om vinkøbet
142 , 143

. Det gør, at 

opmærksomhedsniveauet ifølge Greenwald og Leavitt(1984) er for lavt, til at forbrugeren 

bearbejder de budskaber og informationer, som bliver præcenteret
144

. Ved at bruge elementet 

sociale arrangementer til at påvirke købsadfærden, kan det øge opmærksomhedsniveauet. 

Dette vil få forbrugeren til at bearbejde de informationer, som de bliver stillet overfor i 

købssituationen. Det giver en kognitiv proces, som giver en øget viden om vin og 

præferencer. 

En ændring i opmærksomhedsniveauet gør ikke forbrugeren til en feinschmecker, men det 

gør, at købsadfærden bliver mere nuanceret
145

. Det gør, at forbrugeren i højre grad bliver 

opmærksom på de risici, som der er i forbindelse med købet, hvilket kolliderer med 

forbrugerens selvopfattelse. Den oplevede risiko skal minimeres, så de personlige værdier og 

omgivelsernes bedømmelse ikke lider skade
146

. Derved kan jeg udlede, at forbrugeren vil 

være tilbøjelig til at betale mere for vinen, at for minimere den oplevede købsbetinget risiko, 

fordi de ikke kan gennemskue produktet.   

For markedsføreren har denne viden stor betydning for måden hvorpå kommunikationen til 

forbrugeren skal foregå. For at øge forbrugerens involvering i køb af vin skal forbrugeren 

påvirkes på en måde, som de har en relation til. Derved vil niveauet af kommunikationen 

passe til modtageren og i denne kontekst forbrugere med lav involvering. Virkemidlet til at 

øge deres involvering vil være mad og sociale arrangementer. 

Alt dette har betydet, at jeg ikke har kunnet afvise de opstillede RQ’er eller hypoteser, og 

dermed er den empiriske baseret teori også brugbar for den danske forbruger. 

9.3 Afsætningsinitiativer  

For at opnå en øget involvering blandt forbrugerne med lav involvering i valget af vin, mener 

jeg, på baggrund af analysen af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende diskussion 

af resultaterne, at de nedestående virkemidler er med til at øge forbrugerens involvering i 

købssituationen: 

- Sociale sammenkomster med mad 

- Forbrugerens personlige værdier og ego 

                                                 
142

 Bilag 3. 
143

 Baber: 2008. 
144

 Hansen: 1987; 67. 
145

 Bruwer: 2007. 
146

 Bergmann: 2002; 29. 
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Disse to faktorer er gældende for forbrugere med lav involvering i valget af vin. For at give et 

overblik over afsætningsinitiativerne opstilles en marketingsammensætning baseret på 

produkt, pris, placering og promotion. 

 

 Produkt 

Forbrugeren foretrækker rød- og hvidvin, mens den ikke har noget tilhørsforhold til 

mousserende vin, portvin og hedvin. Den begrænsede viden har betydning for afkodningen af 

produktegenskaberne, og dermed den oplevede forskel mellem bordvin og kvalitetsvin. 

 

 Pris 

Forbrugerens pris præferencer ligger mellem 30 kr og 70 kr, og de køber minimum vin en 

gang om måneden.  Det er den vigtigste faktor i forbrugerens valg af vin. 

 

 Placering 

Demografisk er forbrugeren kendetegnet ved at være, mellem 20 og 30 år, og være tiltrukket 

af storbylivet pga. deres geografiske placering af bolig
147

. Denne fremstilling af forbrugeren 

er udledt fra datamaterialets repræsentativitet. 

 

 Promotion 

Som udledt fra diskussionen skal kommunikationen forgå i øjenhøjde, ergo på samme niveau 

som forbrugeren. Afstemningen af kommunikationsniveauet med forbrugeren er afgørende, 

for ellers forstås budskabet ikke af forbrugeren. Indholdet i kommunikationen skal være om 

forbrugerens selvopfattelse, og om ritualet hvor vin konsumeres.  For at øge involveringen 

hos forbrugeren skal budskabet indeholde mad, da det er en parameter, som de kan forholde 

sig til.  

Samlet giver dette en indikation, om hvordan en marketingsstrategi sammensættes for 

specifikt at påvirke basis vindrikkere, så deres involvering i valget øges, og deres villighed til 

at betale mere stiger.  

                                                 
147

 Bilag 14. 
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10 Konklusion 

Formålet var at undersøge mulighederne for at øge forbrugerens involvering i køb af vin. På 

baggrund af min undersøgelse af forbrugeradfærden på det danske vinmarked, har jeg fundet 

frem til de virkemidler, som er med til at øge involveringen i købssituationen. I forbindelse 

med udarbejdningen af dette, har jeg lavet en markedsbeskrivelse over det danske vinmarked, 

med de dertilhørende forbrugerpræferencer. 

Ligeledes har denne undersøgelse belyst, hvorvidt der er forskel i graden af involveringen. 

