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E-Kommunikation – Möglichkeit oder Risiko? 

- eine komparative Analyse der Bedeutung kultureller Unterschiede bezüglich des 

Gebrauchs von E-Kommunikation in Deutschland und Dänemark 

 

Europa und das europäische Gesundheitswesen stehen einem großen Problem gegenüber. 

Ein Problem, das alle EU-Bürger betrifft. Hierbei geht es um geringe Effektivität im 

Gesundheitsbereich, welches u.a. auf die demografische Entwicklung sowie auf Mangel 

an Ärzten und Krankenschwestern zurückzuführen ist. Auf diesem Hintergrund hat die 

Europakommission einen Plan, Action Plan for a European health area, ausarbeitet, der 

diesem Problem abhelfen soll. Der Plan besteht aus zwei Teilen; erstens soll eine von 

Ärzten und Professoren verfaßte europäische Suchmaschine im Gesundheitsbereich 

realisiert werden, mit dem Zweck, die europäische Bevölkerung „auszubilden". Zweitens 

wird geplant, elektronische Patienten-Akten und die Möglichkeit, E-Kommunikation mit 

dem Hausarzt zu betreiben, obligatorisch zu machen und zwar um die Kommunikation 

zwischen dem Arzt und dem Patienten zu effektivisieren. 

Ich bin allerdings der Auffassung, dass die Kultur einen Einfluß auf die Akzeptanz und 

den Gebrauch von IT haben könnte, warum es ohne Berücksichtigung eventueller 

kultureller Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten schwierig sein könnte, eine 

erfolgreiche Implementierung des Plans zu sichern. 

Somit beschäftige ich mich in meiner Arbeit mit der folgenden Problemformulierung: 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Arbeit basiert auf zwei wissenschaftstheoretischen Ausgangspunkten; die 

Hermeneutik und der Strukturalismus, die sich mit Verständnis von Menschen und deren 

Handlungen bzw. mit strukturellen Tendenzen in einer Gesellschaft beschäftigen. Um 

den Gebrauch von E-Kommunikation unter Deutschen und Dänen verstehen und 

interpretieren zu können, bestehen die empirischen Daten sowohl aus einem 

In welchem Ausmaß und auf welche Weiße spielen kulturelle Unterschiede 

zwischen Deutschland und Dänemark bezüglich des Gebrauchs vom Internet für 

Informationssuche zum Thema Gesundheit sowie für E-Kommunikation mit dem 

Hausarzt eine Rolle unter deutschen und dänischen Patienten? 
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quantitativen als auch einem qualitativen Fragebogen. Der quantitative Fragebogen dient 

als Grundlage für die Analyse um eventuelle Tendenzen bezüglich des Gebrauchs von E-

Kommunikation in Deutschland und Dänemark feststellen zu können, während der 

qualitative Fragebogen zur Erläuterung der Ergebnisse der quantitativen Untersuchung 

durchgeführt wurde. 

 

Als theoretischer Ausgangspunkt dient das Technology Acceptance Model, das ein 

Instrument zur Feststellung der ausschlaggebenden Faktoren bezüglich IT-Akzeptanz ist.  

Kulturelle Faktoren werden aber in diesem Modell nicht berücksichtigt. Deswegen habe 

ich mich mit Kulturtheorie beschäftigt und das Technology Acceptance Model mit 

verschiedenen kulturellen Dimensionen von Geert Hofstede und Edward T. Hall 

erweitert. 

  

Die Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, dass sich die deutschen und dänischen 

Befragten bezüglich des Gebrauchs von E-Kommunikation mit dem Hausarzt deutlich 

unterscheiden. Dieser Unterschied läßt sich, meiner Untersuchung nach zu urteilen, 

durch zwei kulturelle Dimensionen erklären;  Unsicherheitsvermeidung und 

Individualismus/Kollektivismus. Ich habe somit feststellen können, dass kulturell 

verankerte Werte den Gebrauch von E-Kommunikation mit dem Hausarzt beeinflussen. 

 

Außerdem habe ich einen nicht-kulturellen Faktor feststellen können, der einen Einfluß 

auf die Antworten der Befragten zu haben scheint, nämlich den Faktor frühere 

Erfahrungen. Die Befragten, die frühere Erfahrungen mit E-Kommunikation gemacht 

hatten, waren insgesamt positiver auf diese Möglichkeit eingestellt als die Befragten 

ohne frühere Erfahrungen. 

 

Indem ich also kulturell verankerte Unterschiede bezüglich des Gebrauchs von E-

Kommunikation mit dem Hausarzt in Deutschland und Dänemark gefunden habe, wäre 

es meiner Meinung nach äußerst relevant eine Untersuchung der kulturellen Unterschiede 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten durchzuführen. Auf diese Weise könnten bei der 

Implementierung des „Action Plan for a European health area“ eventuelle kulturell 

bedingte Probleme verringert werden.
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1. Indledning 

1.1. Baggrund og motivation 

Europa har et problem. Eller rettere: Den europæiske sundhedssektor har et problem. Et 

problem angående manglende effektivitet og øgede omkostninger, hvilket bl.a. skyldes 

den aldrende befolkning samt mangel på læger og sygeplejersker. 

Hvis ikke sundhedssektoren i Europa i fremtiden skal stå over for en uløselig knude, er 

det afgørende, at der sker en effektivisering af denne, hvorfor Europakommissionen 

udarbejdede en plan, Action Plan for a European e-health area (European Commission, 

2006:2), der netop har til formål at effektivisere den europæiske sundhedssektor gennem 

bedre udnyttelse af ressourcer. 

Planen, der blev iværksat i 2004, består af to dele: For det første skal den enkelte patient 

tage større del i sit sygdomsforløb ved at ”uddanne” sig via en fælleseuropæisk, 

statskontrolleret søgemaskine sammenlignelig med ”Google”, der skal indeholde 

oplysninger om sundhed og sygdomme. Således forventes det, at de mest unødvendige 

lægebesøg kan undgås. For det andet skal kommunikationen mellem læger samt mellem 

læge og patient styrkes. Dette i form af elektroniske patientjournaler og krav om tilbud 

om e-kommunikation fra den praktiserende læges side. Således håbes på effektivisering 

af læge-patientforholdet.  

 

Som led i Europakommissionens plan gennemførtes en undersøgelse, ”WHO/European 

survey on E-health Consumer Trends”, omhandlende borgeres Internetbrug og -vaner i 

syv EU-lande1. Undersøgelsens formål var primært at fastslå, i hvor høj grad EU-borgere 

bruger Internettet til at søge efter sundhedsrelaterede emner. Resultatet viste store 

udsving i brugen af Internet mellem de syv lande. Mellem Tyskland og Danmark, der i 

undersøgelsen begge hører til gruppen ”nordeuropæiske lande”, var også en vis forskel at 

spore. I 2007 havde 72 % af de adspurgte danskere med adgang til Internettet søgt efter 

sundhedsrelaterede emner, mens tallet i Tyskland lå på 57 % (Andreassen, 2007:9). 

 

Stadigt flere forskere mener, at kulturelt betingede værdier spiller en væsentlig større 

rolle i forbindelse med accept og brug af informationsteknologi end hidtil antaget. Dette 
                                                           
1Danmark, Grækenland, Letland, Norge, Polen, Portugal og Tyskland 
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begrundes med, at kultur synes at have indflydelse på individers adfærd, dvs. har 

betydning for brug og accept af forskellige typer af informationsteknologi (Veiga, 

2001:145). 

 

Idet Europakommissionen således ønsker at gennemføre en række fælles tiltag i de 

europæiske sundhedssystemer, mener jeg, at en undersøgelse af kulturens mulige 

påvirkning på accept og brug af ny teknologi må siges at være relevant. Således vil det, 

ved implementeringen af disse tiltag, være muligt at forstå og tage højde for eventuelle 

kulturelle forskelle mellem de europæiske lande. På den vis kan chancen for 

implementeringens succes over hele Europa øges. 

I min afhandling ønsker jeg derfor at undersøge hvorvidt kulturen kan siges at have 

indflydelse på tyskere og danskeres accept og brug af ny teknologi samt hvordan 

eventuelle kulturelle forskelle mellem disse to grupper influerer deres brug af e-

kommunikation med den praktiserende læge. Valget af fokus på forholdene i Tyskland 

og Danmark kan tilskrives min uddannelsesmæssige profil.  

Til sidst i afhandlingen foretages en vurdering af, hvordan det vil være muligt at tage 

højde for eventuelle kulturforskelle mellem tyskere og danskere i forbindelse med 

implementeringen af Action Plan for a European e-health area. Dette leder mig frem til 

følgende problemformulering. 

 

1.2. Problemformulering 

 

I hvor høj grad samt på hvilken måde har kulturelle forskelle mellem Tyskland og 

Danmark indflydelse på tyske og danske patienters accept og brug af Internet til 

informationssøgning efter sundhedsrelaterede emner samt til e-kommunikation med 

deres praktiserende læge? 

 

For at kunne nå frem til en konklusion på denne problemformulering undersøges 

følgende underspørgsmål: 

o Hvilke kulturelle forskelle kan, med udgangspunkt i Geert Hofstedes og Edward 

T. Halls kulturteorier samt på baggrund af egne undersøgelser, udledes mellem 

tyskere og danskere? 
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o Hvordan influerer disse eventuelt konstaterede kulturelle forskelle på accepten af 

informationsteknologi i henholdsvis Tyskland og Danmark iht. Technology 

Acceptance Model? 

 

1.3. Metode 

Afhandlingen har en deduktiv tilgang, idet jeg på baggrund af Geert Hofstedes og 

Edward T. Halls kulturteorier samt på baggrund af teorien i Technology Acceptance 

Model opstiller hypoteser for kulturens mulige påvirkning på accept af ny teknologi. 

Disse hypoteser afprøves ud fra egne undersøgelser; et kvantitativt og kvalitativt 

spørgeskema besvaret af tyske såvel som danske respondenter. Et egentligt metodeafsnit 

forefindes i kapitel 2. 

 

1.4. Afhandlingens struktur 

Denne afhandling består af seks kapitler, der alle er opdelt i afsnit; kapitel 1, indledning, 

har til formål at skabe en forståelsesramme for specialet, dvs. skabe et overblik over 

afhandlingens baggrund, formål og metode. Kapitel 2, metode, er en gennemgang af de 

videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, der ligger til grund for afhandlingen. 

Herefter følger i kapitel 3, teori, først en gennemgang af teorien i Technology 

Acceptance Model, hvilken der suppleres med kulturteori. I slutningen af kapitel 3 

opstilles, på baggrund af Technology Acceptance Model samt kulturteorien, en række 

hypoteser for kulturens påvirkning på to nøglevariable i Technology Acceptance Model. 

Disse hypoteser danner udgangspunkt for analysen i kapitel 4. Afprøvningen af de 

opstillede hypoteser fører frem til kapitel 5, konklusion. Til slut følger en perspektivering 

i kapitel 6. I figur 1 ses en model over afhandlingens opbygning. 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

11 

Figur 1: Opgavens struktur 
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1.5. Afgrænsning 

For at kunne nå frem til en dybdegående forståelse af i hvor høj grad og på hvilken måde 

kulturelle faktorer spiller en rolle i forbindelse med tyske og danske patienters accept og 

brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge, kræves en langt mere 

omfattende undersøgelse end den, der er foretaget under udarbejdelse af denne 

afhandling. Ud fra mine to undersøgelser; en kvantitativ undersøgelse med i alt 266 

respondenter samt en kvalitativ undersøgelse med i alt 14 respondenter, mener jeg ikke at 

kunne nå frem til en endegyldig konklusion på opgavens problemformulering. Dog er jeg 

af den opfattelse, at jeg vil kunne udlede tendenser for kulturelle værdier og adfærd i den 

tyske såvel som i den danske kultur. Disse tendenser indordnes under en række kulturelle 

dimensioner af bl.a. Hofstede, der herefter sammenholdes med respondenternes 

besvarelser ang. brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge. Således mener 

jeg at kunne nå frem til en foreløbig konklusion på kulturens indflydelse på accept af 

informationsteknologi. 

I forlængelse heraf er det vigtigt at nævne, at jeg i forbindelse med fortolkning af 

respondenternes udsagn subjektivt opstiller retningslinjer for, hvilke udsagn, der 

henhører under hvilke kulturelle dimensioner. Hvorvidt et udsagn således vurderes at 

henhøre under fx den kulturelle dimension Magtdistance sker således til dels på 

baggrund af kulturteorien, men til en vis grad også på baggrund af egen intuition. 

 

Ligeledes er det relevant at nævne problemstillingen angående begrebet ”tysk” og 

”dansk” nationalkultur. Jeg mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at tale om ”dansk 

kultur”, og måske endnu mindre ”tysk kultur”, idet et samfund kan bestå af flere 

undergrupperinger med hver deres subkultur. Jeg mener dog, at nationalitet er den bedst 

tilgængelige faktor til undersøgelse af kultur. Ligeledes er jeg af den opfattelse, at 

kulturen i et samfund til en vis grad må være fælles for samfundets medlemmer (sml. 

afsnit 3.7.), hvorfor jeg med rimelighed mener at kunne tale om tendenser i henholdsvis 

den tyske og danske kultur. Dog vil jeg understrege, at jeg i det følgende ikke forsøger at 

give en karakteristik af en samlet ”tysk” eller ”dansk” kultur, hvorfor der således 

udelukkende være tale om tendenser inden for de to kulturer. 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

13 

I forbindelse med min undersøgelse af tysk og dansk kultur anvender jeg en række 

kulturelle dimensioner af to fremtrædende teoretikere; nemlig Geert Hofstede og Edward 

T. Hall. Geert Hofstede udviklede først fire, senere en femte kulturel dimension kaldet 

Long Time vs. Short Time Orientation. Denne femte dimension inddrages ikke i 

afhandlingen, idet den udvikledes som følge af Michael Bonds ”Chinese value survey” 

(Hofstede, 1991:161) i midten af 1980´erne med henblik på at undersøge forskelle 

mellem europæiske og asiatiske kulturer. Jeg mener derfor ikke, at denne dimension vil 

være relevant i forbindelse med min undersøgelse. 

Også Edward T. Hall har udviklet dimensioner, der ikke inddrages i afhandlingen; 

nemlig dimensionerne angående Monochronic vs. Polychronic Time Orientation samt 

Proxemics. Disse dimensioner beskæftiger sig med individers brug af tid og rum i 

forbindelse med bl.a. personlig interaktion, hvilket, efter min mening, ikke er relevant for 

min undersøgelse af patienters brug af e-kommunikation, idet dette ikke kan 

karakteriseres som personlig interaktion. 
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2. Metode 

Dette kapitel har til formål at gøre rede for de videnskabsteoretiske og metodiske 

overvejelser, der ligger til grund for afhandlingen. 

Formålet med første afsnit, afsnit 2.1., er at skabe en forståelsesramme for afhandlingen, 

dvs. forklare hvilken tankegang, der ligger bag udformningen af mine undersøgelser. 

Afsnittet er opbygget således, at jeg først giver en kort introduktion til begrebet 

videnskabsteori, hvorefter jeg forklarer mine videnskabsteoretiske ståsteder. 

Herefter følger i afsnit 2.2. en redegørelse for den metodiske fremgangsmåde, der, på 

baggrund af de videnskabsteoretiske ståsteder, er valgt for at kunne nå frem til en 

konklusion på afhandlingens problemformulering. Også dette afsnit er opbygget således, 

at der først gives en generel introduktion til forskellige metodiske tilgange, hvorefter jeg 

forklarer, hvilken betydning den her valgte metode har i forbindelse med udførelse af 

hhv. min undersøgelse og analyse. Til sidst følger i afsnit 2.3. og 2.4. en forklaring på, 

hvorledes disse videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser anvendes i forhold til 

den valgte teori samt empiri. 

 

2.1. Videnskabsteoretisk ståsted 

Formålet med videnskabsteori er at opnå viden om, hvad viden er og hvilken metode, der 

kan anvendes til at opnå denne viden. 

Inden for den videnskabsteoretiske forskning findes forskellige paradigmer, der er 

opstået inden for hver deres videnskabelig forskningsområde, herunder natur-, human- og 

samfundsvidenskab (Rønn, 2006, 161 ff.). Hvert af disse paradigmer repræsenterer en 

forestilling om, hvordan verden hænger sammen; herunder bl.a. om der findes en 

objektiv sandhed eller hvordan viden opnås. Et sådant paradigme kaldes også 

videnskabsteoretisk tilgang. Således er der inden for et bestemt forskningsområde, fx 

samfundsvidenskaben, forskellige videnskabsteoretiske tilgange, der dog har visse 

ligheder, der adskiller dem fra fx de naturvidenskabelige tilgange. I det følgende 

beskriver jeg derfor afhandlingens forskningsområde samt de valgte videnskabsteoretiske 

tilgange. 
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Idet jeg ønsker at belyse tendenser inden for tyskere og danskeres brug af e-

kommunikation med deres praktiserende læge samt ønsker at undersøge mulige 

kulturelle årsagsforklaringer, mener jeg, at nærværende afhandling bevæger sig inden for 

det samfundsvidenskabelige område. 

Samfundsvidenskaben beskæftiger sig med mennesker i forskellige typer af samfund, 

ikke bare enkeltindivider og grupper, men også med samfundet som helhed. Grønmo 

(2004) siger om samfundsvidenskabens emneområde, at det 

 

omfatter folks sosiale bakgrunn og deres meninger og handlinger, 

individers og gruppers egenskaper og deres relasjoner så vel til hverandre 

som til det større samfunnet de inngår i, samt kjennetegn ved den helheten 

som samfunnet utgjør. (Grønmo, 2004:6) 

 

Som nævnt er der inden for forskellige forskningsområder, herunder 

samfundsvidenskaben, en række videnskabsteoretiske tilgange. Nærværende afhandling 

har en hermeneutisk og strukturalistisk tilgang, der begge er at finde inden for det 

samfundsvidenskabelige forskningsområde. 

 

2.1.1. Hermeneutik 

Hermeneutikken hører til de såkaldte fortolkende teorier, der har fokus på karakteristiske 

træk ved de specifikke individer og handlinger, der undersøges. Forskerens opgave er i 

denne sammenhæng at forstå eller fortolke meningen bag det enkelte individs handling, 

set i lyset af handlingens kontekst (Grønmo, 2004:48 ff.). Det særlige perspektiv er det 

meningssøgende og helhedsorienterede, hvilket betyder, at forskeren skal 

 

forstå det enkelte fænomen gennem en placering af det i meningsfulde 

sammenhænge eller helheder (Rønn, 2006:179) 

 

Et vigtigt begreb inden for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel. Ideen er, at man 

som forsker har en bestemt forforståelse af det emne, der skal undersøges. På baggrund 

af denne forforståelse indledes en dialog med aktørerne (Andersen, 1994:174). Ordet 

dialog bruges her i betydningen observation for at vise, at der er tale om en proces, hvor 
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forforståelsen, på baggrund af dialogen, løbende fortolkes og korrigeres, hvorved der 

skabes en ny forståelse. Den hermeneutiske cirkel fremgår af figur 2. 

 

Figur 2: Den hermeneutiske cirkel 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Andersen, 1994:173 

 

Forud for udsendelse af mit kvantitative spørgeskema (sml. afsnit 2.4.) har jeg en vis 

forforståelse for det emne, jeg undersøger. Min forforståelse for dansk og tysk kultur er 

opstået dels på baggrund af personlige erfaringer med tysk og dansk adfærd, men også på 

baggrund af den til formålet læste kulturteori af bl.a. Geert Hofstede. Ved gennemførelse 

af den kvantitative spørgeskemaundersøgelse indgår jeg i dialog med respondenterne, 

idet de svarer på en række spørgsmål angående deres holdninger og handlinger i en 

bestemt kontekst; i dette tilfælde brugen af e-kommunikation med deres praktiserende 

læge. Denne dialog, eller observationerne, fortolkes, hvorefter jeg korrigerer min 

forforståelse og på den vis opnår en ny forståelse. Med udgangspunkt i denne nye 

forståelse udarbejdes det kvalitative spørgeskema, hvorved jeg igen indgår i dialog med 

respondenterne. Således bevæger jeg mig i den hermeneutiske cirkel med det formål at 

opnå en større viden om tysk og dansk kultur og adfærd, hvorfor jeg mener, at den 

hermeneutiske tilgang er passende for min afhandling. 

 

Dialog 

Fortolkning 

(For)forståelse 
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2.1.2. Strukturalisme 

Den strukturalistiske tilgang har sit fokus på strukturelle forhold i samfundet, dvs. lægger 

vægt på overordnede mønstre af relativt stabile relationer i samfundet. De 

strukturalistiske teorier er altså makroorienterede (Grønmo, 2004:49). Det centrale 

perspektiv inden for strukturalismen er 

 

at en dyberegående analyse af et fænomen vil kunne afdække 

grundlæggende strukturer, der reelt er styrende for det, der viser sig på et 

mere ”åbenlyst” plan (Rønn, 2006:194) 

 

Ifølge strukturalismen bør et menneske og dets handlinger forstås strukturelt, dvs. at 

menneskets handlinger (det åbenlyse plan) er bestemt af ikke-observerbare rammer, 

strukturer og vilkår. Jeg ser kulturelle værdier som de anonyme, grundlæggende 

strukturer, der er bestemmende for de tyske og danske respondenters handlinger, dvs. 

bestemmende for respondenternes brug af samt intention om brug af e-kommunikation 

med deres praktiserende læge. 

I figur 3 vises relationen mellem menneske og de grundlæggende strukturer. Objektet er 

de anonyme strukturer, der er bestemmende for subjektets tænkning og handling (Rønn, 

2006:198), således at subjektet, mennesket, er ”opslugt” af objektet. 

 

Figur 3: Relationen mellem individ og omgivelser i strukturalismen 

 

   Objekt 

  

 

 

 

 

Kilde: Rønn, 2006:198 
 
 

 

  subjekt 
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2.2. Metodegrundlag 

Inden for de videnskabsteoretiske paradigmer, i mit tilfælde altså det hermeneutiske og 

strukturalistiske, findes nogle typiske måder at tilegne sig viden på. Dette hænger 

sammen med, at de forskellige paradigmer har forskellige opfattelser af, hvad viden er; 

og således også af, hvordan denne viden opnås. 

I videnskabelig forskning skelnes traditionelt mellem to hovedgrupper af metodiske 

tilgange, nemlig den kvantitative og kvalitative metode på den ene side og den induktive 

og den deduktive metode på den anden. Disse to hovedgrupper komplementerer 

hinanden, idet den kvantitative/kvalitative metode beskæftiger sig med empiri, mens den 

induktive/deduktive metode beskæftiger sig med måden, hvorpå der drages slutninger. 

I det følgende gives først en overordnet beskrivelse af disse metodiske tilgange, hvorefter 

jeg beskriver den til afhandlingen valgte metodiske tilgang. 

 

2.2.1. Kvantitativ / kvalitativ metode 

Den kvantitative metode er traditionelt at finde inden for det naturvidenskabelige 

forskningsområde og har som udgangspunkt, at ”alt bliver gjort måleligt og at 

undersøgelsesresultaterne bliver præsenteret numerisk” (Andersen, 1994:59). Empirien 

består af hårde data, der er tællelige og kan bearbejdes statistisk, dvs. at data kan 

”opgøres i procentvis forekomst at det ene eller det andet fænomen” (Rønn, 2006:274). 

En af hovedtyperne inden for den kvantitative undersøgelsesmetode er 

spørgeskemaundersøgelsen. 

 

Den kvalitative metode er traditionelt at finde inden for det humanistiske og 

samfundsvidenskabelige forskningsområde og har det modsatte udgangspunkt, nemlig at 

alt ikke kan gøres måleligt. Her antages det, at ethvert fænomen består af en unik 

kombination af kvaliteter, der ikke kan tælles, måles eller vejes (Andersen, 1994:60). 

Empirien består af bløde data, der ikke på forhånd er fast strukturerede i bestemte 

svarmuligheder (Rønn, 2006:271). Et par hovedtyper inden for den kvalitative 

undersøgelsesmetode er det kvalitative forskningsinterview eller feltobservationer. 
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2.2.2. Induktion / deduktion 

Den anden hovedgruppe inden for metodisk tilgang er induktion/deduktion, der, som 

ovenfor nævnt, beskæftiger sig med måden hvorpå der drages slutninger. 

Induktion vil sige, at der drages almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta 

(Thuren, 2004:18). Med andre ord gøres en række enkeltiagttagelser, på hvilken 

baggrund der drages slutninger (generalisationer) (Andersen, 1994:29). Man går fra det 

specifikke til det generelle. Eksempelvis ses et stort antal hvide svaner, hvorefter det 

sluttes, at alle svaner er hvide. Indtil der observeres en anden farve svane end hvid, anses 

teorien om, at alle svaner er hvide, for at være korrekt. 

 

Udgangspunktet for det deduktive princip er derimod en fast forståelsesramme. Denne 

faste forståelsesramme er fx teorier, således at man har en teori, der ønskes afprøvet, be- 

eller afkræftet i henhold til data. Man går fra det generelle til det specifikke (Rienecker 

et. al., 2004:211). Eksempelvis opstilles en hypotese om, at alle svaner er hvide, hvilket 

kan foreløbigt bekræftes idet en lang række hvide svaner observeres. Hypotesen anses 

således som foreløbigt bekræftet indtil der ses fx en sort svane. 

Induktion bygger kort sagt på empiri, mens deduktion bygger på logik. 

 

2.2.3. Metodisk tilgang 

Formålet med dette afsnit er at gøre rede for den til afhandlingen valgte metodiske 

fremgangmåde, dvs. forklare hvorledes jeg ønsker af nå frem til en slutning på 

afhandlingens problemformulering samt mit valg af empiri. 

 

Den metodiske tilgang i nærværende afhandling er primært deduktiv og kvantitativ. 

Deduktiv, idet jeg, ud fra en fast forståelsesramme, dvs. på baggrund af teorien ang. 

forbrugeraccept af ny teknologi samt kulturteori, opstiller hypoteser for forventelig 

adfærd blandt tyskere og danskere i forbindelse med brug af informationsteknologi. 

Disse hypoteser afprøves på baggrund af min egen kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse gennemført i Tyskland og Danmark. 

I forbindelse med kulturundersøgelser, er det dog hensigtsmæssigt at kombinere flere 

metoder til at danne sig et overblik over de indhentede data. Dette da hverken den 
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kvantitative eller kvalitative metode på den ene side eller den induktive eller deduktive 

metode på den anden side enkeltstående kan afdække virkeligheden (Brier, 2005:93). 

Til min opgave har jeg, for at afdække mit område bedst muligt, valgt at kombinere den 

kvantitative og kvalitative metode, dvs. at jeg i min opgave metodetriangulerer. 

Min metodetriangulering består i at kombinere to spørgeskemaundersøgelser. Den 

primære, kvantitative spørgeskemaundersøgelse gennemføres med henblik på at afdække 

tendenser for adfærd og holdninger i henholdsvis det tyske og det danske samfund. Dette 

gøres på baggrund af min strukturalistiske opfattelse af, at kulturen er de grundlæggende 

strukturer, der er udslagsgivende for respondenternes adfærd, dvs. deres brug af bl.a. e-

kommunikation. 

Den sekundære, kvalitative spørgeskemaundersøgelse gennemføres på baggrund af 

resultatet af den primære undersøgelse og tjener til uddybning af eventuelle uklarheder 

og således også til minimering af risikoen for fejlfortolkninger af de primære data. 

 

Mine primære data er som nævnt kvantitative. Dette står som udgangspunkt i kontrast til 

de hermeneutiske og strukturalistiske paradigmer, der, som ovenfor nævnt, har 

mennesket og dets handlinger i fokus, hvorfor der her normalt anvendes et kvalitativt 

undersøgelsesdesign. Som nævnt tidligere er den kvantitative metode traditionelt at finde 

inden for det naturvidenskabelige forskningsområde, idet det inden for naturvidenskaben 

skal være muligt at måle, veje og tælle sine resultater. Ifølge Bjerg (2006:81) er der i 

løbet af det 20. århundrede dog sket en løsrivning af den kvantitative metode fra det 

naturvidenskabelige område, således at den kvantitative metode i dag også finder 

anvendelse inden for human- og samfundsvidenskaberne. Dette begrundes med, at 

 

den kvantitative metode giver mulighed for at afdække makrosociologiske 

mønstre, der ikke umiddelbart fremstår som tydelige (Bjerg, 2006:81). 

 

I ovenstående citat ligger, efter min mening, en implicit sammenligning med den 

kvalitative metode, som, ifølge Bjerg, ikke kan tydeliggøre mønstre for adfærd inden for 

et givent samfund.  
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Idet jeg i min afhandling netop ønsker at afdække tendenser, eller mønstre, i brugen af 

informationsteknologi i Tyskland og Danmark, mener jeg, at jeg med fordel kan anvende 

en kvantitativ metode som primær tilgangsvinkel. 

Den indsamlede kvantitative empiri fortolkes desuden i forhold til de valgte teorier samt 

sammenholdes med de senere indsamlede kvalitative data. Jeg behandler således mine 

kvantitative data ud fra en kvalitativ synsvinkel, hvilket er i overensstemmelse med de 

hermeneutiske og strukturalistiske paradigmer. 

