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Датский дизайн – путь к российскому рынку. 

Исследование культуры и поведения российского потребителя. 

 

Резюме 

В то время как датский дизайн широко известен во многих странах мира, в 

России, согласно различным исследованиям, он по-прежнему остается чем-то 

новым и малоизвестным.  

Поэтому целью данной дипломной работы является анализ и исследование 

культуры и поведения российского потребителя, и каким образом они влияют на 

выбор продукта, и, исходя из этого, можно ли назвать российского потребителя 

постмодерным. Так как в данной работе основной акцент сделан на продукцию 

компании Fritz Hansen, все исследования будут построены в соответствии с этим.  

В дипломной работе проведен анализ поведения потребителей, 

представляющих новый средний и высший классы Москвы и Санкт-Петербурга.  

Теоретическую основу исследования составляют: модель покупательского 

поведения Филиппа Котлера, теория поведения потребителей Владимира 

Ивановича Ильина, а также теории постмодерного маркетинга Стефана Брауна, А. 

Фирата и А. Венкатеша, дополняющие теорию Ильина. Основной акцент в этих 

теориях сделан на исследование мотивации и поведения потребителей, а также, 

какие факторы влияют на поведения потребителя.  

Используя данную теоретическую основу, был проведен интернет-опрос, в 

котором участвовало 15 респондентов в возрасте  от 15 до 65 лет, для того, чтобы 

выяснить насколько российские потребители заинтересованы в датском дизайне и 

что они о нем думают на примере мебели, произведенной компанией Fritz Hansen. 

Данный опрос был проведен при помощи сервера виртуальных исследований 

Virtualexs и послужил основанием для дальнейших серий опросов, которые были 

осуществлены в виде онлайн-интервью с различными представителями 

интерьерных бюро Москвы и Санкт-Петербурга. В заключение, для получения 

дополнительных и более глубоких и более качественных данных было проведено 

интервью с Владимиром Ивановичем Ильином, а также  с представителем компании 

Fritz Hansen в Москве, Верой Ли.    
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Результаты вышеуказанных исследований показали, что, в целом, большинство 

россиян не знакомо с датским дизайном. Несмотря на это, большинство опрошенных 

респондентов считают продукцию компании Fritz Hansen интересной и  

заслуживающей особого внимания. Кроме того, что касается поведения 

потребителя, проживающего в Москве и Санкт-Петербурге, то оно, в определенной 

степени, может быть охарактеризовано, как постмодерное, так как москвичи и 

петербуржцы воспринимают свои покупки достаточно символично, и потребление 

для них – это, чаще всего, самовыражение.   При этом, стоит заметить, что при 

опросе также стало известно, что важнейшими факторами при выборе продукта 

являются, в первую очередь, цена, качество и комфорт.  

Проведенное исследование показало, что несмотря на финансовый кризис, 

царящий в России, российские потребители заинтересованы в датском дизайне и 

готовы принять его. Кроме этого, надо заметить, что для того чтобы проложить путь 

к «черному ящику» потребителя Москвы и Санкт-Петербурга, необходимо провести 

рекламную кампанию для привлечения целевой аудитории, а именно нового 

среднего класса, который на сегодняшний день наименее знаком с датским 

дизайном. Так, данное исследование может стать основой для разработки стратегии 

рекламной кампании.   

В конце данной дипломной работы приводится общая перспектива о 

возможном развитии российского рынка в ближайшие 10 лет, а также даны 

рекомендации для возможного дальнейшего развития темы исследования.    
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KAPITEL 1: INDLEDNING 

1.1 Emnet og dets relevans 

Dette speciale omhandler dansk design og potentialet for kommercialisering af den på det 

russiske møbelmarked. Ideen til emnet opstod i forbindelse med både min store interesse 

for konceptet omkring den skandinaviske minimalisme og funktionalisme, samt inspiration, 

som jeg fik i juni 2008 fra seminaret ”Rusland – muligheder og udfordringer”. Selve 

seminaret ”blev afviklet af Go Global, som er et samarbejde mellem Danmarks Eksportråd, 

Eksport Kredit Fonden, Danida samt Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) 

og Investeringsfonden for Østlandene (IØ)” (rapporteret i ”Go east”, 2009, 2. september). 

Eftersom danske designmøbler i høj grad afspejler de to tendenser, vil det i det følgende 

blive undersøgt nærmere om det er noget for russerne, og om de nogensinde vil acceptere 

det. For at gøre det har jeg brug for at undersøge både den russiske kultur, som sådan, og 

ikke mindst tendenserne for russernes forbrugeradfærd på markedet.  

 

Rusland er verdens største land og samtidig et af verdens attraktive og største 

forbrugsmarkeder. Efter Sovjet Unionens fald er der sket en stor økonomisk udvikling og 

fremskridt i Rusland, og, som følge deraf, har russerne fået flere penge mellem hænderne. 

Det betyder først og fremmest, at der er en stigende interesse for varer af høj kvalitet, og 

det kan være en stor fordel for den danske eksport til Rusland. Ifølge Iben Tjelum, som er 

projektchef i Eksport Kredit Fonden, ”er efterspørgslen efter både vestlige produkter og 

dansk design stigende” (rapporteret i ”Rusland-mulighedernes mekka, 2009, 2. 

september). Ved en nærmere analyse af det russiske marked opdager man, at mange 

udenlandske virksomheder allerede er repræsenterede i Rusland, hvilket formodentligt 

skyldes, at der er en stigende interesse for nye produkter fra forskellige lande og ikke 

mindst fra Danmark. Det understreger også Vera Li fra Fritz Hansens 

repræsentationskontor i Moskva, som siger: ”Det russiske marked ser lovende ud.” 

(Møbel+Interiør branchebladet, 7/20) 

 

For en potentiel eksportvirksomhed spiller forarbejdet en altafgørende rolle for, om deres 

aktivitet på det fremtidige potentielle eksportmarked får videre succes. Som virksomhed 

bør man undersøge grundigt og tage stilling til, hvilken strategi man vil anvende på det 
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marked, man vil eksportere til. I den forbindelse er det vigtigt at være særlig opmærksom 

på det pågældende lands kultur og dens rolle i samfundet. En af de danske virksomheder, 

som allerede er repræsenteret i Rusland, er producenten af eksklusive danske 

designmøbler Fritz Hansen, som åbnede sit repræsentationskontor i Moskva i marts 2008. 

Det er både meget interessant og relevant at følge virksomhedens udvikling i Rusland, 

samt dansk designs fremtid i et land med mange investeringsmuligheder, og som er et nyt 

og stadig ukendt marked for danskerne både økonomisk og kulturelt. Dette er bl.a. en af 

grundene til, at jeg vil fokusere på netop denne virksomhed. 

 

En anden god grund til at skrive om det ovennævnte emne er, at der ikke er skrevet ret 

meget om det og om det store potentiale på det russiske marked, vedrørende dansk 

design.  

1.2 Afgrænsning 

 I mit speciale vil jeg undersøge ”dansk design” og de danske designmøbler, der er 

repræsenteret af Fritz Hansen på det russiske marked. I dag producerer Fritz Hansen en 

betydelig del af klassiske danske designmøbler, blandt andet de kendte ”Svanen” og 

”Ægget” og mange flere møbler af luksus design og kvalitet. Da Fritz Hansen er en af de få 

producenter af danske designmøbler, som er repræsenteret i Rusland, vil jeg derfor lægge 

stor vægt på denne virksomhed i min analyse.  

 

Det er klart, at dansk design og dens muligheder på det russiske marked er et ret bredt 

emne, derfor vil jeg begrænse min undersøgelse til Ruslands to største byer, nemlig 

Moskva og Skt. Petersborg. Grunden til, at jeg valgte de to byer er, fordi Ruslands nye 

middel- og overklasse er bredt repræsenteret netop her, og det et typisk dem, der 

formodes at udvise stor interesse for dyre designprodukter. Derfor henviser begrebet ”den 

russiske forbruger” i denne opgave til repræsentanterne af den af nye middel- og 

overklasse.  

 

Hvad angår den tidsmæssige afgrænsning, så vil undersøgelsen dække perioden lige efter 

Sovjet Unionens fald til og med 2010, en periode, hvor den nye postsovjetiske tankegang 

er blevet dannet samt en periode, hvor Ruslands økonomiske vækst tog til, hvilket ”har ført 
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til en betydelig forbedring i befolkningens levestandard” (rapporetret fra ”Landefakta 

Rusland” præsenteret af Udenrigsministeriet).    

 

Begreberne ”modernisme” og ”postmodernisme”, som er centrale i denne opgave skal 

udelukkende forstås i forbindelse med marketing, dvs. hvilken indflydelse 

postmodernismen har på det russiske samfund generelt.  

 

Til sidst vil jeg påpege, at en del af de anvendte materialer er på russisk og engelsk, og 

jeg har valgt at gengive begreber og citater på originalsproget, for ikke at miste den 

oprindelige betydning, som en oversættelse eventuelt vil kunne medføre.  

1.3 Formål og problemformulering  

Som det fremgår af det første afsnit af indledningen kan der argumenteres for, at når det 

kommer til køb af møbler, tøj og andre varer, er præferencerne ofte er kulturelt betingede. 

Derfor vil jeg gerne undersøge og vurdere, hvordan danske designmøbler vil blive 

modtaget i en fremmed kultur, og hvordan danske designmøbler bedst kan markedsføres i 

Rusland. Ifølge den elektroniske magasin ”Dansk Møbel Design” 

(www.danskmoebeldesign.dk), ”kender russerne ikke historien bag ”Ægget” og ”Svanen”, 

og den historie viser de rige russere i stigende grad interesse for”. Jeg har derfor valgt at 

foretage en forbrugerundersøgelse i Moskva og Skt. Petersborg, og få en indsigt i 

russernes umiddelbare indtryk af danske designmøbler, og i hvor høj grad kulturen og de 

kulturelle værdier påvirker russernes præferencer ved produktvalg.  

 

Specialets hovedformål er derfor at undersøge, hvilken rolle spiller kulturen og den 

kulturelle baggrund i Rusland i forhold til produktvalg. Derudover vil jeg undersøge, om 

den russiske forbruger kan karakteriseres som en ”postmodernistisk forbruger”.  

 

Specialets problemformulering lyder således: 

• Hvilke faktorer spiller den vigtigste rolle ved produktvalg for den 

moderne russiske forbruger? 

• Hvilken rolle spiller kulturen og den kulturelle baggrund i Rusland i 

forhold til produktvalg? 
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• Kan den russiske forbruger karakteriseres som en ”postmodernistisk 

forbruger”? Hvis ja, hvorfor og hvis nej, hvorfor ikke? 

Svar på disse spørgsmål formodes at give en forklaring på, hvorledes den russiske kultur 

og mentalitet Har udviklet sig siden den sovjetiske tankegang, og hvor stor potentialet er 

for, at dansk design bliver populær i Rusland.   

I dette speciale vil jeg undersøge muligheder og perspektiver for at markedsføre danske 

designmøbler i Moskva og Skt. Petersborg, og samtidig analysere det russiske marked og 

de russiske forbrugeres mentalitet med henblik på om de er klar til at modtage de 

minimalistiske og funktionalistiske designmøbler fra Danmark. For at gøre det, vil jeg 

bruge min viden fra interkulturel kommunikation og samfundsanalyse, som et fagligt 

udgangspunkt, der giver de nødvendige værktøjer, for at gennemføre min undersøgelse. 

 

Specialets 2. kapitel præsenterer, hvordan de forskellige teoretikere beskriver de vigtigste 

begreber fra min problemformulering, som: ”postmodernisme” og ”kulturens rolle ved 

produktvalg” samt forskellige faktorer, som kan påvirke forbrugernes valg.  I 3. kapitel af 

mit speciale anvendes de udvalgte teorier i praksis og overføres på problemstillingerne i 

problemformuleringen 

1.4 Hypotese 

Inden jeg præsenterer min hypotese vil jeg først gerne påpege, at jeg selv har boet i 

Moskva i næsten 7 år, og har en halv-russisk baggrund og mener, at jeg som følge deraf 

har en god forståelse for russernes kultur og forbrugeradfærd. Det formodes hermed, at 

russerne, som tilhører den nye middel- og overklasse er på vej til at acceptere dansk 

design, som en ny måde at udtrykke sig på i samfundet. Jeg mener også, at det netop er 

denne gruppe, der sandsynligvis kommer til at efterligne den vestlige, postmoderne, model 

for forbrugeradfærd og starter derved en ny postmoderne periode inden for marketing i 

Rusland. Derfor med udgangspunkt i de ovenstående påstande og antagelser lyder min 

hypotese således: trods negative konsekvenser af den økonomiske krise i Rusland, 

er den russiske forbruger på vej til at acceptere danske designprincipper. 
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 1.5 Undersøgelsens metodiske tilgang  

I dette kapitel vil jeg redegøre for de metoder, som jeg har benyttet mig af ved 

udarbejdelse af dette speciale. 

For at svare på problemformuleringen skal vi benytte os af metoder, der kan give den mest 

optimale og dybdegående gennemgang af specialets formål og problemstilling. Den 

metodiske tilgang af denne undersøgelse vil derfor blive baseret på en kombineret 

metode. 

Under ”kombineret metode” forstås en kombination af den kvantitative og den kvalitative 

metode. Undersøgelsen vil være bygget på en kombination af en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse med kvalitative interviews. De kvalitative interviews vil 

supplere spørgeskemaundersøgelsers resultater med uddybende forklaringer.  

 

Formålet med at kombinere kvalitative undersøgelser med kvantitative er, at det er den 

mest optimale repræsentation af statistisk signifikante data, samt deraf opstiller en model 

af de kulturelle forbrugsvaner for det pågældende region. Kvantitative data vil hjælpe med 

at finde og rekruttere deltagere til kvalitative undersøgelser, som vil bestå af observation, 

interviews samt fokusinterviews. Metodekritik vil blive præsenteret senere i opgaven. 

 

Specialet vil generelt blive bygget på den deduktive metode, hvilket betyder, at der 

primært tages udgangspunkt i nogle teorier. Min undersøgelse vil være baseret på 

forbrugeradfærdsteorien samt teorien om postmodernisme. På baggrund af disse har jeg 

opstillet hypoteser, der enten bliver bekræftet eller afkræftet ved observation, analyse og 

fortolkning (jf. Figur 1) 
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Theory 

 

    Empirical Data 

Figur 1.  Deduktion (Kilde: Rasmussen, E. S, 2006:50) 

 

Specialets metodiske fremgangsmåde samt undersøgelsesmetoder bliver behandlet i 

kapitel 3. 

1.6 Undersøgelsens teoretiske tilgang  

I dette afsnit præsenteres undersøgelsens teoretiske referenceramme. Valget faldt på 

netop disse teorier, fordi de vurderes tilstrækkeligt anvendelige ved de empiriske 

undersøgelser og analyser samt fordi de forventes at afdække tendenserne til at fortolke 

forbrugeradfærd på det russiske marked bedst muligt.  Undersøgelsens bærende teorier 

er: F. Kotlers markedsføringsteori og Ilyins teori om forbrugeradfærd, som dertil bliver 

suppleret med Browns og Firat og Venkateshs teorier.  

1.6.1 Kotlers markedsføringsteori 

I mit speciale har jeg valgt at benytte Kotler og hans teori, for han anses for at være 

repræsentant for den moderne marketing. Kotlers markedsføringsteori illustrerer, hvilke 

faktorer spiller den vigtigste rolle hos forbrugeren ved produktvalg. Teorien fremhæver 4 

hovedfaktorer, der påvirker forbrugeradfærd. Her vil jeg sætte stor fokus på kapitel 5 af 

Kotlers bog Marketing Essentials, hvor han beskriver forbrugeradfærdsmodellen. Ifølge 

Kotler er det væsentligt først at afgøre, hvad spiller den vigtigste rolle ved produktvalget og 

hvordan forbrugere reagerer på sådan kaldt marketing-mixet(stimuli), som er baseret på 

1. Assumptions 

(models and theories) 

2. Consequences 

(Hypotheses) 

4. Summation of 

Observations 

3. Experience 

(knowledge) 
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de 4 P’er: product, price, place og promotion.(produkt, pris, sted og promovering).  Figur 2 

illustrerer klart, at marketing-mixet først kommer ind i forbrugernes bevidsthed, eller en 

såkaldt ”sort æske”, og derfor vækker deres opmærksomhed, der efterfølgende fører til et 

bestemt valg.  

 

 

Figur 2. Simpel model af forbrugeradfærd (Kotler, 1984:108) 

 Teorien, såvel som forbrugeradfærdsmodellen vil blive behandlet mere detaljeret i Kapitel 

2, afsnit 2.1. 

1.6.2 Ilyins forbrugeradfærdsteori  

Ilyins forbrugeradfærdsteori kan anvendes til analyse af ændringer i 

forbrugeradfærdstendenser som følge af postmodernismen, samt hvilken rolle kulturen 

spiller i forbindelse med produktvalg. Ilyin sætter i sin bog ”Forbrugeradfærd” fokus på 

postmoderne forbrugeradfærd. Han mener, at Rusland nu er kommet ind i en 

”postmoderne realitet”. Ifølge Ilyin bliver forbrugernes valg i højere grad påvirket af sociale 

værdier i en postmoderne verden, hvilket betyder, at grænserne mellem kultur og 

subkultur formindskes. I dag er det den kulturelle pluralisme, der repræsenterer 

postmodernismen. (Ilyin, 1998: 2.3). Han mener også, at menneskets adfærd på markedet 

er generelt den vigtigste analysegenstand for forbrugeradfærdsteori.  