Gennem kategorisering af datamaterialet er vinforbrugerne opdelt i tre forskellige 

segmenttyper: Basis vindrikkere, Nydelsesorienterede vindrikkere og Vindrikkende 

feinschmecker. Denne inddeling afspejler forbrugerens involvering og dermed dens interesse 

for vin. Basis vindrikkere er forbrugerne med lav involvering og resultaterne er gældende for 

denne forbrugergruppering. Involveringsgraden har betydning for, hvordan 

købsbeslutningsprocessen fungerer, og undersøgelsens fokus var på de lavt involverede 

forbrugere.   

På bagrund af teori og sekundær empiri blev relevante aspekter ved lavt involverede 

forbrugeres købsadfærd identificeret. Desk-researchen viste, at der er tre elementer, som 

påvirker involveringsgraden hos forbrugeren: Personlig-, Objektive og Situationelle faktorer, 

hvilket ikke blev afvist af de opstillede hypoteser. Samtidigt blev det påvist, at ikke alle dele 

af de tre opstillede faktorer påvirker forbrugerens adfærd. 

Analysen af mulighederne for at øge forbrugerens involvering i køb af vin viste, at det er de 

personlige faktorer, der har størst positiv påvirkning på involveringen. Herunder er det sociale 

arrangementer med mad, som har størst indvirkning på involveringsgraden. Derefter kom 

forbrugerens personlige værdier og omdømme. Det sidste, som har signifikant påvirkning på 

involveringen, er formålet med vinkøbet. Disse tre udledte påvirkninger er blevet bekræftet til 

at gælde for lavt involverede forbrugere. 

På baggrund af analyserne kan jeg konkludere at, de virkemidlerne der er med til at øge 

involveringen i købssituationen er: 

- Kommunikationen skal være på samme niveau som modtageren 

- Den oplevede risiko i forbindelse med købet skal minimeres. 

Disse to elementer skal der fokuseres på, når en markedsføringsplan skal sammensættes for at 

ramme basis vindrikkerenes, så deres forbrugeradfærd ændres og involveringen i valget øges. 
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Derigennem kan markedsføren påvirke købssituationen når den lavt involverede forbruger 

skal vælge vin.  
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11 Afsnit VII - Perspektivering  

Besvarelsen af problemstillingen i denne afhandling leder til nye spørgsmål. Efter at have 

arbejdet med den danske forbrugeradfærd på vinmarkedet står det klart, at der findes et meget 

begrænset antal studier inden for dette emne. Det undrer mig, at der er denne mangel på 

forskning om forbrugeren, da der som nævnt i opgaven er en stabilt stigende efterspørgsel på 

vin. 

På baggrund af den indsamlede viden om vinforbrugeren er det ikke de videnskabelige 

institutioner, som ligger inde med den viden. Denne viden er i stedet hos de forskellige 

aktører på markedet, hvor den kommer fra erfaringer. Derved lægger denne undersøgelse op 

til yderligere forskning, ved at denne opgave kun omhandler forbrugere med lav involvering. 

Man må endvidere reflektere, over hvordan makroøkonomiske forhold, som fx finanskrisen 

påvirker forbrugeradfærden. Denne undersøgelse viser, at det påvirker pris præferencerne, 

mens at forbruget er stabilt. Men dette er ikke den eneste faktor, der må være andre latente 

stimuli, som påvirker.  

I relation til metodikken, brugt i denne undersøgelse, vil et uddybende studie med fordel 

kunne gøre brug af en kvalitativ tilgang. Sådan en undersøgelse vil kunne gå i detaljer med 

faktorer, som påvirker sociale arrangementer med mad. Derigennem kunne 

involveringsniveauet sammenlignes mellem de forskellige forbrugergrupperinger. Dette vil 

give mulighed for at kunne efterprøve de fremkommende resultater fra denne undersøgelse. 

Et spændende perspektiv, som denne afhandling ikke kan besvare, er sammenhængen mellem 

forbrugerens præferencer og den aktuelle købsadfærd. Denne problemstilling undgås i 

afhandlingen ved brug af datareduktion og andre statistiske modeller, men den er svær at 

komme uden om. Forbrugerens ego har stor betydning i den sammenhæng og resultatet af 

sådan en undersøgelse kunne være med til at optimere effekten af markedsføring. 
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13 Bilag 

14 Bilag 1 – Test af spørgeskema 
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15 Bilag 2 - Spørgeskema 
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16 Bilag 3 – Frekvenstabel over alle respondenternes besvarelser 

Frekvenstabeller    

      

2 I hvor mange år har du drukket vin? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 28 16,6 16,6 16,6 

2 60 35,5 35,5 52,1 

3 26 15,4 15,4 67,5 

4 13 7,7 7,7 75,1 

5 42 24,9 24,9 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

3 Står du for det primære indkøb af dagligvarer i hustanden? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 139 82,2 82,2 82,2 