 

I de ovenstående afsnit har jeg forsøgt tydeliggjort, på hvilken måde jeg ønsker at nå frem 

til en konklusion på afhandlingens problemformulering samt på baggrund af hvilken type 

empiri. I de følgende to afsnit gøres rede for hvorfor jeg har valgt den pågældende teori 

og hvordan de to valgte teorier sammenholdes (afsnit 2.3.) samt hvordan og med hvilket 

formål jeg gennemfører min undersøgelse, dvs. indsamler min empiri (afsnit 2.4.). 

 

2.3. Den teoribaserede del af afhandlingen 

Som det fremgår af min problemformulering ønsker jeg at undersøge kulturens 

indflydelse på tyskere og danskeres brug af Internet til bl.a. e-kommunikation med deres 

praktiserende læge. Netop kulturens indflydelse på accept af en given 

informationsteknologi er tidligere omtalt af bl.a. Veiga: 

 

Although many factors may affect an individual’s acceptance of new IT, a 

growing but still fragmented body of research suggests that culturally 

induced beliefs play an important role. (Veiga, 2001:145) 

 

Dette citat bekræfter mit udgangspunkt med at inddrage to typer af teori, nemlig en teori 

vedrørende brugeraccept af teknologi samt kulturteori. Disse to typer af teori skal 

sammenholdes, således at jeg kan undersøge kulturens indflydelse på netop tyskere og 

danskeres brug af samt intention om at anvende e-kommunikation med deres 

praktiserende læge. 

 

Formålet med at inddrage teori om accept af ny teknologi er at klarlægge de faktorer, der 

er afgørende for, hvorvidt en forbruger vælger at acceptere og anvende en ny teknologi 
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eller ej. Dette drejer sig bl.a. om brugerens subjektive vurdering af teknologiens 

anvendelighed. Til undersøgelse af disse faktorer har jeg valgt at beskæftige mig med 

Technology Acceptance Model, i hvilken der dog ikke tages højde for eventuelle 

kulturelle påvirkninger. 

Jeg inddrager derfor kulturteori, herunder en gennemgang af udvalgte kulturelle 

dimensioner (se afsnit 3.4.-3.7.). Således udvides Technology Acceptance Model til også 

at indeholde en kulturel faktor, der indgår på lige fod med de allerede eksisterende 

faktorer. I denne forbindelse opstilles hypoteser for kulturens påvirkning på 

forbrugeraccept af informationsteknologi. Afprøvningen af de opstillede hypoteser fører 

til afhandlingens konklusion. 

 

Den teoribaserede del af afhandlingen findes i afhandlingens kapitel 3 og består således i 

at inddrage 

 

1. Teori vedrørende brugeraccept af ny teknologi (afsnit 3.1. – 3.3.) 

2. Kulturteori (afsnit 3.4. – 3.7.) 

3. Hypoteser for forventelig adfærd hos tyskere og danskere i forbindelse med deres 

brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge (afsnit 3.8.) 

 

2.4. Den empiriske del af afhandlingen 

Som nævnt i afsnit 2.4. består afhandlingens primære empiri af en kvantitativ 

undersøgelse. Denne empiri underbygges af en kvalitativ undersøgelse for således at 

mindske risikoen for fejlfortolkninger af de primære data. I det følgende gøres rede for 

de overvejelser, der ligger til grund for gennemførelsen af mine undersøgelser samt for 

spørgeskemaernes design. 

 

Jeg har valgt at gennemføre den kvantitative undersøgelse forud for den kvalitative af to 

årsager. For det første ønsker jeg, som nævnt, at finde tendenser i besvarelserne hos de 

tyske og danske respondenter, dvs. klarlægge et eventuelt svarmønster, der kan indikere 

eventuelle forskelle mellem de to grupper af respondenter. For at opnå dette er det 

nødvendigt at kunne sammenligne respondenternes svar, dvs. at svarene skal være 

målelige. Dette er, som ovenfor nævnt, muligt i den kvantitative undersøgelsesmetode 
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(sml. afsnit 2.4.). For det andet finder jeg det hensigtsmæssigt at danne sig et overblik 

over eventuelle svarmønstre eller problemfelter, hvilke der således kan undersøges 

nærmere i den efterfølgende, kvalitative undersøgelse. På den måde håber jeg at opnå en 

større forståelse for kulturens påvirkning på tysk og dansk adfærd i forbindelse med 

accept af informationsteknologi. 

 

Det kvantitative spørgeskema (bilag 1a+b) er udarbejdet med henblik på at kunne udlede 

1) eventuelle forskelle i kulturelle værdier mellem de tyske og danske respondenter og 2) 

et eventuelt adfærdsmønster blandt respondenterne i forbindelse med brug samt intention 

om brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge. Formålet hermed er at 

kunne sammenholde disse to faktorer og således at kunne nå frem til en foreløbig 

konklusion af, hvorvidt kulturen har indflydelse på brugen af e-kommunikation blandt de 

tyske og danske respondenter. 

Spørgeskemaet består af tre dele: 

 

1. Baggrundsoplysninger (bl.a. køn, alder, fødested) 

2. Spørgsmål til kulturelle værdier 

3. Spørgsmål til konkret brug samt intention om brug af e-kommunikation med den 

praktiserende læge 

 

Spørgsmålene under det første punkt er stillet med henblik på at kunne opdele 

respondenterne i undergrupper som efter køn, aldersgruppe mv. Således håber jeg at 

kunne undersøge eventuelle svarmønstre på tværs af respondenternes nationalitet. Dette 

gøres bl.a. for at tage højde for nogle af de kritikpunkter, der af andre forskere er 

fremført i forbindelse med brug af Hofstede i empirisk arbejde (sml. afsnit 3.7., kritik af 

de valgte teorier). I denne forbindelse bør nævnes, at jeg i min opdeling af de tyske 

respondenter efter fødested tager udgangspunkt i den opdeling af Tyskland, der 

forefindes på Wikipedia.de, med undtagelse af Saarland, som jeg henfører til 

Sydtyskland og ikke til Vesttyskland. Inddelingen af de danske respondenter efter 

fødested sker i henhold til Regioner. I bilag 5 ses en skematisk oversigt over 

respondenternes demografiske data opdelt i undergrupper efter bl.a. alder og fødested. 
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Anden del af spørgeskemaet består af udsagn vedrørende respondenternes værdier. Disse 

er formuleret med udgangspunkt i Hofstede og Halls kulturelle dimensioner (sml. afsnit 

3.5-3.6.) samt i de af Linjun (2003) formulerede udsagn til undersøgelse af netop 

kulturelle værdier (sml. Linjun, 2003:173). Hvilke udsagn, der er formuleret til 

undersøgelse af hvilke kulturelle dimensioner behandles i afhandlingens kapitel 4. 

Respondenterne blev bedt om at vurdere hvor enige eller uenige de var i de formulerede 

udsagn på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget uenig). Således var det muligt at 

sammenligne besvarelserne fra alle respondenter på tværs af nationalitet, alder, køn mv. 

og på den vis udlede eventuelle svarmønstre mellem forskellige grupper af respondenter. 

Sidste del af det kvantitative spørgeskema består af udsagn formuleret med det formål at 

undersøge respondenternes brug af samt intention om brug af e-kommunikation med 

deres praktiserende læge. Disse spørgsmål er stillet med udgangspunkt i teorien i 

Technology Acceptance Model samt i de af Linjun (2003:174) formulerede spørgsmål til 

undersøgelse af bl.a. Perceived Usefulness og Perceived Ease of Use (sml. afsnit 3.2.). 

 

Det kvalitative spørgeskema (sml. bilag 2a+b) er udarbejdet på baggrund af de via det 

kvantitative spørgeskema indhentede besvarelser. For at få et resultat sammenligneligt 

med resultatet af det kvantitative spørgeskema valgte jeg igen at formulere en række 

kvantitative udsagn, der i det kvalitative spørgeskema dog udbedtes uddybet. På den 

måde kunne jeg sammenholde to kvantitative udsagn (fra det kvantitative og det 

kvalitative spørgeskema) med et kvalitativt svar. 

Idet jeg vurderede, at besvarelserne i den kvantitative analyse angående den kulturelle 

dimension Individualisme/Kollektivisme ikke var tilstrækkelige til at kunne udlede en 

eventuel forskel mellem de tyske og danske respondenter, valgte jeg i det kvalitative 

spørgeskema igen at inddrage et spørgsmål vedrørende dette aspekt. Dette drejer sig om 

spørgsmål nr. 14 (sml. bilag 2). 

 

Begge de to spørgeskemaer udarbejdedes elektronisk via ”ThesisTools.com”. Således fik 

jeg mulighed for at nå et stort antal respondenter på relativt kort tid. I programmet 

samledes de i alt 266 indhentede besvarelser automatisk i forskellige formater, herunder 

bl.a. Excel, hvilket reducerede tidsforbruget i analysefasen betragteligt. Dette da det 

således var muligt inddele respondenterne i de ønskede undergrupper relativt hurtigt. 
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På baggrund af denne inddeling var det muligt at udregne gennemsnitsbesvarelsen for 

forskellige grupper af respondenter efter samt på tværs af nationalitet. I bilag 3 ses de 

gennemsnitlige besvarelser på samtlige af de i det kvantitative spørgeskema formulerede 

udsagn opdelt efter nationalitet, køn, alder, uddannelse, fødested samt tidligere erfaringer 

med e-kommunikation. 
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3. Teori 

Efter at have gennemgået de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, der ligger 

til grund for afhandlingen, vil jeg i dette kapitel beskæftige mig med den valgte teori. 

Første del af kapitlet, afsnit 3.1.-3.3., beskæftiger sig med teorier vedrørende 

forbrugeraccept af ny teknologi, herunder Technology Acceptance Model, der, som det 

vil blive vist i det følgende, ikke tager højde for eventuelle kulturelle påvirkninger. 

Anden del af kapitlet, afsnit 3.4.-3.7., indeholder derfor en beskrivelse af kulturbegrebet 

med udgangspunkt i fremtrædende teoretikere. Herefter følger en gennemgang af 

udvalgte kulturdimensioner, der kunne tænkes at have indflydelse på tyskere og 

danskeres brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge. Til slut har jeg i afsnit 

3.8., på baggrund af de to teorier, opstillet en række hypoteser for, hvorledes de valgte 

kulturelle dimensioner kunne have indflydelse på Technology Acceptance Model. I 

afhandlingens kapitel 4, Analyse, afprøves disse hypoteser på baggrund af den 

indsamlede empiri. 

 

3.1. Teorier vedrørende accept af (ny) teknologi 

I forbindelse med undersøgelser af forbrugeraccept og –anvendelse af (ny) teknologi er 

der, ifølge Linjun (2003), tre hovedområder, der kan undersøges – enten enkeltvis eller i 

samspil. Det drejer sig om brugertilfredshed i forbindelse med den pågældende 

teknologi, generel villighed i et samfund til at indføre nye systemer samt socialpsykologi 

i form af den enkelte brugers subjektive holdning til den pågældende teknologi (Linjun, 

2003:16). 

I løbet af de seneste år er fokus blevet flyttet til socialpsykologi-området fra de to øvrige 

områder, således at udgangspunktet i den nyeste forskning er, at det er individets 

subjektive opfattelse af den pågældende teknologi, der er udslagsgivende for eventuel 

senere accept og anvendelse. Tankegangen er, at alle personer er rationelle og gør 

systematisk brug af den tilgængelige information når de skal træffe en beslutning 

(Linjun, 2003:16). En forbruger gennemgår således en tankerække, der hedder 

overbevisning-holdning-intention-adfærd. Dette betyder, at en udvist adfærd kan 

forudsiges ud fra et individs intention om at udvise den pågældende adfærd. Intentionen 
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er influeret af individets personlige holdning til adfærden, hvilken der igen er influeret af 

overbevisningen om, at en udvist adfærd vil resultere i det ønskede resultat. 

Eksempelvis kan nævnes en iPhone fra Apple. Hvorvidt en forbruger vælger at købe og 

bruge en iPhone (adfærd) afhænger, ifølge ovennævnte teori, af forbrugerens egen 

vurdering af sandsynligheden for, at vedkommende vil bruge den (intention). Dette er 

afhængig af holdningen til selve brugen af en iPhone, hvilket igen er afhængig af 

forbrugerens subjektive vurdering af, hvorvidt produktet vil medføre det ønskede resultat 

(overbevisning), fx respekt fra venner. 

 

Jeg har til min afhandling valgt at anvende Technology Acceptance Model. Min 

begrundelse for at vælge netop denne model frem for andre er, at den er udviklet med det 

formål at kunne forudsige forbrugeraccepten af (ny) teknologi. De øvrige modeller2, der 

også har ovennævnte rationale som udgangspunkt, er derimod redskaber til at forudsige 

generel forbrugeradfærd, dvs. at deres fokus ikke ligger inden for et bestemt 

produktområde.  

 

3.2. Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM blev udviklet af den amerikanske professor, Fred D. Davis, i 1986 og har til formål 

at skabe et grundlag for at kunne forklare forbrugeradfærd i forbindelse med accept af 

(ny) teknologi. Dette på baggrund af faktorer, der synes at have indflydelse på individers 

overbevisning, holdning og intention (Davis et. al., 1989, citeret i Linjun 2003:23). 

 

TAM anser to hovedfaktorer, Perceived Usefulness og Perceived Ease of Use, for at 

være afgørende i forhold til brugeraccepten af ny teknologi (sml. figur 4). 

Perceived Usefulness (U) defineres som  

 

the prospective user’s subjective probability that using a specific 

application system will increase his or her job performance within an 

organizational context (Davis, 1989:985)  

                                                           
2 Theory of Innovation Diffusion (TID), Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behavior 

(TPB) 
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Perceived ease of use (PU) defineres som 

 

the degree to which the prospective user expects the use of the target 

system to be free of effort (Davis, 1989:985) 

 

Figur 4: Technology Acceptance Model (TAM) 

 

  Perceived 

  Usefulness (U) 

 

External Variables       Attitude Behavioral Actual 

                 Toward Intention to system 

  Perceived Ease  Using (A) Use (BI) use 

                 Of Use (PU) 

                  

 

Kilde: Davis, 1989:985 

 

Som det fremgår af figur 4 anses de to faktorer, U og PU, for at være afgørende i forhold 

til, hvorvidt en forbruger accepterer og bruger en given teknologi. I det følgende vil jeg 

give en kort beskrivelse af de øvrige faktorer og relationer indeholdt i TAM; dog vil jeg i 

den resterende del af afhandlingen primært beskæftige mig med Perceived Usefulness og 

Perceived Ease of Use. 

  

TAM antager, at den faktiske brug af teknologi (Actual System Use) er afhængig af 

Behaviroral Intention to Use (BI), der refererer til  

 

the strength of one’s intention to perform a specified behaviour (Davis, 

1989:984) 

 

Denne relation viser, at den faktiske brug af en teknologi (Actual System Use), er 

afhængig af forbrugeren egen vurdering af sandsynligheden for, at vedkommende vil 

anvende den pågældende teknologi (BI). 
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Som det fremgår af figur 4 anses BI for at være afhængig af Attitude Toward Using (A), 

der defineres som  

 

an individual’s positive or negative feelings (evaluative effect) about 

performing the target behaviour (Davis, 1989:984) 

 

Således er forbrugerens intention om at anvende en teknologi (BI) afhængig af dennes 

subjektive holdning til selve brugen af teknologien (A), dvs. om forbrugeren har en 

positiv eller negativ holdning til fx brugen af en iPhone. 

  

Derudover anses BI for at være afhængig af U, hvilket kan udtrykkes 

BI = A + U 

 

Relationen mellem U og BI indikerer en opfattelse af, at individer vil have intention om 

at anvende en teknologi (BI), der kan optimere deres individuelle præstation (U), uagtet 

hvilke positive eller negative følelser de i øvrigt forbinder med brug af den pågældende 

teknologi (A) (Davis, 1989:986). 

 

TAM viser, at A afgøres af U og PU, hvilket kan udtrykkes 

A = U + PU 

 

Denne relation viser, at en forbruger danner sin positive eller negative holdning til 

brugen af en given teknologi (A) ud fra en subjektiv vurdering af hvorvidt teknologien er 

let anvendelig (PU) samt vil optimere egen præstation (U). 

Som vist ovenfor har U indflydelse på BI, men altså også på A. Dette da man som 

hovedregel vil foretrække et system eller en teknologi, der vurderes at have en positiv 

effekt på egen præstation. 

Ligesom U anses også PU for at have afgørende indflydelse på A. Relationen mellem PU 

og A indikerer, at jo nemmere en teknologi er at anvende, jo større er brugerens tro på, at 

han kan anvende den pågældende teknologi, hvilket medfører en positiv holdning til 

teknologien (A). 
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Ligeledes, jo nemmere et system er at anvende, jo større er sandsynligheden for, at 

brugerens tror, at hans præstation vil optimeres. Ud fra opfattelsen af, at PU optimerer 

præstation, har PU også indflydelse på U (sml. figur 4). 

U = PU + eksterne faktorer 

 

U influeres således af PU samt af en række eksterne faktorer, såsom oplæring i systemet, 

vejledninger, brugersupport og systemegenskaber. Hvis fx to systemer til at forudsige 

vejret er lige nemme at anvende (PU), men det ene system giver en mere præcis 

vejrudsigt (systemegenskab i form af Ekstern Faktor), vil dette system blive opfattet som 

et mere anvendeligt system (U). 

 

Perceived ease of use (PU) afgøres af de eksterne faktorer: 

PU = eksterne faktorer 

 

En forbrugers opfattelse af en teknologi som værende let anvendelig, afgøres således af 

systemegenskaberne i den pågældende teknologi, såsom menu, ikoner, touch screens 

mv., idet disse er specifikt fremstillet til at øge brugervenligheden, dvs. gøre teknologien 

lettere anvendelig. 

 

Sammenfattende kan altså siges, at accept og brug af en ny teknologi (Actual System 

Use), ifølge TAM, kan føres tilbage til to faktorer; Perceived Usefulness (U) og 

Perceived Ease of Use (PU), der igen afgøres af en række eksterne faktorer. 

 

3.3. Manglende inddragelse af kultur i TAM 

TAM er en af de mest anvendte modeller til at forudsige forbrugeraccept af ny teknologi 

(Veiga, 2001:146). Dette da empiriske undersøgelser har vist, at TAM i lige så høj grad 

som andre modeller kan forudsige forbrugeradfærd. Dog er TAM enklere i sin 

opbygning, hvorfor den er lettere anvendelig. Enkelheden er TAMs force, men også dens 

begrænsning (Linjun, 2003:27). Ifølge Linjun er der tre overordnede problemer ved 

anvendelse af TAM: 

(1) Der er muligvis flere faktorer, der gør sig gældende i forbindelse med forbrugeraccept 

af ny teknologi, der dog ikke er testet i sammenhæng med de i TAM indeholdte faktorer; 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

31 

(2) størstedelen af det empiriske materiale stammer fra Nordamerika, hvorfor der kan 

stilles spørgsmålstegn ved modellens anvendelighed i andre kulturer; (3) manglende 

inkludering af kulturelle faktorer. 

Netop den manglende inkludering af kulturelle faktorer som en selvstændig faktor er et 

gennemgående kritikpunkt af Technology Acceptance Model (Veiga, 2001:145). 

 

På baggrund af denne kritik mener jeg, at jeg med fordel kan udvide Technology 

Acceptance Models External Variables til at indeholde et selvstændigt kulturelt aspekt. 

Således håber jeg at kunne påvise en sammenhæng mellem kultur og Perceived 

Usefulness samt Perceived Ease of Use. 

I det følgende vil jeg således beskæftige mig med kulturbegrebet og en række kulturelle 

dimensioner, der, efter min mening, kunne have indflydelse på netop Perceived 

Usefulness og Perceived Ease of Use. 

 

3.4. Kulturbegrebet – hvad er kultur? 

For at kunne nå frem til en vurdering af kulturens eventuelle påvirkning på en forbrugers 

accept af en given teknologi, er det nødvendigt at have en forståelse for selve 

kulturbegrebet, dvs. hvad er kultur? I det følgende gennemgås derfor en række 

kulturdefinitioner, der efterfølges af en beskrivelse af hvorfor kultur har indflydelse på 

vores adfærd samt hvordan kultur kommer til udtryk i et samfund. 

 

En af de mest berømte og tidligste definitioner af kultur er givet af Edward Tylor tilbage 

i 1871 

 

Culture ... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, 

law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by 

man as a member of society. (Tylor, 1871, citeret i Gullestrup, 1992:21) 

  

Som det fremgår af ovenstående, er kultur ikke et fænomen, der lader sig beskrive med et 

enkelt synonym. Faktisk er begrebet kultur et at de begreber, der er blevet defineret på 

flest forskellige måder (Gullestrup, 2007:30). Disse definitioner går fra den meget 
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snævre til den meget brede. Distinktionen mellem netop den brede og snævre betydning 

af kulturbegrebet ses hos den hollandske sociolog, Geert Hofstede, der skelner mellem 

kultur i snæver forstand, kultur ét, hvorved han refererer til kultur i betydningen dannelse 

eller åndelig forfinelse, et resultat af uddannelse, kunst og litteratur. 

Heroverfor stiller han kultur to, der beskrives som: 

 

Aot only activities supposed to refine the mind are included, but also the 

ordinary and menial things in life – for example, greeting, eating, showing 

or not showing feelings, keeping a certain physical distance from others, 

making love, or maintaining body hygiene (Hofstede, 2005:3). 

 

Kultur vil i denne afhandling blive opfattet i den brede, antropologiske betydning, der 

fremgår af ovenstående definition. 

Kultur henviser altså til alle de ting, der beskæftiger os i dagligdagen og udtrykkes bl.a. i 

måden hvorpå vi hilser eller viser vores følelser. Men en given kultur er også afgrænset 

til en bestemt befolkningsgruppe, hvilket fremgår hos den danske professor, Hans 

Gullestrup, der opfatter kultur som en række fællestræk for en gruppe af mennesker. 

 

…den verdensopfattelse og de værdier, moralnormer og faktisk adfærd – 

samt de materielle og immaterielle frembringelser heraf – som mennesker 

overtager fra en foregående generation; som de – eventuelt i ændret form – 

søger at bringe videre til næste generation; og som på en eller anden måde 

adskiller dem fra mennesker tilhørende andre kulturer (Gullestrup, 

2007:35) 

 

Denne tankegang, at kultur er noget fælles for en gruppe af individer og som adskiller 

dem fra andre grupper, lader til at være alment accepteret. 

 

Culture is the collective programming of the human mind that distinguishes 

the members of one human group from those of another (Hofstede, 2005:4) 
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Den amerikanske antropolog, Edward T. Hall, ser, ligesom Hofstede, også kultur som et 

indlært mønster for adfærd, men udvider dette til en definition, der lyder: 

 

The way of life of a people, the sum of their learned behaviour patterns, 

attitudes and material things (Hall, 1990:20) 

 

En anden fremtrædende kulturteoretiker, Fons Trompenaars, opfatter kultur en anelse 

mere specifikt, idet han inddrager bl.a. problemløsning 

  

The way in which a group of people solves problems and reconciles 

dilemmas (Trompenaaars, 2007:6) 

 

Ud fra ovenstående definitioner af kultur ses en overensstemmelse i opfattelsen af 

kulturbegrebet blandt nogle førende kulturforskere, således at kulturbegrebet kan 

karakteriseres ud fra tre aspekter, der lader til at være alment accepterede: 

 

1. Kultur er indlært, ikke nedarvet 

2. De forskellige manifestationer af kultur er gensidigt forbundne 

3. Kultur er noget fælles (og resultatet heraf definerer grænserne mellem forskellige 

grupper af individer) 

 

Ligesom de tre her nævnte aspekter, lader det til også at være alment accepteret, at 

kulturen påvirker vores værdier, holdninger og adfærd. 

I den følgende behandling af kulturens påvirkning på bl.a. vores adfærd, har jeg valgt 

hovedsageligt at beskæftige mig med Hofstedes teori, idet denne er let tilgængelig og i 

vid udstrækning er sammenfaldende med Trompenaars’. Til sidst i afsnittet suppleres 

med teorien udviklet af Edward T. Hall, idet denne afviger en smule fra de to øvrige.  

 

Geert Hofstede mener, at vores adfærd til en vis grad kan forudsiges ud fra tre begreber, 

nemlig menneskelig natur, kultur og individers personlighed. Disse tre begreber bør 

opfattes som adskilte (Hofstede, 2005:4), hvilket fremgår af nedenstående figur. 
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Figur 5: Hofstedes inddeling af de tre niveauer i den menneskelige mentale programmering 

     

 

Kilde: Jalt-publications, 2003  

 

Første niveau repræsenterer menneskelig natur, der, ifølge Hofstede, er fælles for alle 

mennesker på tværs af kulturer. Det er nedarvet og forekommer som den menneskelige 

evne til fx at føle frygt, vrede, lykke samt behovet for socialt samvær. Den måde hvorpå 

et individ udtrykker disse følelser er tillært via kulturen, der repræsenterer det andet 

niveau. 

Tredje niveau repræsenterer personligheden, der er et individs unikke mønster af mental 

programmering, der ikke deles med andre individer. Personligheden er således baseret på 

træk, der er såvel nedarvede som tillærte, dvs. at personligheden udgøres af 1) nedarvede 

træk i form af menneskelig natur samt 2) tillærte træk i form af kultur og 3) personlige 

erfaringer (Hofstede, 2005:5). På den måde vil et individ i en given situation reagere 

både ud fra den nedarvede menneskelige natur, ud fra kulturen, men også ud fra 

personlige erfaringer. 

 

I en undersøgelse af brugeraccept af ny teknologi blandt tyske og danske patienter vil det 

således ikke give mening at undersøge det universelle, nedarvede niveau, idet dette er 

fælles for alle individer på tværs af kulturer. Ligeledes ville det ikke være muligt at 

klarlægge det personlige, individuelle niveau hos samtlige individer i de to samfund. 

Således må det være relevant at se på kultur som et ”pejlemærke” for, hvilken adfærd, 

der er forventelig. 
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Men hvorfor og hvordan har kultur indflydelse på vores adfærd? Hofstede opfatter kultur 

som mental software. Ifølge Hofstede bærer alle personer i sig et mønster af tanker, 

følelser og adfærd, hvoraf størstedelen indlæres i barndommen, da man her er mest 

modtagelig for indlæring (Hofstede, 2005:2). Det, der indlæres i barndommen bekræftes 

efterfølgende i skolen, i ungdomsklubber, på arbejdspladsen og i det samfund, vi lever i, 

således at en given kultur opretholdes inden for det pågældende samfund (sml. citat af 

Gullestrup s. 32). Således er vi, ifølge Hofstede, på baggrund af kulturen 

”programmerede” til at foretrække en bestemt adfærd frem for en anden. 

 

Vores adfærd kommer, igen ifølge Hofstede, til udtryk på forskellige områder. For at 

illustrere dette har Hofstede udviklet det såkaldte ”løgdiagram”, der indeholder de 

områder, hvor kultur typisk kommer til udtryk. Disse områder kalder han symboler, helte 

og ritualer, der er samlet under begrebet practices (Hofstede, 2005:6) (sml. figur 6). 

Diagrammet skal forstås som et løg med flere lag; fra det yderste og mest overfladiske 

lag, symboler, til det inderste og dybeste lag, værdier 

 

Figur 6: "Løgdiagrammet": Kulturelle manifestationer på forskellige niveauer 

 

 

Kilde: Jalt-publications, 2003  

 

Det yderste lag kalder Hofstede symboler. Symboler er ord, billeder eller genstande, der 

har en særlig betydning for personer, der tilhører samme kultur. Til symboler hører fx en 

bestemt jargon, frisurer og mode (Hofstede, 2005:7). 
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Den særlige betydning, disse ting tillægges, opfattes ikke af personer fra andre kulturer, 

idet symbolerne i løgets yderste lag er udtryk for et dybere lag af værdier og normer, der 

dog ikke kan observeres direkte, fx værdien ”more-is-better” eller materiel succes 

(Trompenaars, 2007:6). 

Ofte kopieres symboler fra andre kulturer; gamle skiftes ud med nye, hvorfor disse er 

placeret i det yderste og mest overfladiske lag (Hofstede, 2005:7). 

 

Det næste lag i ”løget” er helte. Helte er personer, levende eller døde, virkelige eller 

imaginære, der besidder karakteristika, der værdsættes i den pågældende kultur og derfor 

opfattes som rollemodeller for adfærd (Hofstede, 2005:7). Dette kunne fx være Barbie i 

USA eller Asterix i Frankrig. 

Det næste lag i Hofstedes diagram er ritualer. Ritualer er kollektive aktiviteter, der inden 

for en given kultur anses for at være essentielle, selvom de egentlig er overflødige for at 

nå et ønsket mål. Ritualerne udføres således for deres egen skyld. Dette kunne fx være 

måden at hilse på eller religiøse ceremonier (Hofstede, 2005:8). 

Symboler, helte og ritualer er samlet under begrebet practices. Hofstede mener, at en 

given adfærd, dvs. practices, kan observeres af personer fra en anden kultur; men 

adfærdens kulturelle betydning kan ikke observeres direkte (Hofstede, 2005:8). 

Trompenaars har samme distinktion som Hofstede; dog karakteriseres her den 

observerbare adfærd (practices) som den eksplicitte kultur, mens baggrunden for den 

udviste adfærd kaldes den implicitte kultur (Trompenaars, 2007:21). 