 

Forskellen på modernisme og postmodernisme, samt Ilyins forbrugeradfærdsteori vil blive 

uddybet i Kapitel 2, afsnit 2.2.   

1.6.3. Teorien om Postmoderne Marketing 

I mit speciale har jeg vurderet, at det er nødvendigt at supplere Ilyins teori med andre for 

at danne fyldestgørende grundlag for det videre empiriske arbejde. De supplerende teorier 

er den irske marketingprofessor Stephen Browns samt A. Firat og Alladi Venkatesh’s teorier 

om postmoderne marketing. Selv om der er udgivet et betydeligt antal af videnskabelige 

 

Buyer’s 

black box 

 

Buyer’s 

responses 

 

Marketing and 

other stimuli 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 12 

artikler, som afspejler dette emne i internationale tidsskrifter (som f. eks. International Journal 

of Research in Marketing), er antallet af teoretikere, som behandler emnet dybdegående, 

begrænset.  

 

I sin teori diskuterer Brown forskellige syn på postmodernismen. Han mener, at viden om 

postmodernismen kan give et godt indblik i nogle af de vigtigste ændringer, der er sket 

inden for marketing området i det seneste årtier. Viden besvarer ikke alle 

marketingspørgsmål, og han understreger hermed, at”postmodernism is not a solution to 

all of marketing´s apparent ills, it brings costs as well as benefits.” (Brown, 1995: 23). Han 

diskuterer forskellige syn på postmodernismen primært ud fra den teoretiske synsvinkel. 

Derfor har jeg også valgt at supplere ham med de postmoderne teoretikeres synsvinkel, 

Firat og Venkatesh, som beskriver postmodernismens praktiske implikationer. Kun nogle 

af de vigtigste tendenser af postmodernisme og postmoderne marketing bliver nævnt ved 

implementering af Browns og Firat og Venkateshs teorier i Kapitel 2, afsnit 2.3, eftersom 

de ikke er primære teorier i undersøgelsen.  

1.7 Den empiriske undersøgelse 

Som det allerede er blevet nævnt, vil jeg bruge de overnævnte teorier for at støtte min 

empiriske analyse. 

 

 For at eftervise den opstillede hypotese, vil jeg anvende kvalitative data, dvs. mit empiri vil 

bestå af forskellige interviews, både fra Danmark og Rusland, samt aktuelle artikler, 

skrevet om undersøgelsens fokusemne både i Danmark og i Rusland. Artiklerne stammer i 

høg grad fra det danske livsstilsmagasin ”Møbel og Interiør”, det russiske magasin ”World 

of Design” samt andre blade såvel danske, som russiske. Jeg vil interviewe nogle 

personer, der er ansvarlige for salg og eksport af danske møbler i og til udlandet. Samtidig 

vil jeg interviewe relevante personer i Rusland. På grund af tidspres, vil den største del af 

interviewene foregå online via forskellige russiske møbelfora, et online spørgeskema og 

via e-mail. Respondenter vil blive præsenteret for billeder af udvalgte designmøbler til 

opholds- og eventuelt spisestue, som potentielt introduceres på det russiske 

møbelmarked. Metoden til interviewet bliver taget fra, Steinar Kvales bog, ”Interview. En 

introduktion til det kvalitative forskningsinterview”.  
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Analysen vil desuden indeholde information fra Danmarks Eksportråd via 

Udenrigsministeriets hjemmeside, Fritz Hansen på baggrund af et interview med deres 

repræsentant i Rusland, Vera Li samt diverse hjemmesider, der omhandler dansk design 

og dens eksport.  

 

I afhandlingen vil der således indgå henholdsvis primær og sekundær empiri, hvor den 

primære empiri vil være indsamlet fra interviews og sekundær empiri vil blive taget f.eks. 

fra en markedsprofil fra Dansk Eksportråd. Datasamlingen vil primært være baseret på 

egne interviews, som primærkilde, samt diverse andre kilder, som media og internet. 

1.8 Afrapportering/Processen 

Forud for denne afhandling ligger syv måneders arbejde med postmoderne marketing og 

samfunds- og kulturanalyse. Specialearbejdet består af både skrive-, læse- og 

analysefaser, hvorfra den største del af processen og resultaterne bliver rapporteret i 

relevante afhandlingskapitler. Strukturen til specialitet er blevet udarbejdet gradvis i 

læringsprocessen, som specialet i sig selv præsenterer. Undersøgelsesprocessen var 

meget interessant og lærerig, da jeg selv er meget interesseret i dansk design og 

minimalisme samt altid har undret mig, hvorvidt de russiske forbrugere vil finde den 

interessant.    

1.9 Specialets struktur 

Specialet er delt op i fire sektioner: indledning, en teoretisk del, en empirisk del og 

konklusion. 

 

I indledningen er der redegjort for, hvad specialet handler om, hvorfor det er relevant i en 

forretningsmæssig kontekst, og hvilke problemstillinger det har. Derudover kommer der en 

kort præsentation af teorier, metoder og empiri, som jeg kommer til at anvende i analysen.  

 

I det teoretiske afsnit behandles de teorier, som vil være relevante for problemstillingen.  

Disse teorier præsenterer de budskaber, som vil hjælpe mig med at analysere, fortolke og 

perspektivere de empiriske data til en uddybet forståelse for dansk designs 

kommercialisering i Rusland.  
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I metodeafsnittet beskrives de metodiske redskaber, som benyttes for at kunne undersøge 

problemfeltet. Her præsenteres undersøgelsens faglige metoder og empiri.  

 

I analyse- og diskussionsafsnittet behandles og analyseres specialets problemstilling ved 

brug af forskellige spørgeskemaanalyser samt interviews med relevante, identificerede 

personer. Afsnittet bliver bygget på resultater af spørgeskemaundersøgelsen, interviews 

med forskellige relevante fagpersoner samt forskellige analyser baseret på undersøgelser 

af artikler, blade og møbelmarkedsgennemgang. Derfor forekommer i dette afsnit også 

sammenligning og sammenfatning af forskellige resultater samt delkonklusioner.   

 

Kapitel 4 præsenterer specialets konklusion, hvor svaret til problemformuleringen 

opsummeres, og hypotesen enten bekræftes eller afkræftes. Kapitlet opsummerer de 

vigtigste resultater på baggrund af de indsamlede og analyserede data, samt vurderer og 

argumenterer for det endelige resultat.  

Perspektiveringsafsnit gennemgår en række problemstillinger i forhold til fremtidsudsigter 

og betydning for dansk designs fremtid i Rusland.  

Specialets struktur er illustreret på den næste side: 
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KAPITEL 2 – TEORI 

2.1. Indledning  

I dette kapitel vil der blive redegjort for de teorier, som jeg har valgt at anvende i dette 

arbejde. Inden jeg begynder at beskrive og redegøre for den valgte teori, vil jeg først og 

fremmest præsentere den grundlæggende teori for marketing, nemlig Kotlers 

markedsføringsteori. Efter at have beskrevet den, vil jeg introducere hovedpunkterne i 

Ilyins teori. Da Ilyins teori ikke behandler postmodernisme fyldestgørende for dette 

arbejde, vil jeg også inddrage to supplerende teoretikere, som har behandlet 

postmodernisme i deres arbejde. Det er Stephen Brown med sin postmoderne marketing 

teori, samt Firat og Venkatesh. Figur 3 viser en simplificeret opstilling af de benyttede 

teorier og hvordan de benyttes som supplement til de analyserede områder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Undersøgelsens teorier 

 

Efter at jeg er færdig med min teoretiske redegørelse, vil jeg komme med teorikritik for de 

anvendte teorier. 
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2.2 Kotlers markedsføringsteori  

I dette afsnit vil jeg uddybe Kotlers forbrugeradfærdsteori, og til dette vil jeg benytte Kotlers 

forbrugeradfærdsmodel, som er et godt eksempel på forbrugernes adfærdsmønster. Ifølge 

Kotler indeholder marketing-mixet 4 elementer: ”product, price, place, and promotion”, 

hvorimod andre faktorer for salg skabes ud fra det økonomiske, tekniske, politiske og 

kulturelle miljø (Kotler, 1996:145). Næste kategori er den såkaldte ”sorte æske”, hvor 

forbrugeren analyserer sit forestående valg. Denne kategori er meget vigtigt for min 

analyse, idet den illustrerer, hvor vi kan se den kulturelle og økonomiske indflydelse for det 

fremtidige valg af produktet. Hvad er det, forbrugeren plejer at overveje før sit valg, og 

hvilke faktorer spiller de vigtigste roller? Svaret på disse spørgsmål vil samtidig afspejle 

svaret fra min problemformulering, og derfor er det meget vigtigt at inddrage Kotlers teori i 

den praktiske analyse i kapitel 4.  Næste kategori omfatter forbrugernes reaktion, og det 

inkluderer produktvalg, mærkevalg etc. Denne kategori vil kun i mindre omfang behandles 

i denne opgave, fordi opgavens hovedinteresse er at undersøge, hvilke faktorer spiller den 

vigtigste rolle ved produktvalget, og hvordan forbrugere kommer til deres endelige 

beslutning.  Figur 4 viser hermed en lineær model af Kotlers teori” 

 

 

FIGUR 4. Detaljeret Model for forbrugeradfærd (Kotler, 1984:109)  

 

Når vi tager forbrugernes ”sorte æske” i betragtning, så består den ifølge Kotler af to 

komponenter: forbrugernes karakteristik og beslutningsproces (Kotler, 1996:146): 

 

1) Forbrugernes karakteristik: 

De kulturelle, sociale og psykologiske faktorer påvirker forbrugeradfærden særdeles 

målbart. Når vi taler om forbrugernes karakteristik, mener vi først og fremmest de kulturelle 

og sociale faktorer. Kulturen har en stor indflydelse på, hvordan en repræsentant af en 
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bestemt kultur vil reagere på det pågældende produkt. Det er noget, man får helt fra 

fødslen, dvs. når et barn vokser op, tilegner det sig bestemte kulturelle værdier, som er 

acceptable i samfundet. De kulturelle faktorer inkluderer følgende begreber: kultur, 

subkultur, og social status. Hvad angår de sociale faktorer, består de af de følgende 

referencegrupper, som har en stor indflydelse på forbrugeradfærd: familie, venner, naboer, 

kolleger, etc.(Kotler, 1996:149-153). Familien er den vigtigste referencegruppe i 

samfundet.    

 

De næste faktorer, der også spiller en væsentlige rolle er de private faktorer, som alder, 

livsrytme uddannelse, job, livsstil og andre. Nogle af spørgsmålene fra den empiriske del 

af mit arbejde vil indeholde disse faktorer for at danne et mere realistisk indtryk af 

situationen på det russiske marked ud fra forbrugerens vinkel. 

 

Til sidst, hvis man tager på de psykologiske faktorer, bliver den potentielle forbruger 

påvirket af 4 af dem (Kotler, 1996:159-163): 

• Motivation 

• Perception 

• Indlæring 

• Tro og holdninger 

Det er helt afgørende, at produktet ikke kan være interessant for forbruger uden nogen 

motivation.  

 

Næste trin i den ”sorte æske”, som også er aktuel for min analyse er forbrugernes 

beslutningsproces. Ifølge Kotler, er der 5 etaper, som forbrugeren gennemgår i 

beslutningsprocessen (Kotler, 1996:166). De er præsenteret i figur 5.  

 

 

FIGUR 5: The Buyer Decision Process (Kotler, 1984:125) 
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Modellen kan dog ikke bruges i alle tilfælde, idet man f.eks. ved køb af dagligvarer 

udelader nogle af etaperne. Det sker, når forbrugeren skal købe noget, som man ikke 

behøver at søge og vurdere, fordi forbrugeren kender varen.   

 

I det følgende vil jeg kigge nærmere på, hvordan alle disse etaper forgår. Kotler mener, at 

problembevidsthed kan være fremkaldt af både indre og ydre stimuli. (Kotler, 1996:167). 

De mest udbredte indre stimuli hos mennesket er sult, tørst og sex. Hvad angår ydre 

stimuli, så kan det være fremkaldt af forskellige faktorer, som reklame, TV program, samt 

ud fra de forskellige krav, der opstår fra det omkringliggende miljø, som venner, familien 

og endda arbejdspladsen repræsenterer.  

 

Informationsøgning kan være både nødvendig og unødvendig. Det kommer an på, om 

man har adgang til varen eller ej, og om man skal overveje kvalitet, pris, mærke etc. I 

søgningsprocessen er det meget udbredt og effektivt at henvende sig først og fremmest til 

sin familie, som primær kilde, og så vil man også bruge kommercielle kilder, som reklame, 

sælgere, udstillinger. Media og det omkringliggende miljø påvirker også i høj grad 

forbrugerens beslutningsproces.  Derfor er det meget vigtigt for en virksomhed, der 

interesserer sig for eksport, at sikre, at forbrugeren kender varen og inkluderer den i listen 

over de varer, som forbrugeren kommer til at overveje for sit køb. Men det er et spørgsmål 

om marketingstrategi, som virksomhed skal overveje at bruge i det specifikke tilfælde. Da 

opgaven handler om forbrugeres adfærd i forhold til vare, vil jeg undlade at komme 

nærmere ind på marketings strategi, da det er udenfor opgavens omfang. 

 

Når forbrugeren har den endelige liste over varer, kommer han/hun til at overveje sit køb 

og vurdere de udvalgte varer, med udgangspunkt i kvalitet, mærke, og andre 

specifikationer. Men før den endelige beslutning kan træffes, kommer forbrugeren til at stå 

foran andre faktorer, som kan stå i vejen for købsbeslutningen og muligvis også ændre 

den.  Disse faktorer er andres opfattelse af produktet og forskellige uforudsete faktorer.   

 

Hvad angår den sidste etape – købsreaktion, er den også meget vigtig, fordi det er 

forbrugeren og hans handlinger, som kommer til at afgøre varens kommercielle succes på 

markedet.  Derfor er det vigtigt at sikre, at forbrugeren har gode erfaringer med den købte 

vare, så den kan anbefales videre.   
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2.3 Ilyins forbrugeradfærdsteori  

I dette afsnit vil jeg præsentere Ilyins forbrugeradfærdsteori, og beskrive teoriens 

hovedelementer. Inden jeg starter med min præsentation af Ilyins teori om 

forbrugeradfærd vil jeg først og fremmest forklare, hvad ”forbrugeradfærd” indebærer, som 

teoretisk område og hvornår det først blev anvendt.  

Ifølge Ilyin, blev forbrugeradfærd præsenteret i 50’erne i USA, hvorimod man i Europa 

allerede var opmærksom på betydningen af forbrugeradfærd i 30’erne. (Ilyin, 1998:1.1) T. 

Veblen, M. Weber, G. Zimmel og K. Marks, var nogle af de centrale figurer inden for denne 

tankegang. (Ilyin, 1998:1.1) Tidligere fokuserede man på forbrugerkrav, som en del af 

forbrugernes identitet, men ikke noget, som blev formet eller påvirket af samfundet. Men i 

80’erne begyndte man på at behandle forbrugeradfærd, som noget, som er påvirket af 

både kultur og samfund, dvs. at det største fokus blev rettet mod sociale og kulturelle 

værdier.     

 

Ifølge Ilyin er mennesket objekt for forbrugeradfærd, mens selve forbruget er en 

symbolproduktion (Ilyin, 1998:2.3). Subjekt for forbrugeradfærd udgøres af personens 

adfærd på markedet, som slutforbruger (Ilyin,1998: 2.4).  

 

I sin bog Forbrugeradfærd opererer Ilyin ligeledes med modernisme og postmodernisme, 

som faktorer, der spiller en væsentlig rolle for forbrugeradfærd i det enkelte land. I den 

nedenstående Tabel 1 ses forskellen på den modernistiske tankegang i forhold til den 

postmodernistiske for at anskueliggøre de vigtigste elementer af begge æraer. (Ilyin, 

1998:3.7):  

Tabel 1. Modernismens og Postmodernismens Verden 

Модернизм Постмодернизм 

Однолинейность, 
одновариантность развития мира. Многовариантность развития мира. 

Иерархия культур с выделением 
эталонных. Стремление к 
культурной универсализации, 
ассимиляции и т.д. 

Равноценность культур, сомнение в 
превосходстве культур, считавшихся 
эталонными. Идея культурного 
плюрализма как основы общества. 

Вера в светлое будущее, 
безусловный оптимизм. 

Сомнение в том, что завтра будет лучше, 
чем сегодня, опасения, предсказания 
конца света, истории и т.д. 

Безоговорочная вера в прогресс 

Отрицание прогресса, особенно 
морального. Скептическое отношение к 
долгосрочным последствиям научно-
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технического прогресса. 

Вера в познаваемость мира, во 
всесилие науки. 

Сомнение в возможностях естественных 
и общественных наук, резкое сужение 
круга их функций. 

Доверие государству как руке 
прогресса, опирающейся на 
достижения науки. 

Недоверие к государству, отказ ему в 
праве вторгаться во многие сферы жизни 
общества, стремление к 
разгосударствлению общества. 

Идея единой культуры общества Идея фрагментарности культуры 

Массовое производство 
одинаковых вещей 

Переход от массового производства к 
гибким и замещение массового рынка 
микрорынками, рыночными нишами 

Производство - базис общества 
Общество постмодерна - это общество 
потребления 

Основа экономики - 
национальный рынок 

Формирование глобального рынка, 
охватывающего весь мир. В этих 
условиях производство, рассчитанное на 
узкий круг потребителей, специфический 
и даже экстравагантный вкус, может 
быть массовым, дешевым и 
прибыльным. 

Каждая страна - это особая 
культурная реальность. Чтобы 
познакомиться даже с 
отдельными ее частями, надо 
отправиться в путешествие. 