2 30 17,8 17,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

4  Når du handler vin, hvilken embalage fortrækker du at købe. 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 155 91,7 91,7 91,7 

2 14 8,3 8,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

5 Hvor ofte køber du vin? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,8 1,9 1,9 

2 10 5,9 6,5 8,4 

3 29 17,2 18,7 27,1 

4 62 36,7 40,0 67,1 

5 51 30,2 32,9 100,0 

Total 155 91,7 100,0   

Missing System 14 8,3     

Total 169 100,0     

      

6 Hvor mange flasker vin køber du oftest ad gangen? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 40 23,7 25,8 25,8 
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2 59 34,9 38,1 63,9 

3 34 20,1 21,9 85,8 

4 12 7,1 7,7 93,5 

5 10 5,9 6,5 100,0 

Total 155 91,7 100,0   

Missing System 14 8,3     

Total 169 100,0     

      

7 Hvad er gennemsnitsprisen pr. flaske vin du køber? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,2 1,3 1,3 

2 63 37,3 40,6 41,9 

3 51 30,2 32,9 74,8 

4 29 17,2 18,7 93,5 

5 10 5,9 6,5 100,0 

Total 155 91,7 100,0   

Missing System 14 8,3     

Total 169 100,0     

      

8 Hvor ofte køber du vin? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,2 12,5 12,5 

2 1 ,6 6,3 18,8 

3 3 1,8 18,8 37,5 

4 5 3,0 31,3 68,8 

5 5 3,0 31,3 100,0 

Total 16 9,5 100,0   

Missing System 153 90,5     

Total 169 100,0     

      

9 Hvad er gennemsnitsprisen pr. bag-in-box du køber? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,6 6,3 6,3 
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2 4 2,4 25,0 31,3 

3 11 6,5 68,8 100,0 

Total 16 9,5 100,0   

Missing System 153 90,5     

Total 169 100,0     

      

10 Hvor mange Bag-in-boks køber du ad gangen? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 8,9 93,8 93,8 

2 1 ,6 6,3 100,0 

Total 16 9,5 100,0   

Missing System 153 90,5     

Total 169 100,0     

      

11 Hvilket vinland fortrækker du at købe vin fra? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Andet 8 4,7 4,7 4,7 

Argentina 5 3,0 3,0 7,7 

Australien 18 10,7 10,7 18,3 

Chile 24 14,2 14,2 32,5 

Frankrig 30 17,8 17,8 50,3 

Italien 57 33,7 33,7 84,0 

Spanien 9 5,3 5,3 89,3 

Sydafrika 10 5,9 5,9 95,3 

Tyskland 5 3,0 3,0 98,2 

USA 3 1,8 1,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

12 Meget - Lidt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 54 32,0 32,0 32,0 

2 69 40,8 40,8 72,8 

3 30 17,8 17,8 90,5 



Side 116 af 142 

 

4 5 3,0 3,0 93,5 

5 7 4,1 4,1 97,6 

6 4 2,4 2,4 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

13 Betyder en del - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 3,0 3,0 3,0 

2 18 10,7 10,7 13,6 

3 27 16,0 16,0 29,6 

4 25 14,8 14,8 44,4 

5 20 11,8 11,8 56,2 

6 38 22,5 22,5 78,7 

7 36 21,3 21,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

14 Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 35 20,7 20,7 20,7 

2 56 33,1 33,1 53,8 

3 37 21,9 21,9 75,7 

4 17 10,1 10,1 85,8 

5 10 5,9 5,9 91,7 

6 6 3,6 3,6 95,3 

7 8 4,7 4,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

15 Betyder en del - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 32 18,9 18,9 18,9 

2 67 39,6 39,6 58,6 

3 28 16,6 16,6 75,1 

4 18 10,7 10,7 85,8 
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5 15 8,9 8,9 94,7 

6 7 4,1 4,1 98,8 

7 2 1,2 1,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

16 Rødvin: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 26,0 26,0 26,0 

2 55 32,5 32,5 58,6 

3 27 16,0 16,0 74,6 

4 20 11,8 11,8 86,4 

5 4 2,4 2,4 88,8 

6 7 4,1 4,1 92,9 

7 12 7,1 7,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

17 Hvidvin: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 17 10,1 10,1 10,1 

2 46 27,2 27,2 37,3 

3 47 27,8 27,8 65,1 

4 31 18,3 18,3 83,4 

5 11 6,5 6,5 89,9 

6 12 7,1 7,1 97,0 

7 5 3,0 3,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

18 Champagne: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 4,1 4,1 4,1 

2 20 11,8 11,8 16,0 

3 34 20,1 20,1 36,1 

4 38 22,5 22,5 58,6 
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5 20 11,8 11,8 70,4 