 

Opfattelsen af, at kultur består af to lag i form af et implicit og et eksplicit lag kritiseres 

af Hall: 

 

The level of abstraction in the implicit-explicit culture concept is so high 

that it is impossible to build on easily. (Hall, 1990:62) 

 

Eksempelvis kan opdagelsen af, at en værdi i det amerikanske samfund er, at hårdt 

arbejde belønnes, forklare en stor del af den adfærd, der udvises i det amerikanske 

samfund. Dog er det svært at kombinere denne opdagelse med andre opdagelser, således 

at man kan danne et mere generelt billede af amerikansk levevis (Hall, 1990:62). 
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Hall vælger dog at anerkende ideen om at opdele kultur i to lag, da han, ligesom 

Hofstede og Trompenaars, er af den mening, at der bag den udviste adfærd ligger en 

række ubevidste valg styret af normerne i det omgivende samfund. Konkret 

sammenligner Hall kulturen med en usynlig kontrolmekanisme, der øver indflydelse på 

vores tanker (Hall, 1990:25). 

Ovenstående gennemgang af kulturbegrebet er foretaget med henblik på større forståelse 

i forbindelse med min senere analyse. Ud fra betragtningen af, at en kultur kommer til 

udtryk gennem en bestemt adfærd, der er baseret på en række ubevidste værdier og 

normer, vil jeg mene, at graden af tyskere og danskeres brug af Internet kan være resultat 

af de værdier og normer, der er at finde i henholdsvis den tyske og den danske kultur. 

 

3.4.1. Kulturelle dimensioner 

Ovenfor har jeg forsøgt at klarlægge hvorfor og hvordan kulturen influerer vores adfærd. 

I det følgende vil jeg beskæftige mig med begrebet kulturelle dimensioner. 

Dimensioner er områder, der hver især repræsenterer et samfundsmæssigt aspekt; dette 

kunne fx være forholdet til autoriteter eller opdelingen af kønsroller i et samfund. Disse 

dimensioner har to poler, der, ifølge Hofstede, gensidigt udelukker hinanden. 

Eksempelvis vil man i et samfund enten foretrække en opdeling af kønsroller eller 

overlappende kønsroller. Hvorvidt den ene eller den anden pol foretrækkes i et samfund 

er bestemt af kulturen, hvorfor dimensionerne kaldes kulturelle dimensioner. Disse 

aspekter af kultur kan måles relativt i forhold til hinanden (Hofstede, 2005:23), hvilket 

betyder, at hvert samfund kan placeres på en skala alt efter graden af, hvilken pol der 

foretrækkes i det pågældende samfund. Det, der adskiller kulturer fra hinanden, er den 

indbyrdes placering i disse kulturelle dimensioner. 

 

Hofstede, Hall og Trompenaars har til sammen udviklet 15 kulturelle dimensioner, dvs. 

identificeret en række forskellige samfundsmæssige aspekter af kultur. 

I min afhandling har jeg valgt ikke at inddrage Trompenaars’ dimensioner, idet hans 

fokus her  

 

is about cultural differences and how they affect the process of doing 

business and managing. (Trompenaars, 2007:1) 
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Dimensionerne hos Trompenaars er stærkt prægede af dette erhvervsfokus, hvorfor det er 

vanskeligt at overføre hans undersøgelser til andre aspekter i samfundet; hvilket er muligt 

ved Hofstede og Hall. 

Desuden er Hofstedes dimensioner meget operationelle, idet han har udarbejdet de 

såkaldte ”kulturkort”, der angiver en lang række landes indbyrdes placering i hans fire 

kulturelle dimensioner (sml. bilag 6). Via disse kulturkort skabes et grundlag for 

sammenligning mellem to eller flere kulturer, hvilket dog ikke er at finde i ligeså udstrakt 

grad hos Hall. Denne opperationalitet hos Hofstede medfører en række problemer, der vil 

blive berørt i afsnit 3.7., kritik af de valgte teorier. Jeg mener dog, at fordelen ved 

Hofstede opvejer ulemperne, hvis blot der tages højde for de begrænsninger, der 

nødvendigvis må være ved en så simplificeret kulturmodel. 

 

I det følgende vil jeg således gennemgå de dimensioner, der anvendes i afhandlingens 

kapitel 4. Det drejer sig om fire dimensioner udviklet af Geert Hofstede og en enkelt 

dimension udviklet af Edward T. Hall. Fravalg af teoretikernes øvrige dimensioner er 

forklaret i afsnit 1.5., afgrænsning. 

 

3.5. Geert Hofstedes kulturelle dimensioner 

Geert Hofstede udgav i 1980 bogen Culture’s Consequences, der er resultatet af hans 

forskning i kulturforskelle. Forskningen bestod i at undersøge en hos IBM på forhånd 

eksisterende database over værdier hos ansatte hos IBM i 72 lande. Databasen 

udarbejdedes på baggrund af to spørgeskemaanalyser, der gennemførtes i årene 1968 og 

1972. I alt indeholdte IBM-databasen godt 116.000 svar. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at nævne, at Hofstede, på baggrund af sin IBM-

undersøgelse, opbygger beskrivelsen af sine dimensioner omkring forholdene inden for 

organisationer, dvs. på arbejdspladsen. 

Som det blev nævnt i afsnit 3.4. er Hofstede dog af den overbevisning, at vi allerede som 

børn påvirkes via vores forældre og det omgivende samfund til at foretrække den ene pol 

på et indeks frem for den anden, hvorfor forholdene i organisationssammenhæng, ifølge 

Hofstede, vil være et repræsentativt forhold for samfundets institutioner. 
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Ud fra IBM-databasen navngav Hofstede fire dimensioner, der vedrører 1) forholdet til 

autoriteter, 2) forholdet mellem individet og gruppen, 3) måden, hvorpå vi forholder os 

til usikkerhed samt en sidste gruppe, der vedrører 4) det sociale aspekt ved at være mand 

eller kvinde. 

 

Disse dimensioner kalder han:  

1. Magtdistance 

2. Individualisme / Kollektivisme  

3. Usikkerhedsundvigelse  

4. Maskulinitet / Femininitet 

 

De fire dimensioner udgør tilsammen en firedimensional model af forskelle mellem 

nationalkulturer, da hvert af de undersøgte lande har en score i hver af de fire 

dimensioner. Landenes scorer i en enkelt dimension virker som punkter på en lige linie. 

Sammenholdes to dimensioner udgør scorerne punkter i et diagram. I bilag 6a-e ses de af 

Hofstede fem udviklede kombinationer. Ved at sammenholde netop to dimensioner er det 

muligt at opnå et mere nuanceret billede af en given kultur end det er muligt ved 

anvendelse af kun en enkelt dimension. De respektive scorer for henholdsvis Tyskland 

og Danmark vil blive behandlet i kapitel 4. 

I denne forbindelse finder jeg det vigtigt at nævne, at landendes indbyrdes placeringer er 

relative, hvilket betyder, at de skal forstås i forhold til hinanden. Ligger et land således 

placeret ”højt” i en dimension, kan det ikke udledes, at scoren er udtryk for de faktiske 

forhold i det pågældende land, men derimod kun, at scoren skal forstås i forhold til de 

lande, der er placeret ”lavere”. 

 

3.5.1. Magtdistance 

Den første dimension er dimensionen Magtdistance, der defineres som 

 

the extent to which the less powerful members of institutions and 

organizations within a country expect and accept that power is distributed 

unequally (Hofstede, 2005:46) 
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Således informerer Magtdistance-indekset om forholdet til autoriteter i en given kultur. 

Institutioner skal her forstås som de basale elementer i et samfund som fx familien og 

skolen, mens organisationer skal forstås som arbejdspladsen. 

 

I kulturer med høj magtdistance er der en generel forventning om, at yngre personer bør 

udvise ældre respekt. Respekt overfor ældre, herunder også ældre søskende, ses som en 

grundlæggende værdi (Hofstede, 2005:51). 

I skolen er indlæringsprocessen lærerorienteret; lærerne viser vejen og i klasseværelset 

forventes en udbredt grad af orden, med læreren som initiativtager til al kommunikation. 

Eleverne taler kun, når de bliver spurgt, lærere modsiges eller kritiseres aldrig offentligt 

– heller ikke uden for skolen (Hofstede, 2005:53). Læreren anses som værende 

alvidende, en ”guru”, hvilket er en gennemgående opfattelse af ”eksperter” i kulturer 

med høj magtdistance. 

 

I kulturer med lav magtdistance er der ingen forventning om formel respekt. Den 

generelle opfattelse er her, at respekt er noget, man gør sig fortjent til. En grundlæggende 

værdi er desuden, at alle har samme ret, hvilket børn lærer allerede i familien, idet de 

behandles som ligeværdige lige så snart de er i stand til at interagere. Forældre opfordrer 

børn til at eksperimentere; børn må modsige deres forældre, de lærer at sige ”nej” meget 

tidligt. Den mentale programmering indeholder et stærkt behov for uafhængighed og 

muligheden for at bestemme over sit eget liv (Hofstede, 2005:52). Det stærke behov for 

uafhængighed medfører også, at indlærings- og undersøgelsesprocesser er baseret på eget 

initiativ. Det er således også tilladt, måske endda forventet, at stille spørgsmålstegn ved 

”eksperters” udsagn, hvis disse strider mod egen overbevisning. 

 

Beskrivelsen ovenfor og den resterende gennemgang af de kulturelle dimensioner giver 

et billede af to poler i hver sin ende af et indeks. I realiteten vil langt de fleste kulturer 

befinde sig et sted i mellem de beskrevne poler. 

 

3.5.2. Individualisme / Kollektivisme 

Den anden dimension, Hofstede navngav, var dimensionen Kollektivisme/Individualisme, 

der beskrives som 
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Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are 

loose: everyone is expected to look after himself or herself and his or her 

immediate family. Collectivism as its opposite pertains to societies in which 

people from birth onward are integrated into strong, cohesive in-groups, 

which throughout people’s lifetimes continue to protect them in exchange 

for unquestioning loyalty (Hofstede, 2005:76) 

 

Dimensionen beskriver altså forholdet mellem individet og gruppen og hvilken af disse, 

der dominerer inden for en given kultur. 

 

I kollektivistiske kulturer er opretholdelsen af harmoni med omgivelserne en basal værdi, 

der gælder alle steder i samfundet. Dette bunder i den måde hvorpå et barn vokser op, 

idet den omgivende familie ofte ikke kun består af forældre og eventuelle søskende, men 

også af bedsteforældre, onkler og tanter (Hofstede:2005:86). 

I de fleste kollektivistiske kulturer anses direkte konfrontation med en anden person som 

uhøflig og utilstedelig. Ligeledes vil meninger ofte være dannet af gruppen, således at 

børn i de kollektivistiske grupper ikke opfordres til at danne deres egne. Opretholdelsen 

af harmoni og det deraf følgende ønske om at undgå direkte konfrontationer er en 

essentiel del af de kollektivistiske samfund og gælder for alle aspekter af livet. Således 

anses det også som utilstedeligt hvis en ansat, eller en chef, kritiserer en kollega, da dette 

opfattes som konfrontation (Hofstede, 2005:87 ff.). 

 

I modsætning til ovenstående står de individualistiske kulturer. I disse kulturer tænker 

individer om sig selv som ”jeg”, hvilket igen bunder i deres opvækst i en kernefamilie. 

”Jeg’et” er en personlig identitet, og er adskilt fra andre personers ”jeg”. 

Inden for disse kulturer anses det for positivt at sige sin mening. Konfrontationer kan 

være gode; meningsudvekslinger anses for at føre til større forståelse. At gå ind i 

konfrontationer er en del af at høre til et samfund. Således forventes det også, at man 

udvikler sin egen mening, og et barn, der altid har de samme meninger som andre, anses 

for at have en svag karakter. Da man fra barnsben af er vant til at ytre sine meninger, og 
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således også vant til at tage imod konstruktiv kritik, vil en diskussion kun være med til at 

forbedre den nuværende situation for de implicerede (Hofstede, 2005:87 ff.). 

 

Individualisme / Magtdistance 

De fleste lande, der i Hofstedes undersøgelse ligger højt på Magtdistance-indekset, ligger 

lavt i Individualisme-indekset og omvendt. Dette betyder, at lande med høj magtdistance 

ofte er mere kollektivistiske, og lande med lav magtdistance tenderer til at være mere 

individualistiske. 

I kulturer hvor folk er afhængige af ”vi-”grupper, er de ofte også afhængige af en vis 

autoritet. I kulturer hvor folk er relativt uafhængige af deres familier, vil de ofte også 

være mindre afhængige af øvrige magtfulde personer (Hofstede, 2005:82 ff.). Der er dog 

undtagelser, der berettiger en distinktion mellem de to dimensioner Individualisme og 

Magtdistance. Som det fremgår af bilag 6a befinder de sydeuropæiske lande, især 

Frankrig, sig under individualistiske lande med høj magtdistance. Dette begrundes med 

”the rationale of honor”, der henviser til, at alle har en status (høj magtdistance), mens 

dét der forventes af én i forbindelse med denne status ikke afgøres af gruppen, men af 

tradition, der fortolkes af individet (individualisme); ”it is not so much what one owes to 

others as what one owes to oneself” (Hofstede, 2005:84). 

 

3.5.3. Usikkerhedsundvigelse 

Den tredje af Hofstedes dimensioner, jeg vil behandle, er dimensionen 

Usikkerhedsundvigelse, der defineres som 

 

the extent to which the members of a culture feel threatened by ambiguous 

or unknown situations (Hofstede, 2005:167) 

 

Denne dimension henviser til, at individer fra forskellige kulturer opfatter en ellers 

enslydende situation på forskellig vis, hvilket resulterer i forskellig adfærd. 

Netop den måde hvorpå vi håndterer usikkerhed er en del af den kulturelle arv, og 

kommer bl.a. til udtryk gennem behovet for regler, behovet for stabilitet i jobbet samt 

stressniveau (Hofstede, 2005:164 ff.). 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

43 

I kulturer, der af Hofstede karakteriseres som kulturer med lav usikkerhedsundvigelse, er 

der en generel åbenhed overfor for forandringer og nye ideer. I disse kulturer er regler, 

både skrevne og uskrevne, mere fleksible, og der opfordres til at eksperimentere med nye 

situationer. Tendensen er her, at hvad der er anderledes, er spændende (Hofstede, 

2005:175). 

 

Kulturer med høj usikkerhedsundvigelse er præget af konservatisme samt et stærkt ønske 

om regler og strukturer. Det undgås så vidt muligt at tage ukendte risici. Tendensen er, at 

hvad der er anderledes, er farligt (Hofstede, 2005:175). 

Ligeledes sættes stor pris på strukturerede og kendte situationer, hvilket bl.a. indebærer, 

at arbejdsområder er opdelte, således at der på en arbejdsplads er flere eksperter end 

generalister. En følge heraf er en forventning om, at eksperter har svar på rede hånd, 

hvilket igen medfører en generel uvillighed til at udtrykke uenighed med en ekspert 

(Hofstede, 2005:183). 

 

I bilag 6b ses diagrammet over sammenhængen mellem Usikkerhedsundvigelse og 

Individualisme for de af Hofstede undersøgte lande. 

 

3.5.4. Maskulinitet / Femininitet 

Den sidste af Hofstedes dimensioner, jeg vil gennemgå, er Maskulinitet/Femininitet, der 

refererer til 

 

A society is called masculine when emotional gender roles are clearly 

distinct: men are supposed to be assertive, tough, and focused on material 

success, whereas women are supposed to be more modest, tender, and 

concerned with the quality of life. 

 

A society is called feminine when emotional gender roles overlap: both men 

and women are supposed to be modest, tender, and concerned with the 

quality of life (Hofstede, 2005:120)  
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Som det fremgår af Hofstedes definition, er denne dimension en indikator for, i hvor høj 

grad maskuline (hårde) eller feminine (bløde) værdier er dominerende i et samfund samt 

i hvor høj grad kønsroller holdes adskilte. 

 

Hvorvidt en kultur kan karakteriseres som maskulin eller feminin afhænger bl.a. af, 

hvilke karakteristika, der værdsættes hos overordnede. I overvejende maskuline kulturer 

er de væsentligste kriterier faglig præstation og fagligt omdømme. I de mere feminine 

kulturer værdsættes venlighed og sociale færdigheder (Hofstede, 2001:303). 

Derudover er der en tendens til, at konflikter i de to typer af kulturer løses forskelligt. I 

overvejende maskuline kulturer er der en generel opfattelse af, at konflikter bør løses ved 

en god ”kamp”. I feminine kulturer løses konflikter oftest ved at forhandle og indgå 

kompromis (Hofstede, 2005:143 ff.). 

 

Maskulinitet / Individualisme 

Dimensionen Maskulinitet/Femininitet forveksles ofte med dimensionen 

Kollektivisme/Individualisme. Forskellen mellem de to dimensioner er, at 

Kollektivisme/Individualisme handler om “jeg” vs. “vi”, mens Maskulinitet/Femininitet 

handler om fokus på ego vs. fokus på forholdet til medmennesker, uafhængig af 

gruppeforhold. I kollektivistiske kulturer er forholdet til andre mennesker forudbestemt 

af tilhørsforhold til en gruppe. “Gruppering” er et kollektivt fænomen, ikke et feminint 

(Hofstede, 2005:123). I bilag 6d ses sammenhængen mellem Maskulinitet og 

Individualisme, mens Magtdistance/Maskulinitets-diagrammet fremgår af bilag 6c. 

 

3.6. Edward T. Hall 

Edward T. Hall er en amerikansk antropolog og en fremtrædende forsker indenfor studier 

af interkulturel kommunikation. I 1950´erne udviklede han teorien om tre områder, der 

påvirker vores måde at interagere på. Disse tre områder refererer til 1) vores 

tidsopfattelse, 2) vores brug af rum samt 3) måden vi videregiver informationer på: 
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1. Monochronic / Polychronic Time 

2. Proxemics 

3. High / Low Context 

 

Som nævnt i afsnit 1.5. har jeg valgt udelukkende at beskæftige mig med sidstnævnte 

dimension. I det følgende vil jeg derfor udelukkende beskæftige mig med Halls koncept 

ang. High- og Low- Context kulturer. 

 

3.6.1. High / Low Context 

En af kulturens funktioner er, ifølge Hall, at bestemme, hvad vi i en given 

kommunikationssituation, både mundtlig og skriftlig, er opmærksomme på, og hvad vi 

ubevidst ignorerer. Denne screening strukturerer vores verden og beskytter os mod 

“information overload” (Hall, 1990:85). 

Ifølge Hall er High-Context (HC) kommunikation 

 

one in which most of the information is either in the physical context or 

internalized in the person, while very little is in the coded, explicit, 

transmitted part of the message. (Hall, 1990:91) 

 

Derimod er Low-Context (LC) kommunikation 

 

just the opposite; i.e., the mass of the information is vested in the explicit 

code. (Hall, 1990:91) 

 

I High-Context kulturer3 er konteksten essentiel for at opnå en vellykket kommunikation. 

Ord er ikke så vigtige som konteksten, der omfatter bade talerens toneleje, ansigtsudtryk, 

gestikulering og kropsholdning – og også talerens familiære baggrund og status. 

 

Low-Context kulturer4 lægger større vægt på ord, logik og facts. Kommunikationen er 

ofte mere direkte og beslutninger træffes på baggrund af fakta og ikke på baggrund af 

                                                           
3 Fx Asien, Mellemøsten og middelhavslandene (Hall et. al., 1990:6) 
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intuition. I en kommunikationssituation forventes det, at taleren er direkte, præcis og klar 

i sine udsagn. Ifølge Hall er disse kulturer ofte individualistiske (Hall et.al., 1990:8). 

Distinktionen mellem High- og Low Contxt kulturer fremgår af figur 7; ”kontekst” er her 

det implicitte i en ”besked” såsom tonefald, mens ”information” er det eksplicitte, såsom 

det udtalte ord. 

 

Figur 7: Forskellen mellem high- og low- Context kulturer 

 

 

HC        

                

      

 

 LC                

  

     

Kilde: Baseret på Hall, 1990:102 

 

Af figur 7 fremgår, at HC beskeder, ifølge Hall, kan placeres i den ene ende af et 

kontinuum og LC beskeder i den anden; fra hvor meget til hvor lidt af en besked, der skal 

forstås ud fra konteksten. 

Hall mener, at kulturer kan placeres på en skala, alt efter hvilken kommunikationsform, 

der er den foretrukne inden for den pågældende kultur (Hall, 1989:105 ff.). Halls 

placering af Tyskland og Danmark fremgår i afsnit 4.1.5. 

 

Idet begge de kommunikerende parter, i en kultur hvor HC kommunikation foretrækkes, 

er ”programmerede” til at forstå en given kontekst, forudsættes således også en stærk 

fælles forståelse, hvorfor HC kommunikation, ifølge Hall, er svær at ændre. 

I forbindelse med LC kommunikation, hvor altså en eksplicit kommunikation 

foretrækkes, kræves derimod ingen fælles forforståelse, hvorfor det i denne type af 

kulturer er enklere at ændre kommunikationsform. (Hall, 1989:101). 

                                                                                                                                                                            
4 USA, Tyskland, Skandinavien (Hall et. al., 1990:7) 

Kontekst 

Information 

Besked 
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Kulturer balancerer mellem HC og LC kommunikation, da man i ethvert samfund har 

brug for hurtig tilpasning (ved at bevæge sig i retning af LC kommunikation), men også 

for en vis stabilitet (HC), (Hall, 1989:101). 

 

3.7. Kritik af de valgte teorier 

Som nævnt i afsnit 3.4. er Hofstedes teori meget operationel grundet den simplificerede 

kulturmodel. Dette har resulteret i, at han er en af de mest udbredte og anvendte 

teoretikere i interkulturel sammenhæng, både i erhvervslivet og på universiteter. Dog har 

han også været udsat for massiv kritik på en række punkter, fx i forbindelse med hans 

metode og kulturforståelse. En del af disse punkter har direkte relevans for min 

afhandling, hvorfor jeg ser det som nødvendigt at inddrage dette afsnit. 

Kritikken af Hofstedes teori vil forløbe som en diskussion mellem Hofstede og en række 

øvrige teoretikere, der har kritiseret hans arbejde, herunder bl.a. Trompenaars. I 

forlængelse af denne diskussion følger en kort vurdering af Halls teori. Formålet med 

dette afsnit er at diskutere de punkter, der kunne indflydelse på min afhandling, nemlig 1) 

forståelsen af begrebet nationalkultur, 2) de IBM-ansattes repræsentativitet, 3) den 

statiske opfattelse af kultur samt 4) de fire dimensioners forklaringsværdi. 

 

Ad 1) En gennemgående kritik af Hofstede er hans manglende skelnen mellem kultur og 

nation. Hofstede bruger begrebet national cultures, hvilket, ud fra en antropologisk 

synsvinkel, må anses for uhensigtsmæssigt, idet de to begreber kultur og nation ikke bør 

sidestilles. Baskerville (2003:6) gør i sin meget kritiske artikel opmærksom på, at der 

ifølge Encyclopedia of World kan udledes 81 kulturer i 32 europæiske lande. Hofstede 

gør selv opmærksom på denne problemstilling, idet han påpeger, at der inden for en 

nation kan være flere undergrupperinger af små samfund med hver deres kultur, 

eksempelvis kurderne i Irak, Iran og Tyrkiet eller baskerne i Spanien (Hofstede, 

2005:18). I forlængelse heraf skriver han 

 

In research on cultural differences, nationality – the passport one holds – 

should therefore be used with care. Yet it is often the only feasible criterion 

for classification. (Hofstede, 2005:19) 
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Dette begrunder han med, at befolkningsdata ofte samles netop på baggrund af nationalt 

tilhørsforhold og ikke på baggrund af homogene grupperinger på tværs af nationer 

(Hofstede, 2005:19). 

Jeg mener, at dette kritikpunkt fremført af Baskerville er meget berettiget. Efter min 

mening, er det ikke hensigtsmæssigt at tale om en samlet ”dansk kultur” og måske endnu 

mindre om ”tysk kultur”, da der inden for begge nationer må siges at være store forskelle 

i fx levevis mellem geografiske områder. I min analyse af den indsamlede empiri vil jeg 

således forsøge at tage højde for denne problemstilling, idet jeg undersøger svarmønstre 

for undergrupper af respondenter efter fx fødested (sml. afsnit 2.4.). 

 

Ad 2) Et andet kritikpunkt vedrører de IBM-ansattes repræsentativitet i forhold til den 

”nationale” kultur i deres respektive lande. Som mange andre kritikere påpeger bl.a. 

Baca, at det ikke virker indlysende, at IBM-ansattes arbejdsrelaterede værdier skulle 

være repræsentative for generelle værdier i alle samfundsgrupper. Fx kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, om de ansatte i IBM repræsenterer både samfundets øverste og 

nederste lag. Ligeledes kan man spørge, om undersøgelsen er repræsentativ for 

landdistrikter, da IBM typisk har sine filialer i større byer (Baca et.al., 1999:12). 

Hofstede forsvarer dette punkt med den såkaldte matched-sample metode, der i dette 

tilfælde består i at undersøge populationer, der, ifølge Hofstede, er ensartede på alle 

måder, bortset fra populationens nationalitet. Ud fra matched-sample metoden mener 

Hofstede at kunne konkludere, at 

 

They represented almost perfectly matched samples: they were similar in 

all respects except nationality, which made the effect of nationality 

differences in their answers stand out unusually clearly (Hofstede, 

2005:23) 

 

Som udgangspunkt deler jeg Hofstedes opfattelse af, at der inden for en nation 

nødvendigvis må være et mønster for adfærd på baggrund af den dominerende kultur. I 

forbindelse med min egen undersøgelse håber jeg således, på trods af ovenstående kritik, 

at kunne udlede nogle tendenser for adfærd i henholdsvis Tyskland og Danmark. 
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Ad 3) Det tredje kritikpunkt, jeg vil fremhæve her, er Hofstedes statiske opfattelse af 

kultur, dvs. hans reducering af kultur til et ikke-dynamisk fænomen. Ved at placere de 

mange nationer i de såkaldte kulturkort glemmer Hofstede muligheden for forandringer i 

kulturer over tid. Med reference til sit ”løgdiagram” siger Hofstede 

 

Aew practices can be learned throughout our lifetime; people older than 

seventy happily learn to surf the Web on their first personal computer, 

acquiring new symbols, meeting  new heroes, and communicating through 

new rituals. Culture change is slow for the onion’s core, labeled values. 

(Hofstede, 2005:13) 

 

Dette begrunder han med at værdier kun ændrer sig langsomt, idet de konstant bliver 

opretholdt af samfundets institutioner. Forandringer kommer således udefra: 

 

Change comes from the outside, in form of forces of nature or forces of 

human beings: trade, conquest, economical or political dominance, and 

technological breakthroughs. (Hofstede, 2001:34). 

 

Baca stiller det spørgsmål, om man i disse tider med forholdsvis radikale forandringer i 

teknologiske og økonomiske tilstande i forskellige lande og regioner ikke kan komme 

stærkt i tvivl, om ikke også samfundsværdier måtte være i relativ stærk bevægelse. 

Hofstedes empiriske datasæt er jo omkring 40 år gammelt (Baca et.al., 1999:34). 

 

Dette kritikpunkt finder jeg meget væsentligt for min afhandling, da jeg, som mange 

andre, mener, at kultur bør opfattes som noget dynamisk. Idet Hofstedes empiri stammer 

fra årene 1968 og 1972, anser jeg det for yderst sandsynligt, at der både i Tyskland og 

Danmark er sket en række ændringer i normer og værdier frem til i dag. Idet jeg dog kun 

har en gennemført én undersøgelse, vil det ikke være muligt for mig at tage højde for 

dette aspekt. I forbindelse med videre forskning kunne det således være interessant at 

gennemføre den samme undersøgelse blandt samme gruppe af respondenter, men med et 

vist antal år imellem undersøgelserne. 
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I forlængelse af diskussionen om ”statisk” eller ”dynamisk” opfattelse af kultur skal også 

nævnes, at Hofstede opfatter polerne i sine dimensioner som gensidigt udelukkende, dvs. 

at en kultur fx er maskulin eller feminin (sml. afsnit 3.4.1.). Trompenaars og Hall 

derimod opfatter derimod kulturer som dynamiske, således at kulturer bevæger sig 

mellem de to poler; på den ene side er der fx behov for hurtig tilpasning i 

kommunikationsformer (Low Context), men samtidig også for stabilitet (High Context). 

Ifølge Trompenaars og Hall er det derfor ikke hensigtsmæssigt at placere nationer i et 

statisk indeks, hvilket de dog begge gør alligevel i operationalitetens tegn. Jeg mener 

dog, at netop placeringen i indekser skaber et enkelt og operationelt udgangspunkt for at 

sammenligne tendenser mellem to kulturer; om end dette muligvis skaber et 

”simplificeret” øjebliksbillede af de pågældende kulturer. 

 

Ad 4) Det sidste punkt jeg ønsker at behandle i forbindelse med Hofstede, er punktet 

angående de fire dimensioners forklaringsværdi, der fremhæves hos Baskerville (2003) 

og Baca (Baca et. al., 1999). Som det fremgår hos Baskerville, sammenlignede Hofstede 

hver af sine dimensioner med syv øvrige nationale data5. Derudover foretog Hofstede en 

detaljeret sammenligning med andre tværkulturelle studier. Heraf fremgår det, at 

dimensionen Magtdistance er tæt forbundet med gennemsnitligt uddannelsesniveau 

(Hofstede, 2001:126). En lav magtdistance kan forbindes med højt gennemsnitligt 

uddannelsesniveau, mens høj magtdistance er forbundet med tilsvarende lavt 

uddannelsesniveau. I øvrigt kan 58 % af variationerne indenfor denne dimension 

forudsiges ud fra det pågældende lands BNP, indbyggertal og breddegrad (Hofstede, 

2005:68). Som Baca kommenterer 

 

                                                           
5 BNP, økonomisk vækst, breddegrad, indbyggertal, befolkningstilvækst, befolkningstæthed samt 

gennemsnitlig virksomhedsstørrelse 
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Logikken i Hofstedes teori i forbindelse med navngivelsen af faktorerne kan 

imidlertid lade læseren stå tilbage med nogle alvorlige tvivl. Fx skriver 

han, at den faktor, som han navngiver som individualisme-indekset, også 

indebærer en korrelation med en nations rigdom. (Baca et. al. 1999:32) 

 

Baskerville slutter sin kritik med kommentaren 

 

…the dimensions identified by Hofstede describe characteristics of different 

nations, most of which could be identified as socio-economic in origin. 