Возникновение гиперреальности. По 
всему миру возникают участки иной 
культурной реальности. Например, 
"Дисней-ленды", "Макдональдсы", 
китайские, французские, итальянские и 
т.п. рестораны. 

Потребление - это прежде всего 
инструментальная деятельность, 
направленная на удовлетворение 
природных потребностей 
человека 

В обществе постмодерна потребление - 
это прежде всего потребление символов, 
а не инструментальная деятельность 

 

Ilyin postuler, at modernismens æra stod for masseproduktion af ensartede varer. Han 

mener videre, at nutidens Rusland befinder sig i begyndelsen af postmodernismens æra 

(Ilyin, 1998: 3.6), dvs. at grænserne mellem kulturen og subkulturen er flydende og mange 

gange blandede sammen.  I dag er det ikke længere skamfuldt at være anderledes - det er 

netop denne tankegang, som jeg vil tage udgangspunkt i mit arbejde, dvs. at der er en stor 

forskel på det postmoderne samfund i forhold til det moderne. I afsnittet 2.3 vil begreberne 

”postmodernisme” og ”den postmoderne forbruger” blive behandlet nærmere, efter som 

Ilyins bog mangler at give et dybdegående indblik i de ovennævnte begreber.  

I sin teori fokuserer Ilyin i særdeleshed på kultur, som en af de vigtigste faktorer for 

forbrugeradfærd. Kulturfænomenet bliver behandlet i kapitel 4 af Ilyins bog, og handler om 

kulturen og dens mekanismer. Der er rigtig mange forskellige kilder, der behandler kultur 

og kulturfænomenet samt definerer det, men jeg har valgt at bruge Det nye danske 
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VÆRDI NORMER SPROG SANKTIONER 

1. Forbrugerpris 

 

2. Udvekslingspris  

 

1. Ret 

2. Moral 

3. Traditioner 

4. Religion 

5. Mode 

 

KULTUR 

leksikon, idet dens definition står tættest til opgavens formål. Derfor, ifølge Dansk leksikon 

(http://www.leksikon.org), er kultur ”en sammensat helhed af skikke og opfattelser, som et 

menneske tilegner sig som medlem af et samfund”. Det betyder, at forbrugerens kultur og 

dens definerede rammer, kan i sidste ende spille en afgørende rolle i forbindelse med 

produktvalg. Det er forbrugers kultur, der regulerer forbrugeradfærd. Ilyin skelner i sin teori 

mellem kultur og subkultur. Ifølge Ilyin, er kultur «совокупность устойчивых форм 

социального взаимодействия, закрепленных в нормах и ценностях, средствах 

коммуникации, часто передаваемых от поколения к поколению» (Ilyin, 1998:4.1), 

mens subkultur er «подсистема культуры, включающая в себя совокупность 

устойчивых специфических форм взаимодействия, присущих какой-либо 

социальной группе, слою» (Ilyin, 1998: 4.1). Ilyin mener, at kulturens struktur er meget 

kompleks, hvilket belyses i den nedenstående figur 6. 

 

 

FIGUR 6: Kulturens struktur 

 

Ifølge Ilyin, har kulturen også sin mekanisme, og denne mekanisme har tre elementer:  

a) socialisering, dvs. tilpasning til en kultur, b) interiorisation, dvs. assimilation af den ydre 

kulturs normer med individets indre normer og c) ”resocialisering”, dvs. tilpasning til en 

fremmed kultur. Kulturens tre mekanismer er meget vigtige for beskrivelsen af 

forbrugerens adfærd og bliver derfor analyseret i specialets empiriske del under fortolkning 

af resultater.  

 

1. Positive 

2. Negative 
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Socialisering inkluderer både tilpasning til kulturens normer, værdier og sprog, og hvilket 

betyder, at når man handler i overensstemmelse med kulturens normer, er man accepteret 

i det pågældende samfund. Socialiseringen har nogle primære virkemåder, og det er som 

regel dem, personen er mest knyttet til. I begyndelsen er det forældre og søskende, 

senere venner og selve samfundet. Socialisering er den første proces, som menneske går 

igennem efter de bliver født, da det hjælper dem til at føle sig et medlem af det bestemte 

gruppering.  Man kan også sige, at samfundets kultur gennem socialisering overdrages fra 

en generation til den anden. Medierne spiller også en afgørende rolle for samfundets 

socialisering, da de kan skabe en bestemt verdensopfattelse. Derfor kan man godt antage, 

at i det nuværende samfund har massemedier en stor indflydelse på menneskets normer 

og prioriteter. Hertil tillægges markedsføring i massemedierne en særdeles stor rolle.  

 

Hvad angår den næste mekanisme, interiorisation, er det en proces, hvor kulturbæreren 

har tilegnet sig kulturens bestemte forbrugeradfærdsmodel, og agerer ud fra den, dvs. at 

man ud fra de forskellige udbredte modeller vælger den, som passer sine egne indre 

normer.  For eksempel, hvis man tilhører landets overklasse, starter man ved 

interiorisation at tilegne sig overklassens normer ved at vælge en af de udbredte 

forbrugeradfærdsmodeller blandt sin egen klasse.  

 

Den tredje mekanisme, som betegnes resocialisering, er af de tre beskrevne mekanismer 

den, som jeg vil fokusere mest på i min opgave, eftersom jeg vil diskutere ”dansk” design 

frem for ”russisk”. Resocialisering er den proces, som købere gennemgår ved deres 

forbrug, dvs. at det kan ofte være nødvendig at acceptere en andet kulturs rammer før de 

beslutter at vælge et bestemt produkt. Det betyder i praksis for eksempel, at man ved køb 

af danske design møbler skal være villig at acceptere den minimalistiske stil, som er en del 

af de danske designprincipper og som endnu ikke er så populær i Rusland. Det er ønsket 

igennem dette arbejde at kunne afklare, om russerne vil kunne acceptere nogle rammer, 

som oprindeligt tilhører en fremmed kultur, og om de ydermere er klar til at acceptere 

noget nyt i det russiske samfund og dets tankegang.  

 

Et af de vigtigste kapitler fra Ilyins teori er kapitel 5, som handler om status og position i 

samfundet. Det er meget vigtigt i forhold til mit emne, da jeg, som nævnt i min 
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afgrænsning, vil tage udgangspunkt i repræsentanter fra Ruslands nye middel- og 

overklasse. I Rusland spiller status og position en særdeles vigtig rolle i samfundet. (Ilyin, 

1998: 5.1). Ifølge Ilyin, «статус-это комплекс прав, обязанностей, социальных 

ожиданий, присущих данной, статусной позиции» (Ilyin, 1998: 5.1).  Alle mennesker 

har både forpligtelser og rettigheder, og de hænger tæt sammen med, hvilken rolle man 

har i samfundet. Forbrugeradfærdsfænomen består af forskellige roller: 

 

• Initiativtagerrollen (hvilket behov eksisterer før køb) 

• Faktorrollen (hvilket faktorer spiller rolle ved køb)  

• Forbrugerrollen (selve købet) 

• Brugerrollen (aktion efter køb) 

 

Her er det væsentligt at påpege, at der eksisterer forskellige behov hos forbrugere for køb 

af en vare frem for en anden, dvs. at de har brug for at opnå forskellige mål. Disse behov 

deles i tre underkategorier: et bevidst behov, individets behov og status behov. Jeg vil 

komme til at analysere statusbehov, da bevidst behov og individets behov dækker ikke 

over kategorier, som design. 

En af de vigtigste ideer i Ilyins teori er forbruget, som tekst (Ilyin, 1998:8.1). ”Hvem er 

jeg?” er et af det vigtigste spørgsmål, og svaret på dette kan stort set altid identificere 

menneskets rolle i samfundet. Det er et meget vigtigt aspekt i mit speciale, da jeg kommer 

til at bruge det, som en af begrundelserne for forbrugeradfærd i Rusland.  Dvs. at det er 

meget vigtig at være bevidst om, hvilket budskab man udsender ved køb af forskellige 

varer, dvs. om man prøver at vise sin status, position eller rolle i samfundet. De produkter, 

som der er tale om i mit tilfælde, anses for værende tegn på at vise andre end forbrugeren 

”hvem personen er”.  

 

Det sidste men ikke mindst vigtigste aspekt af Ilyins teori er det demonstrative forbrug. 

Ilyin mener, at «демонстративное потребление – это « использование потребления 

для доказательства обладания богатством», или потребление, «как средство 

поддержания репутации» (Ilyin, 1998: 12.1). Det er åbenlyst, at mange rige russere godt 

kan lide at vise deres status og penge via nogle dyre varer, som biler, villaer, diamanter 

etc. Derfor vil jeg også komme til at bruge det fænomen i min analyse af 

interviewresultater i nogle af de efterfølgende afsnit.  Ifølge Ilyin, er villa, bil og rejser til 
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udlandet nogle af de vigtigste indikatorer på menneskets status ifølge russisk mønster. Det 

er deres 3 V’er – Villa, Volvo og Vovse.  Men hvis vi grupperer fremtrædende 

statussymboler i Rusland, får vi den følgende prioriterede liste: 

1. Bolig og kontor 

2. Transport midler, dvs. bil, fly, eller helikopter 

3. Underordnede og sikkerhedsværn  

4. Smykker og værdifuld brugskunst 

5. Moderne kommunikation 

Ifølge Ilyin, for at være rig og for at synliggøre det for andre, skal man holde sig til de 

overnævnte statussymboler. (Ilyin, 1998: 12.6) 

 

For dem, der indgår i ovennævnte gruppering for det demonstrative forbrug er prisen en 

afgørende faktor. Den gruppe mennesker er parate til at betale enhver pris for at 

differentiere sig fra andre og for at bevise sin status og klasse i samfundet. Den høje pris 

fungerer som en slags isolerings funktion fra samfundets nedre klasser. Derfor er 

muligheden for at være anderledes og vise sin højere status endvidere noget, som kan 

spille en væsentlig rolle ved møbelvalg hos den russiske forbruger.  

 

2.3.1 Supplerende teorier om den postmoderne marketing  

Formålet med dette afsnit er at skabe forståelse for postmodernismen og den 

postmoderne marketing samt dens vigtigste aspekter. Kapitlet skal besvare følgende 

underspørgsmål fra problemformuleringen samt supplere Ilyins teori om postmoderne 

marketing: 

 

• Hvad er de grundlæggende principper for den postmoderne marketing?  

• Hvordan adskiller modernismen sig fra postmodernismen?  

• Hvordan karakteriseres den postmoderne forbruger?  

 

Inden jeg starter besvarelsen på de ovennævnte spørgsmål er det vigtig at redegøre for 

hvad modernismen og postmodernismen betyder, og præsentere en kort historie af den 

postmoderne marketing.  
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Først og fremmest skal det fremhæves, at begreberne ”modernisme” og ”postmodernisme” 

ikke udelukkende finder anvendelse indenfor litteratur og historie for at beskrive en vis 

periode, men også indenfor marketing. Ifølge Firat og Venkatesh (1995), opstod 

moderniteten i Vesten i slutningen af det 16. århundrede eller det tidlige 17. århundrede, 

hvorimod Brown mener, at dens oprindelse stammer fra Oplysningstiden i det 18. 

århundrede.  Trods alle uenigheder om den rigtige historiske periode for moderniteten, er 

der generelt enighed om, hvad moderniteten stod for. Ifølge de ovennævnte teoretikere, er 

nogle af nøgleord indenfor moderniteten: objektivitet, den absolutte sandhed, universelle 

love, rationel videnskab, teknisk innovation samt afvisning af forskellige myter og religion. 

(Brown 1993: 22) 

 

Hvad angår postmoderniteten, opstod den som en reaktion på moderniteten. Brown 

definerer den således: ”By the late 1960´s – early 1970s, however, the modernist vision of 

ineluctable progress, scientific achievement and freedom from oppression had begun to 

pall” (Brown 1993: 21). Han mener, at ”postmodernism champions the”artistic” attributes of 

intuition, creativity, spontaneity, speculation, emotion and involvement” (Brown 1993: 22). 

Figur 7 viser, hvordan Brown skildrer forskellene mellem moderniteten og 

postmoderniteten: 

Modern/Modernity Postmodern/Postmodernity 

Order/Control Disorder/Chaos 

Certainty/Determinancy Ambiguity/Interminacy 

Fordism/Factory Post-Fordism/Office 

Content/Depth Style/Surface 

Progress/Tomorrow Stasis/Today 

Homogeneity/Consensus Heterogeneity/Plurality 

Hierarchy/Adulthood Equality/Youth 

Existence/Reality Performance/Imitation 

Deliberate/Outer-directed Playful/Self-centred 

Contemplation/Metaphysics Participation/Parody 

Congruity/Design Incongruity/Chance 

 

Figur 7. The Modern and the Postmodern Characteristics and Dichotomies (Kilde: 

Brown 1993, s. 22) 
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              Kilde: (ww.marketingsite.dk ) 

 

Figur 7 præsenterer tydeligt de nye principper og udvikling af det postmoderne samfund.  

Det er ikke længere de materielle goder, som er vigtige for individet, men i stedet mulighed 

for selvudvikling og selvrealisering.   

  

I den forbindelse er det relevant at nævne Maslow og hans 

berømte behovspyramide og komme med en påstand at det  

postmoderne individ har fokus på det øverste lag i Maslows  

behovspyramide(se billede). Allerede nu kan vi se, at denne model 

 ikke er et optimalt redskab til at beskrive hele det russiske samfund  

og forbrugeradfærd, idet der stadig er enormt mange mennesker, der  

fokuserer på det to nederste lag (i Maslows behovspyramide). Derfor er det meget vigtigt 

at fastslå, at målgruppen er den nye middel- og overklasse, som jeg også har nævnt i 

afgrænsningen af specialet. Den postmoderne forbruger leder efter en producent, som 

sælger produkterne med de værdier og holdninger, de er ude efter. Det er produktet, som 

er i centrum her og som tilfører værdi. Ifølge Firat, Dholokia og Venkatesh, tænker og 

handler den postmoderne forbruger rationelt for at maksimere sin egen nytte, og en af de 

vigtigste antagelser er, at et image skal afspejle produktets værdier. (Firat, Dholokia & 

Venkatesh, 1995: 45). Firat, Dholakia og Venkatesh konstaterer også, at "The need for 

authenticity or consistent identity is exactly what is waning in postmodern culture, and 

consequently, so are predictability and explanation in the traditional sense. It is no longer 

just that consumers frequently change their self concepts, characters, values etc., for they 

indeed do, but that they often subscribe to multiple and often highly contradictory value 

systems, lifestyles, etc., concurrently, without feeling inconsistent or improper” (Firat, 

Dholakia & Venkatesh 1995: 44).  

 

Brown (1995: 110), Firat & Venkatesh (1993: 237) nævner i sine bøger og artikler om 

postmoderne marketing sammenblandingen af fin og masse kultur, hvorimod 

modernisterne plejer at opsætte klare skillevægge mellem de to retninger.   Den moderne 

og postmoderne forbruger danner sin identitet og image forskelligt. Den moderne forbruger 

definerer det gennem det, han producerer, hvorimod den postmoderne – gennem det, han 

konsumerer (Firat & Venkatesh 1993: 235).  Det betyder, at forbruget har fået en 

hovedrolle i det postmoderne menneskes liv, og danner forbrugernes identitet og image. 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 28 

For at kort opsummere, har jeg samlet de vigtigste elementer ud fra alle de præsenterede 

teorier, der beskriver den postmoderne forbruger, i den følgende tabel 2: 

 

Tabel 2. Den postmoderne forbruger 

  Homo consumericus 

  Definerer identiteten ud fra forbrug og de oplevelser, der knytter sig der til 

  Har en sammensat og kompleks identitet 

FORBRUGEREN:  Fabrikerer eget image via forbruget, for at kunne markedsføre sig på det sociale marked 

  
Foretrækker simulerede virkeligheder og oplevelser – og lægger størst vægt på form og stil frem 

for indhold 

  Opnår personlig suverænitet gennem brands 

 

Men hvor står Rusland i forhold til postmodernisme? Kan den russiske forbruger antages, 

som ”postmoderne”. Svaret på dette spørgsmål vil jeg forsøge at finde i den empiriske del 

af mit speciale.  

2.4 Teorikritik 

I dette afsnit vil jeg præsentere teorikritik for de to hovedteorier, som jeg har anvendt i mit 

speciale – Filip Kotlers og Vladimir Ilyins teorier.  

 

Selv om jeg har valgt Vladimir Ilyins forbrugeradfærdsteori, som en af min hovedteorier vil 

jeg alligevel påpege, at den ikke kan betragtes som en altomfattende teori, eftersom den 

beskriver en del af Ilyins egne erfaringer, hvilket kan følge til en subjektiv fortolkning af den 

reele situation på markedet.  Derfor, for at gøre den mere objeltiv og upersonlig,  skal den 

suppleres med nogle generiske teorier. Ilyins teori formår ikke at gå i dybden med 

modernismens fænomen, men fokuserer på kulturfænomenet og dens indflydelse på 

forbrugere.  Men på trods af disse ulemper har jeg valgt Ilyins teori, fordi han præsenterer 

de grundlæggende principper for forbrugeradfærd, og hans teoretisk analyse er 

kombineret med praktiske anbefalinger og eksempler fra livet.  