6 31 18,3 18,3 88,8 

7 19 11,2 11,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

19 Mousserende vin: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 5,3 5,3 5,3 

2 18 10,7 10,7 16,0 

3 31 18,3 18,3 34,3 

4 35 20,7 20,7 55,0 

5 30 17,8 17,8 72,8 

6 27 16,0 16,0 88,8 

7 19 11,2 11,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

20 Portvin: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,2 1,2 1,2 

2 9 5,3 5,3 6,5 

3 15 8,9 8,9 15,4 

4 27 16,0 16,0 31,4 

5 15 8,9 8,9 40,2 

6 47 27,8 27,8 68,0 

7 54 32,0 32,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

21 Hedvin: Uundværlig - Overflødig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 2,4 2,4 2,4 

3 9 5,3 5,3 7,7 

4 25 14,8 14,8 22,5 

5 23 13,6 13,6 36,1 
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6 36 21,3 21,3 57,4 

7 72 42,6 42,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

22 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,6 ,6 ,6 

2 14 8,3 8,3 8,9 

3 41 24,3 24,3 33,1 

4 38 22,5 22,5 55,6 

5 23 13,6 13,6 69,2 

6 41 24,3 24,3 93,5 

7 11 6,5 6,5 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

23 Interessant - Uinteressant 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 4,1 4,1 4,1 

2 21 12,4 12,4 16,6 

3 42 24,9 24,9 41,4 

4 24 14,2 14,2 55,6 

5 23 13,6 13,6 69,2 

6 21 12,4 12,4 81,7 

7 31 18,3 18,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

24 Betyder en del for mig - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 12 7,1 7,1 7,1 

3 21 12,4 12,4 19,5 

4 18 10,7 10,7 30,2 

5 24 14,2 14,2 44,4 

6 33 19,5 19,5 63,9 
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7 61 36,1 36,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

25 Betyder en del for mig - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,8 1,8 1,8 

2 8 4,7 4,7 6,5 

3 22 13,0 13,0 19,5 

4 32 18,9 18,9 38,5 

5 14 8,3 8,3 46,7 

6 35 20,7 20,7 67,5 

7 55 32,5 32,5 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

26 Betyder en del for mig - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 8,9 8,9 8,9 

2 41 24,3 24,3 33,1 

3 42 24,9 24,9 58,0 

4 18 10,7 10,7 68,6 

5 20 11,8 11,8 80,5 

6 14 8,3 8,3 88,8 

7 19 11,2 11,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

27 Betyder en del for mig - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 15,4 15,4 15,4 

2 52 30,8 30,8 46,2 

3 36 21,3 21,3 67,5 

4 26 15,4 15,4 82,8 

5 14 8,3 8,3 91,1 

6 10 5,9 5,9 97,0 
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7 5 3,0 3,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

28 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,2 1,2 1,2 

2 14 8,3 8,3 9,5 

3 30 17,8 17,8 27,2 

4 25 14,8 14,8 42,0 

5 17 10,1 10,1 52,1 

6 22 13,0 13,0 65,1 

7 59 34,9 34,9 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

29 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,8 1,8 1,8 

2 14 8,3 8,3 10,1 

3 25 14,8 14,8 24,9 

4 21 12,4 12,4 37,3 

5 21 12,4 12,4 49,7 

6 28 16,6 16,6 66,3 

7 57 33,7 33,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

30 Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 4,1 4,1 4,1 

2 7 4,1 4,1 8,3 

3 20 11,8 11,8 20,1 

4 12 7,1 7,1 27,2 

5 8 4,7 4,7 32,0 

6 33 19,5 19,5 51,5 
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7 82 48,5 48,5 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

31 Du har smagt på vinen: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 46 27,2 27,2 27,2 

2 55 32,5 32,5 59,8 

3 23 13,6 13,6 73,4 

4 17 10,1 10,1 83,4 

5 11 6,5 6,5 89,9 

6 9 5,3 5,3 95,3 

7 8 4,7 4,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

32 Du kender mærket: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 15,4 15,4 15,4 

2 69 40,8 40,8 56,2 

3 32 18,9 18,9 75,1 

4 14 8,3 8,3 83,4 

5 11 6,5 6,5 89,9 

6 11 6,5 6,5 96,4 

7 6 3,6 3,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

33 Du kender til området: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 10,7 10,7 10,7 

2 45 26,6 26,6 37,3 

3 29 17,2 17,2 54,4 

4 22 13,0 13,0 67,5 

5 16 9,5 9,5 76,9 

6 17 10,1 10,1 87,0 
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7 22 13,0 13,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