(Baskerville, 2003:10) 

 

Jeg finder kritikken fremført af Baca og Baskerville relevant, hvorfor jeg i afhandlingens 

kapitel 4 vil forsøge at udlede svarmønstre blandt respondenter fx efter 

uddannelsesniveau. 

 

Til sidste vil jeg gennemgå to kritikpunkter af teorien udviklet af Hall, der langt fra er 

ligeså anvendt i empirisk arbejde som Hofstede. Således har det også været svært for mig 

at finde en decideret kritik af Hall. Jeg vil imidlertid fremhæve de punkter, jeg selv 

opfatter som problematiske i forhold til min opgave. 

For det første er Halls teori meget lidt operationel, idet han, forud for sine tre 

dimensioner, oplister kulturens ”byggeklodser”, kaldet Primary Message Systems (PMS), 

der i princippet kan undersøges enkeltstående. Her tilføjer Hall, at 

 

Each PMS is obviously so rich and complex that it can be made the subject 

of a lifetime’s work. (Hall, 1990:57). 

 

Dette indikerer ligeledes, at Halls tre dimensioner er så omfattende, at de er svære at 

operere med i forbindelse med en empirisk undersøgelse af et omfang som i nærværende 

afhandling. Således kan det ved brug af Hall nemt komme til simplificeringer, der i 

virkeligheden ikke yder hans teori retfærdighed. 
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Et andet punkt jeg vil fremhæve er, at der ligesom ved Hofstede, kan stilles 

spørgsmålstegn til repræsentativiteten i Halls undersøgelser ang. den tyske befolkning. 

Om dette siger han selv: 

 

Like most countries, West Germany has many regional differences; most 

significantly, there are many distinct differences between northern 

Germany and southern Germany.  ... When we use the term German we 

refer to those West Germans who inhabit industrialized areas of the north 

in such centers of Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, and Hamburg. ... 

We are not referring to the people of southern Germany, nor are we 

referring to East Germans. (Hall et. al, 1990:34) 

 

I forlængelse af ovenstående kritik af de IBM-ansattes repræsentativitet i Hofstedes 

undersøgelse, kan man her stille det spørgsmål, om personer fra de store industribyer i 

det tidligere BRD er repræsentative for den tyske befolkning anno 2009. Jeg stiller mig 

aldeles tvivlende over for dette spørgsmål, hvorfor jeg i min analyse bl.a. undersøger 

eventuelle svarmønstre efter respondenternes fødested (sml. afsnit 2.4.). 

 

I ovenstående afsnit har jeg gennemgået de til afhandlingen valgte teorier, herunder 

teorien i Technology Acceptance Model samt Hofstede og Halls kulturteorier. I det 

følgende er det mit mål at sammenholde disse to teorier i form af hypoteser ang. 

kulturens påvirkning på accept af (ny) teknologi. 

 

3.8. Kulturdimensioner anvendt på Technology Acceptance Model 

Som nævnt i indledningen er stadigt flere forskere af den opfattelser, at kulturen kan 

spille en rolle i forbindelse med vores accept og brug af teknologi. 

På baggrund af de manglende kulturelle aspekter i TAM vil jeg i det følgende udvide 

TAMs External Variables (sml. afsnit 3.3.), til også at indeholde de udvalgte kulturelle 

dimensioner, således at jeg opstiller hypoteser for påvirkningen af Hofstede og Halls 

kulturelle dimensioner på nøglebegreberne i TAM, Perceived Usefulness (U) og 

Perceived Ease of Use (PU). En oversigt over de opstillede hypoteser forefindes i figur 8. 
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Afsnittet er opbygget således, at jeg tager udgangspunkt i de kulturelle dimensioner, der, 

på baggrund af teorien, sammenholdes med de to nøglefaktorer i TAM. 

Sammenkoblingen mellem netop kulturelle aspekter og Technology Acceptance Model 

er tidligere foretaget af en lille håndfuld forskere, herunder bl.a. John F. Veiga i hans 

artikel Towards modelling the effects of national culture on IT implementation and 

acceptance. Jeg vil i den følgende gennemgang derfor løbende referere til bl.a. Veiga. 

 

3.8.1. Magtdistance 

Som nævnt tidligere refererer dimensionen Magtdistance til graden af hvorvidt mindre 

magtfulde medlemmer af en institution eller organisation i et land forventer og accepterer 

en ulige fordeling af magten. 

Magtdistance anses, bl.a. af Veiga, for at være en vigtig faktor i forbindelse med accept 

af ny teknologi. Dette da ny kommunikationsteknologi anses for at have en ligestillende 

effekt mellem de individer, der kommunikerer via fx e-mail, idet 

kommunikationsteknologien generelt ikke giver tilstrækkelige muligheder for at vise de 

sociale aspekter, der gør sig gældende i interaktion mellem mere eller mindre magtfulde 

medlemmer af samfundet. Dette begrundes med, at mindre magtfulde medlemmer af 

samfundet vil have en tendens til ikke at være så opmærksomme på socialt hierarki, som 

hvis de havde haft den samme samtale ansigt til ansigt med personer af højere status 

(Veiga, 2001: 154). 

Netop i kulturer med høj magtdistance vil personer ofte foretrække en 

kommunikationsform, der giver mulighed for at udtrykke den nødvendige respekt 

overfor det sociale hierarki (Veiga, 2001:151). Dette giver følgende hypotese 

 

H1: Høj magtdistance har negativ indflydelse på U 

 

3.8.2. Individualisme / Kollektivisme 

Dimensionen Individualisme/Kollektivisme referer til forholdet mellem individet og 

gruppen, og hvilken af disse, der dominerer inden for en given kultur. 

Et vigtigt aspekt i forbindelse med dimensionen Kollektivisme/Individualisme er 

brugerens tro på egne evner, dvs. brugerens tro på, at han kan anvende den pågældende 
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teknologi. Troen på egne evner skabes enten via brugerens egne erfaringer med teknologi 

eller via observationer af andres erfaringer. I individualistiske kulturer skabes troen på 

egne evner primært via brugerens tidligere erfaringer med anvendelse af teknologi, mens 

man inden for kollektivistiske kulturer udvikler troen på egne evner ud fra observationer 

af gruppemedlemmernes erfaringer (Veiga, 2001:151). Dette leder mig frem til følgende 

hypotese 

 

H2: Individualisme / Kollektivisme har indflydelse på PU 

 

En anden faktor inden for denne dimension er forventninger om den sociale norm og de 

deraf opstillede forventninger til accepteret adfærd. I kollektivistiske kulturer findes en 

række forventninger til adfærd i interaktion mellem mennesker. 

I mere individualistiske kulturer er accepteres og forventes det, at individer tager 

selvstændigt initiativ og således også stræber efter personlig tilfredsstillelse og 

uafhængighed. Dette betyder, at hvis en given teknologi inden for en kollektivistisk 

kultur opfattes som stødende, vil den pågældende teknologi blive opfattet som ikke-

anvendelig. Modsat vil en teknologi i et individualistisk samfund blive opfattet som 

anvendelig hvis den fremmer individets uafhængighed . 

Derfor opstiller jeg følgende hypotese 

 

H3: Individualisme / Kollektivisme har indflydelse på U 

 

3.8.3. Usikkerhedsundvigelse 

Dimensionen Usikkerhedsundvigelse referer til graden af hvorvidt individer inden for 

samme kultur accepterer ukendte og flertydige situationer. 

I kulturer med høj usikkerhedsundvigelse vil man, ifølge Veiga, undgå at lære at bruge 

en ny teknologi, da brugen medfører en ny situation og dermed også usikkerhed. På 

grund af den konstante og hurtige udvikling inden for fx kommunikationsteknologi, vil 

en sådan teknologi ofte blive opfattet som risikabel (Veiga, 2001:152). Således vil man 

inden for disse kulturer være mindre motiveret for at bruge ny teknologi, hvorfor en 

sådan også vil blive opfattet som svar at anvende. 
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I kulturer med lav usikkerhedsundvigelse vil man derimod anse den nye teknologi som 

en mulighed for at forbedre den nuværende situation, og man vil således også være 

motiveret for at lære at bruge den pågældende teknologi. Således opstiller jeg følgende 

hypoteser 

 

H4: Høj usikkerhedsundvigelse har negativ indflydelse på PU 

H5: Lav usikkerhedsundvigelse har positiv indflydelse på PU 

 

3.8.4. Maskulinitet / Femininitet 

Dimensionen Maskulinitet/Femininitet refererer til hvorvidt maskuline eller feminine 

værdier er dominerende i et samfund samt i hvor høj grad kønsroller holdes adskilte (sml. 

afsnit 3.5.4). 

Inden for de maskuline kulturer lægges stor vægt på opgaver og deres løsninger, hvorfor 

personer med overvejende maskuline værdier vil være mere fokuserede på en given 

teknologis anvendelighed (U), uagtet hvor enkel eller vanskelig den er at bruge (PU) 

(Linjun, 2003:75). Derfor opstilles følgende hypotese 

 

H6: Maskulinitet har en positiv effekt på U 

  

3.8.5. High / Low Context 

Halls dimension High/Low Context beskriver hvor meget eller hvor lidt af en besked, der 

skal forstås ud fra konteksten. Om et budskab eller en information opfattes som 

bestående udelukkende af ord eller snarere som bestående af ord, mimik, kropssprog, mv. 

kan sandsynligvis have indflydelse på, hvilket kommunikationsmedie man foretrækker 

(Kabasakal, 2006:467). 

Efter min opfattelse kan det således forventes, at individer i lav-kontekst kulturer i højere 

grad end individer fra høj-kontekst kulturer vil acceptere e-kommunikation, idet de får 

opfatter budskabet ud fra ord og ikke ud fra samtalepartnerens kropssprog mv. 

Dette leder mig frem til følgende hypoteser 

 

H7: Høj kontekst har negativ indflydelse på U 
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H8: Lav kontekst har positiv indflydelse på U 

  

Af figur 8 fremgår mine hypoteser for de kulturelle dimensioners påvirkning på de to 

nøglevariable i TAM, Perceived Usefulness og Perceived Ease of Use 

  

Figur 8: Kulturelle dimensioners indflydelse på Technology Acceptance Model 
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4. Analyse 

Det overordnede mål med dette kapitel er, gennem afprøvning af de opstillede hypoteser, 

at nå frem til en konklusion på afhandlingens problemformulering. 

Kapitlet er opdelt i tre hovedafsnit; i afsnit 4.1. behandles de kulturelle forskelle mellem 

tyske og danske respondenter, der kan udledes af mine undersøgelser. Andet afsnit, afsnit 

4.2., foretager koblingen mellem de eventuelle kulturelle forskelle og den konkrete brug 

af samt intention om brug af e-kommunikation med den praktiserende læge, der er fundet 

mellem de tyske og danske respondenter. Til sidst i kapitlet, i afsnit 4.2.7., inddrages og 

diskuteres to ikke-kulturelle faktorer, der synes at have indflydelse på respondenternes 

besvarelser angående brug af e-kommunikation. 

 

Den følgende analyse bygger på to spørgeskemaer (sml. kapitel 2). Det kvantitative 

spørgeskema gennemførtes i perioden primo september til ultimo oktober 2008. Svarene 

er indhentet fra 123 tyske og 143 danske respondenter. På baggrund af resultaterne i det 

kvantitative spørgeskema udarbejdedes det kvalitative spørgeskema. Dette blev besvaret 

primo november 2008 af ni tyske og fem danske respondenter. 

  

4.1. Kulturelle forskelle mellem tyske og danske respondenter 

Den følgende analyse af mine resultater tager udgangspunkt i de i afsnit 3.6. og 3.7. 

behandlede kulturelle dimensioner. Jeg vil således, med udgangspunkt i Hofstedes og 

Halls dimensioner, forsøge at udlede eventuelle tendenser i besvarelserne blandt de tyske 

og danske respondenter. 

Hvert afsnit er opbygget således, at jeg først beskriver teoretikernes placering af 

Tyskland og Danmark i den pågældende dimension. Herefter opstilles de udsagn, jeg i 

det kvantitative spørgeskema har formuleret til undersøgelse af respondenternes værdier i 

henhold til denne dimension. 

For overskuelighedens skyld følger i figur 9 en oversigt over samtlige af de formulerede 

udsagn. Som nævnt i afsnit 2.4. blev respondenterne bedt om vurdere hvor enige de var i 

disse udsagn på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig). 
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Figur 9: Spørgsmål fordelt på kulturelle dimensioner 

Kulturel dimension Udsagn 

Magtdistance Som lægmand bør man ikke stille spørgsmålstegn 

ved en eksperts beslutning  

 Som lægmand bør man ikke udtrykke uenighed 

med en eksperts udsagn 

 En chef udviser svaghed og inkompetence hvis 

han/hun spørger en underordnet til råds 

Individualisme / Kollektivisme På en arbejdsplads er det vigtigere at være et 

accepteret medlem af en arbejdsgruppe end at være 

uafhængig og selvstændig 

 På en arbejdsplads bør man varetage sin 

arbejdsgruppes interesser frem for sine egne 

interesser 

 På en arbejdsplads er det vigtigere at opretholde en 

god stemning frem for at udtrykke uenighed med 

sin arbejdsgruppe 

Usikkerhedsundvigelse Man skal være varsom med at gennemføre 

ændringer i forhold til status quo, da situationen 

kan ændre sig til det værre 

 Jeg undgår helst situationer, der indebærer ukende 

risici 

 E-kommunikation er en mulighed og ikke en risiko 

Maskulinitet / Femininitet Det er bedre at have en mandlig chef frem for en 

kvindelig chef 

 Kvinder bør i højere grad end mænd være 

fokuserede på deres medmennesker og deres 

velbefindende 

 Mænd bør i højere grad end kvinder være 

fokuserede på materiel og individuel succes 

High / Low Context Jeg har svært ved at udtrykke mig fuldstændig 

gennem e-kommunikation som fx e-mail 

 I en samtale får jeg den meste information gennem 

min samtalepartners mimik, tonefald og kropssprog 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, er der inden for de første fire dimensioner 

formuleret to næsten identiske udsagn. Disse to udsagn er formuleret med det formål at 
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kunne teste respondenternes besvarelser, således at besvarelserne i forbindelse med de to 

udsagn bør være enslydende. Det fremgår af bilag 1, at de næsten identiske udsagn ikke 

er stillet i forlængelse af hinanden, men er placeret med andre udsagn imellem sig. På 

den vis var det mit mål at kunne udlede svarmønstre blandt respondenterne, der dog ikke 

var fremkaldt af, at udsagnene var opstillet i forlængelse af hinanden. 

 

For at kunne udlede eventuelle kulturelt betingede forskelle i besvarelserne mellem de 

tyske og danske respondenter udregner jeg gennemsnittet i forbindelse med de tre 

udsagn, der er formuleret til hver af de fem dimensioner (sml. figur 9). Forskellene 

opstilles grafisk i de følgende afsnit. 

Herefter opstilles en række faktorer til fortolkning af de ved den kvalitative undersøgelse 

fremkomne udsagn, dvs. jeg opstiller retningslinjer for, hvilke udsagn der henhører under 

fx dimensionen Magtdistance. Opstillingen af disse faktorer sker til dels på baggrund af 

teorien, men vil til en vis grad også bero på min egen subjektive vurdering (sml. afsnit 

2.4.). 

Ud fra henholdsvis de gennemsnitlige besvarelser i den kvantitative undersøgelse samt 

ud fra de kvalitative udsagn forsøges at udlede tendenser hos de tyske og danske 

respondenter i forhold til deres kulturelt betingede værdier samt brug af e-

kommunikation med deres praktiserede læge. 

De eventuelle tendenser for værdier og adfærd, der kan udledes af mine resultater, 

sammenholdes med henholdsvis Hofstedes og Halls undersøgelser for således at kunne 

diskutere eventuelle afvigelser. 

Idet jeg i de følgende fire afsnit således løbende refererer til Hofstedes placering af 

henholdsvis Tyskland og Danmark i de fire udvalgte dimensioner, vælger jeg her at 

bringe en oversigt over landendes respektive placeringer. I afhandlingen inddrages, som 

tidligere nævnt, kun en enkelt dimension fra Edward T. Hall, hvorfor Tysklands og 

Danmarks indbyrdes placering i denne dimension vil blive behandlet under afsnit 4.1.5., 

High/Low Context. 
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Figur 10: Scorer og (placeringer) for Tyskland og Danmark ud af i alt 74 lande ifølge Hofstede 

 Tyskland Danmark 

Magtdistance (PDI) 35 (63) 18 (72) 

Individualisme (IDV) 67 (18) 74 (10) 

Usikkerhedsundvigelse 

(UAI) 

65 (43) 23 (72) 

Maskulinitet (MAS) 66 (12) 16 (71) 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Hofstede, 2005 

 

Figur 11: Skematisk sammenligning mellem Tyskland og Danmark 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Hofstede, 2005 

 

Som det fremgår af ovenstående to figurer, adskiller Tyskland og Danmark sig, ifølge 

Hofstede, primært inden for to dimensioner, nemlig Usikkerhedsundvigelse og 

Maskulinitet/Femininitet. I det følgende foretages en analyse af egen empiri med 

udgangspunkt i Hofstedes fire dimensioner, herefter Halls ene dimension. 

 

4.1.1. Magtdistance 

Som det fremgår af figur 10 har Tyskland på Hofstedes Magtdistance-indeks en score på 

35, hvilket svarer til en placering som nr. 63 ud af i alt 74 lande. Til sammenligning har 

Danmark en score på 18, der svarer til en placering som nr. 72. Således hører begge 

lande, ifølge Hofstede, til gruppen af lande med relativ lille magtdistance (sml. bilag 
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6a+c). Som nævnt i afsnit 3.5.1. informerer magtdistance-indekset om forholdet til 

autoriteter i en given kultur. I kulturer med lav magtdistance er det, ifølge Hofstede, et 

karakteristisk træk, at individers stærke behov for uafhængighed og selvstændighed 

kommer til udtryk i eget initiativ og kritiske spørgsmål til alle uanset profession. 

Omvendt er det, ifølge Hofstede, karakteristisk for kulturer med høj magtdistance, at der 

udvises formel respekt over for eksperter, sml. afsnit 3.6.1. 

Til undersøgelse af magtdistancen i Tyskland og Danmark formulerede jeg i min 

kvantitative undersøgelse følgende tre udsagn (sml. figur 9). 

 

1. Som lægmand bør man ikke stille spørgsmålstegn ved en eksperts beslutning 

2. Som lægmand bør man ikke udtrykke uenighed med en eksperts beslutning 

3. En chef udviser svaghed og inkompetence hvis han/hun spørger en underordnet 

til råds 

 

De gennemsnitlige vurderinger hos henholdsvis de tyske og danske respondenter i 

forbindelse med ovenstående udsagn fremgår af figur 12. 

 

Figur 12: Respondenternes svar ift. dimensionen magtdistance 
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For at underbygge resultaterne af den kvantitative undersøgelse gennemførte jeg, som 

nævnt i afsnit 2.4., en kvalitativ undersøgelse, hvoraf der er fremkommet en række 

udsagn fra de tyske såvel som de danske respondenter (sml. bilag 4). I forbindelse med 

fortolkning af udsagnene i henhold til Magtdistance vil jeg primært se efter 

formuleringer, hvor respondenterne angiver hvorvidt og/eller hvordan disse, på baggrund 

af egne indhentede informationer i fx en søgemaskine for sundhed og sygdomme, ville 
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tage initiativ til samtale og således diskutere med den praktiserende læge eller i højere 

grad passivt modtage informationer. 

 

4.1.1.1. Tyskland 

Som det ses i figur 12 ligger den gennemsnitlige vurdering af ovenstående tre udsagn fra 

den kvantitative undersøgelse på 1,75 på min skala fra 1-5 (sml. bilag 3, spg. 1,5,12). Idet 

respondenterne således generelt erklærer sig ”meget uenig” eller ”uenig” i de tre udsagn, 

giver de samtidig udtryk for, at de som lægmænd føler sig berettigede til at stille kritiske 

spørgsmål til og diskutere med deres praktiserende læge på lægens fagområde. Således 

mener jeg også, at de tyske respondenter giver udtryk for en overvejende lav 

magtdistance. 

I den kvalitative undersøgelse giver fem af de i alt ni tyske respondenter, efter min 

mening, udtryk for den lave magtdistance (sml. bilag 4), idet disse netop angiver en form 

for dialog med den praktiserende læge. De to nævnte citater er eksempler på dette 

 

Weil ich meinen Arzt schnell und unformell fragen kann; und er kann mir 

antworten, wann seine Zeit es zulässt; klappt sehr gut!! (sml. bilag 4) 

 

Man kann gezielt Fragen aufschreiben; denn der Arzt oder man selbst 

vergisst vielleicht was wichtiges  (sml. bilag 4) 

 

Jeg mener dog, at tre af de ni tyske respondenter, giver udtryk for en vis magtdistance, 

idet disse nævner lægen som ”fagmand”. Disse respondenter ønsker ikke at indgå i dialog 

med deres praktiserende læge, da denne opfattes som ekspert og således bør vises respekt 

på sit fagområde. Dette, mener jeg, kommer til udtryk i det følgende citat 

 

…weil ich zum Arzt gehe; damit er als Fachmann eine Diagnose stellt und 

nicht um eine von mir gestellte Diagnose mit ihm zu diskutieren (sml. bilag 

4) 

 

I alt er der tre formuleringer blandt ni respondenter, der, efter min mening, kan tolkes 

som værende udtryk for en højere magtdistance (sml. bilag 4). Jeg mener dog ikke, at det 
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er en indikation på, at der i Tyskland er en høj magtdistance, men blot, at disse tre 

respondenter udtrykker en højere magtdistance end den, der umiddelbart kan udledes af 

den kvantitative undersøgelse. Dette, mener jeg, udelukkende er udtryk for en naturlig 

variation af holdninger, der må være inden for en kultur. 

 

På baggrund af min kvantitative undersøgelse har jeg kunnet udlede en tendens til 

afvigelser mellem to grupper af respondenter, nemlig gruppen af respondenter med 

videregående uddannelse (Tertiärbereich) og gruppen af respondenter med ingen eller 

gymnasial uddannelse (Sekundarstufe). Den gennemsnitlige vurdering blandt 

respondenter tilhørende den første gruppe ligger på 1,63. Vurderingen blandt den anden 

gruppe ligger gennemsnitligt på 1,98 (sml. bilag 3, spg. 1,5,12). Dette kan ikke siges at 

være en stor forskel, men idet respondenterne med ingen eller gymnasial uddannelse 

konsekvent vurderer sig mere enige i de tre formulerede udsagn end respondenter med 

lang videregående uddannelse, kan dette være en indikation på højere magtdistance 

blandt førstnævnte end hos sidstnævnte gruppe af respondenter. Således mener jeg, på 

baggrund af min kvantitative undersøgelse, at kunne slutte, at de tyske respondenter med 

lang videregående uddannelse giver udtryk for lav magtdistance, mens respondenterne 

med ingen eller gymnasial uddannelser udtrykker en højere magtdistance. Dette vil blive 

kommenteret i det følgende afsnit. 

Afsluttende kan konkluderes, at de tyske respondenter i den kvantitative undersøgelse 

generelt giver udtryk for lav magtdistance, mens fem af i alt ni respondenter udtrykker 

det samme i den kvalitative undersøgelse. På baggrund af mine undersøgelser mener jeg 

derfor at kunne sige, at der i Tyskland må være overvejende lav magtdistance. 

 

4.1.1.2. Danmark 

Blandt de danske respondenter ligger den gennemsnitlige vurdering af ovenstående tre 

udsagn på 1,80 ud af 5 (sml. figur 12 og bilag 3, spg. 1,5,12). De danske respondenter 

erklærer sig således generelt ”meget uenig ” eller ”uenig” i de tre udsagn, hvorfor de, 

ligesom de tyske respondenter, finder det naturligt at diskutere med deres praktiserede 

læge på dennes fagområde. Jeg mener derfor, at de danske respondenter giver udtryk for 

lav magtdistance.  
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I den kvalitative undersøgelse, der besvaredes af i alt fem danske respondenter, giver 

især to respondenter udtryk for samtale med deres praktiserende læge på baggrund af 

selvstændigt indhentede informationer; hvilket, efter min mening, kan tolkes som 

værende udtryk for lave magtdistance. De to følgende citater er eksempler på dette. 

 

For at tjekke lægens svar; selvom det ikke burde være nødvendigt. Hvis jeg 

ikke var sikker på; at lægens svar var rigtigt i forhold til de informationer; 

som Google for sundhed ville kunne give; ville jeg måske endda konsultere 

ham/hende igen (sml. bilag 4) 

 

Så man bedre kunne spørge lægen i forhold til egne formodninger om 

sygdomme ved en fysisk konsultation (se bilag 4) 

 

Kun en enkelt af de danske respondenter giver udtryk for en lidt højere magtdistance. På 

spørgsmålet om, hvorfor eller hvorfor ikke respondenten ville besøge et ”Google” for 

sundhed og sygdomme forud for eller som opfølgning på en konsultation (sml. bilag 2, 

spg. 11) lyder svaret afvisende 

 

Jeg stoler på lægens anvisninger – så skulle det være hvis jeg ikke lige 

havde hørt ordentligt efter og pludselig blev i tvivl om noget (sml. bilag 4) 

  

Jeg mener dog ikke at det ud fra ovenstående citat kan udledes, at der i Danmark er høj 

magtdistance, men derimod at citatet viser en naturlig variation af holdninger. 

På baggrund af mine resultater i den kvantitative undersøgelse, der underbygges af 

besvarelserne i den kvalitative undersøgelse, mener jeg at kunne slutte, at den danske 

kultur er er præget af lav magtdistance. 

 

4.1.1.3. Sammenfatning og diskussion 

Ud fra mine undersøgelser mener jeg at kunne slutte, at der både i den tyske og danske 

kultur er overvejende lav magtdistance, hvilket delvist stemmer overens med Hofstedes 

undersøgelse.  
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Her kan det med fordel nævnes, at Hofstedes placering af Tyskland og Danmark på 

magtdistanceindekset er relative, dvs. at de skal ses i forhold til hinanden (sml. afsnit 

3.5.). Dette betyder, at det ud fra Hofstedes magtdistanceindeks ikke umiddelbart kan 

udledes, at der i Tyskland og Danmark er lav magtdistance. Det eneste, der kan udledes 

er, at magtdistancen er dobbelt så høj i Tyskland som i Danmark (sml. figur 11). Dette 

aspekt kan ikke udledes af mine undersøgelser, hvor både tyske og danske respondenter 

giver udtryk for lav magtdistance. 

Et andet aspekt, jeg ønsker at inddrage her, er tidligere nævnt i afsnit 3.7., kritik af de 

valgte teorier, nemlig aspektet angående forklaringsværdien af Hofstedes dimensioner. 

Som nævnt sammenlignede Hofstede sine kulturelle dimensioner med syv øvrige 

nationale data6. Således fandt han ud af, at dimensionen Magtdistance er tæt forbundet 

med gennemsnitligt uddannelsesniveau, således at lav magtdistance kan forbindes med 

højt gennemsnitligt uddannelsesniveau, mens høj magtdistance er forbundet med 

tilsvarende lavt gennemsnitligt uddannelsesniveau. Dette finder jeg interessant, da de 

tyske respondenter i min kvantitative undersøgelse, som ovenfor vist, deler sig i netop to 

grupper efter uddannelsesniveau. Det samme kunne dog ikke udledes blandt de danske 

respondenter. I forbindelse med fremtidige undersøgelser af magtdistancen inden for 

kulturer, kunne det derfor være interessant at inddrage dette aspekt. 

 

4.1.2. Individualisme / Kollektivisme 

I figur 10 ses, at Tyskland på Hofstedes Individualisme-indeks har en score på 67, hvilket 

svarer til en placering som nr. 18 ud af i alt 74 lande. Danmark er placeret en anelse 

højere, nemlig som nr. 10 med en score på 74. Hofstedes undersøgelse indikerer altså, at 

begge kulturer er overvejende individualistiske, men at den danske kultur er en anelse 

mere individualistisk end den tyske. Som omtalt i afsnit 3.6.2. beskriver denne dimension 

forholdet mellem individet og gruppen samt hvilken af disse, der dominerer inden for en 

given kultur. Inden for de overvejende individualistiske kulturer er det, ifølge Hofstede, 

karakteristisk at man tager udgangspunkt i sig selv og udvikler egne holdninger på 

baggrund af egne erfaringer. Samtidig vægtes egne interesser højere end en 

                                                           
6 BNP, økonomisk vækst, breddegrad, indbyggertal, befolkningstilvækst, befolkningstæthed, gennemsnitlig 

virksomhedsstørrelse 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

66 

arbejdsgruppes. Modsat er det karakteristisk for de mere kollektivistiske kulturer, at man 

som person er del af en gruppe, hvilken der samtidig har en meningsdannende funktion. 