  

Hvad angår Kotler og hans markedsføringsteori, vil jeg først og fremmest pointere, at han 

er klassikeren indenfor marketing og en verdensberømt forfatter til nogle af de mest 

kendte og klassiske fagbøger indenfor marketing, heriblandt ”Marketing Essentials”, hvis 
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kapitel 5, som handler om forbrugeradfærd er en af hovedteorier i mit speciale. Det er 

svært at finde mangler ved denne klassiske teori, men jeg vil dog nævne, at jeg savner 

klasseopdelingen ved hans forbrugeradfærdsmodel, da jeg er overbevist, at 

forbrugeradfærd er anderledes i forskellige samfundslag, hvorimod hos Ilyin ofte ses 

klassesammenligningen. Det er derfor vigtigt for mig at kombinere en klassisk 

forbrugeradfærdsteori, som Kotlers, med en moderne teori.  

 

Da jeg ikke behandler Browns og Firat og Venkatesh’s teorier i dybden, og de er kun 

anvendt, som supplerende teorier med deres hovedelementer, vil jeg ikke komme med 

teorikritik af dem.   
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KAPITEL 3 – METODEAFSNIT 

 

I det følgende kapitel vil jeg gennemgå hovedelementerne af den metodiske 

fremgangsmåde som jeg anvender i forbindelse med den forestående undersøgelse i 

Rusland. Som nævnt i indledningen, er mit metodevalg baseret på en kombination af den 

kvantitative og den kvalitative. Ved at anvende en kombination af metoder kan man 

udnytte begge metoders fordele og få resultater af både statistiske og fortolkende data, 

samt en dybere og mere objektiv indsigt til at belyse det opstillede problem. Beskrivelsen 

af min metode består af tre komponenter: 

 

1) Den overordnede undersøgelsesmetode; 

2) Samling af den sekundære empiri (kvantitative data om dansk design, som allerede 

eksisterer i bøger, magasiner og Internet); 

3) Samling af min egen empiri, som består af kvantitative og kvalitative metoder: 

a. Kvantitativ spørgeskemaundersøgelsen:  

b. Kvalitative uddybede interviews: 

3.1 Den overordnede undersøgelsesmetode 

Til analyse og fortolkning af mine undersøgelser anvendes en overordnet 

undersøgelsesmetode – hermeneutisk fortolkning. Ifølge Kvale, er ”formålet med 

hermeneutisk fortolkning at nå frem til en gyldig og almen forståelse af en teksts 

betydning” (Kvale, 1997:56). Jeg vælger at bruge denne tilgang da jeg skal opnå en 

forståelse af de russiske forbrugernes reaktion på dansk design. Hermeneutisk fortolkning 

hjælper samtidig med at opnå en forståelse af de russiske forbrugeres adfærd og 

tankegang i forhold til dansk design. Den hermeneutiske tilgangsmåde kan beskrives, som 

en fortolkende proces, som metodisk oftest er mere kvalitativt orienteret, da det er 

respondenterne, der kan egentlig afgøre for, hvordan analysen og hypotesen ændrer sig 

(Kvale, 2008:56-57). Den ovennævnte proces starter, først og fremmest, med den 

teoretiske viden, som er præsenteret i teoriafsnittet, som efterfølgende kombineres med 

empiriske observationer - spørgsmål og resultater, som fås fra 

spørgeskemaundersøgelsen og de enkelte interviews. Med andre ord, i mit tilfælde, hvor 

undersøgelsen har til formål at illustrere en adfærd af et udvalgt segment, kræves det at 
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supplere interviews med større stikprøver fra respondenter. Det betyder, at 

undersøgelsesprocessen ikke kan være bestanding fra start til slut, idet den nyindsamlede 

information kommer hele tiden til at supplere min forhåndsviden. 

Selve specialet er, som beskrevet i indledningen, bygget på den deduktive metode, dvs. at 

hypotesen vil ved hjælp af de teoretiske materialer blive enten bekræftet eller afkræftet. 

Det skal ligeledes tilføjes, at specialets analyseafsnit vil være så objektivt, som muligt, selv 

om jeg har en forhåndsindsigt i den russiske mentalitet og russernes forbrugsvaner.  

3.2 Indsamling af sekundær empiri  

Empirisk undersøgelse af det russiske møbelmarked  

Da formålet med mit speciale er at undersøge den russiske forbrugeradfærd, vil jeg i den 

forbindelse anvende nogle statistiske undersøgelser af det russiske møbelmarked samt 

faktuel information om området. For at finde de nødvendige data har jeg brugt både 

internetsøgning og biblioteker samt bøger og magasiner. De statistisk sikre data er meget 

vigtige for at danne et helhedsbillede af både det russiske samfund og forbrugeradfærd. 

Der bliver også givet nogle faktuelle definitioner vedrørende målgruppen i forbindelse med 

min undersøgelse. For at afdække mit emne bedst muligt, og især spare tid, er det 

nødvendigt at  se og inddrage allerede eksisterende undersøgelser, som kan give et bedre 

overblik over problemet. Under min informationssøgningsproces faldt jeg over en 

undersøgelse, som var foretaget i oktober-november 1999 og omhandler forbrugeradfærd 

på det russiske møbelmarkedet. Der blev foretaget personlige interviews med 300 

respondenter, som skulle købe møbler. Undersøgelsen hedder ”Изучение модели 

потребительского поведения на примере рынка мебели” og blev foretaget af Ruslan 

Krasnov, som er marketing manager hos ”Toy-opinion”, og blev offentliggjort på 

www.4p.ru, som er en elektronisk udgave af marketing magasin, hvor eskperter i 

marketing udveksler deres erfaringer og synspunkter.   Undersøgelsen giver et godt 

indtryk af daværende forbrugeradfærd, og kan derfor bruges som grundlag for min analyse 

af efterfølgende undersøgelser. Jeg vil samtidig også anvende information fra Danmarks 

Eksportråd om det russiske marked og den russiske forbruger generelt set.  
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3.3 Indsamling af empiri   

I det følgende kapitel vil jeg præsentere og introducere den empiriske baggrund for min 

analyse, samt redegøre for indsamlingsprocessen. 

   

3.3.1 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 

a) Spørgeskemaundersøgelse via internet/e-mail samt opfølgende interviews på 

bagrund af spørgeskemaet 

Dette afsnit præsenterer spørgeskemaets opbygning samt kriterier for valg af 

respondenter; der bliver også præsenteret et opfølgende interview, som bygger på 

spørgeskemaets resultater.  

 

For at skabe et overordnet billede af russernes umiddelbare reaktion på dansk design og 

deres præferencer på møbelmarkedet, har jeg besluttet at foretage en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse, som skal supplere resultaterne fra Ruslan Krasnov’s 

undersøgelse, på en mere detaljeret måde, som er tilpasset problemstillingen. Denne 

undersøgelse vil give mulighed for at få et overordnet overblik over situationen.  

 

I selve spørgeskemaundersøgelsen har jeg bevidst valgt ikke at indsnævre målgruppen i 

forhold til køn eller alder, idet jeg er interesseret i resultater fra forskellige aldersgrupper og 

repræsentanter af begge køn. Undersøgelsen fokuser først og fremmest på design og 

hvilken rolle den spiller i respondenternes øjne i forhold til produktvalg.  

 

Ved distribuering af spørgeskemaet har jeg brugt forskellige metoder, hvis fordele og 

ulemper beskrives senere i analysekapitlet:  

 

� Placering af et link i forskellige møbelfora; 

� Distribution via mit personlige netværk samt familiemedlemmer. 

 

Ideen til anvendelse af netop disse distributionskanaler med udgabgspunkt i en 

målsætning om at få fat i specifikt segment for min undersøgelse. Ideen var at inddrage 

respondenter, der kender noget til eller har noget at gøre med design og møbler, samt 

repræsentanterne for den nye middel- og overklasse i Rusland. Møbelfora var et godt sted 
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at starte, når man skulle identificere fagfolk, og mine netværksmedlemmer sender 

spørgeskemaet til repræsentanterne af målgruppen.  

 

De opfølgende kvalitative interviews, som bliver foretaget, vil tage udgangspunkt svarene 

fra spørgeskemaet. De vil give et bedre og mere præcist overblik over den aktuelle 

situation på det russiske marked.  

 

b) Spørgeskemaets opbygning og kriterier for valg af respondenter 

Inden jeg gik i gang med at bygge spørgeskemaet op, har jeg undersøgt mange forskellige 

kilder, der behandler emnet, og mit valg faldt på Rasmussens, Østergaards, og 

Beckmanns bog ”Essentials of Social Science Research Methodology”. Grunden til, at jeg 

vælger at bruge et spørgeskema i min analyse er, fordi spørgeskemaer generelt er fakta-

orienterede og entydige, og bruges til målgruppeanalyse og evaluering. Spørgeskemaer 

bliver typisk sendt ud elektronisk eller via uddeling til potentielle respondenter. I min 

opgave vælger jeg at sende spørgeskemaerne via mails til mit netværk af venner, familie 

og kolleger, som bor i Moskva eller Skt. Petersborg eller kender nogle, der gør det. En af 

de største fordele ved den elektroniske metode er, at intervieweren ikke kan påvirke 

respondenter, og derfor kan man få en mere objektiv analyse. Ulemperne kan dog være, 

at man ikke kan få uddybet svarene eller stille uddybende spørgsmål, som afdækker bedre 

respondenternes holdning til emnet.  

 

Ifølge Rasmussen, Østergaard og Beckmann består spørgeskemaet generelt af tre typer 

spørgsmål (Rasmussen et al., 2006:129): 

 

� Mindst kontroversielle - de spørgsmål, der ikke vil gøre nogen utryg 

� Kontroversielle - her kan der være nogle spørgsmål, der muligvis kan genere nogle 

af respondenterne. F.eks. spørgsmål om indtægt.  

� Ukontroversielle spørgsmål. F. eks. åbne spørgsmål  

 

Spørgeskemaet kan indeholde såvel lukkede/delvist lukkede spørgsmål, som åbne. 

Lukkede spørgsmål er spørgsmål, hvor respondenten kan vælge mellem nogle bestemte 

svarmuligheder, mens åbne spørgsmål giver respondenten lov til at vælge sit eget svar. 

Det er nødvendigt, at et spørgeskema, som er rettet mod et større antal respondenter 
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indeholder primært lukkede/delvis lukkede spørgsmål, da det ellers bliver for tidskrævende 

at bearbejde de åbne svar.  

 

Ud fra ovennævnte typer af spørgsmål har jeg valgt at bruge en kombination af både 

lukkede og åbne spørgsmål. Meningen med de lukkede spørgsmål er at de skal 

kategorisere respondenter i nogle bestemte grupper, f. eks. vedrørende alder eller, i det 

hele taget, interesse for design. I min undersøgelse har jeg også valgt at anvende enkelte 

åbne spørgsmål, som bedre kan afklare respondenternes holdning til dansk design/Fritz 

Hansen produkter. Disse spørgsmål giver mig også en dybere indsigt i problemstillingen.  

 

Derudover har jeg valgt at klassificere respondenterne efter deres alder og beskæftigelse, 

idet det giver en bedre forståelse i min fortolkningsproces, da der abtages et 

aldersbestemt og et beskæftigelsesbestemt bias. 

 

Det skal også nævnes, at der medfølger en kort præsentation af baggrunden for 

undersøgelsen. Spørgeskemaresultaterne er opstillet i tabeller. (se Annex 1) 

Til opbygning af spørgeskemaet har jeg brugt serveren for de virtuelle undersøgelser 

http://virtualexs.ru/.    

 

Som tidligere nævnt, vil der blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse ved hjælp af 

mit netværk samt ved hjælp af internetsøgning af de relevante respondenter. Det er svært 

at forudsige, hvilke aldersgruppe kommer til at svare på spørgeskemaet, men det ville 

være en fordel, hvis det var respondenter i aldersgruppen fra 18 til 60+, så undersøgelsen 

kan best muligt afspejle forskellige smag og behag. Spørgsmålet om beskæftigelse vil 

afklare respondenternes status i samfundet, og identificere mit interessesegment – middel- 

og overklassen. 

 

Ud over det har jeg også placeret linket til spørgeskemaet på forskellige fora for 

møbeldesign for at ramme min undersøgelsesfokusgruppe bedst muligt. (se nærmere i 

analysekapitlet)  
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c) Test og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen  

Spørgeskemaundersøgelsen er primært rettet mod dem, der bor i Moskva og Skt. 

Petersborg, og tilhører såkaldte middel eller overklasse. Derfor er det vigtigt, at 

undersøgelsen skal være på russisk, og skal være tilpasset min primære fokusgruppe. 

Fordelingen af spørgeskemaerne er blevet udført ved hjælp af mit russisktalende netværk i 

Danmark og netværket i Moskva og Skt. Petersborg.  Med henblik på at få så mange svar 

som muligt, har jeg, som det allerede er blevet nævnt, brugt møbelfora. Selve 

undersøgelserne i de forskellige møbelfora blev gennemført i december 2009, hvor jeg var 

i gang med at afprøve forskellige metoder til indsamling af empiri. Herfra har jeg et par 

tilbagemeldinger. Hjemmesiderne, som blev brugt i min undersøgelse, vil blive nævnt 

senere i analysen. Spørgeskemaet, som jeg oprettede i december på www.defgo.net,  har 

jeg ligeledes besluttet at sende til et par forsøgspersoner, med henblik på 

tilbagemeldinger. De skulle svare mig om skemaet fungerer, og om alle spørgsmål er 

entydige for dem, hvorefter jeg skulle tjekke, om jeg fik registeret deres svar, og om de var 

forståelige. På baggrund af deres svar kunne jeg vurdere, at enkelte spørgsmål skulle 

redigeres. Efter jeg har fået deres svar på testen, kunne jeg ligeledes se, at programmet 

ikke kunne genkende de kyrilliske bogstaver, som var en hindring for den optimale 

udførelse af undersøgelsen. Testens formål var derfor at afklare følgende områder, inden 

spørgeskemaet skulle sendes til udvalgte respondenter:  

 

� Om alle spørgsmålene er entydige og letforståelige? 

� Om der mangler nogle spørgsmål eller baggrundsinformation? 

� Om følgebrevet er indlysende? 

 

Både tilbagemeldingerne fra forsøgspersonerne og min erfaring ud fra de modtagne svar 

har været rigtig produktive, eftersom de har hjulpet mig til at opdage eventuelle svagheder 

ved spørgeskemaet, som mangel på bogstaver, mangel på tilpasning af tegnkodninger til 

det kyrilliske alfabet m.m.   

 

Efter jeg fik tilbagemeldingen fra forsøgspersoner og alle identificerede problemer med det 

første program for spørgeskemaundersøgelser, besluttede jeg at finde en anden 

hjemmeside for oprettelse af mit spørgeskema. Efter en måneds test af forskellige 

programmer og hjemmesider har jeg fundet en server for virtuelle undersøgelser – 
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http://virtualexs.ru/, som er ret god til at organisere svarene i tabeller og diagrammer, og 

som er rigtig nem at anvende. Selve spørgeskemaet var klar til afsendelse allerede den 1. 

februar, og der var afsat 1 ½ måned til indsamlimg af svar. Den 15. marts blev 

spørgeskemaet inaktiv med 12 meldinger. 

3.3.2 Kvalitative uddybede interviews  

Eftersom min undersøgelse består af både kvalitative og kvantitative empiriske analyser, 

vil jeg, først og fremmest, indsamle alle de nødvendige oplysninger både via 

spørgeskemaer og interviews. Hvad angår interviews, vil jeg bruge Kvales femte 

analysetrin ud af de seks for at komme tættere på problemet. Det femte trin er et 

geninterview, dvs. når jeg er færdig med min analyse og fortolkning af de færdige 

interviews, vil jeg sende den tilbage til respondenten for at vedkommende kan 

kommentere mine fortolkninger eller uddybe sit svar. (Kvale, 1997:188).  

 

De tre planlagte interviews bliver først analyseret separat, og derefter stillet op til en 

sammenligning af de modtagne besvarelser fra alle tre respondenter. Kombinationen af 

spørgeskema og opfølgende interviews vil således give en bedre indsigt i nogle af de 

vigtigste faktorer, der ligger bag spørgeskemabesvarelserne.  

 

a) Opfølgende interviews på grundlag af spørgeskemaet 

Under indsamlimgsprocessen fra spørgeskemaundersøgelsen, besluttede jeg også at 

kontakte de relevante repræsentanter af designbranchen i Moskva og Skt. Petersborg. 

Ideen til det kom efter jeg havde fået fat en brochure, som indeholdte alle oplysninger på 

100 mest efterspurgte design og interiør bureauer i Moskva og Skt. Petersborg. Så snart 

spørgsmålene var forberedt, har jeg rettet henvendelse til dem alle sammen med en 

forespørgsel om at svare på mine spørgsmål. Henvendelsen kan ses i bilag 2.  

 

Efter at have gennemført spørgeskemaundersøgelsen og interviews med de faglige 

repræsentanter og have modtaget alle svarene, besluttede jeg mig for at foretage en 

kvalitativ undersøgelse i form af to/tre dybdegående interviews. Dette har jeg tænkt mig at 

gøre for at få uddybet nogle af spørgsmålene, som også var præsenteret i 

spørgeskemaet.  

 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 37 

Til mit interview har jeg valgt at kontakte Fritz Hansens repræsentant, Professor i Kultur- 

og Kommunikationssociologi, V. I. Ilyin, som har skrevet bogen ”Forbrugeradfærd”, 

eftersom hans teori om forbrugeradfærd er en af specialets hovedteorier, samt andre 

repræsentanter af designbranchen i Moskva og Skt. Petersborg. Ideen til at kontakte disse 

personer opstod i forbindelse med, at de alle sammen vil kunne se på problemstillingen fra 

forskellige vinkler, dvs., Fritz Hansen, som en dansk repræsentant, Ilyin, som både en 

potentiel russisk forbruger samt analytiker, og de andre designrepræsentanter, som nogle, 

der kan skabe det indre overblik over markedskulturen og forbrugeradfærden på det 

russiske marked.    