34 Du Kender til druen: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 10,7 10,7 10,7 

2 43 25,4 25,4 36,1 

3 35 20,7 20,7 56,8 

4 23 13,6 13,6 70,4 

5 6 3,6 3,6 74,0 

6 18 10,7 10,7 84,6 

7 26 15,4 15,4 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

35 Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 39 23,1 23,1 23,1 

2 63 37,3 37,3 60,4 

3 31 18,3 18,3 78,7 

4 16 9,5 9,5 88,2 

5 8 4,7 4,7 92,9 

6 8 4,7 4,7 97,6 

7 4 2,4 2,4 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

36 Mad: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 55 32,5 32,5 32,5 

2 63 37,3 37,3 69,8 

3 25 14,8 14,8 84,6 

4 13 7,7 7,7 92,3 

5 6 3,6 3,6 95,9 

6 4 2,4 2,4 98,2 
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7 3 1,8 1,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

37 Gæster: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 49 29,0 29,0 29,0 

2 66 39,1 39,1 68,0 

3 37 21,9 21,9 89,9 

4 8 4,7 4,7 94,7 

5 1 ,6 ,6 95,3 

6 5 3,0 3,0 98,2 

7 3 1,8 1,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

38 Bordopdækning: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 2,4 2,4 2,4 

2 9 5,3 5,3 7,7 

3 23 13,6 13,6 21,3 

4 31 18,3 18,3 39,6 

5 21 12,4 12,4 52,1 

6 27 16,0 16,0 68,0 

7 54 32,0 32,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

39 Vinens symbolværdi: Væsentligt - Uvæsentligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 2,4 2,4 2,4 

2 11 6,5 6,5 8,9 

3 30 17,8 17,8 26,6 

4 25 14,8 14,8 41,4 

5 27 16,0 16,0 57,4 

6 33 19,5 19,5 76,9 



Side 125 af 142 

 

7 39 23,1 23,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

40 Betyder en del for mig - Betyder intet for mig 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 12,4 12,4 12,4 

2 66 39,1 39,1 51,5 

3 38 22,5 22,5 74,0 

4 25 14,8 14,8 88,8 

5 6 3,6 3,6 92,3 

6 7 4,1 4,1 96,4 

7 6 3,6 3,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

41 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 17 10,1 10,1 10,1 

2 56 33,1 33,1 43,2 

3 28 16,6 16,6 59,8 

4 26 15,4 15,4 75,1 

5 12 7,1 7,1 82,2 

6 23 13,6 13,6 95,9 

7 7 4,1 4,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

42 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 29 17,2 17,2 17,2 

2 67 39,6 39,6 56,8 

3 45 26,6 26,6 83,4 

4 15 8,9 8,9 92,3 

5 7 4,1 4,1 96,4 

6 5 3,0 3,0 99,4 
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7 1 ,6 ,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

43 Betydeligt - Ubetydeligt 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 32 18,9 18,9 18,9 

2 43 25,4 25,4 44,4 

3 43 25,4 25,4 69,8 

4 22 13,0 13,0 82,8 

5 5 3,0 3,0 85,8 

6 14 8,3 8,3 94,1 

7 10 5,9 5,9 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

44 Specialhandel: Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 5,9 5,9 5,9 

2 11 6,5 6,5 12,4 

3 15 8,9 8,9 21,3 

4 15 8,9 8,9 30,2 

5 18 10,7 10,7 40,8 

6 37 21,9 21,9 62,7 

7 63 37,3 37,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

45 Supermarked: Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 86 50,9 50,9 50,9 

2 40 23,7 23,7 74,6 

3 19 11,2 11,2 85,8 

4 11 6,5 6,5 92,3 

5 3 1,8 1,8 94,1 

6 3 1,8 1,8 95,9 
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7 7 4,1 4,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

46 Internettet: Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 1,2 1,2 1,2 

2 3 1,8 1,8 3,0 

3 5 3,0 3,0 5,9 

4 2 1,2 1,2 7,1 

5 4 2,4 2,4 9,5 

6 9 5,3 5,3 14,8 

7 144 85,2 85,2 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

47 Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 54 32,0 32,0 32,0 

2 41 24,3 24,3 56,2 

3 23 13,6 13,6 69,8 

4 11 6,5 6,5 76,3 

5 9 5,3 5,3 81,7 

6 14 8,3 8,3 89,9 

7 17 10,1 10,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

48 Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 19 11,2 11,2 11,2 

2 49 29,0 29,0 40,2 

3 40 23,7 23,7 63,9 

4 18 10,7 10,7 74,6 

5 10 5,9 5,9 80,5 

6 16 9,5 9,5 89,9 
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7 17 10,1 10,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

49 Ofte - Sjældent 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 12,4 12,4 12,4 

2 47 27,8 27,8 40,2 

3 49 29,0 29,0 69,2 

4 24 14,2 14,2 83,4 

5 11 6,5 6,5 89,9 

6 10 5,9 5,9 95,9 

7 7 4,1 4,1 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

50 Køn 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 79 46,7 46,7 46,7 

2 90 53,3 53,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

51 Alder 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20 1 ,6 ,6 ,6 

21 4 2,4 2,4 3,0 

22 4 2,4 2,4 5,3 

23 11 6,5 6,5 11,8 

24 21 12,4 12,4 24,3 

25 15 8,9 8,9 33,1 

26 19 11,2 11,2 44,4 

27 8 4,7 4,7 49,1 

28 8 4,7 4,7 53,8 

29 8 4,7 4,7 58,6 

30 2 1,2 1,2 59,8 
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31 1 ,6 ,6 60,4 