Hertil kommer, at individet ofte vil tage mere hensyn til arbejdsgruppens interesser end 

til egne (sml. afsnit 3.6.2.). 

For at undersøge dette aspekt formulerede jeg følgende tre udsagn i min kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse (sml. figur 9). 

 

1. På arbejdspladsen er det vigtigere at være et accepteret medlem af en 

arbejdsgruppe end at være uafhængig og selvstændig 

2. På en arbejdsplads bør man varetage sine arbejdsgruppes interesser frem for 

sine egne interesser 

3. På en arbejdsplads er det vigtigere at opretholde en god stemning frem for at 

udtrykke uenighed med sin arbejdsgruppe 

 

De gennemsnitlige vurderinger blandt de tyske og danske respondenter vedrørende 

ovenstående tre udsagn fremgår af figur 13. 

 

Figur 13: Respondenternes svar ift. dimensionen Individualisme / Kollektivisme a 
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Idet jeg på baggrund af ovenstående besvarelser i den kvantitative undersøgelse ikke 

mente at have tilstrækkeligt grundlag for at udlede eventuelle tendenser, stillede jeg i den 

efterfølgende, kvalitative undersøgelse et opfølgende spørgsmål (sml. afsnit 2.4.) 

Her bad jeg respondenterne vurdere på en skala fra 1 (meget ringe betydning) til 5 

(meget stor betydning) hvor stor en indflydelse henholdsvis egne erfaringer og 

omgangskredsens erfaringer har i forbindelse med respondenternes holdning til e-
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kommunikation med den praktiserende læge (sml. bilag 2, spg. 14). Netop betydningen 

af egne erfaringer med teknologi over for omgangskredsens erfaringer er, ifølge Linjun 

(2003), vigtig i forhold til at undersøge Individualisme/Kollektivisme (sml. afsnit 3.6.2.). 

Respondenternes gennemsnitlige besvarelser på dette spørgsmål fremgår af figur 14. 

 

Figur 14: Respondenternes svar ift. dimensionen Individualisme / Kollektivisme b 
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Ligeledes indhentede jeg i den kvalitative undersøgelse en række udsagn fra de tyske og 

danske respondenter. I forbindelse med min kategorisering af disse udsagn søgte jeg, i 

forbindelse med denne dimension, primært efter udsagn, der angiver hvorvidt 

respondenterne tager udgangspunkt i egne behov og erfaringer og derfor også træffer 

selvstændige beslutninger eller ej. 

 

4.1.2.1. Tyskland 

Blandt de tyske respondenter ligger den gennemsnitlige vurdering på 2,79 ud af 5 (sml. 

figur 13 og bilag 3, spg. 2,8,13). Respondenterne tenderer altså her til at erklære sig 

”uenig” eller neutral i de tre kvantitative udsagn, hvorfor de således også giver udtryk 

for, at egne interesser generelt bør prioriteres højere end en given arbejdsgruppes. Dette 

er, efter min mening, en indikation på, at Tyskland overvejende er et individualistisk 

samfund. 

I min kvalitative undersøgelse udtrykker en enkelt ud af ni tyske respondenter, efter min 

mening, en form for individualisme  

 

Weil ich wegen einer simplen Frage nicht direkt zum Arzt muss (sml. bilag 

4) 
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Den her citerede respondent giver netop udtryk for, at vedkommende, på baggrund af 

oplysninger fra ”Google” for sundhed og sygdomme, selv ville være i stand til at vurdere 

hvorvidt han/hun skal til lægen eller ej. Ingen af kommentarerne hos de ni respondenter 

tyder, efter min mening, direkte på kollektivisme. 

Det samme billede tegner sig i forbindelse med spørgsmål 14 i den kvalitative 

undersøgelse (sml. bilag 2b), hvor respondenterne skulle vurdere, hvor stor en rolle egne 

erfaringer spiller i forhold til omgangskredsens erfaringer og holdninger i forbindelse 

med accept og brug af e-kommunikation. De tyske respondenter vurderer på en skala fra 

1 (meget ubetydelig rolle) til 5 (meget betydelig rolle), at egne erfaringer ligger på 3,56, 

mens omgangskredsens erfaringer og holdninger ligger på 2,93 (sml. figur 14). De tyske 

respondenter giver således udtryk for, at egne erfaringer med teknologi generelt er 

vigtigere end omgangskredsens erfaringer med og holdninger til den pågældende 

teknologi.  

På baggrund af ovenstående mener jeg at kunne slutte, at de tyske respondenter 

overvejende giver udtryk for individualisme. 

 

4.1.2.2. Danmark 

Den gennemsnitlige besvarelse på de tre ovenstående udsagn blandt de danske  

respondenter ligger på 2,62 (sml. figur 13 og bilag 3, spg. 2,8,13). Idet de danske 

respondenter overvejende erklærer sig ”uenig” eller neutral i de tre udsagn, er dette, efter 

min mening, en indikation på, at den danske kultur overvejende kan karakteriseres som 

individualistisk, idet disse, ligesom det var tilfældet blandt de tyske respondenter, til en 

vis grad tillægger egne interesser større vægt end en evt. arbejdsgruppes.  

I min kvalitative undersøgelse gives blandt de fem danske respondenter i alt tre 

kommentarer, der kan tolkes som værende udtryk for individualisme (sml. bilag 4). Det 

følgende citat er eksempel på dette. 

 

Jeg kunne godt finde på at tjekke symptomer hjemmefra og derudfra 

vurdere om jeg skulle til lægen eller ej (sml. bilag 4) 

 

Denne respondent udtrykker, efter min mening, at vedkommende tager udgangspunkt i 

egne interesser og overbevisninger, idet denne på baggrund af egne oplysninger vurderer 

hvorvidt der er behov for at opsøge læge. 
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Ligeledes er det, som nævnt tidligere, karakteristisk for individualistiske kulturer, at 

individet i forbindelse med accepten af ny teknologi tillægger egne erfaringer større vægt 

end omgangskredsens erfaringer og holdninger. På en skala fra 1 (meget ringe rolle) – 5 

(meget betydelig rolle) vurderer de danske respondenter i gennemsnit, at egne erfaringer 

ligger på 4,75 (sml. figur 14). Til sammenligning vurderes omgangskredsens erfaringer 

og holdninger i gennemsnit til at ligge på 2,5. Dette er, efter min mening, en klar 

indikation på, at de danske respondenter tillægger egne erfaringer meget stor vægt i 

forbindelse med deres vurdering af e-kommunikation og dens anvendelighed, mens 

omgangskredsens erfaringer spiller en noget mindre rolle. 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan afsluttende siges, at der blandt de danske 

respondenter er en tydelig tendens i retning af individualisme. 

 

4.1.2.3. Sammenfatning og diskussion 

På baggrund af min kvantitative og kvalitative undersøgelse kan jeg udlede, at både 

Tyskland og Danmark er overvejende individualistiske. Dog tillægger de danske 

respondenter egne erfaringer større vægt i forbindelse med accept af ny teknologi end det 

er tilfældet med de tyske. Derudover er der i min kvalitative undersøgelse en enkelt ud af 

i alt ni tyske respondenter, der udtrykker individualisme, mens tre ud af fem danske 

respondenter udtrykker det samme (sml. bilag 4). Jeg mener derfor, at mine resultater 

viser en tendens til, at den danske kultur er mere individualistisk end den tyske, hvorfor 

der således er en vis lighed med Hofstedes resultater. 

 

4.1.3. Usikkerhedsundvigelse 

Dimensionen Usikkerhedsundvigelse er den dimension, hvor Tyskland og Danmark, 

ifølge Hofstede, adskiller sig mest markant. I figur 10 ses, at Tyskland med en score på 

65 er placeret som nr. 43 ud af 74 lande, mens Danmark ligger på en 72. plads med en 

score på 23. Danmark er således i top tre over lande med lavest usikkerhedsundvigelse, 

mens Tyskland har fået en midterplacering blandt de af Hofstede undersøgte lande. 

Ifølge Hofstede er det karakteristisk for kulturer med lav usikkerhedsundvigelse, at der 

generelt er en åbenhed over for forandring og nye ideer, mens der i kulturer med en 

højere usikkerhedsundvigelse er tendens til at undgå ukendte situationer og deraf 

følgende risici (sml. afsnit 3.6.3.).   
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For at undersøge dette kulturelle aspekt formulerede jeg følgende tre udsagn i mit 

kvantitative spørgeskema (sml. figur 9). 

 

1. Man skal være varsom med at gennemføre ændringer i forhold til status quo, da 

situationen kan ændre sig til det værre 

2. Jeg undgår helst situationer, der indebærer ukendte risici 

3. E-kommunikation er en mulighed og ikke en risiko 

 

Som det ses er de tre udsagn formuleret forskelligt. Vurderer en respondent sig enig i de 

to første udsagn, kan det forventes, at denne vurderer sig uenig i det tredje. Af figur 15 

fremgår respondenternes gennemsnitlige besvarelser på de tre ovenfor nævnte udsagn 

(sml. bilag 3). 

 

Figur 15: Respondenternes svar ift. dimensionen Usikkerhedsundvigelse 
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Som nævnt tidligere refererer denne dimension til det forhold, at individer fra forskellige 

kulturer opfatter forskellige niveauer af risici i forbindelse med en ellers enslydende 

situation. Således vil jeg, ved fortolkningen af de via den kvalitative undersøgelse 

indhentede udsagn, primært se efter formuleringer, der indikerer en angst eller en 

utryghed omkring brugen af e-kommunikation med den praktiserende læge. Dette kan 

både være en personlig eller en generel frygt for, hvad brugen af e-kommunikation 

eventuelt kan medføre af risici og ukendte situationer. 
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4.1.3.1. Tyskland 

Det fremgår af figur 15, at den gennemsnitlige vurdering i forbindelse med de to første 

udsagn ligger på 2,64. Gennemsnitsvurderingen for det tredje udsagn ligger på 3,42 (sml. 

figur 15 og bilag 3, spg. 3,7,10). Således vurderer de tyske respondenter sig i gennemsnit 

enten ”uenig” eller neutral i de to første udsagn, men neutral til ”enig” i det tredje. De 

tyske respondenter føler sig derfor generelt ikke truet af ukendte situationer og ser i 

overvejende grad e-kommunikation som en mulighed, hvorfor jeg mener at kunne udlede 

en tendens i retning af relativ lav usikkerhedsundvigelse. Besvarelserne på spørgsmålene 

viser dog, at de tyske respondenter placerer sig tæt på midten i min skala fra 1-5, hvorfor 

jeg ikke mener at kunne udlede, at der i Tyskland er lav usikkerhedsundvigelse. 

I min kvalitative undersøgelse er der heller ingen af de tyske respondenter, der udtrykker 

lav usikkerhedsundvigelse. Derimod gives blandt de ni respondenter i alt også ni udsagn, 

der, efter min mening, kan tolkes som værende udtryk for en højere 

usikkerhedsundvigelse. De to følgende udsagn er eksempler på dette. 

 

Wenn ich bei meinem Arzt anrufe kann ich mir auch sicher sein mit diesem 

zu sprechen. Wenn ich nur z.B. eine Mail schreibe; woher weiß ich dann 

wer mir antwortet? Vll. doch die Sprechstundenhilfe oder jemand ganz 

anders? (sml. bilag 4) 

 

Fraglich; ob es wirklich sicher ist; Angst vor Manipulation der Daten 

durch Dritte (sml. bilag 4) 

 

På baggrund af min kvantitative undersøgelse, der indikerer en midterplacering på min 

skala fra 1-5 og den kvalitative undersøgelse, der giver et billede af en højere 

usikkerhedsundvigelse, mener jeg at kunne slutte, at de tyske respondenter udtrykker for 

en vis usikkerhedsundvigelse. 

Som det var tilfældet ovenfor i forbindelse med dimensionen Magtdistance kan også her 

ses en forskel mellem to grupper af respondenter, idet gruppen af respondenter med en 

længere videregående uddannelse giver svar i retning af en lavere usikkerhedsundvigelse 

end svarene hos gruppen af respondenter med ingen eller gymnasial uddannelse. For 
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førstnævnte gruppe ligger gennemsnitsbesvarelsen i forbindelse med de to første udsagn 

på 2,53 (uenig-neutral). I forbindelse med det tredje udsagn ligger den gennemsnitlige 

besvarelse på 3,53 (neutral-enig) (sml. bilag 3, spg. 3,7,10). Disse to tal viser en tendens i 

retning af en lidt lavere usikkerhedsundvigelse. For den anden gruppe går tendensen i 

retning af en højere usikkerhedsundvigelse. Respondenterne med ingen eller gymnasial 

uddannelse svarer på de to første udsagn i gennemsnit 3,05 (neutral-enig), mens 

gennemsnitsbesvarelsen i forbindelse med det tredje udsagn ligger på 3,18 (neutral-enig) 

(sml. bilag 3, spg. 3,7,10). 

 

4.1.3.2. Danmark 

Blandt de danske respondenter ligger den gennemsnitlige besvarelse i forbindelse med de 

to første udsagn på 2,09 (sml. figur 15). Gennemsnitsbesvarelsen ved det tredje udsagn 

ligger på 4,32. Idet de danske respondenter overvejende erklærer sig ”uenig” i de to 

første udsagn og ”enig” eller ”meget enig” i det tredje, giver de udtryk for en lille 

usikkerhedsundvigelse. Dette da respondenterne, efter min mening, indikerer, at de ikke 

føler sig usikre ved at indgå risici og samtidig opfatter ny teknologi som en mulighed. En 

enkelt af de fem danske respondenter, der har besvaret det kvalitative spørgeskema, 

bekræfter den lille usikkerhedsundvigelse med formuleringen 

 

 Er ikke bange for offentliggørelse eller misbrug (sml. bilag 4) 

 

Jeg mener, at de danske respondenters besvarelser på de tre udsagn i den kvantitative 

undersøgelse er så entydige, at jeg på baggrund af de i alt 143 danske besvarelser kan 

slutte, at der i Danmark må være en tendens til lav usikkerhedsundvigelse. 

 

4.1.3.3. Sammenfatning og diskussion 

Resultaterne af min kvantitative undersøgelse viser, at de tyske respondenter med en 

gennemsnitsbesvarelse på 3,42 i forbindelse med udsagnet e-kommunikation er en 

mulighed og ikke en risiko lægger sig tæt op ad en midterplacering på min skala fra 1-5. 

Til sammenligning ligger gennemsnitsbesvarelsen hos de danske respondenter ved 

samme udsagn på 4,32, hvilket er næsten en ”placering” højere på min skala (sml. bilag 

3, spg. 10). De danske respondenter giver således udtryk for en udpræget lav 
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usikkerhedsundvigelse. I min kvalitative undersøgelse er der til sammenligning ni udsagn 

blandt ni tyske respondenter, der kan tolkes som udtryk for høj usikkerhedsundvigelse. 

Blandt de i alt fem danske respondenter gives kun et enkelt udsagn, jeg mener, er udtryk 

for det samme (sml. bilag 4). Disse resultater af henholdsvis den kvantitative og den 

kvalitative undersøgelse er, efter min mening, en indikation på, at 

usikkerhedsundvigelsen i Danmark må være væsentligt lavere end i Tyskland. Der er 

således en lighed med Hofstedes undersøgelse. 

 

4.1.4. Maskulinitet / Femininitet 

Ligesom det var tilfældet i dimensionen Usikkerhedsundvigelse adskiller Tyskland og 

Danmark, ifølge Hofstedes undersøgelse, sig også i denne dimension. Det fremgår af 

figur 10, at Tyskland med en score på 66 er placeret på en 12. plads ud af i alt 74 lande, 

mens Danmark med en score på 16 ligger placeret som nr. 71. Tyskland ligger således, 

ifølge Hofstede, placeret blandt de maskuline kulturer. Danmark er derimod blandt de 

mest feminine kulturer i hans undersøgelse. Denne dimension er en indikator for, 

hvorvidt det er maskuline (hårde) eller feminine (bløde) værdier, der er de dominerende i 

et samfund samt hvorvidt kønsroller er opdelte eller overlappende. Karakteristisk for 

udpræget maskuline kulturer er, ifølge Hofstede, bl.a., at det enkelte individ er stærkt 

fokuseret på opgaver og deres løsninger, dvs. at effektivitet tillægges stor vægt. I mere 

feminine kulturer er der til sammenligning mere fokus på medmennesker og deres 

velbefindende (sml. afsnit 3.6.4.). 

For at undersøge denne dimension formulerede jeg følgende udsagn (sml. figur 9). 

 

1. Det er bedre at have en mandlig chef frem for en kvindelig chef 

2. Kvinder bør i højere grad end mænd være fokuserede på deres medmennesker og 

deres velbefindende 

3. Mænd bør i højere grad end kvinder være fokuserede på materiel og individuel 

succes 

 

Respondenternes besvarelser i forbindelse med de tre ovenstående udsagn fremgår af 

figur 16. 
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Figur 16: Respondenternes svar if. dimensionen Maskulinitet / Femininitet 
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Som nævnt ovenfor refererer denne dimension bl.a. til hvorvidt hårde eller bløde værdier 

er de dominerende i et samfund. Således vil jeg i forbindelse med kategoriseringen af de 

fremkomne udsagn primært se efter formuleringer, der angiver hvorvidt respondenterne 

er fokuserede på effektivitet eller snarere det menneskelige aspekt i forbindelse med 

brugen af e-kommunikation. 

 

 4.1.4.1. Tyskland 

Blandt de tyske respondenter ligger det gennemsnitlige svar på ovenstående udsagn på 

1,69 (sml. figur 16 og bilag 3, spg. 6,11,14). Således har respondenterne generelt erklæret 

sig ”meget uenig” eller ”uenig” i udsagnene, hvorfor de således indikerer, at der i det 

tyske samfund generelt er overlappende kønsroller. Dette kan, ifølge Hofstede, tolkes 

som indikator på femininitet, idet det i feminine kulturer foretrækkes, at både mænd og 

kvinder besidder hårde såvel som bløde værdier (sml. afsnit 3.5.4.). 

I min kvalitative undersøgelse er der dog ingen af de ni tyske respondenter, der giver 

udtryk for nogle af de ovenfor nævnte aspekter, jeg mener at kunne henføre under 

femininitet. Som det vil blive vist nedenfor i afsnit 4.1.4.2., er dette dog tilfældet blandt 

de danske respondenter. 

Idet der, i den kvalitative undersøgelse, ikke gives udtryk for femininitet blandt de tyske 

respondenter, må jeg, på baggrund af respondenternes besvarelser i den kvantitative 

undersøgelse, slutte, at der i den tyske kultur kan siges at være en tendens i retning af 

femininitet.  
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Et interessant aspekt, der dog kan inddrages her, er en vis afvigelse i besvarelserne 

mellem to undergrupper af tyske respondenter, nemlig mellem gruppen af respondenter 

født i det gamle Østtyskland7 samt Berlin og gruppen af respondenter født i 

Vesttyskland8 og Nordtyskland9. Førstnævnte gruppe af respondenter vurderer sig i 

forbindelse med alle tre ovenstående udsagn mere enige i disse end respondenter 

tilhørende den anden gruppe af respondenter (sml. bilag 3). Ved udsagnet Det er bedre at 

have en mandlig chef frem for en kvindelig chef svarer respondenter født i det gamle 

Østtyskland og Berlin i gennemsnit 2,3 (uenig-neutral). Respondenter født i 

Nordtyskland svarer på samme udsagn i gennemsnit 1,75 (meget uenig-uenig) (sml. bilag 

3, spg. 6). Dette, mener jeg, kan være en indikation på en mere maskulin kultur i det 

gamle Østtyskland end i Vest- og Nordtyskland. Dette vil blive diskuteret nedenfor i 

afsnit 4.1.4.3. 

 

4.1.4.2. Danmark 

I forbindelse med de tre ovenstående udsagn formuleret til undersøgelse af 

Maskulinitet/Femininitet ligger den gennemsnitlige besvarelse blandt de danske 

respondenter på 1,55 (sml. figur 16 og bilag 3, spg. 6,11,14). Dette tal viser, at 

respondenterne generelt har erklæret sig ”meget uenig” eller ”uenig” i de tre udsagn, 

hvilket, efter min mening, kan tolkes som udtryk for femininitet. Som antydet i afsnittet 

ovenfor underbygges dette resultat af besvarelserne i den kvalitative undersøgelse. Af de 

i alt fem danske respondenter giver to udtryk for en vis femininitet 

 

 Man sparer også personalet hos lægen for tid (sml. bilag 4) 

 

Udover det kunne en patient med en kræftdiagnose hurtigt kunne google sig 

frem til støtteforeninger m.v. via Internettet (sml. bilag 4) 

 

Efter min mening er ovenstående to citater udtryk for omsorg og tanke for sine 

medmennesker, hvilket bl.a. kendetegner feminine kulturer. Således mener jeg, at 

                                                           
7 Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
8 Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
9 Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
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resultaterne fra den kvantitative såvel som fra den kvalitative undersøgelse kan tolkes 

som en indikation på, at den danske kultur overvejende er præget af femininitet. 

 

4.1.4.3. Sammenfatning og diskussion 

Ud fra min kvantitative undersøgelse kan udledes, at de tyske såvel som de danske 

respondenter overvejende giver udtryk for femininitet. Dette stemmer kun til dels 

overens med Hofstedes undersøgelse. Mit resultat for de danske respondenter er 

sammenfaldende med Hofstedes resultat, idet han, som nævnt tidligere, placerer 

Danmark blandt de mest feminine lande i sin undersøgelse. Derimod er mine resultater 

for de tyske respondenter ikke overensstemmende med Hofstedes undersøgelse, idet 

Hofstede placerer Tyskland blandt de mest maskuline kulturer (sml. figur 10). 

Denne uoverensstemmelse mellem mine og Hofstedes resultater kunne eventuelt hænge 

sammen med relativiteten i Hofstedes undersøgelse (sml. afsnit 3.5). Med denne 

relativitet menes, at landende i Hofstedes undersøgelse måles i forhold til hinanden. 

Således kan det af Hofstedes resultat ikke udledes, at den tyske kultur er maskulin; men 

kun, at den er mere maskulin end de lande, der er placeret lavere end Tyskland på 

Maskulinitets-indekset, herunder Danmark. På baggrund heraf, kunne det argumenteres, 

at mine resultater stemmer overens med Hofstedes. Dette da jeg i forbindelse med spg. 6 

i det kvantitative spørgeskema kan se, at de tyske respondenter svarer mere ”maskulint” 

end de danske. Herudover kan jeg i den kvalitative undersøgelse se, at der blandt de i alt 

ni tyske respondenter ikke gives udtryk for femininitet, mens dette er tilfældet blandt de 

fem danske respondenter (sml. bilag 4). Dette kunne være udtryk for, at det danske 

samfund er mere feminint end det tyske. 

Et andet aspekt jeg ønsker at inddrage her, er aspektet angående Hofstedes manglende 

skelnen mellem kultur og nation, som er omtalt i afsnit 3.8, kritik af de valgte teorier. I 

dette afsnit nævnes, at der inden for en nation kan være flere undergrupperinger af små 

samfund med hver deres kultur. I resultatet af min kvantitative undersøgelse ses blandt de 

tyske respondenter en tendens til, at gruppen af respondenter født i det gamle Østtyskland 

samt Berlin generelt giver udtryk for en højere grad af maskulinitet end det er tilfældet 

med respondenter født i Nord- og Vesttyskland. Dette er interessant, da der, efter min 

mening, mellem netop det gamle Øst og Nord- samt Vesttyskland kunne være tale om 

undergrupperinger af små samfund med hver deres kultur. I videre undersøgelser af ”tysk 
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kultur” mener jeg således, at det kunne være hensigtsmæssigt at skelne mellem nye og 

gamle delstater for at fastslå eventuelle kulturelle forskelle mellem disse. 

  

4.1.5. High / Low Context 

Ligesom Hofstede har Hall valgt at placere en række lande på en skala, således at den 

indbyrdes placering mellem landene kan udledes. Halls skala går fra low context til high 

context. Dog indeholder Halls skala ikke nær så mange lande som Hofstedes indekser, 

ligesom Hall ikke skelner mellem Danmark, Norge og Sverige, men i stedet slår disse 

sammen under ”Scandinavian” (sml. figur 17). Dette kan tænkes at være 

uhensigtsmæssigt, da der mellem disse tre lande formentlig er visse kulturforskelle. Jeg 

vil i det følgende dog ikke beskæftige mig yderligere med dette aspekt. 

Som det ses i figur 17 er Tyskland placeret lidt længere til venstre end Skandinavien, 

hvilket, ifølge Hall, er en indikation på, at man i Tyskland i højere grad end i Danmark 

foretrækker en low context kommunikationsform. Dog har Hall placeret både Tyskland 

og Danmark blandt de kulturer, hvor en LC kommunikationsform foretrækkes. Ifølge 

Hall betyder dette, at der lægges stor vægt på ord, logik og facts. I en 

kommunikationssituation forventes det således, at kommunikationspartneren udtrykker 

sig præcist, klart og direkte (sml. afsnit 3.7.1.). 

  

Figur 17: Halls placering af en række nationer på High / Low-Context skalaen 

 

 

 

Kilde: Industry Scope, 2007 
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For at undersøge denne dimension formulerede jeg i min kvantitative undersøgelse 

følgende udsagn 

 

1. Jeg har svært ved at udtrykke mig fuldstændig gennem e-kommunikation som fx e-

mail 

2. I en samtale får jeg den meste information gennem min samtalepartners mimik, 

tonefald og kropssprog 

 

Som det var tilfældet med de øvrige dimensioner, blev respondenterne bedt om at 

vurdere hvor enige eller uenige de var i disse to udsagn på en skala fra 1 (meget uenig) til 

5 (meget enig). Respondenternes gennemsnitlige besvarelser på ovenstående to udsagn 

fremgår af figur 18. 

 

Figur 18: Respondenternes svar ift. dimensionen High / Low Context 
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I forbindelse med kategoriseringen af de i den kvalitative undersøgelse fremkomne 

udsagn vil jeg primært se efter formuleringer, der angiver hvorvidt den pågældende 

respondent føler, at de ”mister” noget ved at anvende e-kommunikation med deres 

praktiserende læge. Føler respondenten nemlig, at de ikke kan kommunikere 

tilstrækkeligt med lægen via e-kommunikation, kunne dette fx være udtryk for en high 

context kultur, idet disse respondenter typisk vil tillægge konteksten i forbindelse med et 

budskab en relativ stor betydning (sml. afsnit 3.6.1.). 
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4.1.5.1. Tyskland 

Af figur 18 fremgår det, at det gennemsnitlige svar blandt de tyske respondenter ligger på 

2,33 (sml. bilag 3, spg. 4+9). Respondenterne har således generelt enten vurderet sig 

”uenig” eller neutral i de to udsagn. Dette resultat kan, efter min mening, være en 

indikation på, at de tyske respondenter overvejende foretrækker en form for LC 

kommunikation, idet de føler, at de kan udtrykke sig klart via E-kommunikation. Således 

er det ikke nødvendigt at anvende fx tonefald i kommunikationen, hvilket, ifølge Hall, er 

typisk for LC-kulturer.  

I min kvalitative undersøgelser er der dog ingen af kommentarerne fra de i alt ni tyske 

respondenter, der kan tolkes som om, at Tyskland er en LC-kultur. Tværtimod giver de 

tyske respondenter udtryk for det modsatte, nemlig at der i Tyskland lægges vægt på et 

budskabs kontekst (sml. bilag 4). De to følgende citater er, efter min mening, eksempler 

på dette. 

 

 Persönlicher Kontakt ist nicht zu ersetzen (sml. bilag 4) 

 

Auf Dauer geht vielleicht etwas der persönliche Bezug verloren; für den 

Arzt fehlt der ”Gesamteindruck” (sml. bilag 4) 

 

Med disse to formuleringer indikerer de her citerede respondenter, efter min mening, at 

ord i fx en e-mail ikke er tilstrækkelige i en konsultationssituation med den praktiserende 

læge. Dette da den personlige kontakt ikke kan erstattes med en ”simpel” 

kommunikationsform som e-mail. 

 

Ifølge Hall er dette noget modstridende resultat fra mine to undersøgelser helt naturligt, 

da han, i modsætning til Hofstede, ikke ser skalaens to poler som gensidigt udelukkende. 

Derimod mener Hall, at alle kulturer balancerer mellem de to poler, da man i et samfund 

på den ene side har behov for hurtig tilpasning, men også for en vis stabilitet (sml. afsnit 

3.6.1.). 

Jeg mener derfor, på baggrund af min kvantitative undersøgelse, at kunne slutte, at 

Tyskland overvejende bør opfattes som en LC kultur, men at der, som Hall antyder, er 
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behov for en vis stabilitet i den anvendte kommunikationsform, hvilket respondenterne, 

efter min mening, udtrykker i den kvalitative undersøgelse. 