 

Både internetanalyser, spørgeskemaundersøgelserne og valget af Fritz Hansen, som en 

af de største repræsentanter af dansk design såvel i Danmark som i verden, gjorde det 

nødvendigt at kontakte en relevant person fra Fritz Hansen. Jeg rettede derfor 

henvendelse til Fritz Hansens hovedkvarter i Allerød for at finde den rette person til at 

besvare på mine spørgsmål. Jeg blev derfra henvist til at kontakte Fritz Hansens 

medarbejder i Moskva, Vera Li, som skrev sin PhD i København og nu arbejder i Moskva 

for Fritz Hansen. Jeg rettede derfor henvendelse til hende med en lille præsentation af mig 

selv og mit  specialeområde. Der blev alvet en aftale om et telefonisk interview, hvor hun 

ville svare alle mine spørgsmål. 

 

Ilyin kontaktede jeg, mens jeg var i gang med min spørgeskemaundersøgelse i januar 

2010 for at stille ham et par spørgsmål både til hans teori og til russernes forbrugeradfærd. 

Hans kontaktoplysninger fandt jeg ved en søgning på Google, og besluttede med det 

samme at kontakte ham.  

 

Hvad angår kontakten til de forskellige repræsentanter af designbranchen, har jeg 

besluttet at benytte mig af en brochure over 100 mest populære design bureauer i Moskva 

og Skt. Petersborg, som det lykkedes mig at komme i besiddelse af, mens jeg var i 

Moskva. Jeg valgte at henvende mig til dem via e-mail) at henvende mig til dem, da det 

kan være rigtig svært at ringe på rette tidspunkt for at stille spørgsmål til dem.    

    

For at huske detaljerne ved mine personlige samtaler har jeg tænkt mig at skrive alt ned, 

hvad vi har snakket om, så jeg altid kan vende tilbage til mine noter, som en 
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baggrundsinformation til min analyse. Efter transskribering af interviewene, har jeg tænkt 

mig at sende den tilbage til interviewpersonen for at knytte flere kommentarer til de 

fortolkninger, som jeg allerede har fået og/eller uddybe de eksisterende svar.  

 

Disse interviews bliver først analyseret separat, og efterfølgende vil der komme en 

sammenligning af modtagne resultater fra de tre forskellige respomdenter.  

 

b) Kriterier og begrundelse for valg af Fritz Hansen  

Da specialets primære fokus er dansk design og dets muligheder på det russiske marked, 

har jeg besluttet at tage udgangspunkt i Fritz Hansen, som er en af de danske 

virksomheder, der både præsenterer den klassiske design herhjemme og i Rusland. I 

opstartsfasen har jeg kigget på forskellige virksomheder, men den endelige beslutning 

blev truffet med udgangspunkt i følgende kriterier. Virksomheden skulle: 

 

� Være repræsenteret i Rusland 

� Have nogle års erfaring med russernes forbrugeradfærd 

�  Repræsentere klassisk dansk design 

� Afspejle dansk minimalisme 

 

Fritz Hansen opfylder alle disse kriterier, og derfor faldt valget på den virksomhed og dens 

produkter.  

3.4 Metodekritik  

Opgavens undersøgelsesmetoder har både stærke og svage sider. Ved brug af kvalitative 

metoder kan man være sikker at få uddybende svar, som kan afspejles i analysen. Til 

gengæld, er der en risiko for, at få utilstrækkelige svar, især hvis man bruger mailen som 

kommunikationsværktøj, da de mennesker, som har rigtig travlt, ikke forventes at bruge 

megen tid på besvarelsen. Der er heller ikke mulighed for at stille uddybende spørgsmål, 

medmindre man bliver opfordret til at kontakte personen igen.  

 

Den kvantitaive metode har ligelides stærke og svage sider. De stærke sider er, at man 

kan bygge specialet på mere eller mindre statistiske data, og få en repræsentativ stikprøve 

fra en del respondenter. Desværre kan man aldrig være 100 % sikker, at man rammer den 
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ønskede målgruppe, og at svarene giver en 100% sikker indikation af situationen på 

markedet. Derfor har jeg valgt at bruge begge metoder sammen og få det bedste fra deres 

kombination.  
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KAPITEL 4 – ANALYSE 

 

Gennemgangen af både teorien og metoden i mit speciale har forberedt mig på at 

analysere problemfeltet på baggrund af den indsamlede empiri. Formålet med 

analyseafsnittet er at skildre den aktuelle situation på markedet, afkræfte eller bekræfte 

den opstillede hypotese og prøve at give en forklaring på, hvorledes den russiske kultur og 

mentalitet udvikler sig, og hvorvidt der er sandsynlighed for, at dansk design bliver 

adopteret af den moderne russiske forbruger. 

 

 4.1 Rusland og det russiske møbelmarked - Præsentation af den russiske 

forbrugeradfærd og kultur 

Følgende kapitel vil gennemgå både den russiske forbrugeradfærd og kultur med 

udgangspunkt i gennemførte undersøgelser fra et interregionalt markedsføringscenter 

(IMC)1 og fra andre relevante hjemmesider, som præsenterer den russiske 

markedsinformation, med det formål at skabe et godt overblik over det russiske 

møbelmarked.  

 

Idet de nævnte undersøgelser blev gennemført for hele Rusland, bliver det svært at 

komme med statistiske data om markedet og forbrugeradfærd udelukkende i Moskva og 

Skt. Petersborg. Hensigten med at inddrage disse undersøgelser er derfor at skabe et 

overordnet billede af møbelmarkedet og forbrugeradfærden i de to Ruslands største byer.  

 

Inden jeg præsenterer statiske data om det russiske møbelmarked, vil jeg først og 

fremmest identificere den typiske russiske forbruger. Som udgangspunkt, har jeg besluttet 

at anvende et interview med generaldirektøren for ”Pinskdrev”2, Loran Arinich, hvor han 

sammenligner russiske og hviderussiske møbelforbrugere. Han påstår, at den russiske 

forbruger er mere krævende, kræsen og uddannet. Russerne har mulighed for at få 

rådgivningshjælp af høj kvalitet i forbindelse med deres køb, og de sætter stor pris på det - 

                                                
1 Система межрегиональных маркетинговых центров (ММЦ) 
2
 "Pinskdrev" - den ældste virksomhed i byen Pinsk, som repræsenterer den ældste træindustri i 

Hviderusland. Virksomheden leder inden for produktion og salg af møbler til hjemmet og kontoret i 
Hviderusland. Møbelproduktion er brand nummer 1 i Hviderusland, og finder anerkendelse i de mest 
afsidesliggende hjørner af verden. 
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især overklassen. Repræsentanterne af den moderne russiske overklasse (nyrige russere) 

er mere end villige til at betale ekstra for at få eksklusive varer og ydelser, og det er ønsket 

om at være anderledes, som er den primære drivkraft bag målgruppens købsmotiv og som 

spiller den vigtigste rolle, og ikke prisen. Ifølge Ilyin, er det netop ønsket om at differentiere 

sig fra mængden, der karakteriserer den postmodernistiske livsstil (www.rbc.ru/РосБизнес 

Консалтинг). 

 

Hvis man kigger på importen til Rusland i 2003 og 2004, blev der, for eksempel i 2003, 

ifølge IMC (hentet fra ”Обзор российского рынка мебели”), importeret møbler for 

omkring 520 millioner USD. På figur 7 kan man se, at procentdelen af de importerede 

møbler til Rusland er nået 50 %. 

 

Figur 7. Procentdelen af de importerede og russiskproducerede møbler i 2004.     

(Kilde: www.marketcenter.ru) 

  

Herfra kan det antages, at når en så signifikant procentdel møbler bliver importeret fra 

udlandet, er der formodentlig en stor efterspørgsel på de udenlandske møbler frem for de 

russiske. Det kan skyldes en kvalitet eller eventuelt en dårlig markedsføring af de russiske 

møbler. Importen til Rusland fortsatte med at vokse markant fra 2004 til og med 2008, 

hvorefter den begyndte at falde, som resultat af finanskrisen. Figur 8 fra Global Market 

Information Database illustrerer udviklingen fra 2004 til og med 2009: 
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(Kilde: www.portal.euromonitor.com) 

Figur 8: Imports of Furniture in Russia  

 

Eksperterne fra NVM Business Consulting3 mener, at de vestlige møbelproducenter vinder 

en større og større markedsandel af det russiske møbelmarked fra dag til dag. 

(www.marketcenter.ru). De danske møbelproducenter er dog endnu ikke 

blandt de kendte møbelproducenter i Rusland. Førstepladsen på importmarkedet tilhører 

Italien og de italienske møbler. Storbritannien, Tyskland, Spanien, Polen og Frankrig er 

også blandt de største markedsspillere. Procentfordelingen for udenlandske leverandører 

af, for eksempel, kontormøbler fremgår af figur 9.  
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( Kilde: www.marketcenter.ru) 

Figur 9. Andelen af de udenlandske leverandører af kontormøbler til det russiske 

møbelmarked for for 2004.   

 

                                                
3 НВМ Бизнес Консалтинг 
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Som vi kan se, er Danmark ikke repræsenteret på figuren i 2004, men eftersom 

oplysningerne stammer fra 2004, kan vi antage, at danske møbler enten ikke var 

præsenterede på markedet eller udgjorde en ubetydelig del af markedet. Selv om ”danske 

møbelproducenter kun er kendt i mindre omfang i Rusland, har flere og flere russiske 

virksomheder og forbrugere fået øjnene op for på dansk design” (Eksportguide til Rusland 

fra Danmarks Eksportråd). Ifølge Danmarks Eksportråd: “The Russian market is open and 

ready to get acquainted with these and other top Danish design brands. The market for 

luxury goods, as already stated, with an explicit focus on design and quality is a rising 

market in Russia. Especially the market for design accessories is very lucrative. The 

Russian market requires an open and innovative approach to the preference of the 

Russian consumer which typically differs significantly from Scandinavian preferences” 

(www.tcdrussia.um.dk). Per Carlsen, som p.t. er Dansk Ambassadør i Rusland, bekræfter 

det også ved at sige, at ”Rusland har en stigende middelklasse. Det myldrer med nye 

boliger, biler og forbrugsvarer. Og de er interesserede i at købe det samme som os.” 

(rapporteret i ”Rusland-mulighedernes mekka, 2009, 2. september). Under Go Globals 

seminar ”Rusland – muligheder og udfordringer” har ambassadøren også nævnt dansk 

design og danskproducerede møbler, som har en god mulighed for at skabe efterspørgsel 

i Rusland. 

 

Men andre ord er situationen i dag anderledes end det var lige efter Sovjet Unionens fald, 

hvilket har bevirket, at Fritz Hansen åbnede et repræsentationskontor i Moskva i 2008. Det 

beviser, at de kan se konkret potentiale på det russiske marked, idet de russiske 

forbrugere, i hvert fald i de to største byer, er blevet bekendt med deres produktion. Ifølge 

den russiske ambassade i Danmark, har Fritz Hansen først lanceret deres møbler gennem 

deres russiske partnere og opnåede en betydelig succes, hvorefter de har åbnet 

repræsentationskontor og overvejer også at åbne egne butikker i den russiske hovedstad. 

Virksomhedens repræsentanter siger, at de nyrige russere ikke blot køber møbler, men 

deres køb skal oftest være et visuelt udtryk for deres høje status i samfundet. 

(www.denmark.mid.ru/) Her kan man drage parallel med Ilyins antagelse om, at forbruget i 

Rusland spiller en markant rolle for forbrugerens status og position, og kan betegnes som 

”demonstrativt forbrug”.      
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Som nævnt tidligere, er den russiske overklasse hovedsageligt repræsenteret i de to 

største byer. Ifølge Associated Press:”Moscow is home to more rich people than New 

York”. Moskva bliver derfor nu betragtet, som et Mekka for køb og salg af eksklusive varer 

(http://www.russiablog.org). Ifølge Alexander Aginsky, som er forfatter til ”The Luxury 

Goods Market in Russia” har Moskva og Skt. Petersborg fået tildelt titlen ”Ruslands luksus 

hovedstæder”.  

 

For at introducere den russiske forbruger fra en kulturel synsvinkel, har jeg, først og 

fremmest, brugt artiklen fra Dansk Møbelindustriblad: ”Rusland venter – russiske 

forbrugere er parate til danske møbler og dansk interiørdesign”, af Svetlana Drevskih, som 

er administrerende direktør i European Partners DK4. Hun mener, at ”i dagens Rusland er 

forbrugerne blevet meget mere selektive og kvalitetsbevidste” (Drevskih, 2005). Hun 

understeger også, at ”prisen skal være høj, for det bekræfter ens status som velhavende” 

(Drevskih, 2005). Det er også meget vigtigt at lægge mærke til, at ”ifølge gamle russiske 

kulturtraditioner skal man vise sit hjem frem for førstegangsbesøgende gæster. Viser man 

ikke gæsten rundt i sit hjem, betragtes det som grov uhøflighed fra værtens side. Derfor er 

det vigtigt for mange russere at indrette hjemmet med god stil og flotte møbler, som man 

kan vise frem og fortælle spændende historier om” (Drevskih, 2005). Denne faktor 

underbygger påstanden om, at kulturtraditioner kan have en indflydelse på et af 

købsmotiverne for forbrugerens køb.  

 

 4.2 Dialog med de russiske forbrugere: deres interesser og prioriteter  

I det følgende afsnit vil jeg lave en kort introduktion til spørgeskemaet, for at skabe et 

overblik over spørgeskemaets struktur og indhold. Spørgeskemaets spørgsmål og svar er 

vedlagt som bilag 1. 

 

Hensigten med min spørgeskemaanalyse er at få så mange tilbagemeldinger, som muligt 

på de stillede spørgsmål for at kunne afspejle situationen på det russiske marked bedst 

                                                
4
 European Partners er en virksomhed, der blev grundlagt i 1997 i London. Formålet var at hjælpe små og 

mellemstore virksomheder med at tilrettelægge en bæredygtig eksportstrategi og derefter følge planen til 
dørs. European Partners ApS er gennem Dansk Møbelindustri assisteret en række virksomheder ind på det 
russiske marked. 
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muligt. Som nævnt tidligere, har jeg, som redskab, valgt at bruge serveren for de virtuelle 

undersøgelser – http://virtualexs.ru/ og et møbelforum. For at gennemføre denne 

undersøgelse har jeg benyttet mig af mit netværk i Rusland at dele linket med de 

potentielle interesserede, der indgår i min målgruppe. Alt i alt fik jeg 12 tilbagemeldinger 

på virtualexs.ru og 3 tilbagemeldinger på forummet. Denne mængde tilbagemeldinger 

virker umiddelbart ikke som en omfattende stikprøve, men i mit tilfælde, hvor svarene, er 

nogenlunde ens, kan man godt skabe et overblik over situationen. 10 ud af de 15 

respondenter er under 45 år, og det betyder, at de fleste repræsenterer nutidens 

generation, som giver udtryk for deres prioriteter. Desuden skal det ligeledes pointeres, at 

alle respondenter udviser stor interesse for design og indretning.  

 

Internetundersøgelsen er udformet således, at det kun er muligt at svare én gang fra den 

samme IP-adresse for at sikre mangfoldigheden af de indgående besvarelser. Denne 

internetundersøgelse blev også brugt, som udgangspunkt for mit spørgeskema med de 

individuelt valgte respondenter. I selve undersøgelsen har jeg lagt stor vægt på Kotlers 

marketings 4 fremkaldende faktorer (de 4 P’er), samt prøvede at finde ud af, hvad der 

foregår i forbrugernes ”sorte æske”, når de skal vælge et produkt, og hvilke faktorer spiller 

en væsentlig rolle ved produktvalg.   

 

De to første spørgsmål har jeg allerede indirekte nævnt, da jeg skulle præsentere 

respondenternes alder og interesse for design. Hvad angår det tredje spørgsmål – Hvilken 

rolle spiller prisen i dit produktvalg? – har alle svaret, at prisen spiller en ”betydelig rolle” 

(se figur 10). Det bekræfter Ilyins teori om, at prisen spiller en afgørende rolle for 

produktvalg såvel i Moskva som i Skt. Petersborg.  
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Значительную Незначительную Не 

знаю 

Ответов 9 

Figur 10. Какую роль играет цена в вашем выборе товара? 

Det fjerde spørgsmål handler om, hvilke faktorer spiller den vigtigste rolle ved produktvalg. 

Der var præsenteret 10 forskellige valgmuligheder, hvor man kunne vælge flere svar. De 

fleste synes, at kombinationen af produktkvalitet, komfort og pris spiller en afgørende rolle 

(se figur 11). Derfor kan vi konkludere, at når forbrugeren ser på varen, tager han først og 

fremmest hensyn til disse kriterier. Det kan hermed bekræftes, at den russiske forbruger 

primært koncentrerer sig om produktkvalitet, komfort og pris, når vedkommende overvejer 

sit valg i sin, såkaldte ”sorte æske”.  

 

Респондентов: 9. Процент респондентов по вариантам ответа на вопрос: «Какие из 

перечисленных факторов способны больше всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт?» 
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Цена Качество Удобство Бренд Интерес Мнение 

друзей 
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родных 

Возможность 

отличиться 

Другое Ваш 

ответ 

Ответов 27 

 

Figur 11. Какие из перечисленных факторов способны больше всего повлиять 

на ваше решение приобрести тот или иной продукт? 
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De efterfølgende to spørgsmål skal afklare, hvorvidt russerne er bekendt med dansk 

design og Fritz Hansen. Undersøgelsen viser, at kun 3 ud af 15 respondenter kender 

dansk design, resten har aldrig hørt om det. Hvad angår Fritz Hansen, er det faktisk kun 1 

ud af 15, der kender brandet. Man kan derfra drage en konklusion, at dansk design endnu 

ikke er velkendt eller bredt præsenteret på det russiske marked (se figur 12 og 13). 