32 3 1,8 1,8 62,1 

33 1 ,6 ,6 62,7 

34 2 1,2 1,2 63,9 

35 1 ,6 ,6 64,5 

36 1 ,6 ,6 65,1 

39 1 ,6 ,6 65,7 

42 1 ,6 ,6 66,3 

44 2 1,2 1,2 67,5 

45 1 ,6 ,6 68,0 

47 1 ,6 ,6 68,6 

51 1 ,6 ,6 69,2 

52 3 1,8 1,8 71,0 

53 6 3,6 3,6 74,6 

54 4 2,4 2,4 76,9 

55 1 ,6 ,6 77,5 

57 4 2,4 2,4 79,9 

58 3 1,8 1,8 81,7 

59 1 ,6 ,6 82,2 

60 1 ,6 ,6 82,8 

61 4 2,4 2,4 85,2 

62 6 3,6 3,6 88,8 

63 1 ,6 ,6 89,3 

64 2 1,2 1,2 90,5 

65 4 2,4 2,4 92,9 

66 2 1,2 1,2 94,1 

67 3 1,8 1,8 95,9 

68 4 2,4 2,4 98,2 

69 1 ,6 ,6 98,8 

72 1 ,6 ,6 99,4 

78 1 ,6 ,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

52 Hvad er din højest afsluttede uddannelse? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1 3 1,8 1,8 1,8 

2 17 10,1 10,1 11,8 

3 6 3,6 3,6 15,4 

4 103 60,9 60,9 76,3 

5 40 23,7 23,7 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

53 Hvad er din civilestatus? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 53 31,4 31,4 31,4 

2 56 33,1 33,1 64,5 

3 55 32,5 32,5 97,0 

4 5 3,0 3,0 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

      

54 Hvor mange er I i husstanden? 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 45 26,6 26,6 26,6 

2 97 57,4 57,4 84,0 

3 16 9,5 9,5 93,5 

4 5 3,0 3,0 96,4 

5 5 3,0 3,0 99,4 

10 1 ,6 ,6 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

 

 

17  

18 Bilag 4 – Står du for det primære indkøb af dagligvarer i 

hustanden? 

3 Står du for det primære indkøb af dagligvarer i hustanden? 
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Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 139 82,2 82,2 82,2 

2 30 17,8 17,8 100,0 

Total 169 100,0 100,0   

 

19 Bilag 5 – Klyngeanalyse resultater 

Frekvens tabel 

Ward Method                              

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 95 56,2 56,2 56,2 

2 43 25,4 25,4 81,7 

3 31 18,3 18,3 100,0 

Total 169 100,0 100,0  

 

 

I hvilken grad kan du lide vin? 

12 Meget - Lidt * Ward Method                              Crosstabulation 

Count 

 
Ward Method                              

Total 1 2 3 

12 Meget - Lidt 1 49 0 5 54 

2 42 16 11 69 

3 4 17 9 30 

4 0 3 2 5 

5 0 4 3 7 

6 0 3 1 4 

Total 95 43 31 169 

 

De markerede tal i klynge 1 udgøre 56,21% af datamaterialet. 

Hvor stort er dit kendskab til vin? 

22 Betydeligt - Ubetydeligt * Ward Method                              Crosstabulation 

Count 
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Ward Method                              

Total 1 2 3 

22 Betydeligt - Ubetydeligt 1 1 0 0 1 

2 14 0 0 14 

3 39 2 0 41 

4 33 5 0 38 

5 7 9 7 23 

6 1 24 16 41 

7 0 3 8 11 

Total 95 43 31 169 

 

De markerede tal i klynge 1 står for 96,42 % af alle besvarelser overmiddel. 

 

I hvilken grad ønsker du mere information, når du handler vin? 

41 Betydeligt - Ubetydeligt * Ward Method                              Crosstabulation 

Count 

 
Ward Method                              

Total 1 2 3 

41 Betydeligt - Ubetydeligt 1 12 5 0 17 

2 40 16 0 56 

3 20 8 0 28 

4 10 14 2 26 

5 4 0 8 12 

6 8 0 15 23 

7 1 0 6 7 

Total 95 43 31 169 

 

 

 

 

20 Bilag 6 – Aldersgruppering i klyngeanalysen 
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                           * Aldersgrupering  