 

4.1.5.2. Danmark 

De danske respondenter svarer i gennemsnit 2,6 på de to ovenstående udsagn, hvilket 

fremgår af figur 18 (sml. bilag 3, spg. 4+9). Således har den gennemsnitlige respondent 

vurderet sig ”uenig” eller neutral i de to udsagn. Ligesom det var tilfældet ovenfor med 

de tyske respondenter, kan dette, efter min mening, ses som en indikation på, at man i 

den danske kultur overvejende foretrækker LC-kommunikation. I min kvalitative 

undersøgelse bekræfter en af de fem danske respondenter billedet fra den kvantitative 

undersøgelse 

   

Jeg vil fx lige så gerne have svar på prøver via e-mail som ved en personlig 

samtale (sml. bilag 4) 

 

Den her citerede respondent føler ikke, at vedkommende vil gå glip af vigtige 

informationer ved at samtale med lægen via e-kommunikation. Således lægges hos denne 

respondent ikke vægt på kontekst såsom tonefald, hvilket er karakteristisk for LC-

kulturer. 

Blandt de i alt fem danske respondenter gives fire udsagn, der kan tolkes som om, at 

respondenterne lægger vægt på budskabets kontekst. De to følgende citater er eksempler 

på dette. 

 

Men muligheden for misforståelser er dog også en anelse større (sml. bilag 

4) 

 

Jeg ville også være i tvivl om jeg fik alt med – måske ville jeg have en 

tendens til; ”at det skal gå hurtigt” ved den online konsultation (sml. bilag 

4) 
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På baggrund af min kvantitative undersøgelse mener jeg at kunne slutte, at Danmark 

overvejende hører til LC-kulturer. Ovenstående to citater, mener jeg, er udtryk for et 

naturligt stabilitetsbehov i forbindelse med kommunikation. 

 

4.1.5.3. Sammenfatning og diskussion 

På baggrund af ovenstående mener jeg at kunne slutte, at både Tyskland og Danmark 

hører til gruppen af LC-kulturer. 

I afsnit 3.7., kritik af de valgte teorier, nævnes, at Halls undersøgelse udelukkende 

omfatter tyskere fra det tidligere BRD bosat i de større industribyer. Jeg stillede mig 

tvivlende over for det spørgsmål, hvor repræsentativ denne gruppe undersøgt i 1950´erne 

kan siges at være for den tyske befolkning anno 2009. Jeg forventede, på baggrund af 

Halls udelukkelse af bl.a. befolkningen fra det gamle Østtyskland, at der i min 

kvantitative undersøgelse ville være afvigelser mellem besvarelserne fra respondenterne 

født i de nye og i de gamle delstater. Dog mener jeg ikke at kunne udlede et mønster i 

besvarelserne mellem disse to grupper af respondenter. 

 

4.1.6. Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kulturanalyse kan, efter min mening, sluttes, at der er  

overvejende lighed mellem mine og Hofstedes og Halls undersøgelser. 

I forbindelse med dimensionen Magtdistance viser resultaterne af mine to undersøgelser, 

at både Tyskland og Danmark hører til lande med lav magtdistance, hvilket stemmer 

overens med Hofstedes resultater. Dog viser Hofstedes undersøgelse, at magtdistancen i 

Tyskland er dobbelt så høj som i Danmark. Dette kan ikke udledes at mine 

undersøgelser. 

I dimensionen Individualisme/Kollektivisme er mine resultater overensstemmende med 

Hofstedes, idet jeg, på baggrund af mine undersøgelser, slutter, at begge lande er 

overvejende individualistiske. Dog viser de danske respondenter, efter min mening, en 

tendens til at svare mere individualistiske end de tyske. 

De tyske og danske respondenter adskiller sig mest markant inden for dimensionen 

Usikkerhedsundvigelse. Mine resultater viser, at de tyske respondenter placerer sig ca. 

midt på min skala fra 1-5, mens de danske respondenter giver udtryk for en udpræget lav 

usikkerhedsundvigelse. Dette stemmer overens med Hofstedes undersøgelse. 
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I forbindelse med den sidste af Hofstedes dimensioner, Maskulinitet/Femininitet, afviger 

mine resultater markant fra Hofstedes, idet både de tyske og danske respondenter i min 

kvantitative undersøgelse udtrykker femininitet. 

Den sidste dimension, jeg undersøgte, var High/Low Context af Hall. I 

overensstemmelse med Halls placering af Tyskland og Danmark viser mine resultater, at 

de to lande hører til gruppen af Low Context-kulturer. 

 

4.2. Påvirkningen af kulturelle forskelle på Technology Acceptance Model 

Formålet med dette afsnit er at afprøve de hypoteser, der opstilledes i afsnit 3.8. for 

således at kunne nå frem til en konklusion på afhandlingens problemformulering. Dette 

gøres idet de netop fastslåede kulturelt betingede forskelle og ligheder mellem tyske og 

danske respondenter sammenholdes med besvarelserne angående konkret brug af samt 

intention om at anvende e-kommunikation med den praktiserende læge. For 

overskuelighedens skyld følger nedenfor en skematisk oversigt over de spørgsmål, der 

blev stillet for at undersøge respondenternes Perceived Usefulness, Perceived Ease of 

Use samt Intention to Use. I undersøgelsen har jeg valgt at stille to spørgsmål angående 

Intention to Use (BI) (sml. figur 19), for at kunne fastslå den faktiske sammenhæng 

mellem PU, U og BI, idet besvarelserne i forbindelse med de tre faktorer, ifølge teorien i 

TAM, burde være overensstemmende. 

Respondenterne blev bedt om at vurdere, hvor enige eller uenige de var i de opstillede 

udsagn på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig). 

 

Figur 19: Respondenternes svar på U, PU og BI 

 Tyskland Danmark 

Perceived usefulness (U)   
Brug af e-kommunikation med 
min praktiserende læge vil 
effektivisere behandlingen 

2,76 3,8 

Brug af ”Google” for sundhed og 
sygdomme forud for en 
konsultation vil styrke 
samarbejdet med min 
praktiserende læge 

2,68 3,19 

Brug af ”Google” for sundhed og 
sygdomme giver mig en følelse af 
uafhængighed 

2,77 2,99 

Brug af e-kommunikation giver 
mig bedre mulighed for at 

3,19 3,75 
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kommunikere med min 
praktiserende læge 
Perceived ease of use (PU)   
Min brug af e-kommunikation 
med min praktiserende læge er 
enkel og let forståelig 

2,24 4,15 

Jeg forventer, at brugen af e-
kommunikation med min 
praktiserende læge vil være enkel 
og let forståelig 

3,5 4,07 

Jeg forventer, at brugen af 
”Google” for sundhed og 
sygdomme vil være enkel og let 
forståelig 

3,65 3,78 

Intention to use (BI)   
Såfremt min praktiserende læge 
tilbyder e-kommunikation, har jeg 
intention om at benytte det 

3,21 4,28 

Såfremt der findes et ”Google” for 
sundhed og sygdomme, har jeg 
intention om at benytte det 

3,48 3,9 

 

Som det fremgår af ovenstående figur er der en klar tendens i retning af, at de tyske 

respondenter er mere forbeholdne over for e-kommunikation end de danske. Med 

udgangspunkt i de kulturelle dimensioner søges dette fænomen forklaret i det følgende. 

 

4.2.1. Magtdistance 

Som nævnt i afsnit 3.8.1 anses kulturdimensionen Magtdistance bl.a. af Veiga (2001) for 

at være en vigtig faktor i forbindelse med accept og brug af ny teknologi, idet 

kommunikationsteknologi, ifølge Veiga, synes at have en ligestillende effekt mellem de 

individer, der anvender den pågældende teknologi. På baggrund af dette opstillede jeg 

følgende hypotese 

 

 Høj magtdistance har negativ indflydelse på Perceived Usefulness (U) 

 

På baggrund af henholdsvis min kvantitative og kvalitative undersøgelse er jeg nået til 

den slutning, at både de tyske og danske respondenter overvejende giver udtryk for lav 

magtdistance i forhold til deres praktiserende læge. 

I min kvalitative undersøgelse er der en enkelt tysk respondent, der udtrykker en form for 

magtdistance. På spørgsmålet om hvorfor/hvorfor ikke vedkommende som patient vil 
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anvende et ”Google” for sundhed og sygdomme forud for en konsultation (sml. bilag 2, 

spg. 9+10) svarer vedkommende afkræftende 

 

Weil ich zum Arzt gehe; damit er als Fachmann eine Diagnose stellt und 

nicht um eine von mir gestellte Diagnose zu diskutieren (sml. bilag 4) 

 

Dog er det kun én blandt i alt 14 tyske og danske respondenter, der opfatter lægen som 

ekspert og således, efter min mening, ikke finder et ”Google ” for sundhed og sygdomme 

anvendeligt. På baggrund af denne enkelte respondent mener jeg ikke at kunne bekræfte 

min hypotese, da hovedparten af respondenterne giver udtryk for lav magtdistance. 

Idet respondenten dog udtrykker sin modvilje mod brugen af en søgemaskine forud for 

en konsultation med sin praktiserende læge grundet lægens ekspertviden, mener jeg, at 

ovenstående citat muligvis er en indikation på, at høj magtdistance kunne have negativ 

indflydelse på U. 

 

4.2.2. Individualisme / Kollektivisme 

I forbindelse med denne dimension er der, ifølge Veiga (2001), to faktorer, der gør sig 

gældende i forhold til accept og brug af ny teknologi; nemlig 1) brugerens tro på at 

vedkommende kan anvende den pågældende teknologi, hvilket afgøres af enten egne 

erfaringer eller omgangskredsens erfaringer samt 2) samfundets sociale norm for 

accepteret adfærd, hvilket bl.a. er bestemmende for hvilken slags teknologi, der opfattes 

som acceptabel og således også anvendelig (sml. afsnit 3.8.2.). 

På baggrund af førstnævnte faktor opstillede jeg følgende hypotese 

 

Individualisme / Kollektivisme har indflydelse på Perceived ease of Use 

(PU) 

 

På baggrund af mine kvantitative og kvalitative undersøgelser, har jeg vurderet, at både 

Tyskland og Danmark hører til de individualistiske kulturer. På baggrund af Veiga 

(2001) kan udledes, at de tyske og danske respondenter således bygger deres opfattelse af 

e-kommunikation med deres praktiserende læge ud fra egne, tidligere erfaringer med en 

lignende teknologi (sml. afsnit 3.8.2.). I forbindelse med min vurdering af 
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individualismens indflydelse på PU vil jeg således bl.a. se efter besvarelser angående 

respondenternes tidligere erfaringer samt deres vurdering af, i hvor høj grad egne eller 

omgangskredsens erfaringer spiller en rolle. 

Som det fremgår af bilag 5, respondenternes demografiske data, har kun 33,3 % af de 

tyske respondenter tidligere besøgt hjemmesider som netdoktor.de eller gesundheit.de. 

Til sammenligning ligger dette tal blandt de danske respondenter på 75,6 %. Ligeledes 

fremgår det af bilag 5, at kun 8,1 % af de tyske respondenters læger tilbyder e-

kommunikation, mens det tilsvarende tal for de danske respondenter er 51 %. Jeg mener 

således at kunne udlede, at de danske respondenter har væsentlig større erfaring med at 

anvende bl.a. e-kommunikation med deres praktiserende læge end det er tilfældet med de 

tyske respondenter. Som tidligere nævnt er netop erfaringer med teknologi afgørende for, 

hvorvidt man som bruger opfatter en teknologi som enkel og let forståelig (sml. afsnit 

3.8.2.). Omvendt, hvis en bruger ikke har tidligere erfaringer med den pågældende 

teknologi, vil denne være mere forbeholden over for anvendelsen af teknologien. Dette 

kan, efter min mening, aflæses i de besvarelser, der er givet i forbindelse med 

spørgsmålene stillet til undersøgelse af PU (sml. figur 19). Af denne figur fremgår det, at 

gennemsnitsbesvarelsen blandt de tyske respondenter ligger på 3,13, mens den hos de 

danske respondenter ligger på 4. Således mener jeg at kunne udlede, at de danske 

respondenter er overvejende mere positive over for brugen af e-kommunikation med 

deres praktiserende læge samt over for brugen af fx netdoktor.dk end de tyske 

respondenter. Dette resultat stemmer overens med respondenternes respektive erfaringer. 

På baggrund af ovenstående mener jeg således at kunne bekræfte min hypotese, hvilket 

betyder, at individualisme har indflydelse på PU.     

 

Med hensyn til den anden faktor, der blev nævnt ovenfor, stillede jeg følgende hypotese 

 

Individualisme / Kollektivisme har indflydelse på Perceived Usefulness (U) 

 

Som jeg nævnte i starten af dette afsnit, har jeg tidligere fastslået, at både den tyske og 

danske kultur er overvejende individualistiske. Ifølge Veiga (2001) vil en teknologi, i en 

individualistisk kultur, blive accepteret, hvis brugeren har en følelse af, at teknologien 

fremmer dennes individuelle præstation (sml. afsnit 3.8.2.), således at de tyske og danske 
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respondenter vil acceptere e-kommunikation med deres praktiserende læge, hvis dette 

fremmer deres følelse af uafhængighed og selvstændighed. I forbindelse med min 

vurdering af individualismens indflydelse på U vil jeg derfor se efter formuleringer, 

hvoraf det fremgår, hvorvidt respondenten tager selvstændigt initiativ til dialog med 

lægen. 

Dette aspekt er omtalt af en række respondenter i min kvalitative undersøgelse; både 

tyske og danske. 

 

Je mehr Infos ich im Vorfeld bekomme; desto mehr fragen kann ich stellen 

(sml. bilag 4) 

 

Da man ofte ikke får alle de oplysninger man gerne vil have, når man ikke 

ved hvad man skal spørge om! Det er altid bedre at komme velforberedt 

(sml. bilag 4) 

 

Efter min mening giver begge de her citerede respondenter udtryk for, at et ”Google” for 

sundhed og sygdomme opfylder et vist behov for selvstændighed, idet de kan stille den 

praktiserende læge målrettede spørgsmål på baggrund af selvstændigt indhentede 

oplysninger. 

Jeg mener derfor at kunne bekræfte min hypotese, således at individualisme spiller en 

rolle i forbindelse med U. Idet ingen af de i alt 16 tyske og danske respondenter giver 

udtryk for kollektivisme, kan jeg ikke sammenholde dette aspekt med respondenternes 

besvarelser ang. intention om brug af e-kommunikation, hvorfor jeg, på baggrund af 

mine undersøgelser, ikke mener at kunne udlede i hvor høj grad kollektivisme har 

indflydelse på U. 

 

4.2.3. Usikkerhedsundvigelse 

Af afsnit 3.8.3 fremgik det, at individer i kulturer med lav usikkerhedsundvigelse, ifølge 

Veiga (2001), ser usikkerhed i forbindelse med nye og anderledes ideer som et positivt 

aspekt af forandring. Således vil de, ifølge Veiga, også være mere villige til at lære at 

anvende ny teknologi. Det modsatte gør sig, efter Veigas opfattelse, gældende i kulturer 

med høj usikkerhedsundvigelse (sml. afsnit 3.8.3.). 
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På baggrund af dette opstillede jeg følgende hypoteser 

 

 Høj usikkerhedsundvigelse har negativ indflydelse på PU 

 Lav usikkerhedsundvigelse har positiv indflydelse på PU 

 

I afsnit 4.1.3. nåede jeg, på baggrund af mine to undersøgelser, frem til, at de tyske 

respondenter giver udtryk for en noget højere usikkerhedsundvigelse end det er tilfældet 

med de danske respondenter. Dette betyder, ifølge Veigas teori, at de danske 

respondenter vil være mere positive over for at lære at anvende e-kommunikation end de 

tyske respondenter. 

Som det fremgår af figur 12, er der også en tydelig forskel i besvarelserne mellem de 

tyske og danske respondenter på de spørgsmål, der er stillet med henblik på at undersøge 

Perceived Ease of Use. På spørgsmålet Jeg forventer, at brugen af e-kommunikation med 

min praktiserende læge vil være enkel og let forståelig (sml. bilag 1, spg. 14) svarer de 

tyske respondenter i gennemsnit 3,05, mens de danske respondenter svarer 4,07 (sml. 

bilag 3, spg. 23). Efter min mening kan dette ses som en indikation på, at de danske 

respondenter i højere grad end de tyske forventer, at brugen af e-kommunikation vil være 

let anvendelig, hvilket igen hænger sammen med villigheden til at lære at anvende den 

pågældende teknologi. 

Således mener jeg at kunne udlede, at de danske respondenter, pga. deres overvejende 

lave usikkerhedsundvigelse, er positive over at lære at anvende e-kommunikation med 

den praktiserende læge, hvilket viser sig i deres besvarelser angående forventet enkelhed. 

Omvendt kan det, efter min mening, udledes, at de tyske respondenter, på baggrund af 

den noget højere usikkerhedsundvigelse, er mere forbeholdne over for at lære at anvende 

teknologien, hvilket kan aflæses i deres besvarelser på ovenstående spørgsmål. 

Således mener jeg at kunne bekræfte mine hypoteser, således at lav 

usikkerhedsundvigelse har positiv indflydelse på PU, mens høj usikkerhedsundvigelse 

har negativ indflydelse på PU. 
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4.2.4. Maskulinitet / Femininitet 

Af afsnit 3.8.4. fremgik det, at individer i overvejende maskuline kulturer, ifølge Veiga, 

er stærkt fokuserede på opgaver og deres løsninger, hvorfor man her lægger stor vægt på 

den pågældende teknologis anvendelighed. 

På baggrund heraf opstillede jeg følgende hypotese 

 

Maskulinitet har positiv indflydelse på U 

 

Jeg sluttede i afsnit 4.1.4, at både de tyske og danske respondenter i overvejende grad 

giver udtryk for femininitet. På baggrund af mine undersøgelser er det, efter min mening, 

derfor ikke muligt at sammenholde det kulturelle aspekt maskulinitet med Perceived 

Usefulness. Jeg mener derfor hverken at kunne be- eller afkræfte ovenstående hypotese. 

 

4.2.5. High / Low Context 

Som nævnt i afsnit 3.8.5., refererer denne dimension til hvor meget eller hvor lidt af en 

besked, der skal forstås ud fra konteksten. Dette kan, ifølge Kabasakal (2006), have 

indflydelse på hvilke kommunikationsformer, der foretrækkes inden for forskellige 

kulturer, således at man i kulturer præget af høj kontekst fx foretrækker en 

kommunikationsform, der giver mulighed for udtryk af toneleje eller mimik. For at 

kunne undersøge dette aspekt opstillede jeg følgende hypoteser 

 

 Høj kontekst har negativ indflydelse på U 

 Lav kontekst har positiv indflydelse på U 

 

I afsnit 4.1.5. sluttede jeg, at både Tyskland og Danmark hører til kulturer, hvor en lav-

kontekst kommunikationsform foretrækkes. Således vil hverken de tyske eller danske 

respondenter sandsynligvis føle, at de ved e-kommunikation med den praktiserende læge 

mister vigtig information.  

I min kvalitative undersøge er der kun en respondent, der, efter min mening, giver klart 

udtryk for den lave kontekst 
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Jeg vil fx lige så gerne have svar på prøver via e-mail som ved personlig 

samtale (sml. bilag 4) 

 

Jeg forstår det således, at denne respondent ikke føler at vedkommende vil miste ”noget” 

ved e-kommunikationen, hvorfor vedkommende sandsynligvis også finder teknologien 

anvendelig. 

Som det blev nævnt I afsnit 4.1.5. er der dog en række respondenter fra begge lande, der 

giver udtryk for en højere kontekst 

 

Da jeg mener det kan være svært at kunne formulere hvad man gerne vil 

have ud af sin konsultation med x antal tegnsætning til rådighed (sml. bilag 

4) 

 

Der persönliche Kontakt geht verloren – man ist dem Arzt nicht so 

verbunden (sml. bilag 4) 

 

Efter min mening udtrykker de her citerede respondenter en vis forbeholdenhed over for 

brugen af e-kommunikation med lægen, hvilket muligvis kan hænge sammen med deres 

opfattelse af, at de med e-kommunikation ikke kan kommunikere tilstrækkeligt med 

deres læge. 

På baggrund af ovenstående mener jeg at kunne bekræfte de ovenfor nævnte hypoteser, 

således at høj kontekst har negativ indflydelse på U, mens lav kontekst har en positiv 

effekt på U. 

 

4.2.6. Sammenfatning 

I de fem ovenstående afsnit har det været mit formål at afprøve de i afsnit 3.8. opstillede 

hypoteser for på den vis at nå frem til en forståelse af, i hvor høj grad kulturelle forskelle 

mellem tyske og danske patienter har indflydelse på deres accept og brug af e-

kommunikation med deres praktiserende læge. 

Som det fremgår af figur 19 har jeg i min kvantitative undersøgelse konstateret store 

forskelle i brug og intention om brug mellem de tyske og danske respondenter. Idet både 

tyske og danske respondenter overvejende giver udtryk for lav magtdistance, mener jeg 
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ikke, at den konstaterede forskel mellem tyske og danske respondenter kan tilskrives 

dimensionen Magtdistance. Jeg mener dog at have fundet en indikation på, at høj 

magtdistance kunne have indflydelse på brug af e-kommunikation med en praktiserende 

læge. 

Den anden dimension, jeg undersøgte, var Individualisme/Kollektivisme. Ifølge mine 

undersøgelse giver både de tyske og danske respondenter udtryk for individualisme. 

Dette har, efter min mening, indflydelse på forskellen i konkret brug via såvel Perceived 

Usefulness som Perceived Ease of Use gennem konstaterede forskelle i respondenternes 

erfaringer. Således mener jeg, at den kulturelle dimension individualisme kan have 

indflydelse på de tyske og danske respondenters brug af e-kommunikation. 

I forbindelse med dimensionen Usikkerhedsundvigelse sluttede jeg, at hypotesen 

angående den negative indflydelse af høj usikkerhedsundvigelse på PU kan bekræftes. 

Dette da de tyske respondenters udtryk for en højere usikkerhedsundvigelse end de 

danske respondenter, hvilket kan forklare den store forskel i konkret brug af e-

kommunikation. 

Den sidste af Hofstedes dimensioner, jeg undersøgte, var Maskulinitet/Femininitet. 

Begge grupper af respondenter giver, efter min mening, udtryk for femininitet, hvorfor 

jeg ikke mener at kunne bekræfte min hypotese angående påvirkningen af maskulinitet 

på U. 

Til sidst beskæftigede jeg mig med Halls dimension High/Low Context. Jeg slutter i 

afsnit 4.3.5, at det er muligt at bekræfte mine hypoteser om, at high context har negativ 

indflydelse på U, mens low context har negativ indflydelse på U. Dog mener jeg ikke, at 

dette kan forklare forskellen i konkret brug mellem tyske og danske respondenter. 

Sammenfattende kan altså siges, at de kulturelle dimensioner Individualisme og 

Usikkerhedsundvigelse muligvis kan forklare forskellen i konkret brug samt intention om 

brug af e-kommunikation med den praktiserende læge mellem de tyske og danske 

respondenter. 

 

4.2.7. Ikke-kulturelle faktorer 

Som det blev nævnt i afsnit 2.4. stillede jeg i mit kvantitative spørgeskema en række 

baggrundsspørgsmål med det formål at kunne opdele respondenterne i undergrupper på 

tværs af nationalitet. To af disse spørgsmål var 
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• Har du tidligere besøgt hjemmesider som netdoktor.dk eller 

sundhed.dk? 

• Tilbyder din praktiserende læge e-kommunikation? 

(sml. bilag 1) 

 

Disse to spørgsmål blev stillet med det sigte at kunne undersøge betydningen af tidligere 

erfaringer med e-kommunikation i forbindelse med opfattelsen af netop e-

kommunikation med den praktiserende læge. Som det ses i bilag 3 er der stor forskel i 

besvarelserne mellem respondenter med tidligere erfaringer og respondenter uden 

tidligere erfaringer; også på tværs af nationalitet. I figur 20 fremgår forskellen mellem 

gruppen af respondenter, der tidligere har besøgt sundhedshjemmesider (ja) og gruppen 

uden tidligere erfaringer med disse sider (nej). Figur 21 er en grafisk oversigt over 

forskellen mellem respondenter, hvis læge tilbyder e-kommunikation (ja), gruppen, hvis 

læge ikke tilbyder e-kommunikation (nej) og til sidst den gruppe af respondenter, der 

ikke er klar over, om deres praktiserende læge tilbyder e-kommunikation (Ø). Jeg har 

valgt ikke at inddrage spørgsmål 21 fra min kvantitative undersøgelse (sml. bilag 3), da 

dette ikke er stillet direkte i forbindelse med e-kommunikation med den praktiserende 

læge eller anvendelse af sundhedshjemmesider. Ligeledes er spørgsmål 22 ikke 

inddraget, da dette på grund af meget få besvarelser ikke findes at give indikation på 

eventuelle tendenser i blandt respondenterne. 

 

Figur 20: Respondenternes svar efter erfaringer med sundhedshjemmesider 
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Figur 21: Respondenternes svar efter erfaringer med e-kommunikation 
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Det gennemsnitlige svar på spørgsmål 15-24 i bilag 3 blandt respondenter, der tidligere 

har besøgt hjemmesider som de to nævnte ligger på 3,65 på min skala fra 1 (negativt 

svar) – 5 (positivt svar), mens gennemsnitssvaret for respondenter, der ikke har besøgt 

disse eller lignende sider ligger på 2,99. I forbindelse med det andet spørgsmål ligger det 

gennemsnitlige svar blandt respondenter hvis læge tilbyder e-kommunikation på 3,80, 

mens gennemsnitssvaret hos respondenter, der ikke er klar over om deres læge tilbyder e-

kommunikation på 3,23. 

Disse forskelle skal ses i sammenhæng med, at besvarelserne fra de her nævnte 

undergrupper adskiller sig ved samtlige af de i den kvantitative undersøgelse stillede 

spørgsmål (sml. bilag 3). Eksempelvis ses en stor forskel i besvarelserne på udsagnet 

Såfremt min praktiserende læge tilbyder e-kommunikation har jeg intention om at benytte 

det (spg. 15). Her svarer respondenter, hvis læge tilbyder e-kommunikation, i gennemsnit 

4,38, mens respondenter, der ikke er klar over, om deres praktiserende læge tilbyder e-

kommunikation i gennemsnit svarer 3,38. 

Jeg mener således at kunne udlede den tendens, at respondenter uden tidligere erfaringer 

med e-kommunikation eller sundhedshjemmesider generelt er mere forbeholdne over for 

brugen af e-kommunikation med deres praktiserende læge end respondenter, der har 

besøgt sundhedshjemmesider eller hvis læge tilbyder e-kommunikation. 
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4.2.8. Delkonklusion 

Som det fremgår af de ovenstående afsnit mener jeg, at de to kulturelle dimensioner 

Individualisme og Usikkerhedsundvigelse muligvis kan have en indflydelse på de tyske 

og danske respondenters brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge. Jeg har 

ikke fundet belæg for, at de øvrige kulturdimensioner kunne have indflydelse på netop 

tyske og danske patienters brug af e-kommunikation. Udover den eventuelle kulturelle 

forklaring mener jeg også at kunne slutte, at tidligere erfaringer med 

sundhedshjemmesider samt hvorvidt en patients praktiserende læge tilbyder e-

kommunikation har betydning for accept og brug af e-kommunikation med lægen. Dog 

mener jeg ikke at kunne bestemme den indbyrdes betydning af de tre faktorer 1) 

Usikkerhedsundvigelse, 2) Individualisme samt 3) erfaringer. Dette kunne være genstand 

for videre undersøgelser. 
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5. Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at undersøge 1) i hvor høj grad kulturforskelle 

mellem tyske og danske patienter influerer på deres accept og brug af Internet til søgning 

efter sundhedsrelaterede emner samt til e-kommunikation med den praktiserende læge og 

2) hvordan disse eventuelle forskelle påvirker netop adfærd i forhold til accept af 

informationsteknologi. 

I forbindelse med en undersøgelse af ovenstående bevægede jeg mig inden for det 

samfundsvidenskabelige forskningsområde. Herudover havde jeg en hermeneutisk og 

strukturalistisk tilgang, idet jeg, på baggrund af kontinuerlig dialog med tyske og danske 

aktører, ønskede at udlede overordnede mønstre for adfærd på baggrund af 

grundlæggende, kulturelle strukturer i det tyske og danske samfund. 

For netop at kunne udlede overordnede mønstre for adfærd blandt tyske og danske 

respondenter samt sammenholde dette med deres intention om brug af e-kommunikation 

med deres praktiserende læge, gennemførte jeg først en kvantitativ undersøgelse, der 

suppleredes med en mindre, kvalitativ undersøgelse. Det kvantitative spørgeskema havde 

til formål at klarlægge tendenser for adfærd, mens det kvalitative spørgeskema tjente til 

uddybning og forståelse af de kvantitative data og således mindske risikoen for 

fejlfortolkninger. 

Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er Technology Acceptance Model, der er et 

instrument til at bestemme de faktorer, der er afgørende i forhold til forbrugeraccept af 

(ny) teknologi. Et gennemgående kritikpunkt af denne model er, at den ikke inddrager 

kulturelle faktorer, hvorfor jeg valgte at udvide Technology Acceptance Model til at 

indeholde en række udvalgte kulturelle dimensioner af hhv. Geert Hofstede og Edward T. 

Hall. Ud fra tankegangen om, at kultur influerer vores adfærd, var det således mit mål at 

kunne fastslå en sammenhæng mellem kultur og IT-accept. 