 

Figur 12. Слышали Вы о датском дизайне? 

22.22% 

 

2 

77.78% 

 

7 

 Да Нет 

Ответов 9 

 

Figur 13. Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? 

11.11% 

 

1 

88.89% 

 

8 

Да Нет 

Ответов 9 

 
 

Det syvende spørgsmål udspecificerer forbrugernes holdning til Fritz Hansens produkter. 

Det ville have været meget vanskeligt for respondenter at svare dette spørgsmål, hvis ikke 

jeg præsenterede dem for Fritz Hansens hjemmeside med deres produkter. 

Respondenterne havde en chance for at kigge på produkterne og give sin mening til 

kende. Selv om ikke alle svarede på dette spørgsmål, synes de fleste, at deres produkter 

er meget ajour, interessante, kreative og fine. Der er dog også nogle, som mener, at deres 

produkter slet ikke egner sig til det russiske marked, fordi de er så simple og ikke rører 

sjælen. (se figur 14) 
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1. Обычная офисная мебель 
2. не для российского рынка 
3. современная мебель с красивыми лаконичными линиями 
4. интересно, ново, модно 
5. оригинально и современно, стильно 
6. http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 
7. очень креативно 
8. опрятно) 
9. http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 
10. http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 
11. В датской корпусной мебели присутствует в основном конструтивизм, как и в большинстве 

скандинавских странах. 

Figur 14. Что вы думаете об их продукции?  

De sidste to spørgsmål fokuserer på forbrugerenes præferencer i forhold til dansk design. 

Hvad angår positive tilbagemeldinger, kan der nævnes: kreativitet, praktiske og lakoniske 

stil og komfort. Blandt negative tilbagemeldinger nævnes simplicitet, kold stil og for mørke 

farver. Her bekræftes igen, at en simpel stil er ikke helt velkommen i det russiske samfund, 

da man ikke kan vurdere prisen på varen, medmindre man kender brandet, hvilket endnu 

ikke er tilfældet i mellemklassen (se figur 15 og 16): 

 

Figur 15. 

1. Минималистичный, лаконичный, стильный 

2. затрудняюсь ответить 

3. лаконичность 

4. креативность 

5. практичность, экологичность 

6. удобство, современность и креативность 

7. не готов ответить 

8. Меня не привлекает скандинавская 

мебель, она не трогает душу. Я больше 10 

лет сотрудничаю с Италией. В 

Итальянской мебели каждый может найти 

себе по вкусу и менталитету. 

Figur 16.  

1. Много чёрного и тёмного 

2. офисный стиль, холодные тона 

3. излишняя простота 

4. большой упор на металические 

конструкции 

5. мало представлены в России 

6. все нравится 

7. не готов ответить 

8. Холодность дизайна. 

 

 

 

De indsamlede data understøtter min formodning om, at selv om dansk design endnu ikke 

er velkendt i Rusland, er interessen for den dog eksisterende. Spørgeskemaets 

besvarelser bekræfter også Ilyins teori om, at prisen spiller en afgørende rolle ved 

produktvalg i Rusland.   



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 49 

 4.3 Fritz Hansens position i Rusland og den russiske markedsanalyse  

I dette kapitel vil jeg kort præsentere interviewundersøgelsen for at skabe et overordnet 

billede af interviewets struktur, spørgsmål og respondenter, samt analysere Fritz Hansens 

position på det russiske marked, baseret på alle de svar, som jeg har fået fra en række 

eksperter indenfor både designproduktion og markedsføring.   

 

4.3.1 Præsentation af interviewprocessen og respondenter 

I det følgende underkapitel vil jeg kort introducere interviewstrukturen og respondenterne. 

Det drejer sig, først og fremmest, om følgende interviews: 

 

a) Repræsentanter for designbranchen i Moskva og Skt. Petersborg 

� Jenny Jasnec og Svetlana Diakova 

� Eduard Zabuga 

� Dmitriy Velichkin og Nikolay Golovanov 

b)  Professor i Kultur- og Kommunikationssociologi, V.I. Ilyin 

c) Fritz Hansens Regional Manager for Østeuropa, Rusland og CIS, Vera Li 

 

Som det allerede er blevet nævnt, har jeg besluttet mig for at kontakte relevante 

repræsentanter for designbranchen i Moskva og Skt. Petersborg. Ud af de 100 kontakter 

som jeg skaffede, lykkedes det mig at få 6 svar tilbage pr. mail.  De fleste af de adspurgte 

er personer, der har en direkte tilknytning til designbranchen: det er enten arkitekter, 

designere eller ejere af interiørbureauer i Moskva og Skt. Petersborg. Ud af de 6 valgte jeg 

kun at bruge 3 besvarelser på mine spørgsmål, da de andre enten var for tynde eller 

manglede relevant indhold i forhold til mit speciale. Følgende spørgsmål blev stillet til alle 

respondenter (besvarelserne kan ses i bilag 2): 

1. Кто обычно является клиентом Вашего интерьерного бюро?  

2. Представляете ли Вы иностранный дизайн, и если да, то какой?  

3. Что Вы знаете о датском дизайне и непосредственно компании Fritz Hansen? 

4. Что Вы думаете об их продукции? (ссылка здесь: 

 http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx ) 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 50 

5. Как вы думаете как россияне воспримут/воспринимают продукцию такого 

рода?  

6. Наблюдается ли среди россиян смешение стилей и можно ли назвать 

российское общество – ”обществом потребления”?  

4.3.1.1 Jenny Jasnec og Svetlana Diakova 

Jenny Jasnec og Svetlana Diakova arbejder begge for ”Art Spice”. Jenny Jasnec er 

studiets direktør, og Svetlana er chef arkitekt.  Deres studie blev grundlagt i Skt. 

Petersborg i 2002, og deres primære arbejdsopgaver går ud på dekorering af private 

lejligheder, villaer, offentlige rum, restauranter samt fitness centre. 

4.3.1.2 Eduard Zabuga 

Eduard Zabuga er den første designer i Rusland, der udviklede en samling af 

designermøbler af birk krydsfiner. Han bruger altid sine projekter, når han skaber interiør. 

Siden 1991 har han åbnet sit eget værksted, som specialiseres i design og byggeri af 

private og offentlige boliger.   

 4.3.1.3 Dmitriy Velichkin og Nikolay Golovanov 

Dmitriy Velichkin og Nikolay Golovanov, har deres eget værksted, som blev åbent i 1989. 

Begge to er vindere af både russiske og internationale konkurrencer, medlemmer er MAO 

(Moskvas Arkitektsamfund) samt professorer ved Moskvas Arkitekt Universitet.   

4.3.1.4 Professor i Kultur- og Kommunikationssociologi, V.I. Ilyin 

Vladimir Ivanovitj Ilyin er professor ved Institut for Sociologi for Kultur og Kommunikation i 

Skt. Petersborgs Universitet. Han underviser i sociologi, kultur i forbruget, forbrugernes 

adfærd, social ulighed og social mobilitet. Han har skrevet en række bøger om såvel 

forbrugernes adfærd som det russiske marked, og nogle af dem har jeg brugt som kilder 

eller teori i mit speciale.  

4.3.1.5 Fritz Hansen  

Fritz Hansen, er opkaldt efter grundlæggeren af virksomheden, blev etableret i 1872 og er 

nu en af de mest kendte producenter af eksklusive designmøbler i verden, som er 

anerkendt for deres produkter ”Ægget”, ”Svanen”, ”Myren”, skabt af den legendariske 

danske arkitekt, Arne Jacobsen. Virksomhedens mission er at levere tidløse, funktionelle, 
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minimalistiske og innovative kvalitetsmøbler (http://www.linkedin.com/companies/fritz-

hansen). Ifølge branchebladet ”Møbel og Interiør”, åbnede Fritz Hansen sit første 

repræsentationskontor i Moskva i marts 2008. Fritz Hansen har ”entret det russiske 

marked gennem en russisk distributør med erfaring og kontakter i branchen, og har nu syv 

shop-in-shops i Rusland” (Møbel+Interiør branchebladet, 7/2008). Vera Li, som er 

Regional Manager for Østeuropa, Rusland og CIS, repræsenterer Fritz Hansen i Rusland, 

og jeg besluttede mig at tage kontakt til hende.   

4.3.2 Analyse af svarene i interviewundersøgelsen 

I dette afsnit vil jeg analysere eksperternes udtalelser om situationen på det russiske 

marked, forbrugeradfærden, samt deres holdning til dansk design. 

 

Jeg forventer hermed at finde forklaringer på:  

• Hvilke faktorer spiller den vigtigste rolle ved produktvalg i Rusland? 

• Hvordan kulturen påvirker produktvalg? 

• Hvorvidt den russiske forbruger kan betegnes som ”den postmoderne”?  

4.3.2.1. Forbrugeradfærds- og analyse af det russiske møbelmarked   

Hvis man tager designbureauer i betragtning i Moskva og Skt. Petersborg, kommer deres 

kunder, ifølge Jenny og Svetlana, typisk fra byens overklasse og er, som regel, 

højtuddannede. Det kan være enten forretningsmænd, som er omkring 30-40 år gamle, 

eller deres koner. Som regel, bruger Jenny og Svetlana i deres arbejde såvel europæiske 

møbler fra Italien, Belgien, Frankrig, Tyskland og England, som møbler fra USA. De 

mener, at dansk design er meget aktuel i dagens Rusland, og de er bekendt med Arne 

Jakobsens klassiske design. Fritz Hansens produktion er, efter deres mening, meget 

aktuel. Jenny og Svetlana mener dog også, at de fleste russere stadig har en dårlig smag, 

som resultat af, at de aldrig blev præsenteret for de muligheder, der er på markedet. 

Derfor er det ofte svært for russerne at acceptere den aktuelle i Danmark minimalistiske 

design, men tendensen til, at det sker, eksisterer. Interviewet med de to repræsentanter af 

designbranchen viser, at Rusland er på vej til at acceptere dansk design, og, med andre 

ord, resocialiserer sig i forhold til dansk design. Jenny Jasnec og Svetlana Diakova 

bekræfter også, at det russiske samfund kan betegnes som et ”forbrugersamfund”, da 

repræsentanter af den russiske overklasse har tendenser til postmoderne adfærd. Det kan 

ses, for eksempel, i deres måde at blande forskellige stilarter sammen. Det er åbenlyst, at 
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det er et udbredt fænomen ved postmoderne forbrugeradfærd, fordi man på den måde 

prøver både at realisere sig selv og være anderledes.  

  

På den anden side, ifølge Eduard Zabuga, kan de fleste af hans kunder ikke skelne 

mellem italiensk eller dansk design. Tværtimod, hvis man spørger ham, foretrækker han 

dansk design og kan godt lide Fritz Hansens møbler. Eduard Zabuga er enig med Jenny 

Jasnec og Svetlana Diakova, når det drejer sig om den russiske forbrugeradfærd. Han 

mener også, at det er et meget udbredt fænomen at blande forskellige stilarter i Rusland.  

 

Dmitriy Velichkin og Nikolay Golovanov mener dog, at dansk design stadig ukendt blandt 

de russiske forbrugere. De skriver, at Fritz Hansens design minder om IKEA og dens 

minimalisme, og kun 2 % formodes at udvise interesse for den. De er dog absolut sikre på, 

at folk i Moskva og Skt. Petersborg tilhører forbrugersamfundet.   

 

Efter at have præsenteret alle de resultater fra mit spørgeskema, som jeg sendt rundt til 

dem, kan jeg hermed konkludere følgende:  

 

1) Den postmoderne forbrugeradfærd er udbredt i Ruslands store byer, som Moskva 

og Skt. Petersborg, hvor overklassen er bredt repræsenteret, hvor forbruget 

betragtes, som noget symbolsk, og hvor forbrugerne godt kan lide at blande 

forskellige stil sammen og er kvalitetsbevidste. Ifølge Ilyin, er det et tegn på en 

postmodernistisk tankegang (se tabel 1 på sider 16-17 ).  

2) Rusland er stadig på vej til at lære om minimalisme, da størstedelen af den 

russiske overklasse enten er dårlige til at skelne mellem de forskellige stilarter, eller 

er ikke tilstrækkeligt informerede om udbuddet. 

3) Russernes smag er kulturpræget, og i og med de fleste af respondenters kunder er 

mellem 30 og 45 år gamle, kan det antages, at de stadig kan være / er påvirkede af 

den sovjetiske tankegang, hvor næsten alle skulle nøjes med ensartede produkter 

og ligne hinanden.  

4.3.2.2 Kulturens rolle og den postmoderne adfærd i Rusland?  

I dette afsnit vil jeg præsentere Ilyin og hans svar på mine spørgsmål.   
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Ideen om at skrive til Ilyin fremstod i forbindelse med mangel på materialer om 

forbrugernes adfærd i Rusland. Følgende spørgsmål blev stillet til Ilyin:  

 

1. Как Вы считаете, какую роль играет культура в поведении российского 

потребителя и каковы основные факторы, влияющие на окончательный выбор 

продукта? 

 

 2. Как Вы считаете, готовы ли россияне (здесь я беру высший и средний-высший 

класс) к принятию датского дизайна (минимализма) в интерьре? Почему? 

Примеры Вы можете увидеть здесь: http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx?  

  

Det overordnede svar på mine spørgsmål var, at intet land absolut kan tilskrives 

postmodernismens æra, dvs. at det ikke er en tilstand, som omfatter hele landet. Hvad 

angår Rusland, mener Ilyin, at denne tendens først og fremmest kan mærkes hos den nye 

middelklasse. Det bekræfter yderligere min hypotetiske antagelse om, at det netop er 

denne gruppe, der sandsynligvis kommer til at efterligne den vestlige, postmoderne model 

for forbrugeradfærd og starter en ny postmoderne periode inden for marketing i Rusland.  

 

Hvad angår mit første spørgsmål omkulturens rolle og baggrund i Rusland i forhold til 

produktvalg, har Ilyin svaret, ”når en person overstår kampen for fysisk overlevelse, spiller 

kulturen en afgørende rolle. Og jo flere valgmuligheder, man har, jo stærkere bliver 

kulturens indflydelse. Hvad angår de mest afgørende faktorer, er det umuligt at svare på, 

fordi det, for det første, afhænger af situationen. For det andet, afhænger det af produktet; 

og endelig afhænger det af forbrugerens egenskaber. "Forbruger" er en abstraktion, som 

typisk beskriver gennemsnitlige statistiske detaljer om forbruget generelt, hvorimod 

postmodernismens manifest er individualisering af forbruget og smag” (se originalen i bilag 

3). Her kan vi tegne en parallel med Maslows behovspyramide, som blev præsenteret i  

Kapitel 2 afsnit 2.3.1., og som også bekræfter ideen om, at jo højere individet placeres i 

behovspyramiden, desto vigtigere bliver prioriteten om selvudvikling og selvrealisering, 

som er en klar tendens, der peger på postmoderne udvikling af samfundet.  
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Ilyins svar på det andet spørgsmål, om hvorvidt de russiske forbrugere er klar til at 

acceptere dansk design og den minimalistiske stil i sin hverdag, lød sådan: ”Minimalisme 

er postmaterialismens æstetisk emballage”. Han mener, at man kommer til det, så snart 

det øverste lag af samfundet har prøvet alt andet. Det er en slags modningsproces for 

dem, hvorefter en mulighed for deres forståelse af minimalisme. Efter Ilyins mening, kan 

man allerede klart se en stor interesse for ”billig” minimalisme, som, for eksempel, IKEA 

udbyder. Det betyder, at mange russiske forbrugere går efter ”IKEA” stilen, selv om den 

også betegnes som minimalistisk, derfor, som Ilyin siger, ”for at fremme danske design 

produkter, har man brug for et stærkt system, som passer både til den russiske kultur og 

mentalitet”. Heraf indikeres, at kulturen stadig påvirker forbrugernes valg i Rusland. Det 

betyder, at man først skal have tid til at socialisere sig med det nye kulturfænomen, for at 

tilegne den til sin egen kultur og dens nuværende normer, og derefter accepter.  Det kan 

ske via væsentlige markedsføringsinstrumenter, som massemedier og reklamer. Så snart 

man er tilpasset en bestemt kultur, begynder forbrugeren at assimilere kulturens ydre 

normer med sine indre, og kun derefter starter en resocialiseringsproces, hvor man 

tilpasses en fremmed kulturs normer. Den komplicerede proces kan tage lang tid. 

Processen illustreres i figur 17, dvs. de følgende mekanismer, som interiosation og 

resocialisering ikke kan ske uden socialisering:  

 

 

 

Figur 17. Kulturens mekanismer  

 

Efter præsentation af Ilyins besvarelser, antages det, at den russiske middel og overklasse 

kan tilskrives den postmodernistiske æra, men selve postmodernismen kan absolut ikke 

1. SOCIALISERING 

2.INTERIOSATION 

3.RESOCIALISERING 
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tilskrives hele landet. For det andet, vurderes der gode fremtidsudsigter for,  at dansk 

design har gode chancer for at blive accepteret i det russiske samfund, men på længere 

sigt, når den russiske mentalitet er mere moden til det.  