  Aldersgrupering Total 

2 3 4 5 6 7 

                         1 Count 43 8 3 15 25 1 95 

% within Ward 

Method                              

45,30% 8,40% 3,20% 15,80% 26,30% 1,10% 100,00

% 

% within 

Aldersgruperin

g 

43,40% 66,70% 60,00% 65,20% 89,30% 50,00% 56,20% 

2 Count 32 3 1 6 1 0 43 

% within Ward 

Method                              

74,40% 7,00% 2,30% 14,00% 2,30% 0,00% 100,00

% 

% within 

Aldersgruperin

g 

32,30% 25,00% 20,00% 26,10% 3,60% 0,00% 25,40% 

3 Count 24 1 1 2 2 1 31 

% within Ward 

Method                              

77,40% 3,20% 3,20% 6,50% 6,50% 3,20% 100,00

% 

% within 

Aldersgruperin

g 

24,20% 8,30% 20,00% 8,70% 7,10% 50,00% 18,30% 

T
o
tal 

Count 99 12 5 23 28 2 169 

% within Ward 

Method                              

58,60% 7,10% 3,00% 13,60% 16,60% 1,20% 100,00

% 

% within 

Aldersgruperin

g 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
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21 Bilag 7 - Fordeling land med klynge 

 

 

21.1.1  

 

22 Bilag 8 - Spørgsmål brugt i faktoranalyse 

Spørgsmål 

12 I hvilken grad kan du lide vin? 

13 Hvilken betydning har vin i hverdagen for dig? 

14 I Hvilken grad hænger mad og vin sammen? 

15 Hvilken sammenhæng har vin og sociale sammenkomster? 

22 Hvor stort er dit kendskab til vin? 

23 
I hvilken grad finder du informationer om vin i aviser, magasiner, tv eller på 

internettet spændende? 

24 I hvilken grad dømmer du folk på vinen de køber? 
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25 Føler du at folk dømmer dig på den vin du køber? 

26 I hvilken grad har udvalget af vin i butikken betydning? 

27 Hvilken betydning har informationerne på etiketten for dit valg af vin? 

28 I hvilken grad prøver du at sende et budskab med dit valg af vin? 

29 I hvilken grad fortæller du venner og bekendte om, hvordan du har handlet vin? 

30 I hvilken grad køber du vin til lagering? 

31 For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du har smagt på vinen? 

32 For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du kender mærket? 

33 For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du kender til området? 

34 For købet af vin, hvilken betydning har følgende udsagn: Du Kender til druen? 

35 Hvilken betydning har formålet med vinen for købet? 

36 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Mad? 

37 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Gæster? 

38 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Bordopdækning? 

39 Hvilken betydning har følgende for købet af vin: Vinens symbolværdi? 

40 Hvilken betydning har sociale sammenkomster for dit køb af vin? 

41 I hvilken grad ønsker du mere information, når du handler vin? 

42 Hvilken betydning har prisen for dit valg af vin? 

43 
Hvilken betydning vil en mærkningsordning mellem vin og mad, så man kan se, 

hvad mad vinen passer til, have for dit køb af vin? 

45 I hvilken grad køber du vin i Supermarked? 

22.1.1  

23 Bilag 9 – Bagvedliggende resultater fra konfirmativ faktoranalyse 

Dette bilag er vedlagt på CD-ROM under bilag 9. 

24 Bilag 10 - Bagvedliggende resultater fra eksplorativ faktoranalyse 

Dette bilag er vedlagt på CD-ROM under bilag 10. 
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25 Bilag 11 – Udledning af faktorer 

 

Bilag 11 – Den gule farve indikerer opdelingen imellem faktorerne. 