På baggrund af ovenstående to teorier, teorien i TAM samt kulturteorien, opstillede jeg 

en række hypoteser for de kulturelle dimensioners forventede indflydelse på to 

nøglefaktorer i TAM, Perceived Usefulness og Perceived Ease of Use. Ved at teste mine 

hypoteser håbede jeg således at kunne nå frem til en forståelse for kulturens påvirkning 

på de tyske og danske respondenters intention om samt konkret brug af bl.a. e-

kommunikation med deres praktiserende læge. 
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Mine resultater viser, at der mellem de tyske og danske respondenter er en tydelig forskel 

i holdningen til brug af e-kommunikation med den praktiserende læge samt til den 

planlagte, fælleseuropæiske søgemaskine. De danske respondenter er i overvejende grad 

mere positive over for disse muligheder end det er tilfældet med de tyske respondenter. 

Forskellen mellem de to grupper af respondenter kan, ifølge mine resultater, forklares 

gennem primært to kulturelle dimensioner, nemlig Hofstedes Usikkerhedsundvigelse og 

Individualisme/Kollektivisme. De tyske respondenter giver i langt højere grad udtryk for 

usikkerhedsundvigelse end de danske respondenter, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en 

frygt for den ukendte situation, som brugen af e-kommunikation med den praktiserende 

læge ville medføre. Jeg har således kunne bekræfte min hypotese angående den negative 

indflydelse fra høj usikkerhedsundvigelse på Perceived Usefulness. Derudover har jeg 

kunnet fastslå, at individualisme har indflydelse på såvel Perceived Usefulness som 

Perceived Ease of Use, idet denne dimension influerer hvorvidt egne, tidligere erfaringer 

med teknologi spiller en rolle i forbindelse med accept af ny teknologi. Idet de danske 

respondenter har langt større erfaring med Internet til søgning efter sundhedsrelaterede 

emner, er dette, efter min mening, også en mulig forklaring på den tydelige 

holdningsforskel til bl.a. den planlagte søgemaskine mellem de to grupper af 

respondenter. 

 

På baggrund af mine undersøgelser mener jeg således at kunne fastslå, at kulturelt 

betingende værdier hos de tyske og danske respondenter kan forklare den tydelige forskel 

i bl.a. intention om samt konkret brug af e-kommunikation med den praktiserende læge, 

der er konstateret mellem de to grupper af respondenter. Adfærden, dvs. intention om 

samt konkret brug af e-kommunikation, kan forklares via respondenternes subjektive 

holdninger til e-kommunikation i form af Perceived Usefulness og Perceived Ease of 

Use. Disse subjektive holdninger er, i forhold til tyskere og danskere, bestemt af graden 

af usikkerhedsundvigelse samt tidligere erfaringer med lignende teknologi. 

 

Jeg er bevidst om, at resultatet af mine undersøgelser ikke giver et repræsentativt billede 

af forholdende i hhv. Tyskland og Danmark. Dog er jeg af den mening, at jeg ud fra mine 

resultater kan udlede tendenser i den tyske og danske kultur, der således kan tjene som 

udgangspunkt for eventuelle videre undersøgelser. 
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6. Perspektivering 

Som led i en effektiviseringsproces af den europæiske sundhedssektor planlægger 

Europakommissionen at udarbejde en fælleseuropæisk søgemaskine sammenlignelig med 

”Google”, der dog kun skal indeholde informationer om sundhed og sygdomme. 

Ligeledes planlægges det at styrke kommunikationen mellem de forskellige aktører på 

sundhedsområdet gennem elektroniske patientjournaler samt muligheden for e-

kommunikation med de praktiserende læger. 

Jeg mener dog ikke at det uden videre vil være muligt at gennemføre disse 

fælleseuropæiske tiltag uden en vis hensyntagen til kulturelle forskelle mellem de 

europæiske lande, idet jeg anser kulturen for en mulig medspiller i forbindelse med EU-

borgernes accept og brug af ny teknologi. 

På baggrund af mine undersøgelser mener jeg at have fundet en tendens til, at visse 

kulturelle forskelle mellem tyskere og danskere spiller en rolle i forbindelse med bl.a. 

disse gruppers accept og brug af fx e-kommunikation med deres praktiserende læge. 

Efter min mening kunne det imidlertid være interessant at undersøge de her konstaterede 

kulturelle forskelle nærmere, for således at kunne tage højde for disse i forbindelse med 

implementering af de fælleseuropæiske tiltag. Eksempelvis kunne gennemføres en mere 

omfattende kvantitativ undersøgelse i de to lande, hvorefter der kunne foretages en 

opfølgende, kvalitativ undersøgelse i form af fx fokusgruppeinterviews. 

 

På baggrund af mine resultater, der viser en tendens til højere usikkerhedsundvigelse i 

Tyskland end i Danmark, kunne det, i forbindelse med netop en implementering af 

Action Plan for a European e-health area, i Tyskland eksempelvis være en fordel at sætte 

fokus på 1) sikkerheden ved brug af e-kommunikation med den praktiserende læge 

(Perceived Usefulness) samt 2) hvordan det pågældende system anvendes (Perceived 

Ease of Use). 

Ved at tilrettelægge implementeringen af de planlagte fælleseuropæiske tiltag i henhold 

til de forskelligartede kulturer i Europa ville det, efter min mening, være muligt at øge 

chancen for en succesfuld effektiviseringsproces af den europæiske sundhedssektor.  
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Bilag 1a: Kvantitativt spørgeskema 

 

Spørgeskema til analyse af danskeres holdninger til e-kommunikation 
 
Formålet med dette spørgeskema er at undersøge danskeres holdninger til samt brug af e-kommunikation 
med deres praktiserende læge. 
 
Tænk venligst over spørgsmålene, inden du svarer - der findes ingen forkerte svar! 
 
Besvarelsen tager ca. 10 minutter. 
 
Med e-kommunikation menes her online fornyelse af recepter, online tidsbestilling samt online 
konsultation via e-mail. 
 
Med "Google" for sundhed og sygdomme refereres til en global søgemaskine, der udelukkende indeholder 
informationer om forebyggelse af sygdomme, symptomer, mv. 
 
På forhånd mange tak for hjælpen! 

1. Køn 
a. Mand 
b. Kvinde 

2. Alder 
a. 18-24 
b. 25-29 
c. 30-34 
d. 35-49 
e. 50-54 
f. 55-59 
g. 60+ 

3. Fødested:  
4. Bopæl: 
5. Uddannelse: 
6. Har du adgang til Internet i hjemmet? 

a. Nej 
b. Ja 

7. Hvor mange gange har du besøgt din praktiserende læge inden for det sidste år? 
a. 0-2 
b. 3-4 
c. 5-7 
d. 8+ 

8. Har du tidligere besøgt hjemmesider som netdoktor.dk eller sundhed.dk? 
a. Nej 
b. Ja 
c. Ved ikke 

9. Tilbyder din praktiserende læge e-kommunikation? 
a. Nej 
b. Ja 
c. Ved ikke 
 

De følgende spørgsmål er holdningsspørgsmål. Tænk venligst over dine svar, og svar så ærligt som muligt 

– der er ingen forkerte svar  
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10. Meget uenig                                            Meget enig 
Som lægmand bør man ikke stille spørgsmålstegn 
ved en eksperts beslutning 

1                   2                     3                 4                5           

På arbejdspladsen er det vigtigere at være et 
accepteret medlem af en arbejdsgruppe end at være 
uafhængig og selvstændig 

1                   2                     3                 4                5           

Man skal være varsom med at gennemføre 
ændringer i forhold til status quo, da situationen kan 
ændre sig til det værre 

1                   2                     3                 4                5           

Jeg har svært ved at udtrykke mig fuldstændig 
gennem e-kommunikation som fx e-mail 

1                   2                     3                 4                5           

Som lægmand bør man ikke udtrykke uenighed med 
en eksperts udsagn 

1                   2                     3                 4                5           

Det er bedre at have en mandlig frem for en 
kvindelig chef 

1                   2                     3                 4                5           

Jeg undgår helst situationer der indebærer ukendte 
risici 

1                   2                     3                 4                5           

På en arbejdsplads bør man varetage sin 
arbejdsgruppes interesser frem for sine egne 
interesser 

1                   2                     3                 4                5           

I en samtale får jeg den meste information gennem 
min samtalepartners mimik, tonefald og kropssprog 

1                   2                     3                 4                5  

E-kommunikation er en mulighed og ikke en risiko 1                   2                     3                 4                5           
Kvinder bør i højere grad end mænd være 
fokuserede på deres medmennesker og deres 
velbefindende 

1                   2                     3                 4                5           

En chef udviser svaghed og inkompetence hvis 
han/hun spørger en underordnet til råds 

1                   2                     3                 4                5           

På en arbejdsplads er det vigtigere at opretholde en 
god stemning frem for at udtrykke uenighed med sin 
arbejdsgruppe 

1                   2                     3                 4                5           

Mænd bør i højere grad end kvinder være 
fokuserede på materiel og individuel succes 

1                   2                     3                 4                5           

 

De følgende spørgsmål omhandler specifikt din holdning til samt brug af e-kommunikation 

11. Meget usandsynligt                      Meget sandsynligt 

Såfremt min praktiserende læge tilbyder e-

kommunikation, har jeg intention om at benytte det 

1                   2                     3                 4                5           

Såfremt der findes et ”Google” for sundhed og 

sygdomme, har jeg intention om at benytte det  

1                   2                     3                 4                5           

 

12. Meget uenig                                             Meget enig 

Brug af e-kommunikation med min praktiserende 

læge vil effektivisere behandlingen 

1                   2                     3                 4                5           

Brug af ”Google” for sundhed og sygdomme forud 

for en konsultation vil styrke samarbejdet med min 

praktiserende læge 

1                   2                     3                 4                5           

Brug af ”Google” for sundhed og sygdomme vil 

give mig en følelse af uafhængighed 

1                   2                     3                 4                5           
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Brug af e-kommunikation giver mig bedre mulighed 

for at kommunikere med min praktiserende læge 

1                   2                     3                 4                5           

Jeg synes, at brugen af e-mail er enkel og let 

forståelig 

1                   2                     3                 4                5           

 

13. Meget uenig                       Meget enig      Ved ikke 

Min brug af e-kommunikation med min 

praktiserende læge er enkel og let forståelig 

1               2              3            4             5 

 

14. Meget uenig                                            Meget enig 

Jeg forventer, at brugen af e-kommunikation med 

min praktiserende læge vil være enkel og let 

forståelig 

1                   2                     3                 4                5           

Jeg forventer, at brugen af et ”Google” for sundhed 

og sygdomme vil være enkel og let forståelig 

1                   2                     3                 4                5           

 

Send 
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Bilag 1b: Quantitativer Fragebogen 

 

Fragebogen zu den Werten der Deutschen und Dänen in Bezug auf E-
Kommunikation 
 
Mit diesem Fragebogen möchte ich die Werte der Deutschen und Dänen in Bezug auf E-Kommunikation 
untersuchen. 
 
Bitte überlegen Sie sich Ihre Antworten - alle Antworten sind "korrekt". 
 
Die Beantwortung des Fragebogens dauert ungefähr 10 Minuten. 
 
Mit E-Kommunikation ist hier Online-Rezeptbestellung, Online-Terminvereinbarung und Online-
Konsultation per E-Mail gemeint. 
 
Mit "Google" für Gesundheit ist hier eine globale Suchmaschine gemeint, die ausschließlich Informationen 
über Gesundheit, Vorbeugung von Krankheiten, Symptome, usw. beinhaltet. 
 
Im Voraus vielen Dank! 

 

1. Geschlecht 
a. M 
b. W 

2. Alter 
a. 18-24 
b. 25-39 
c. 40-44 
d. 45-49 
e. 50-54 
f. 55-59 
g. 60+ 

3. Geburtsort: 
4. Wohnort: 
5. Ausbildung: 
6. Haben Sie einen privaten Zugang zum Internet? 

a. Nein 
b. Ja 

7. Wie oft haben Sie im letzten Jahr Ihren Hausarzt besucht? 
a. 0-2 
b. 3-4 
c. 5-7 
d. 8+ 

8. Haben Sie Homepages wie Netdoktor.de oder Gesundheit.de besucht? 
a. Nein 
b. Ja 
c. Weiß nicht 

9. Bietet Ihr Hausarzt E-Kommunikation an? 
a. Nein 
b. Ja 
c. Weiß nicht 
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Die folgenden Fragen sind Fragen zu Ihren Werten. Bitte überlegen Sie sich Ihre Antworten, und 
antworten Sie so ehrlich wie möglich 

10. Stimme ich keineswegs zu     Stimme ich absolut zu 
Als Laie sollte man den Beschluss eines Experten 
nicht in Frage stellen 

1                   2                     3                 4                5           

Auf dem Arbeitsplatz ist es wichtiger, ein 
akzeptiertes Mitglied eines Teams zu sein als 
unabhängig und selbstständig 

1                   2                     3                 4                5           

Änderungen des Status Quo sollten nur mit Vorsicht 
durchgeführt werden, da sich die Situation 
verschlechtern könnte 

1                   2                     3                 4                5           

Ich habe Ausdruckschwierigkeiten beim Gebrauch 
von E-Kommunikation wie z.B. E-Mail 

1                   2                     3                 4                5           

Als Laie sollte man seine Meinungsverschiedenheit 
mit einem Experten nicht zum Ausdruck bringen 

1                   2                     3                 4                5           

Ich bevorzugen einen männlichen Chef über eine 
weibliche Chefin 

1                   2                     3                 4                5        

Ich versuche Situationen zu meiden, die unbekannte 
Risiken mit sich führen 

1                   2                     3                 4                5           

Auf einem Arbeitsplatz sollte man die Interessen des 
Teams über eigene Interessen prioritieren 

1                   2                     3                 4                5           

In einem Gespräch empfange ich die meisten 
Informationen durch die Körpersprache, Mimik und 
den Tonfall meines Gesprächspartners / meiner 
Gesprächspartnerin 

1                   2                     3                 4                5           

E-Kommunikation stellt eine Möglichkeit dar; kein 
Risiko 

1                   2                     3                 4                5           

Frauen sollten sich in höherem Maße als Männer auf 
Mitmenschen und deren Wohlbefinden 
konzentrieren 

1                   2                     3                 4                5           

Ein Chef / eine Chefin zeigt Schwäche und 
Inkompetenz wenn er / sie sich mit einem 
Untergeordneten berät 

1                   2                     3                 4                5           

Auf einem Arbeitsplatz ist es wichtiger eine gute 
Stimmung aufrecht zu erhalten als seine 
Meinungsverschiedenheit mit dem Team 
auszudrücken 

1                   2                     3                 4                5           

Männer sollten sich in höherem Maße als Frauen auf 
materiellen und individuellen Erfolg konzentrieren 

1                   2                     3                 4                5           

Die folgenden Fragen beschäftigen sich spezifisch mit Ihrem Gebrauch von und Werte in Bezug auf E-
Kommunikation 

11. Sehr unwahrscheinlich              Sehr wahrscheinlich 
Sofern mein Hausarzt E-Kommunikation anbieten 
würde, würde ich davon Gebrauch machen 

1                   2                     3                 4                5           

Sofern es ein „Google“ für Gesundheit gäbe, würde 
ich es benutzen 

1                   2                     3                 4                5           

 

12. Stimme ich keineswegs zu     Stimme ich absolut zu 
Der Gebrauch von E-Kommunikation mit meinem 
Hausarzt wird meine Behandlung effektiver 
gestalten 

1                   2                     3                 4                5    
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Der Gebrauch von „Google“ für Gesundheit im 
Vorfeld einer Konsultation beim Hausarzt wird die 
Zusammenarbeit mit meinem Arzt optimieren 

1                   2                     3                 4                5           

Der Gebrauch von „Google“ für Gesundheit gibt 
mir ein Gefühl von Unabhängigkeit 

1                   2                     3                 4                5           

Der Gebrauch von E-Kommunikation verbessert 
meine Möglichkeit, mit meinem Hausarzt zu 
kommunizieren 

1                   2                     3                 4                5           

Ich finde den Gebrauch von E-Mail einfach und 
leicht verständlich 

1                   2                     3                 4                5           

 

13. Stimme ich keineswegs zu Stimme ich absolut zu    Keine Mein. 

Mein bisheriger Gebrauch von E-Kommunikation 
mit meinem Hausarzt war einfach und leicht 
verständlich 

1            2             3             4               5 

 

14. Stimme ich keineswegs zu     Stimme ich absolut zu 
Ich erwarte, dass der Gebrauch von E-
Kommunikation mit meinem Hausarzt einfach und 
leicht verständlich sein wird 

1                   2                     3                 4                5           

Ich erwarte, dass der Gebrauch von „Google“ für 
Gesundheit einfach und leicht verständlich sein 
wird 

1                   2                     3                 4                5           

absenden 
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Bilag 2a: Kvalitativt spørgeskema 

 

Spørgeskema angående dine holdninger til e-kommunikation med din 

praktiserende læge 

 

Formålet med dette spørgeskema er at undersøge danskeres holdninger til brug af Internet til søgning efter 

sundhedsrelaterede emner samt brug af e-kommunikation med deres praktiserende læge. 

 

Med e-kommunikation menes her online fornyelse af recepter, online tidsbestilling samt online 

konsultation via e-mail. 

 

Med "Google" for sundhed og sygdomme refereres til en søgemaskine, der udelukkende indeholder 

informationer om forebyggelse af sygdomme, symptomer, mv - kun skrevet og godkendt af læger. 

 

Med "elektroniske patientjournaler" menes her en journal over en patients sygehistorie, tilgængelig online 

for alle sygehuse, fysioterapeuter, psykologer og andre behandlere. 

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at EU i løbet af de kommende år planlægger 

 

1. en fælleseuropæisk "søgemaskine" på sundhedsområdet udviklet af læger med det formål at "uddanne" 

den europæiske befolkning. Således håber man på en optimering af den generelle sundhedstilstand i 

Europa samt at man kan undgå de mest unødvendige lægebesøg. 

 

2. At gøre e-kommunikation og elektroniske patientjournaler obligatoriske, for således at effektivisere 

behandlingerne i de europæiske sundhedssystemer og opnå en større vidensdeling de europæiske læger 

imellem. 

 

Besvarelsen tager ca. 20 minutter. 

 

På forhånd mange tak for din hjælp! 

 

1. Køn 

a. Kvinde 

b. Mand 

2. Alder 

a. 18-34 

b. 35-49 

c. 50+ 
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3. Meget negativ                                  Meget positiv 
Hvordan forholder du dig generelt til muligheden 
for at anvende e-kommunikation med din 
praktiserende læge (fordele/ulemper) 

1                2                   3                 4                5           

 
4. Hvorfor? 
 

 
5. Hvilke (hvis nogen) forbehold har du over for brugen af e-kommunikation med din praktiserende 
læge? 
 

 
6.  Meget negati                                   Meget positiv 
Hvordan forholder du dig generelt til elektroniske 
patientjournaler? 

1                2                   3                 4                5           

 
7. Hvorfor? 
 

 
8. Hvilke (hvis nogen) forbehold har du over for elektroniske patientjournaler? 
 

 
9. Meget usandsynligt                   Meget sandsynligt 
Hvordan vurderer du sandsynligheden for, at du 
inden en konsultation med din praktiserende læge 
ville besøge et ”Google” for sundhed og 
sygdomme? (fx for at kunne stille lægen 
uddybende spørgsmål eller for helt at undgå et 
lægebesøg)  

1                2                   3                 4                5           

 
10. Hvorfor? 
 

 
11.  Meget usandsynligt                   Meget sandsynligt 
Hvordan vurderer du sandsynligheden for, at du 
som opfølgning på en konsultation hos din 
praktiserende læge ville besøge et ”Google” for 
sundhed og sygdomme? (fx for at tjekke lægens 
anvisninger) 

1                2                   3                 4                5    

 
12. Hvorfor? 
 

 
13. Meget lidt anvendelig                Meget anvendelig 
Hvordan vurderer du generelt anvendeligheden af 
e-kommunikation med din praktiserende læge? 

1                2                   3                 4                5     

 
14. I hvor høj grad afhænger din vurdering af 
anvendeligheden af e-kommunikation med din 
praktiserende læge af 

I meget lav grad                          I meget høj grad 

dine egne tidligere erfaringer med e-
kommunikation (fx e-mail) eller Internet?  

1                2                   3                 4                5           

din omgangskreds og dennes erfaringer/holdninger?  1                2                   3                 4                5           
din praktiserende læge og dennes holdning til e-
kommunikation? 

1                2                   3                 4                5           
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andet 1                2                   3                 4                5           

 
15. Hvorfor? 
 

 
16. Øvrige bemærkninger 
 

 

Send besvarelse 
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Bilag 2b: Qualitativer Fragebogen 

 

 

Fragebogen zu Ihren Werten und Auffassungen in Bezug auf E-Kommunikation 

mit Ihrem Hausarzt 

 

Mit diesem Fragebogen möchte ich die Werte der Deutschen und Dänen in Bezug auf E-Kommunikation 

untersuchen. 

 

Mit E-Kommunikation ist hier eine Online-Rezeptbestellung, Online-Terminvereinbarung und Online-

Konsultation per E-Mail gemeint. 

 

Mit "Google" für Gesundheit ist hier eine zukünftige von Ärzten und Professoren verfaßte globale 

Suchmaschine gemeint, die ausschließlich Informationen über Gesundheit, Vorbeugung von Krankheiten, 

Symptome, usw. beinhaltet. 

 

Mit "elektronischen Patientenakten" ist hier eine elektronische Darstellung des Krankheits- und 

Behandlungsverlaufs eines Patienten gemeint, die online zugänglich für u.a. Krankenhäuser, 

Physiotherapeuten und Psychologen ist. 

 

Der Hintergrund für diese Untersuchung ist, dass die EU innerhalb weniger Jahre plant: 

 

1. eine von Ärzten und Professoren verfaßte europäische Suchmaschine im Gesundheitsbereich 

auszuarbeiten, mit dem Zweck, die europäische Bevölkerung "auszubilden". Damit wird erstens auf eine 

Optimierung des generellen Gesundheitszustandes in Europa und zweitens auf eine Minderung der 

"unnötigen" ärztlichen Besuche gehofft. 

 

2. E-Kommunikation mit dem Hausarzt sowie elektronische Patienten-Akten obligatorisch zu machen. 

Dies um die Behandlungen in den europäischen Gesundheitssystemen zu effektivisieren und um eine 

erfolgreiche Wissensteilung zwischen den europäischen Ärzten zu erzielen. 

 

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 20 Minuten. 

 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 

1. Geschlecht 
a. W 
b. M 

2. Alter 
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a. 18-34 
b. 35-49 
c. 50+ 
 

3.  Sehr negativ                                           Sehr positiv 
Wie stehen Sie generell zur Möglichkeit, mit Ihrem 
Hausarzt E-Kommunikation betreiben zu können? 
(Vor- und Nachteile) 

1                2                   3                 4                5           

 
4. Warum? 
 
 
5. Welche Vorbehalte haben Sie (falls Sie welche haben) gegen das Verwenden von E-Kommunikation mit 
Ihrem Hausarzt? 
 
 
6.  Sehr negativ                                           Sehr positiv 
Wie verhalten Sie sich generell zu elektronischen 
Patientenakten? 

1                2                   3                 4                5           

 
7. Warum? 
 
 
8. Welche Vorbehalten haben Sie (falls Sie welche haben) gegen elektronische Patientenakten?  
 
 
9.  Sehr unwahrscheinlich              Sehr wahrscheinlich 
Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass 
Sie im Vorfeld einer Konsultation mit Ihrem 
Hausarzt, „Google“ für Gesundheit besuchen 
werden? (z.B. um Ihren Arzt vertiefende Fragen 
stellen zu können oder um die Konsultation ganz zu 
umgehen) 

1                2                   3                 4                5           

 
10. Warum? 
 
 
11.  Sehr unwahrscheinlich               Sehr wahrscheinlich 
Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass 
Sie nach einer Konsultation mit Ihrem Hausarzt, 
„Google“ für Gesundheit besuchen werden? (z.B. 
um die Informationen des Arztes zu überprüfen) 

1                2                   3                 4                5           

 
12. Warum? 
 
 

13.  Sehr gering                                      Sehr verwendbar 
Wie schätzen Sie die Verwendbarkeit von E-
Kommunikation mit Ihrem Hausarzt ein? 

1                2                   3                 4                5           

 
14. In wieweit hängt Ihre Einschätzung der 
Verwendbarkeit von E-Kommunikation vom 
Folgenden ab: 

In geringem Ausmaß                   In hohem Ausmaß 

Ihren eigenen Erfahrungen mit E-Kommunikation, 
z.B. durch E-Mail, oder Internet? 

1                2                   3                 4                5           

den Erfahrungen und Werten Ihrer Familie, Freunde, 1                2                   3                 4                5           
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Kollegen, u.s.w.? 
der Auffassung Ihres Hausarztes bezüglich der E-
Kommunikation? 

1                2                   3                 4                5           

Sonstiges 1                2                   3                 4                5           
 

15. Warum? 
 

 

16. Sonstige Bemerkungen 
 

Antworten abschicken 
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Bilag 3: Besvarelser på kvantitativt spørgeskema 

 

Spørgsmål 1:  

Som lægmand bør man ikke stille spørgsmålstegn ved en eksperts beslutning 
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,21 2,11 
Køn    

Kvinde 2,17 2,29 2,06 
Mand 2,19 2,16 2,22 
Alder    

18-34 2,3 2,34 2,26 
35-49 2,07 2,21 1,93 
50+ 1,86 1,94 1,78 
Fødested    
Nord  2,12  

Syd  1,68  

Øst  2,72  

Vest  2,2  

Region Hovedstaden   2,23 

Region Sjælland   2,17 

Region Syddanmark   1,96 

Region Nord- og Midtjylland   2,11 

Uddannelse    

Tertiärbereich  2,08  

Berufsschule  2,3  

Sekundarstufe  2,36  

LVU   2,12 

MVU/KVU   1,92 

Erhvervsuddannelse   2,09 

Gymnasial / ingen   2,46 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 2:  

På arbejdspladsen er det vigtigere at være et accepteret medlem af en 
arbejdsgruppe end at være uafhængig og selvstændig 
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,03 2,78 
Køn    

Kvinde 2,92 3,08 2,76 
Mand 2,93 3,04 2,81 
Alder    

18-34 2,96 3,14 2,79 
35-49 2,73 2,97 2,5 
50+ 2,95 2,94 3,03 
Fødested    
Nord  3  

Syd  3,37  

Øst  3,22  

Vest  2,58  

Region Hovedstaden   2,67 

Region Sjælland   2,89 

Region Syddanmark   2,92 

Region Nord- og Midtjylland   2,74 

Uddannelse    

Tertiärbereich  2,97  

Berufsschule  3,15  

Sekundarstufe  3,09  

LVU   2,73 

MVU/KVU   2,88 

Erhvervsuddannelse   3,09 

Gymnasial / ingen   2,84 
 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 3:  

Man skal være varsom med at gennemføre ændringer i forhold til status quo, da 
situationen kan ændre sig til det værre 
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,53 1,91 
Køn    

Kvinde 2,28 2,63 1,93 
Mand 2,22 2,47 1,97 
Alder    

18-34 2,33 2,63 1,93 
35-49 2,11 2,54 1,68 
50+ 2,01 2,26 1,77 
Fødested    
Nord  2,56  

Syd  2,5  

Øst  2,8  

Vest  2,41  

Region Hovedstaden   2,01 

Region Sjælland   1,82 

Region Syddanmark   1,8 

Region Nord- og Midtjylland   2,07 

Uddannelse    

Tertiärbereich  2,42  

Berufsschule  2,65  

Sekundarstufe  3,09  

LVU   2,01 

MVU/KVU   1,7 

Erhvervsuddannelse   2,1 

Gymnasial / ingen   1,84 
 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 4:  

Jeg har svært ved at udtrykke mig fuldstændig gennem e-kommunikation som 
fx e-mail 
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  1,29 2,02 
Køn    

Kvinde 1,7 1,28 2,12 
Mand 1,6 1,35 1,86 
Alder    

18-34 1,68 1,28 2,12 
35-49 1,66 1,32 2 
50+ 1,62 1,36 1,89 
Fødested    
Nord  1,25  

Syd  1,68  

Øst  1,27  

Vest  1,29  

Region Hovedstaden   2,03 

Region Sjælland   2,1 

Region Syddanmark   2 

Region Nord- og Midtjylland   1,96 

Uddannelse    

Tertiärbereich  1,28  

Berufsschule  1,45  

Sekundarstufe  1,36  

LVU   1,87 

MVU/KVU   2,16 

Erhvervsuddannelse   2,36 

Gymnasial / ingen   2,61 
 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 5:  

Som lægmand bør man ikke udtrykke uenighed med en eksperts udsagn 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  1,78 1,88 
Køn    

Kvinde 1,84 1,82 1,86 
Mand 1,9 1,75 2,06 
Alder    

18-34 1,9 1,78 2,02 
35-49 1,7 1,72 1,68 
50+ 1,83 1,94 1,73 
Fødested    
Nord  1,75  

Syd  1,81  

Øst  1,94  

Vest  1,66  

Region Hovedstaden   2,05 

Region Sjælland   1,82 

Region Syddanmark   1,88 

Region Nord- og Midtjylland   1,92 

Uddannelse    

Tertiärbereich  1,64  

Berufsschule  1,92  

Sekundarstufe  2  

LVU   1,96 

MVU/KVU   1,88 

Erhvervsuddannelse   1,66 

Gymnasial / ingen   1,92 
 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 6:  

Det er bedre at have en mandlig chef frem for en kvindelig chef   
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,02 1,69 
Køn    