4.3.2.3 Evaluering af Fritz Hansens position på det russiske marked 

Som før nævnt, har jeg primært valgt at kontakte Fritz Hansen, eftersom det er en af de få 

danske virksomheder, der er repræsenteret på det russiske marked, og som har noget 

erfaring med de russiske forbrugere samt definere møbler igennem den 

danske/skandinaviske minimalisme.  

 

Interviewet med Vera Li foregik på russisk, da hun har russisk oprindelse. Spørgsmålene, 

som blev stillet til Vera Li er vedlagt bilag 4.  

 

Efter jeg har fået Veras svar på mine spørgsmål, kan jeg hermed konkludere, at ifølge 

Vera Li, er russerne i dag blevet mere klar til at acceptere den minimalistiske stil i sine 

hjem, end de var lige efter Sovjet Unionens fald i begyndelsen af 90’erne.  Her kan vi 

drage en parallel med Ilyins svar til et lignende spørgsmål. Han forklarer dog, hvorfor 

russerne er på vej til at acceptere minimalisme. Han mener, at efter de har prøvet alt 

andet, er de modne nok til at prøve noget nyt.  Selv om Vera Li ikke går i dybden med at 

forklare tendensen, med hendes måde at besvare spørgsmålet, bl.a. brug af det russiske 

ord ”дозрел”, betyder etymologisk det samme.  Hvis vi tager Kotler og hans 5 etaper i 

beslutningsprocessen (se figur  5 på side 14), kan vi konstatere, at før forbrugere har 

prøvet alt andet, bliver de aldrig problembevidste, og vil kun derefter starte at søge 

information om de nye produkter på markedet. Både Ilyins og Vera Lis svar tyder på, at 

den russiske forbruger gennemgår anden, tredje og nogle af dem allerede fjerde etape af 

beslutningsprocessen i forhold til danske designmøbler og den minimalistiske stil.    

 

Ifølge Vera Li, er det også meget vigtigt at nævne, at Fritz Hansen er mere en international 

agent på det russiske marked, end en dansk virksomhed, da de samarbejder med 

forskellige internationale designere, som Pierro Lissoni og andre. Samtidig nævnte hun 

også, at Arne Jakobsen er velkendt i Rusland, og den klassiske design er meget udbredt. 

Vera Li bekræftede også, at deres kunder primært repræsenterer overklassen i Rusland 

eller kommer fra forskellige virksomheder.  
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Ilyins antagelser om ”demonstrativt forbrug” bekræftes i Vera Lis svare på spørgsmålet om 

faktorer, der påvirker forbrugernes valg i Rusland. Hun mener først og fremmest, at 

berømte designers navne og mærkevarer spiller en afgørende rolle ved produktvalg.  Som 

tidligere nævnt, kan mange af de nyrige russere lide at vise deres status via dyre 

mærkevarer, som er fremstillet af verdenskendte designere. Ifølge Ilyin, afspejler disse 

faktorer forbrugernes status i samfundet, og de hjælper forbrugere til at udvise personlig 

overskud gennem brands, som er et godt tegn for postmodernistiske adfærd. Vera Li 

bekræftede dermed min antagelse om, at det at skabe et bestemt image er et af de 

vigtigste elementer i den analyserede klasse. I den forbindelse er det betydningsfuldt 

vigtigt at tilføje, at Fritz Hansens møbler købes primært mere for at skabe et godt image og 

ikke på grund af deres funktionalitet.  

 

Til spørgsmålet om dansk designs rolle i Rusland i fremtiden, fik jeg følgende svar fra Vera 

Li:              

 ”Важно отметить, что Россия, как и все другие 

страны, подвержена глобализации, а это значит, что 

россиянам становится более доступен широкий круг 

вещей, в том числе и датский дизайн. Сегодня 

возможность выезда зарубеж играет ключевую роль в 

будущем выборе россиян,  у которых появляется 

открывается широкий  доступ к продуктам различного 

рода, в том числе и датскому дизайну”.  

 

Det indikeres hermed, at dansk design kan forventes at øge sit salg i Rusland, på grund 

af den ovennævnte globalisering af verden.     

 

Analysen af Fritz Hansens position på det russiske marked har vist, at Fritz Hansen 

inkluderer internationale aktører på det russiske marked og præsenterer såvel dansk som 

udenlandsk design. Ud fra interviewet med Vera Li kan jeg konstatere at: 

 

� Den russiske forbruger er nu mere klar til at acceptere dansk minimalistiske design i 

forhold til lige efter Sovjet Unionens fald 
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� Danske designere, som Arne Jakobsen, Hans Jørgen Wegner, Borge Mogensen og 

andre er kendt i det russiske forbrugermiljø 

� De fleste kunder, som Fritz Hansen har i Rusland, kommer fra overklasse 

� Kendte brands og udenlandske designere spiller en afgørende rolle ved produktvalg for 

den russiske mellem og overklasse.  

� Forbruget er med til at skabe image i Rusland 

� Globalisering er med til at åbne dørene for dansk design i Rusland   
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KAPITEL 5 – KONKLUSION 

 

I det følgende kapitel vil jeg samle op på alle de delkonklusioner, som jeg er kommet frem 

til igennem min dataanalyse, for at give svar på min problemformulering, som havde til 

formål at undersøge og analysere hvilken rolle spiller kulturen og den kulturelle baggrund i 

Rusland i forhold til produktvalg samt undersøge, om den russiske forbruger kan 

karakteriseres som en postmodernistisk forbruger.  

 

Formålet med mit speciale var at undersøge om min hypotese kan verificeres ved brug af 

teori og empiri.  Mit udgangspunkt var derfor at undersøge den russiske mentalitet og 

tankegang, for at afklare, hvilke faktorer har den højeste prioritet ved forbruget, og om 

russernes forbrugeadfærd kan i dag betegnes som postmoderne. I 

undersøgelsensprocessen er det lykkedes igennem en teretisk gennemgang at kortlægge 

den russiske forbrugers handligsmønster.   

 

De fleste af de adspurgte respondenter, som repræsenterer det russiske forbrugsmarked 

og interesserer sig for design, har aldrig hørt om dansk design eller Fritz Hansen. Dog 

synes 5 ud af 8 respondenter godt om Fritz Hansens møbler, hvilket er et positiv tegn. 

Eftersom dansk design endnu ikke er en del af hverdagen, når det kommer til indretning i 

Rusland, skal den derfor promoveres - især blandt den hastigt voksende middelklasse. Det 

skal understreges, at den russiske overklasse, derimod, er bekendte med dansk design, 

idet de har mulighed for et bredere udvalg og produkt rådgivning ved køb samt økonomisk 

mulighed for at rejse og få inspiration udenlands, som ofte udvikler deres smag og behag i 

henhold til retningsdesign. På den anden side, har Ruslands middel klasse stadig dårlig 

kendskab til danske deisgn.  Ifølge Svetlana Drevskih(2005), er interessen stor for alt det 

nye og anderledes inden for design og indretning. Vera Li mener også, at russerne i dag er 

blevet mere klar til at acceptere den minimalistiske stil hjemmet. Ud fra dette kan det 

antages,  at selvom størstedelen af russerne ikke kender dansk design, er potentialet til, at 

den populær om et stykke tid, eksisterende.   

 

Jeg har derefter undersøgt, hvilke faktorer, der spiller den vigtigste rolle ved produktvalg 

hos de russiske forbrugere. Det viste sig, at kvaliteten, komforten, prisen og ikke mindst 
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image er de vigtigste faktorer ved produktvalget og spiller den afgørende rolle ved køb. 

Denne påstand understøttes også af Ilyin, som mener, at prisen er et uundværlig led ved 

forbruget. Påstanden fører mig således også videre til Kotlers teori, som forklarer 

forbrugeradfærdsmodellen, hvis vigtigste element er den ”sorte æske”, hvor man overvejer 

de forskellige faktorer, der har indflydelse på det endelige valg. Vera Li, som er Fritz 

Hansens repræsentant i Rusland, postulerer dog, at faktorer, som status, personlig 

suverænitet og image spiller den vigtigste rolle, idet Fritz Hansen repræsenterer primært 

luksus og høj kvalitet møbler. Efter hendes mening, er prisen ikke blandt de vigtigste 

faktorer, der afgør produktvalget, idet Fritz Hansens produkter er orienterede mod 

overklassen.   

 

Hvis man tager kultur og dens rolle i betragtning, er det vigtigt at understrege, at den også 

spiller en afgørende rolle ved forbruget samt at den danner baggrund for forbrugernes 

smag. Ifølge Ilyin, påvirker kultur oftest mellem- og overklasse, da spørgsmålet om fysisk 

overlevelse ikke er aktuelt for dem.  

 

Hvad angår postmoderne forbrugeradfærd og om de russiske forbrugere kan 

karakteriseres, som postmoderne kan jeg ud fra analysen vurdere, at Rusland bestemt er 

på vej til at acceptere den postmoderne forbrugsmodel. I dag er den postmoderne 

forbrugeradfærd udbredt i Ruslands storbyer, som Moskva og Skt. Petersborg, hvor 

forbruget betragtes, som noget symbolsk, og hvor det er accepteret  at blande forskellige 

designtendenser sammen. Man kan dog endnu ikke tilskrive den postmoderne adfærd 

hele landet, da behovsniveauet i forskellige regioner og endda klasser er meget forskelligt.    

 

Min hypotese om, at den russiske forbruger trods den seneste økonomiske krise i 

Rusland, som i høj grad har sat sine spor landet, er den russiske forbruger på vej til at 

acceptere danske designmøbler, har jeg fået bekræftet, eftersom de fleste respondenter, 

som jeg fik adspurgt, har udvist stor interesse for dansk designmøbler, repræsenteret af 

Fritz Hansen. Man skal dog huske, at der stadig ikke er ret mange forbrugere, som er 

bekendt med den danske design. Derfor kan det være nødvendigt at føre en stor 

reklamekampagne for at tiltrække middelklassen i Rusland, idet den udgør et stort 

potentielle for den danske eksport af designmøbler.  
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Den overnævnte delkonklusion kan virksomheder som sælger minimalistisk design møbler 

tage i betragtning, da det vil hjælpe dem at åbne dørene for et nyt stort marked med stort 

potentiale og vil yderligere bekræfte Svetlana Drevskihs råd: ”Kære danske 

møbelproducenter! De russiske forbrugere venter med spænding på at se danske møbler i 

de russiske butikker, hjem og kontorer. Jeg er ikke i tvivl om, at de russiske forbrugere vil 

tage den danske møbelstil til sig i fart og at de danske møbler har potentiale til at blive en 

hit på det russiske marked. Hvorfor ikke komme i gang med det samme?” (Drevskih, 

2005). 

 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 61 

KAPITEL 6 - PERSPEKTIVERING 

 

I dette kapitel kommer jeg med et bud på, hvordan forbruger tendenser på det russiske 

marked kommer til at se ud i de næste årtier og hvordan man kan videreudvikle specialets 

emne.  

 

Rusland er verdens største land, og er derfor et attraktivt eksportland for mange 

virksomheder. I de seneste par år er landet dog blevet hårdt ramt af verdens finanskrise, 

som stadig godt kan mærkes af befolkningen. Hvis man antager, at Nordeas vurdering af 

landets situation i dag, ”er den russiske økonomi”, ifølge Nordeas chefrådgiver, Claus 

Paaske Larsenvendt, rundt og i bedring (www.onlineinvestering.dk). 

 

I de næste mange år vil middelklassen i Ruslands større byer formodes vokse markant, 

hvilket kan åbne mange muligheder for danske møbelproducenter, idet den vestlige design 

er rigtig populær hos den russiske middel og overklasse. Det er også dem, der har 

mulighed at rejse ud i verden og blive inspireret. Ifølge Dansk Erhverv, ”er der samtidig et 

potentiale i de absolutte luksusvarer. En russer med penge lægger sjældent skjul på sin 

indkomst, tværtimod”. (rapporteres fra Analyse af dansk-russiske samhandel, 2010, 28. 

april). Det er også vigtigt at nævne undersøgelsen, som Landbrug & Fødevarer har 

foretaget i anledning af den russiske præsident Medvedevs officielle statsbesøg i Danmark 

i april 2010 og som viser, at ”I Rusland stiger efterspørgslen efter varer, som danske 

virksomheder kan levere” (Krogshede, 2010).  

 

Der er ikke noget, der indikerer, at Rusland postmodernistiske forbrugeradfærdsudvikling 

vil stoppe eller vil forandre sig markant, og derfor vil det være hensigtsmæssigt for danske 

virksomheder, der interesserer sig for eksport i Rusland at undersøge videre, hvordan og 

hvorledes de kan markedsføre deres produkter på det pågældende marked, og hvilken 

indgang vil passe bedst til det russiske samfund. Dette speciale redegør for de første 

skridt på vejen til at lære om de russiske forbrugere og deres mentalitet samt som et 

hjælpemiddel til en videreanalyse af det mulighedsrige russiske marked.   
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BILAG OVERSIGT 

 

1) Spørgeskemaundersøgelse 

2) Online Interviews 

3) E-mail interview med Ilyin 

4) Telefonisk interview med Vera Li, Fritz Hansens repræsentant i Rusland 
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BILAG 1. Spørgeskemaundersøgelsen 

Респондент 1 / 9 

 

IP: 91.78.208.163 

Начало прохождения: 
01.02.2010 

22:28:05 

Продолжительность 

(сек): 
241 

 

Ваш возраст? 30-45 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? Красивым и высокотехнологичным 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Удобство 

Интерес 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 
Обычная офисная мебель 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? 
Минималистичный, лаконичный, 

стильный 

А что больше всего не нравится? Много чёрного и тёмного 

 

 

 

 

 

 



Dansk design – vejen til det russiske marked 

 

 69 

Респондент 2 / 9 

 

IP: 77.41.40.21 

Начало прохождения: 
07.02.2010 

12:17:52 

Продолжительность 

(сек): 
769 

 

Ваш возраст? 30-45 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? интерьера 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Качество 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

не для российского рынка 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? затрудняюсь ответить 

А что больше всего не нравится? офисный стиль, холодные тона 
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Респондент 3 / 9 

 

IP: 85.21.96.106 

Начало прохождения: 
19.02.2010 

11:18:53 

Продолжительность 

(сек): 
268 

 

Ваш возраст? 46-60 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? дизайном интерьеров 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Удобство 

Бренд 

Возможность отличиться 

Слышали Вы о датском дизайне? Да 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

современная мебель с красивыми 

лаконичными линиями 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? Лаконичность 

А что больше всего не нравится? излишняя простота 
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Респондент 4 / 9 

 

IP: 91.77.130.208 

Начало прохождения: 
23.02.2010 

17:34:09 

Продолжительность 

(сек): 
306 

 

Ваш возраст? 30-45 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? 
автомобильной промышленности, 

интерьвера, архитектуры 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Удобство 

Бренд 

Возможность отличиться 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx 

интересно, ново, модно 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? креативность 

А что больше всего не нравится? 
большой упор на металические 

конструкции 
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Респондент 5 / 9 

 

IP: 95.220.170.133 

Начало прохождения: 
23.02.2010 

20:50:55 

Продолжительность 

(сек): 
289 

 

Ваш возраст? 30-45 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? 
дизайн интерьеров, флористический дизайн, 

дизайн мебели и аксессуаров 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны 

больше всего повлиять на ваше решение 

приобрести тот или иной продукт 

Удобство 

Слышали Вы о датском дизайне? Да 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Да 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx 

оригинально и современно, стильно 

Что вам больше всего нравиться в датском 

дизайне? 
практичность, экологичность 

А что больше всего не нравится? мало представлены в России 
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Респондент 6 / 9 

 

IP: 81.200.0.215 

Начало прохождения: 
23.02.2010 

23:32:10 

Продолжительность 

(сек): 
58 

 

Ваш возраст? 30-45 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? дизайн интерьера 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Качество 

Удобство 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне?  

А что больше всего не нравится?  
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Респондент 7 / 9 

 

IP: 81.211.43.61 

Начало прохождения: 
24.02.2010 

12:23:16 

Продолжительность 

(сек): 
877 

 

Ваш возраст? 15-29 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Не знаю 

Если да, то каким?  

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Возможность отличиться 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

очень креативно 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? удобство, современность и креативность 

А что больше всего не нравится? все нравится 
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Респондент 8 / 9 

 

IP: 212.42.55.122 

Начало прохождения: 
24.02.2010 

14:05:10 

Продолжительность 

(сек): 
302 

 

Ваш возраст? 15-29 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? интерьер, экстерьер 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Удобство 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

опрятно) 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне? не готов ответить 

А что больше всего не нравится? не готов ответить 
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Респондент 9 / 9 

 

IP: 217.175.137.11 

Начало прохождения: 
24.02.2010 

19:02:46 

Продолжительность 

(сек): 
11 303 

 

Ваш возраст? 15-29 

Вы интересуетесь дизайном в целом? Да 

Если да, то каким? интерьер, экстерьер 

Какую роль играет цена в вашем выборе товара? Значительную 

Какие из перечисленных факторов способны больше 

всего повлиять на ваше решение приобрести тот или 

иной продукт 

Цена 

Качество 

Удобство 

Слышали Вы о датском дизайне? Нет 

Знаете ли вы о компании Fritz Hansen? Нет 

Что вы думаете об их продукции? 

 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx 

http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx 

Что вам больше всего нравиться в датском дизайне?  