1 2 3 4 5 6 7 8

28 Betydeligt - Ubetydeligt ,898 ,061 ,214 ,076 ,025 ,114 ,044 ,044

25 Betyder en del for mig - 

Betyder intet for mig

,855 ,082 ,092 ,158 ,132 ,008 ,073 ,001

24 Betyder en del for mig - 

Betyder intet for mig

,823 ,059 ,163 -,128 ,232 ,028 ,055 -,112

29 Betydeligt - Ubetydeligt ,643 ,141 ,107 ,300 -,148 ,138 -,009 ,038

30 Væsentligt - Uvæsentligt ,487 ,014 -,007 ,279 ,248 ,180 ,118 -,424

31 Du har smagt på vinen: 

Væsentligt - Uvæsentligt

,092 ,823 -,144 ,138 -,075 ,065 ,125 ,122

32 Du kender mærket: 

Væsentligt - Uvæsentligt

-,004 ,765 -,026 ,213 ,088 ,202 ,255 -,055

36 Mad: Væsentligt - 

Uvæsentligt

,227 ,667 ,282 ,102 ,228 ,168 -,308 ,037

37 Gæster: Væsentligt - 

Uvæsentligt

,224 ,454 ,424 ,187 ,268 -,020 ,003 ,335

35 Væsentligt - Uvæsentligt ,221 ,421 ,316 ,179 ,194 -,393 ,082 ,223

39 Vinens symbolværdi: 

Væsentligt - Uvæsentligt

,345 -,090 ,770 ,051 -,018 ,036 ,116 ,141

38 Bordopdækning: 

Væsentligt - Uvæsentligt

,092 -,021 ,759 -,030 ,030 ,015 ,073 -,116

40 Betyder en del for mig - 

Betyder intet for mig

,052 ,314 ,549 ,328 ,158 ,299 -,077 ,259

26 Betyder en del for mig - 

Betyder intet for mig

,355 ,090 ,422 ,331 ,050 ,324 ,201 ,201

23 Interessant - 

Uinteressant

,342 ,077 -,138 ,760 ,166 ,082 ,123 ,047

27 Betyder en del for mig - 

Betyder intet for mig

-,077 ,354 ,106 ,711 ,291 -,093 ,047 ,110

43 Betydeligt - Ubetydeligt ,062 ,316 ,334 ,624 ,003 ,240 -,253 -,227

41 Betydeligt - Ubetydeligt ,377 ,118 ,188 ,544 ,217 -,097 ,011 ,330

34 Du Kender til druen: 

Væsentligt - Uvæsentligt

,125 ,111 -,043 ,182 ,841 ,065 -,004 ,071

33 Du kender til området: 

Væsentligt - Uvæsentligt

,093 ,037 ,150 ,159 ,828 ,159 ,135 -,031

15 Betyder en del - Betyder 

intet for mig

,066 ,107 ,195 ,175 ,066 ,813 ,093 ,139

14 Væsentligt - Uvæsentligt ,274 ,258 -,035 -,135 ,267 ,695 ,072 ,084

13 Betyder en del - Betyder 

intet for mig

,261 ,013 -,050 ,050 ,169 ,385 ,750 ,049

47 Ofte - Sjældent -,003 ,252 ,395 ,008 ,022 -,103 ,734 -,036

49 Ofte - Sjældent -,057 ,112 ,039 ,116 ,050 ,226 ,029 ,855

 
Component
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26 Bilag 12 – Resultater fra hypotesetest 

Hypotesetest           

H1            

Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,742
a
 ,550 ,545 ,996 ,550 101,6

06 

2 166 ,000 1,593 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      

1 (Constant) 4,391 ,077   57,30

9 

,000      

K1_H1_F

AC1_1 

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

1 

1,002 ,077 ,679 13,04

3 

,000      

K1_H1_F

AC2_1 

REGR 

factor 

score   2 

for analysis 

1 

,442 ,077 ,299 5,752 ,000      
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H2            

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,386
a
 ,149 ,144 1,366 ,149 29,27

3 

1 167 ,000 1,046 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      

1 (Constant) 4,391 ,105   41,78

5 

,000      

K1_H2_F

AC1_1 

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

1 

,570 ,105 ,386 5,410 ,000      

            

H3            

Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,439
a
 ,192 ,188 1,331 ,192 39,78 1 167 ,000 1,056 
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9 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      

1 (Constant) 4,391 ,102   42,88

9 

,000      

K1_H3_F

AC1_1 

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

1 

,648 ,103 ,439 6,308 ,000      

            

H4            

Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,577
a
 ,333 ,329 1,209 ,333 83,36

0 

1 167 ,000 1,219 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      
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1 (Constant) 4,391 ,093   47,19

2 

,000      

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

1 

,852 ,093 ,577 9,130 ,000      

            

            

H5            

Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,373
a
 ,139 ,134 1,374 ,139 27,04

6 

1 167 ,000 ,963 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      

1 (Constant) 4,391 ,106   41,54

7 

,000      

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

1 

,551 ,106 ,373 5,201 ,000      

            

            

H6            
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Model Summary
b
 

Model R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics Durb

in-

Wats

on 

R 

Squa

re 

Chan

ge 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. 

F 

Chan

ge 

  1 ,242
a
 ,058 ,053 1,437 ,058 10,36

3 

1 167 ,002 ,899 

            

Coefficients
a
      

Model Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig.      

B Std. 

Error 

Beta      

1 (Constant) 4,391 ,111   39,72

1 

,000      

REGR 

factor 

score   1 

for analysis 

2 

,357 ,111 ,242 3,219 ,002      

 

27 Bilag 13 – Regressionsanalyse med påvisning af latente faktorer. 

Dette bilag er vedlagt på CD-ROM under bilag 13. 
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28 Bilag 14 – Fordeling af boligtyper på baggrund af postadresse. 

 

Opdelingen mellem A til H kommer fra Conzoom.dk angivelse. 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

 15 20,3 20,3 20,3

A 9 12,2 12,2 32,4

B 6 8,1 8,1 40,5

C 2 2,7 2,7 43,2

D 2 2,7 2,7 45,9

E 4 5,4 5,4 51,4

F 27 36,5 36,5 87,8

G 2 2,7 2,7 90,5

H 7 9,5 9,5 100,0

Total 74 100,0 100,0

Conzoom bokstav

 

Valid