Kvinde 1,78 2,05 1,51 
Mand 2,06 2,04 2,09 
Alder    

18-34 1,9 2,1 1,7 
35-49 1,97 2,18 1,75 
50+ 1,61 1,55 1,67 
Fødested    
Nord  1,75  
Syd  1,81  
Øst  2,3  
Vest  1,95  
Region Hovedstaden   1,8 
Region Sjælland   1,48 
Region Syddanmark   1,6 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  1,81 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2,06  
Berufsschule  2,2  
Sekundarstufe  2,09  
LVU   1,79 
MVU/KVU   1,36 
Erhvervsuddannelse   1,27 
Gymnasial / ingen   2,38 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 7:  

Jeg undgår helst situationer, der indebærer ukendte risici   
 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,76 2,24 
Køn    

Kvinde 2,52 2,76 2,27 
Mand 2,56 2,87 2,25 
Alder    

18-34 2,47 2,68 2,26 
35-49 2,75 3,13 2,37 
50+ 2,46 2,57 2,35 
Fødested    
Nord  2,78  
Syd  2,62  
Øst  2,83  
Vest  2,75  
Region Hovedstaden   2,35 
Region Sjælland   2,06 
Region Syddanmark   2,16 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  2,59 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2,64  
Berufsschule  2,95  
Sekundarstufe  3  
LVU   2,28 
MVU/KVU   1,92 
Erhvervsuddannelse   2,72 
Gymnasial / ingen   2,69 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 8:  

 
På en arbejdsplads bør man varetage sin arbejdsgruppes interesser frem for 
sine egne interesser 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,13 3,08 
Køn    

Kvinde 3,09 3,13 3,06 
Mand 3,17 3,2 3,13 
Alder    

18-34 3,09 3,13 3,05 
35-49 3,24 3,29 3,18 
50+ 3,12 3 3,25 
Fødested    
Nord  3,06  
Syd  3,12  
Øst  3,44  
Vest  3,95  
Region Hovedstaden   3,07 
Region Sjælland   3,17 
Region Syddanmark   3 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,25 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,31  
Berufsschule  3,22  
Sekundarstufe  2,54  
LVU   3,13 
MVU/KVU   3,28 
Erhvervsuddannelse   2,81 
Gymnasial / ingen   2,61 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 9:  

I en samtale får jeg den meste information gennem min samtalepartners mimik, 
tonefald og kropssprog 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,37 3,19 
Køn    

Kvinde 3,35 3,52 3,19 
Mand 3,2 3,2 3,2 
Alder    

18-34 3,41 3,6 3,21 
35-49 3,26 3,35 3,18 
50+ 3,01 2,78 3,25 
Fødested    
Nord  3,53  
Syd  3,37  
Øst  3,71  
Vest  3,12  
Region Hovedstaden   3,05 
Region Sjælland   3,44 
Region Syddanmark   3,08 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,25 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,35  
Berufsschule  3,35  
Sekundarstufe  3,54  
LVU   3,18 
MVU/KVU   3,48 
Erhvervsuddannelse   2,81 
Gymnasial / ingen   3,3 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 10:  

E-kommunikation er en mulighed og ikke en risiko   

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,42 4,32 
Køn    

Kvinde 3,82 3,38 4,27 
Mand 3,94 3,54 4,34 
Alder    

18-34 3,83 3,46 4,21 
35-49 4,16 3,64 4,68 
50+ 3,75 3 4,5 
Fødested    
Nord  3,09  
Syd  3,43  
Øst  3,61  
Vest  3,62  
Region Hovedstaden   4,42 
Region Sjælland   4,35 
Region Syddanmark   4,28 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  4,37 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,53  
Berufsschule  3,47  
Sekundarstufe  3,18  
LVU   4,32 
MVU/KVU   4,24 
Erhvervsuddannelse   4,72 
Gymnasial / ingen   4,46 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 11:  

Kvinder bør i højere grad end mænd være fokuserede på deres medmennesker 
og deres velbefindende 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  1,59 1,57 
Køn    

Kvinde 1,5 1,56 1,44 
Mand 1,76 1,68 1,84 
Alder    

18-34 1,59 1,56 1,62 
35-49 1,36 1,67 1,06 
50+ 1,67 1,63 1,71 
Fødested    
Nord  1,59  
Syd  1,56  
Øst  1,72  
Vest  1,41  
Region Hovedstaden   1,5 
Region Sjælland   1,58 
Region Syddanmark   1,44 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  1,61 

Uddannelse    
Tertiärbereich  1,53  
Berufsschule  1,7  
Sekundarstufe  1,81  
LVU   1,62 
MVU/KVU   1,48 
Erhvervsuddannelse   1,54 
Gymnasial / ingen   1,53 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 12:  

En chef udviser svaghed og inkompetence hvis han/hun spørger en 
underordnet til råds 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  1,28 1,43 
Køn    

Kvinde 1,33 1,29 1,37 
Mand 1,42 1,31 1,54 
Alder    

18-34 1,31 1,22 1,41 
35-49 1,22 1,37 1,06 
50+ 1,6 1,42 1,78 
Fødested    
Nord  1,18  
Syd  1,06  
Øst  1,34  
Vest  1,45  
Region Hovedstaden   1,3 
Region Sjælland   1,41 
Region Syddanmark   1,44 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  1,88 

Uddannelse    
Tertiärbereich  1,17  
Berufsschule  1,47  
Sekundarstufe  1,6  
LVU   1,5 
MVU/KVU   1,24 
Erhvervsuddannelse   2 
Gymnasial / ingen   1,07 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 13:  

På en arbejdsplads er det vigtigere at opretholde en god stemning frem for at 
udtrykke uenighed med sin arbejdsgruppe 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,21 2,02 
Køn    

Kvinde 2,03 2,12 1,94 
Mand 2,3 2,42 2,18 
Alder    

18-34 2,12 2,2 2,04 
35-49 1,94 1,94 1,93 
50+ 2,5 2,94 2,07 
Fødested    
Nord  2,12  
Syd  1,93  
Øst  2,6  
Vest  1,95  
Region Hovedstaden   2 
Region Sjælland   1,96 
Region Syddanmark   2,08 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  2,18 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2  
Berufsschule  2,26  
Sekundarstufe  3,18  
LVU   2,14 
MVU/KVU   1,64 
Erhvervsuddannelse   2,18 
Gymnasial / ingen   1,84 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 14:  

Mænd bør i højere grad end kvinder være fokuserede på materiel og individuel 
succes 

1: Meget uenig                    5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  1,46 1,41 
Køn    

Kvinde 1,32 1,37 1,28 
Mand 1,67 1,64 1,7 
Alder    

18-34 1,45 1,41 1,48 
35-49 1,27 1,48 1,06 
50+ 1,55 1,68 1,42 
Fødested    
Nord  1,56  
Syd  1,37  
Øst  1,55  
Vest  1,25  
Region Hovedstaden   1,28 
Region Sjælland   1,44 
Region Syddanmark   1,36 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  1,66 

Uddannelse    
Tertiärbereich  1,53  
Berufsschule  1,32  
Sekundarstufe  2,09  
LVU   1,52 
MVU/KVU   1,24 
Erhvervsuddannelse   1 
Gymnasial / ingen   1,46 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 

 

 

127 

Bilag 3. fortsat 
 

Spørgsmål 15:  

Såfremt min praktiserende læge tilbyder e-kommunikation, her jeg intention om 
at benytte det 

1: Meget usandsynligt                    5: Meget sandsynligt 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,21 4,28 
Køn    

Kvinde 3,7 3,12 4,28 
Mand 3,83 3,46 4,2 
Alder    

18-34 3,62 2,95 4,29 
35-49 4,37 3,94 4,81 
50+ 3,47 2,94 4 
Fødested    
Nord  3,15  
Syd  3,18  
Øst  3,25  
Vest  3,83  
Region Hovedstaden   4,48 
Region Sjælland   4,06 
Region Syddanmark   4,52 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  4,03 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,61  
Berufsschule  3,3  
Sekundarstufe  3,36  
LVU   4,51 
MVU/KVU   3,96 
Erhvervsuddannelse   3,27 
Gymnasial / ingen   4,07 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 4,07 3,68 4,45 

Nej 3,34 3,02 3,66 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 4,38 4,3 4,46 

Nej 3,88 3,34 4,42 

Ved ikke 3,38 2,91 3,85 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3. fortsat 
 

Spørgsmål 16:  

Såfremt der findes et "Google" for sundhed og sygdomme, har jeg intention om 
at benytte det 

1: Meget usandsynligt                    5: Meget sandsynligt 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,48 3,9 
Køn    

Kvinde 3,75 3,49 4,02 
Mand 3,57 3,51 3,63 
Alder    

18-34 3,66 3,39 3,93 
35-49 4,12 3,81 4,43 
50+ 3,45 3,26 3,64 
Fødested    
Nord  3,56  
Syd  3,93  
Øst  3,48  
Vest  3,41  
Region Hovedstaden   4,14 
Region Sjælland   3,65 
Region Syddanmark   3,96 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,77 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,66  
Berufsschule  3,57  
Sekundarstufe  3,81  
LVU   4,26 
MVU/KVU   3,8 
Erhvervsuddannelse   2,9 
Gymnasial / ingen   3,07 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 4,22 4,17 4,28 

Nej 2,85 3,15 2,56 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 4,12 4,3 3,94 

Nej 3,88 3,55 4,21 

Ved ikke 3,36 3,05 3,67 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 17:  

Brug af e-kommunikation med min praktiserende læge vil effektivisere 
behandlingen 

1: Meget uenig                5: Meget enig 

 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,76 3,8 
Køn    

Kvinde 3,14 2,56 3,73 
Mand 3,5 3,1 3,91 
Alder    

18-34 3,16 2,58 3,74 
35-49 3,77 3,24 4,31 
50+ 3,18 2,52 3,85 
Fødested    
Nord  2,62  
Syd  2,5  
Øst  2,8  
Vest  3,25  
Region Hovedstaden   3,82 
Region Sjælland   3,82 
Region Syddanmark   3,96 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,81 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2,93  
Berufsschule  2,8  
Sekundarstufe  2,72  
LVU   3,97 
MVU/KVU   3,6 
Erhvervsuddannelse   2,9 
Gymnasial / ingen   3,92 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 3,44 2,92 3,97 

Nej 2,98 2,73 3,23 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 3,79 3,6 3,98 

Nej 3,4 2,81 4 

Ved ikke 3 2,6 3,4 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 18:  

Brug af "Google" for sundhed og sygdomme forud for en konsultation vil 
styrke samarbejdet med min praktiserende læge 

1: Meget uenig                5: Meget enig 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,68 3,19 
Køn    

Kvinde 2,89 2,64 3,15 
Mand 3,89 2,79 4 
Alder    

18-34 2,92 2,65 3,2 
35-49 3,03 2,81 3,25 
50+ 2,94 2,63 3,25 
Fødested    
Nord  2,75  
Syd  2,56  
Øst  2,86  
Vest  2,58  
Region Hovedstaden   3,21 
Region Sjælland   2,84 
Region Syddanmark   2,36 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2,91  
Berufsschule  2,72  
Sekundarstufe  2,81  
LVU   3,5 
MVU/KVU   2,84 
Erhvervsuddannelse   2,36 
Gymnasial / ingen   3 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 3,07 2,73 3,41 

Nej 2,49 2,62 2,36 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 3,26 3,3 3,23 

Nej 3,01 2,64 3,39 

Ved ikke 2,83 2,62 3,05 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 19:  

Brug af "Google" for sundhed og sygdomme giver mig en følelse af 
uafhængighed 

1: Meget uenig                5: Meget enig 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,77 2,99 
Køn    

Kvinde 2,8 2,57 3,03 
Mand 3,03 3,14 2,91 
Alder    

18-34 2,84 2,65 3,04 
35-49 3,08 3,02 3,13 
50+ 2,9 2,84 2,96 
Fødested    
Nord  2,78  
Syd  2,62  
Øst  2,77  
Vest  2,95  
Region Hovedstaden   3,07 
Region Sjælland   2,75 
Region Syddanmark   3,28 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,03 

Uddannelse    
Tertiärbereich  2,95  
Berufsschule  2,85  
Sekundarstufe  2,9  
LVU   3,41 
MVU/KVU   2,76 
Erhvervsuddannelse   2,09 
Gymnasial / ingen   2,15 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 3,12 2,97 3,27 

Nej 2,36 2,63 2,1 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 3,08 3,2 2,97 

Nej 3,04 2,74 3,35 

Ved ikke 2,83 2,77 2,9 

 



E-kommunikation – mulighed eller trussel? 

En komparativ analyse af kulturens indflydelse på brug af e-kommunikation i Tyskland og Danmark 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 20:  

Brug af e-kommunikation giver mig bedre mulighed for at kommunikere med 
min praktiserende læge 

1: Meget uenig                5: Meget enig 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,19 3,75 
Køn    

Kvinde 3,34 3,04 3,65 
Mand 3,72 3,47 4 
Alder    

18-34 3,42 3,16 3,68 
35-49 4,03 3,56 4,5 
50+ 3,2 2,68 3,71 
Fødested    
Nord  3,15  
Syd  3,12  
Øst  3,19  
Vest  3,66  
Region Hovedstaden   3,83 
Region Sjælland   3,86 
Region Syddanmark   4 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,55 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,2  
Berufsschule  3,35  
Sekundarstufe  3,18  
LVU   4,05 
MVU/KVU   3,44 
Erhvervsuddannelse   2,18 
Gymnasial / ingen   4,07 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 3,65 3,31 4 

Nej 3,13 3,16 3,1 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 3,95 4,1 3,81 

Nej 3,71 3,18 4,25 

Ved ikke 3,31 3,17 3,45 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 21:  

Jeg synes, at brugen af e-mail er enkel og let forståelig   

1: Meget uenig                5: Meget enig 

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  4,52 4,41 
Køn    

Kvinde 4,49 4,64 4,35 
Mand 4,48 4,42 4,55 
Alder    

18-34 4,49 4,57 4,41 
35-49 4,58 4,59 4,56 
50+ 4,44 4,42 4,46 
Fødested    
Nord  4,59  
Syd  4,93  
Øst  4,47  
Vest  4,66  
Region Hovedstaden   4,57 
Region Sjælland   4,27 
Region Syddanmark   4,44 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  4,4 

Uddannelse    
Tertiärbereich  4,63  
Berufsschule  4,47  
Sekundarstufe  4,45  
LVU   4,57 
MVU/KVU   4,2 
Erhvervsuddannelse   4,27 
Gymnasial / ingen   4 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 4,56 4,6 4,53 

Nej 4,31 4,52 4,1 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 4,65 4,8 4,5 

Nej 4,52 4,59 4,46 

Ved ikke 4,4 4,5 4,3 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 22:  

Min brug af e-kommunikation med min praktiserende læge er enkel og let 
forståelig 

1: Meget uenig                5: Meget enig                 (x):antal respondenter        

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  2,24 (12) 4,15 (60) 
Køn    

Kvinde  2,36 (6) 4,2 (44) 
Mand  2,16 (6) 4,3 (15) 
Alder    

18-34  2,33 (6) 4,17 (40) 
35-49  2,5 (2) 4,62 (8) 
50+  2 (4) 3,75 (12) 
Fødested    
Nord  2,40 (5)  
Syd  1 (2)   
Øst  1 (2)  
Vest  4 (2)  
Region Hovedstaden   4,32 (25) 
Region Sjælland   4,06 (15) 
Region Syddanmark   4,22 (9) 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,77 (9) 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,6 (5)  
Berufsschule  2 (3)  
Sekundarstufe  1 (2)   
LVU   4,24 (37) 
MVU/KVU   4 (12) 
Erhvervsuddannelse   3,16 (6) 
Gymnasial / ingen   4 (3) 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja    

Nej    

Tilbyder læge e-komm.    

Ja    

Nej    

Ved ikke    
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 23:  

Jeg forventer, at brugen af e-kommunikation med min praktiserende læge vil 
være enkel og let forståelig 

1: Meget uenig                5: Meget enig                  

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,05 4,07 
Køn    

Kvinde 3,85 3,56 4,15 
Mand 3,69 3,48 3,91 
Alder    

18-34 3,72 3,31 4,14 
35-49 4,13 4,08 4,18 
50+ 3,56 3,21 3,92 
Fødested    
Nord  3,62  
Syd  3,2  
Øst  3,51  
Vest  3,87  
Region Hovedstaden   4,19 
Region Sjælland   4,31 
Region Syddanmark   4,04 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,92 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,61  
Berufsschule  3,57  
Sekundarstufe  3,45  
LVU   4,21 
MVU/KVU   4,16 
Erhvervsuddannelse   3,45 
Gymnasial / ingen   3,92 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 3,97 3,67 4,28 

Nej 3,55 3,54 3,56 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 4,09 3,8 4,39 

Nej 3,85 3,6 4,1 

Ved ikke 3,6 3,54 3,67 
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Bilag 3, fortsat 
 

Spørgsmål 24:  

Jeg forventer, at brugen af ”Google” for sundhed og sygdomme vil være enkel 
og let forståelig 

1: Meget uenig                5: Meget enig                  

 I alt Tyskland Danmark 
Gennemsnit  3,65 3,76 
Køn    

Kvinde 3,75 3,67 3,85 
Mand 3,7 3,7 3,7 
Alder    

18-34 3,64 3,5 3,79 
35-49 3,99 4,05 3,93 
50+ 3,62 3,57 3,67 
Fødested    
Nord  3,75  
Syd   3,73  
Øst  3,6  
Vest  3,7  
Region Hovedstaden   4,14 
Region Sjælland   3,48 
Region Syddanmark   3,7 
Region Nord- og 
Midtjylland 

  3,66 

Uddannelse    
Tertiärbereich  3,85  
Berufsschule  3,8  
Sekundarstufe  3,45  
LVU   3,98 
MVU/KVU   3,8 
Erhvervsuddannelse   3,45 
Gymnasial / ingen   3,3 
Tidligere brug af 

hjem.sider 

   

Ja 4,08 4,15 4,01 

Nej 3,27 3,54 3 

Tilbyder læge e-komm.    

Ja 3,75 3,6 3,9 

Nej 3,83 3,88 3,78 

Ved ikke 3,59 3,51 3,67 
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Bilag 4: Besvarelser på kvalitativt spørgeskema 

 

Høj Magtdistance 

Tyskland Danmark 

mein Hausarzt nutzt IT-Technik nur soweit 

notwendig (Abrechnung; Medikamentenverzeichnis 

etc)ansonsten will er damit nichts zu tun haben 

Men ville ikke besøge sådan en side; hvis jeg 

allerede havde aftalt et møde med min læge 

Also überprüfen würde ich vielleicht nicht. Dazu hat 

man zu wenig Ahnung. 

Jeg stoler på lægens anvisninger - så skulle det 

være hvis jeg ikke lige havde hørt ordentligt efter 

og pludselig blev i tvivl om noget.. så ville jeg ikke 

ringe til lægen; men besøge sådan en side  

Weil ich zum Arzt gehe; damit er als Fachmann eine 

Diagnose stellt und nicht um eine von mir gestellte 

Diagnose mit ihm zu diskutieren.  

 

I alt: 3/9    I alt: 2/5 

 

Lav magtdistance 

Tyskland Danmark 

Ich informiere generell IMMER über die Sachen; 

die man vom Arzt zu wissen bekommt; um einfach 

mehrere Informationen zu erhalten und um zu 

sehen; ob der Arzt nicht vll etwas vergessen haben 

könnte oder es alternative Methoden gibt. 

Hvis jeg ikke var sikker på; at lægens svar var rigtigt 

set i forhold til de informationer; som Google for 

sundhed ville kunne give; ville jeg måske endda 

konsultere ham/hende igen. 

Ich bilde ir gerne selbst eine meinung und glaube 

nicht immer alles was sie "götter in weiss" sagen 

 

weil ich meinen Arzt schnell und unformell fragen 

kann; und er kann mir antworten; wann seine Zeit es 

zu lässt; klappt sehr gut !!! 

 

Man kann gezielt Fragen aufschreiben; denn der 

Arzt oder man selbst vergißt vielleicht etwas 

wichtiges... 

 

ich traue keinem halbgott in weiß  

I alt: 4/9    I alt: 1/5 

 

Individualisme 

Tyskland Danmark 

Flexibilät - man ist nicht an Telefonzeiten o.ä. 

gebunden. 

Jeg kunne godt finde på at tjekke symptomer 

hjemmefra og derudfra vurdere om jeg skulle til 
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lægen eller ej. 

Ich weiß gerne; worüber ich rede Jeg kan fx tage kontakt med min bank når det passer 

mig - overføre penge osv. Jeg er ikke længere 

afhængig af butikker og bankers åbningstider  

weil ich wegen einer simplen Frage nicht direkt 

zum Arzt muß. 

Det ville være rart med et kvalitetskontrolleret site 

som google for sundhed og sygdomme; så man bedre 

kunne spørge lægen i forhold til egne formodninger 

om sygdomme ved en fysisk konsultation 

je mehr infos ich im vorfeld bekomme; desto mehr 

fragen kann ich stellen  

Men det kan da måske give patienterne en større 

følelse af kontrol med deres sygdom hvis de kan gå 

hjem og google deres sygdom og danne sig mere 

viden deraf. 

ich informiere mich jetzt schon oft im Vorfeld im 

Netz oder bei befreundeten Ärzten 

man får ofte ikke alle de oplysninger man gerne vil 

have; når man ikke ved hvad man skal spørge om! 

Det er altid bedre komme velforberedt. 

I alt: 5/9    I alt: 5/5 

 

Kollektivisme 

Tyskland Danmark 

  

I alt: 0/9    I alt: 0/5 

 

Høj usikkerhedsundvigelse 

Tyskland Danmark 

Wenn ich bei meinem Arzt anrufe kann ich mir auch 

sicher sein mit diesem zu sprechen. Wenn ich nur 

z.B. eine Mail schreibe; woher weiss ich dann wer 

mir antwortet? Vll doch die Sprechstundenhilfe oder 

jemand ganz anderes? 

men frygt for misbrug af journaler vil vel altid være 

der. Med vores tids computerhackere; er det muligt 

at fortrolige oplysninger havner et offentligt 

tilgængeligt sted på nettet. 

Aber um eine Konsultation zu umgehen würde ich 

das Netz nie benutzen; auch nicht google für 

Gesundheit.  

 

Weil es mir wichtig ist; dass die Dinge mit rechten 

Dingen zugehen. Ich will mir sicher sein; dass die E-

Kommunikation auch funktioniert. Und wenn ich 

mich da auf Freunde und Familie berufen kann; gibt 

mir das eine gewisse Form von Sicherheit. 

 

der gläserne mensch   
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Symptomverschleppung durch ungenügende 

körperliche Anamnese 

 

Verletzung der ärztlichen Schweigepflich  

Der Arzt kann bei persönlichem Kontakt evtl. Dinge 

feststellen; die mit aktuellen Beschwerden nichts zu 

tun haben; aber dennoch behandelt werden sollten 

 

Praktisch; weil es weniger Verwaltungsaufwand 

braucht; aber ist es auch sicher? 

 

Fraglich; ob es wirklich sicher ist; Angst vor 

Manipulation der Daten durch Dritte 

 

I alt: 9/9    I alt: 1/5 

 

Lav Usikkerhedsundvigelse 

Tyskland Danmark 

 er ikke bange for offentliggørelse eller misbrug. 

I alt: 0/9    I alt: 1/5 

 

Maskulinitet 

Tyskland Danmark 

Weil es vieles vereinfacht; z.B. Rezeptbestellung 

etc.Vorteile:- Dirketen Kontakt mit dem Arzt (muss 

nicht durch die Sprechstundenhilfe gehen) 

Min læge tilbyder ikke e-kommunikation; men ville 

synes det var praktisk fx at kunne bestille tid online; 

da det kan være svært at komme gennem telefonisk  

schneller und unkomplizierter als ein Arztbesuch Synes bare generelt at det; der kan ordnes online bør 

ordnes online; da det er nemmere for alle parter. Og 

jeg synes at alt der har med Internet osv at gøre er 

nemt og praktisk 

Gute übersichtsmöglichkeitne; einfacher Austausch 

von relevanten Daten  

Det er langt lettere og hurtigere at opnå svar; da 

man kan få svar på sine spørgsmål via e-mail. Det er 

en fornøjelse; at man ikke er bundet af at skulle 

ringe i et bestemt tidsrum; når man benytter e-

kommunikation. 

Es ist einfach und unkompliziert; keine Wartezeiten  Det gør livet lettere for alle og kan endda gøre 

konsultationen eller behandlingen hurtigere; hvis 

lægen hurtigt kan finde informationer om patienten i 

en elektronisk patientjournal. 

weil ich meinen Arzt schnell und unformell fragen 

kann; und er kann mir antworten; wann seine Zeit es 

zu lässt; klappt sehr gut !!! 

Jeg er selv utrolig positiv over for fx. 

wwww.minklinik.dk. E-kommunikation kan 

medføre hurtigere svar til patienter efter prøver; 
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færre antal konsultationer og i sidste ende mindre 

økonomiske omkostninger for samfundet generelt 

set.   

der arzt ist dadurch für kleinere sachen schneller 

erreichbar; man muss nicht um nen termin betteln. 

Jeg er positivt stemt; da man via onlinebooking og 

konsultationer hos egen læge ikke er afhængig af 

lægens telefontid. 

Bei kleinen Fragen muss ich dann nicht extra einen 

Termin einholen und lange warten. Ein Termin; der 

eigentlich keiner sein muss; entfällt also und bleibt 

für einen anderen Patienten frei. 

Det er klart at det vil være mere effektivt med e-

kommunikation 

Da ich normalerweise nicht wegen jeder 'Kleinigkeit' 

zum Arzt gehe; wäre es eine gute Alternative; eine 

fachliche Meinung einzuholen. - Zeitersparnis- 

könnte kostengünstiger sein 

det er super nemt og lige til (for mig) plus at jeg får 

en hurtig tilbagemelding 

I alt: 8/9    I alt: 8/5 

 

Femininitet 

Tyskland Danmark 

 Man sparer også personalet hos lægen for tid 

 Udover det kunne en patient med en kræftdiagnose 

hurtigt kunne google sig frem til støtteforeninger 

m.v. via internettet 

I alt: 0/9    I alt: 2/5 

 

High Context 

Tyskland Danmark 

Der persönliche Kontakt geht verloren; man ist dem 

Arzt nicht so verbunden 

Jeg ville ikke bryde mig om en online konsultation. 

jeg vil gerne kunne se min læge når jeg taler med 

hende. Synes det andet kan virke lidt upersonligt. 

Jeg ville også være i tvivl om jeg fik alt med - 

måske ville jeg have en tendens til; at "det skal gå 

hurtigt" ved den online konsultation. 

auf Dauer geht vielleicht etwas der persönliche 

Bezug verloren; für den Arzt fehlt der 

"gesamteindruck" 

Det er vigtigt at jeg stoler på; at han/hun (også 

teknisk set) er i stand til at give mig ligeså 

uddybende svar via e-kommunikation som ved en 

normal konsultation. 

Persönlicher Kontakt ist nicht zu ersetzen Jeg er ikke helt positivt stemt overfor konceptet; da 

jeg mener det kan være svært; klart at kunne 
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formulere hvad man gerne vil have ud af sin 

konsultation med x antal tegnsætning til rådighed. 

 men mulighed for misforståelser er dog også en 

anelse større - derfor er jeg ikke ´meget positiv´. 

I alt: 3/9    I alt: 4/5 

 

Low Context 

Tyskland Danmark 

 Jeg vil fx lige så gerne have svar på prøver via e-

mail som ved en personlig samtale. 

I alt: 0/9    I alt: 1/5 
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Bilag 5: Respondenternes demografiske data 

 

 Tyskland Danmark 

Køn   

Kvinde 60,9 % 69,2 % 

Mand 39,0 % 30,7 % 

Alder   

18-34 46,3 % 68,5 % 

35-49 30,0 % 11,1 % 

50+ 15,4 % 19,5 % 

Uddannelse   

Sekundarstufe / Ingen el. 

gymnasial 

8,9 % 9,0 % 

Erhvervsuddannelse - 7,6 % 

Berufsschule / kort el. 

mellemlang videregående 

32,5 % 17,4 % 

Tertiärbereich / lang 

videregående 

36,5 % 61,5 % 

Fødested   

Nordtyskland10 / Region 

Hovedstaden 

26,0 % 39,1 % 

Sydtyskland11 / Region Sjælland 13,0 % 20,2 % 

Østtyskland12 / Region 

Syddanmark 

29,3 % 17,4 % 

Vesttyskland13 /Region Midt- og 

Nordjylland 

19,5 % 18,8 % 

Tidligere brug af hjemmesider Ja: 33,3 %     Nej: 67,4 % Ja: 75,6 %     Nej: 20,9 % 

Tilbyder læge e-

kommunikation 

Ja: 8,1 %       Nej: 64,2 % Ja: 51 %        Nej: 19,5 %   

 

                                                           
10 Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
11 Baden-Württemberg, Bayern, Saarland 
12 Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
13 Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
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Bilag 6: Hofstedes kulturkort 

Bilag 6a: Magtdistance / Individualisme 

 

 

Kilde: Hofstede, 2005:83 
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Bilag 6b: Usikkerhedsundvigelse / Individualisme 

 

 

Kilde: Hofstede, 2005:191 
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Bilag 6c: Magtdistance / Maskulinitet 

 

 

Kilde: Hofstede, 2005:129 
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Bilag 6d: Maskulinitet / Individualisme 

 

 

Kilde: Hofstede, 2005:124 
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Bilag 6e: Maskulinitet / Usikkerhedsundvigelse 

 

 

Kilde: Hofstede, 2005:187 

 

 