А что больше всего не нравится?  
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BILAG 2: Online Interviews 

1) RE: Датский дизайн и отношение россиян к нему 

tirsdag 2. februar 2010 11.39 
Fra: "Байкова Елена"  
Til: "Gohar Khodjayan"  

Здравствуйте, Гоар Ходжаян! 
С удовольствием отвечаем на Ваши вопросы. 
1. Бизнесмены, адвокаты, врачи. 
2. Итальянский. 
3. Малоизвестно. 
4. Похоже на IKEA. Минимализм найдёт отклик  2% потенциальных заказчиков. 
5. Равнодушно. 
6. Эклектическое восприятие и безусловно Москва и Петербург - это общество потребителей. 
  
Всего Вам хорошего и удачи. 
С уважением, 
архитекторы Величкин Д. и Голованов Н. 
т/ф (495) 637-90-01,637-90-03 
axm@velgol.ru 

 
From: Gohar Khodjayan  
Posted At: Monday, February 01, 2010 11:53 PM 
Posted To: axm@velgol.ru 
Conversation: Датский дизайн и отношение россиян к нему 
Subject: Датский дизайн и отношение россиян к нему 

Добрый день, уважаемые Дмитрий Величкин и Николай Голованов. 

Пишет вам студентка Копенгагенской школы бизнеса, Гоар Ходжаян. Ваши данные я нашла в журнале 
Мезонин, и решила Вам написать, так как Вы непосредственно занимаетесь дизайном и можете ответить 
на несколько моих вопросов.  
На данный момент  я пишу свою магистрскую работу на тему "Датский дизайн и его будущее в России". 
Суть проблемы моей работы заключается в рассмотрении поведения российского потребителя с точки 
зрения культуры и других факторов, влияющих на него. Меня также интересует отношение россиян к 
датскому дизайну в целом. В моей работе я ориентируюсь соответственно на новый средний и высший 
класс населения.   
Если Вам нетрудно, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы: 

1. Кто обычно является клиентом Вашего интерьерного бюро?  
2. Представляете ли Вы иностранный дизайн, и если да, то какой?  
3. Что Вы знаете о датском дизайне и непосредственно компании Fritz Hansen?  
4. Что Вы думаете об их продукции? (ссылка здесь:  http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx )  
5. Как вы думаете как россияне воспримут/воспринимают продукцию такого рода?  
6. Наблюдается ли среди россиян смешение стилей и можно ли назвать российское общество – 

обществом потребления?   

Спасибо огромное за то, что Вы нашли время ответить мне.  

Всего Вам  самого доброго и успехов в Ваших делах.  

С уважением и благодарностью, 
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Гоар Ходжаян  

2) Re: Датский дизайн и отношение россиян к нему 

onsdag 3. februar 2010 13.23 
Fra: "Эдуард Забуга"  
Til: "Gohar Khodjayan"  

Гоар! 
1.Обычно- обычные люди- инопланетян не было... 
2.Представляю в смысле- продаю? Моим клиентам по большей части все равно- лишь бы 
нравилось...поэтому Дания или Италия- они не понимают... увы. мне лично ближе Дания... 
3.Fitz Hansen- мне очень нравится, переодически заказываю... с датским дизайном я знаком, бывал в 
Копенгагене-  активно занимался производством своей мебели, если есть желание, посмотрите на моем 
сайте www.zabuga.com - там есть кое что... 
4.продукция мне по душе- объяснять почему долго очень 
5.да они ее и воспринимают- беда в отсутствии трансляторов, способных доходчиво объяснить и 
убедить- почему все так просто и дорого?  
6.мы живем в смешении стилей- отсутствие достойного предметного мира- тема которая постепенно 
решается... кстати тойже IKEA на начальном этапе. 
Извините, что краток 
Эдуард Забуга 
 
 
 

tirsdag 2. februar 2010 21.41 
Fra: "Gohar Khodjayan"  
Til: zabugaed@mail.ru 

Добрый день, уважаемые Эдуард Забуга. 

Пишет вам студентка Копенгагенской школы бизнеса, Гоар Ходжаян. Ваши данные я нашла в журнале 
Мезонин, и решила Вам написать, так как Вы непосредственно занимаетесь дизайном и можете ответить 
на несколько моих вопросов.  
На данный момент  я пишу свою магистрскую работу на тему "Датский дизайн и его будущее в России". 
Суть проблемы моей работы заключается в рассмотрении поведения российского потребителя с точки 
зрения культуры и других факторов, влияющих на него. Меня также интересует отношение россиян к 
датскому дизайну в целом. В моей работе я ориентируюсь соответственно на новый средний и высший 
класс населения.   
Если Вам нетрудно, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы: 

1. Кто обычно является клиентом Вашего интерьерного бюро?  
2. Представляете ли Вы иностранный дизайн, и если да, то какой?  
3. Что Вы знаете о датском дизайне и непосредственно компании Fritz Hansen? 
4. Что Вы думаете об их продукции? (ссылка здесь:  http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx ) 
5. Как вы думаете как россияне воспримут/воспринимают продукцию такого рода?  
6. Наблюдается ли среди россиян смешение стилей и можно ли назвать российское общество – 

обществом потребления?  

Спасибо огромное за то, что Вы нашли время ответить мне. Всего Вам  самого доброго и успехов в 
Ваших делах.  

С уважением и благодарностью, 
 
Гоар Ходжаян 
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3) Re: Датский дизайн, вопросы 

onsdag 10. februar 2010 22.29 
Fra: "fsas" <fsas@yandex.ru> 
Til: "Gohar Khodjayan"  

Добрый вечер Гоар! 
Спасибо за ваше письмо. 
1.Клиентами нашего бюро являются семьи высшего класса населения.Как правило это крупный 
бизнесмен молодого поколения 30-40 лет(реже чиновник), его жена (либо домохозяйка,либо активная 
работающая женщина) и их дети.Обычно,это умные и интеллегентные и хорошообразованные люди. 
2.Мы  используем мебель и материалы 
европейского(итальянского,французкого,немецкого,бельгийского) дизайна.Так же американскую и 
английскую мебель и ткани. 
3.Конечно мы считаем датский дизайн очень актуальным и мы прекрасно знаем Якобсена как самого 
яркого представителя датского дизайна 
4.Продукция компании очень лаконична и абсолютно в тренде. 
5.Большинство Россиян пока ,к сожалению более падки на дурновкусные вещи,так как были лишены 
многие годы как хорошего визуального ряда так и информации в этой области.Поэтому им бывает 
трудно воспринимать актуалный сдержанный дизайн.Но они очень быстро образовываются и 
многие уже готовы его воспринять. 
6.Безусловно,да 
С наилучшими пожеланиями 
Дженни Яснец 
 
10.02.10, 19:44, "Gohar Khodjayan"  
 
Добрый день, уважаемые Дженни Яснец и Светлана Дьякова, 
 
Пишет вам студентка Копенгагенской школы бизнеса, Гоар Ходжаян. Ваши данные я нашла в 
журнале "Мезонин", и решила Вам написать, так как Вы непосредственно занимаетесь дизайном и 
можете ответить на несколько моих вопросов.  
 
На данный момент  я пишу свою магистрскую работу на тему "Датский дизайн и его будущее в 
России". Суть проблемы моей работы заключается в рассмотрении поведения российского 
потребителя с точки зрения культуры и других факторов, влияющих на него. Меня также интересует 
отношение россиян к датскому дизайну в целом. В моей работе я ориентируюсь соответственно на 
новый средний и высший класс населения.   
 
Если Вам нетрудно, не могли бы Вы ответить на следующие вопросы: 

1. Кто обычно является клиентом Вашего интерьерного бюро?  
2. Представляете ли Вы иностранный дизайн, и если да, то какой?  
3. Что Вы знаете о датском дизайне и непосредственно компании Fritz Hansen? 
4. Что Вы думаете об их продукции? (ссылка здесь:  http://www.fritzhansen.com/en/fritz-

hansen/products.aspx ) 
5. Как вы думаете как россияне воспримут/воспринимают продукцию такого рода?  
6. Наблюдается ли среди россиян смешение стилей и можно ли назвать российское общество – 

обществом потребления? 

Спасибо огромное за то, что Вы нашли время ответить мне.  
  
Всего Вам  самого доброго и успехов в Ваших делах.  
  
С уважением и благодарностью, 
 
Гоар Ходжаян  
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BILAG 3: Online interview med Ilyin 
Re: Поведение потребителей и Постмодернизм 
lørdag 16. januar 2010 22.07 
Fra: "ivi" <ivi_2000@mail.ru> 
Til: "Gohar Khodjayan" <gkhodjayan@yahoo.dk> 
Уважаемая Гоар, книга, которую Вы прочли 10-летней давности. В прошлом году у меня вышла новая 
по этой тематике "Поведение как дискурс", а годом раньше эмпирическое исследование "Быт и бытие 
молодежи российского мегаполиса: социальная структурация повседневности". Там, мне кажется, 
больше ответов на вопрос ыо логике поведения потребителей.Конечно, однозначно отнести Россию, 
да и любую иную страну, к эпохе постмодерна нельзя. Это состояние, в которое всем населением не 
входят. В России это тренд, заметный в поведении формирующихся средних классов. 
И по поводу Ваших вопросов. 
1. Как только человек выходит из состояния борьбы за физическое выживание, культура 
превращается в решающий фактор. И чем больше выбор, тем сильнее ее влияние. Что касается 
основных факторов, то на этот вопрос ответить нельзя, т.к. это зависит, во-первых, от ситуации 
выбора, во-2-х, от выбираемого продукта, в-3-х, от свойств выбирающего субъекта. "Потребитель" - 
это абстракция, работающая на уровне описания средних статистических величин: "средний 
россиянин покупает в основном...". И одно из проявлений сдвига в постмодерн - индивидуализация 
потребления, вкуса. 
2. Как мне представляется, минимализм - это эстетическая упаковка постматериализма. Иначе 
говоря, к нему приходят, наевшись ярким и изысканным. Состоятельные слои по мере прохождения 
этого процесса взросления имеют шансы понять его. Но именно шансы! Жесткой связи быть не 
может. В то же время недорогой минимализм уже вполне привлекателен для "средних" людей. Опыт 
"Икеи" тому убедительное подтверждение.Т.о., при наличии грамотной и сильной системы 
продвижения у датских товаров на этом рынке есть шансы. Но нужна система, адекватная нашей 
культуре, причудам, условиям и т.д. 
С уважением В.И. 
 
-----Original Message----- 
 
Добрый день, уважаемый Владимир Иванович.  
 
Пишет вам студентка Копенгагенской школы бизнеса, Гоар Ходжаян. В прошлом году я прочитала 
вашу книгу "Поведение потребителей". Работа интересная, и я ее даже решила использовать как 
одну из теорий в моей магистрской работе. 
 
На данный момент я пишу свою магистрскую работу на тему "Датский дизайн и его будущее в 
России". Суть проблемы моей работы заключается в рассмотрении поведения российского 
потребителя с точки зрения культуры, и других факторов, влияющих на него. Меня также интересует 
постмодернисткая парадигма в поведении потребителя. Вы пишите, что"Россия стоит на пороге 
"эпохи постмодерна". Вот я пытаюсь определить, является ли современный россиский потребитель 
частью постмодерного общества, и если да, то почему. Ответа на этот вопрос в  данной книге я не 
нашла, но мне интересно, может у вас есть статьи или другие работы, которые можно было бы 
почитать по этой теме, чтобы создать правильное мнение о российском потребителе. 
 
Также мне бы хотелось Вас попросить, как человека непосредственно занимающегося поведением 
потребителя, ответить на пару моих вопросов.  
1. Как Вы считаете, какую роль играет культура в поведении российского потребителя и каковы 
основные факторы, влияющие на окончательный выбор продукта? 
 2. Как Вы считаете, готовы ли россияне (здесь я беру высший и средний-высший класс) к принятию 
датскго дизайна (минимализма) в интерьре? Почему? Примеры Вы можете увидеть здесь: 
http://www.fritzhansen.com/en/fritz-hansen/products.aspx?  
  
Огромное Вам спасибо заранее!  
 
С уважением и благодарностью, 
 
 Гоар Ходжаян 
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BILAG 4: E-mail to Fritz Hansen i DK and følgende telefonisk interview med Vera Li, 

Fritz Hansens repræsentant i Rusland 

FRITZ HANSEN HEADQUARTERS 
(+45) 4817 2300 
Allerødvej 8 
DK-3450 Allerød 
Denmark 
 
København 5. marts 2010 
 
Vedr: Cand.ling.merc afhandling – Dansk design – vejen til Rusland 
 
Goddag,  
 
Mit navn er Gohar Khodjayan.  Jeg er Cand. Ling. Merc. Studerende(Erhvervssprog og 
Erhvervskommunikation) på Handelshøjskolen i København (CBS), og p.t. skriver jeg mit speciale.  
 
Emnet til mit speciale er Dansk design – vejen til Rusland. Jeg undersøger primært russernes kultur og 
forbrugeradfærd i forhold til produktvalg. I mit speciale besluttede jeg at undersøge dansk deisgn og de 
danske designmøbler, som er repræsenteret af jeres virksomhed. Undersøgelsen dækker kun Rusland 
største byer, nemlig Moskva og Skt. Petersburg, hvor nye middel- og overklasse er bredt repræsenteret.   
 
Specialets formål er at undersøge, hvordan ruserne reagerer på de danske design møbler, og hvilken rolle 
spiller kultur og dens værdier i forhold til produktvalg. 
 
Her kan I se specialets foreløbige problemformulering:  
 
1) Hvilke faktorer spiller den vigtigste rolle ved produktvalg for den moderne russiske forbruger? 
2) Hvilken rolle spiller kulturen og den kulturelle baggrund i Rusland i forhold til produktvalg? 
3) Kan den russiske forbruger karakteriseres som en ”postmodernistisk forbruger” og hvis ja, hvorfor? Hvis 
nej, hvorfor ikke? 
 
Specialet vil være bygget på en kombination af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med kvalitative 
interviews. Da jeg næsten er færdig med at samle svar til mit spørgeskema, besluttede jeg at kontakte jer. 
Jeg håber meget på, at den ansvarlige for Østeuropa/Rusland kan finde tid til svare mine spørgsmål (som er 
vedhæftet dette brev), da det er jeres virksomhed, som jeg koncentrer på i opgaven.   Der er kun 6 
spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret af jer.  
 
Jeg vil sætte en stor pris, hvis I kan finde tid at svare dem, samt fremsende en relevant information vedr. 
dette emne. Det behøver ikke være noget fortroligt.  
 
På forhånd tusinde tak. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Gohar Khodjayan 
 
BILAG 1: Spørgsmål til Fritz Hansen 
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Вопросы - Гоар Ходжаян Ответы – Вера Ли 
1. Согласно журналу, Møbel+Interiør, 

компания Fritz Hansen открыла свое 
представительство в Москве в марте 
2008 года. Значит ли это, что датский 
дизайн завоевал интерес россиян? 
Почему?  

 

1. Вера Ли: Я думаю, что россияне стали более 
готовы рассматривать в своих домах более 
локаничный и минималистичный дизайн. Это 
происходит потому, что народ стал более 
подготовлен к этому, или проще говоря, 
«дозрел». 

2. Какой опыт вы получили от вашей работы 
в России?  Можно ли предположить, что 
российский потребитель (речь идет о 
высшем и среднем-высшем классе) 
начал интересоваться чем-то новым, 
отличным от помпезного дизайна? Что вы 
скажете о классике современного 
дизайна в России, и знают ли 
потребители, например, Арне Якобсена?  

2.  Fritz Hansen и его продукция лежит в рамках 
верхней ценовой категории. Тем не менее, на 
рынке есть место,  как для дворцовой мебели , 
так и для минималистичной. Надо также 
отметить, что Fritz Hansen представляет в 
России не только чистый датский дизайн. 
Компания сотрудничает со многими 
международными дизайнерами, такими как, 
например, Пьеро Лисони и другие. Так,  Fritz 
Hansen в Росии – это скорее международная 
компания.   

Классика современного дизайна наиболее 
продаваема в России, а Арне Якобсен также 
хорошо известен в России.  

3. Кто обычно покупает вашу продукцию? 
Как вы опишите этот тип потребителя?   

 
 
 
 

3. Продажи в России делятся на 2 категории: 
контрактный сектор и частный сектор. К первому 
относятся в большей степени различные офисы. 
Что касаеся частного сектора, то 
представителями его, чаще всего, являются 
люди с определенным уровнем дохода.  

4. Как вы думаете, какие факторы играют 
ключевую роль в выборе того или иного 
продукта для российского потребителя.  

 
 
 

4. Прежде всего, россияне придерживаются 
совета архитекторов и дизайнеров при своем 
выборе.  Немаловажную роль играют и  такие 
факторы, как имя и известность дизайнера, 
бренд, проживание за рубежом. 

5. Можно ли охарактеризовать российского 
потребителя, как потребителя 
постмодерного времени, а именно что 
россияне стараются реализовать свои 
цели в покупке.  Если да, можно ли 
предположить, что потребление  в 
России служит для создания имиджа.  

 
 

5. Я считаю, что сегодня не только россияне, но и 
все другие стараются реализовать себя.  Надо 
также отметить, что мебель класса люкс, к 
которой и относится мебель  компании Fritz 
Hansen покупают не только из-за ее 
функциональности, но скорее для создания 
определенного имиджа.  

6. Как вы думаете, какую роль датский 
дизайн будет играть для россиян 
(представителей Москва и Санкт-
Петербурга) в будущем?   

 
 

 

Важно отметить, что Россия, как и все другие 
страны, подвержена глобализации, а это значит, 
что россиянам становится более доступен 
широкий круг вещей, в том числе и датский 
дизайн. Сегодня возможность выезда зарубеж 
играет ключевую роль в будущем выборе 
россиян,  у которых появляется открывается 
широкий  доступ к продуктам различного рода, в 
том числе и датскому дизайну.  

 

 

 


