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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Svenska konsumenters attityd till import - En empirisk studie av konsumentetnocentrism i 
Sverige                                                             

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi: Marknadsföring   

Författare: Sofia Ahlström & Niklas Wangsell 

Handledare:  Jonas Kågström 

Datum: 2013 - Januari 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera hur stor grad av konsumentetnocentrism den 
svenske konsumenten uppvisar. Detta gör vi med hjälp av Shimp & Sharmas (1987) skala consumer 
ethnocentric tendencies scale (hädanefter CETSCALE) samt tidigare beprövade undervariabler. 
Syftet är även att analysera hur undervariablerna samt vår egen variabel, grön protektionism, kan 
förfina CETSCALE. Förhoppningen är att resultatet ska ge företag en fördel avseende 
marknadsföring på den svenska marknaden. 

Metod: Med utgångspunkt i tidigare forskning konstruerades en enkät med 24 frågor. Utifrån ett 
slumpmässigt sannolikhetsurval fick var femte person på Gävles tågstation en förfrågan om att 
svara på enkäten. Totalt samlades 123 enkäter in och ett bortfall på 48 stycken registrerades. Den 
erhållna svarsgraden på enkäterna blev 71,9%. Resultaten analyserades i SPSS och utifrån det 
sammanställdes en korrelations-, faktor- och en klusteranalys.  

Resultat och slutsats: De resultat som erhållits är att vår studie till stor del följer samma linje som 
tidigare forskning, men att den variabel som vi lagt till modellen (grön protektionism) har en 
betydande förklaringskraft i en svensk kontext.  De variabler som har störst påverkan inom ramen 
för CETSCALE är alltså grön protektionism, konservatism och utbildning. I faktoranalysen var det 
framförallt grön protektionism som var framträdande då denna dessutom parades ihop med 
variabeln konsumentetnocentrism.  

Förslag till fortsatt forskning: Då grön protektionism var en framträdande faktor öppnar det 
dörren för en vidare utveckling av CETSCALE med ett hållbarhetsanpassat synsätt.   

Uppsatsens bidrag: Då CETSCALE är en väl beprövad modell valde vi att lägga in ytterligare en 
variabel, grön protektionism. Syftet var att se hur ett hållbarhetsanpassat synsätt ställer sig i relation 
mot CETSCALE.   

Nyckelord: CETSCALE, konsumentetnocentrism, patriotism, konservatism, kulturell öppenhet, 
kollektivism, grön protektionism, hållbarhet 
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ABSTRACT 
 

Title: The Swedish consumers attitude toward imported products  - An empirical study of consumer 
ethnocentrism in Sweden   

Level: Final assignment for Bachelors Degree in Business Administration  

Authors: Sofia Ahlström and Niklas Wangsell 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2013 - January 

Aim: The aim of the study is with the help of Shimp & Sharmas (1987) consumer ethnocentric 
tendencies scale (CETSCALE) and its previously tested explanatory variables get a picture of the 
grade of shown consumer ethnocentrism by the Swedish consumers.  The study also aims for to get 
a greater understanding of how much the explanatory variables describe CETSCALE and most 
importantly how our own variable green protectionism is explained in the data. Hopefully our 
results will give a greater understanding of the subject and give businesses an advantage with their 
marketing on the Swedish market.  

Method: A survey was created containing the questions of the CETSCALE and questions to 
measure the explanatory variables; the survey came to consist of 24 questions in total. The data was 
gathered by the help of a random sample at the train station in Gävle, every fifth person that walked 
by was asked to answer our survey. A total of 171 individuals were asked and 123 were willing to 
answer, the response rate became 71,9%. With he help of a statistics program called SPSS the data 
gathered was analyzed, the analysis made were a correlation-, factor- and cluster analysis.  

Results and conclusions: Our result was much in line with previous research. However, the 
variable we added, green protectionism, has considerable explanatory value. Thus, the explanatory 
variables that were most distinctive were green protectionism, conservatism and education. In our 
factor analysis green protectionism was paired up with some of the questions from CETSCALE. 

Suggestions to further research: As our own explanatory variable, green protectionism was 
interesting we believe it opens the door for further research to adapt the CETSCALE to a more 
sustainable approach. 

Contribution of theses: As CETSCALE had been tested before and has a high validity we chose to 
add another explanatory variable, green protectionism to see how a sustainability approach would 
hold up.  

Keywords: CETSCALE, consumer ethnocentrism, patriotism, conservatism, cultural openness, 
collectivism, green protectionism, sustainability 
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1.0 Inledning 
Detta avsnitt avser att presentera det kompletta syftet med examensarbetet. Här kommer 

bakgrunden, problemformuleringen och syftet att beskrivas samt de avgränsningar som har gjorts. 

En disposition kommer även att visas för att ge en tydligare bild över hur arbetet är upplagt. 

1.1 Bakgrund 
”The view of things in with one’s own group is the center of everything and all others are 

scaled and rated with reference to it…Each group nourishes its owns pride and vanity, 

boasts itself superior, exalts its own divinities and looks with contempt on outsiders”  

Enligt Sharma, Shimp, & Shin (1995, s. 27) är citatet ovan från Sumner (1906) den första 

definitionen som gjordes av etnocentrism som ett sociologiskt fenomen. Detta koncept tog Shimp & 

Sharma (1987, s. 280) ett steg länge och skapade konsumentetnocentrism. Deras definition av 

konceptet lyder; ”From the perspective of ethnocentric consumers, purchasing imported products is 

wrong because, in their minds, it hurts the domestic economy, causes loss of jobs, and is plainly 

unpatriotic; products from other countries (i.e., out groups) are objects of contempt to highly 

ethnocentric consumers”. Konceptet går kortfattat ut på att konsumenter föredrar produkter som 

härstammar från den egna marknaden framför produkter som importeras utifrån. Konsumenternas 

val baseras framförallt på moral och inte enbart på grund av kvalitet och utbud. Shimp & Sharma 

(1987, s. 282) utvecklade en skala med frågor för att mäta konsumentetnocentrism. Denna skala 

kommer att refereras i texten som CETSCALE. 

Det finns flera orsaker till att konsumentetnocentrism blivit allt viktigare för företag att ta i 

beaktning när de lanserar och marknadsför sina produkter. En faktor är den ekonomiska situationen 

som råder i världen. Flera stora aktörer som USA och södra Europa står för några av de största 

ekonomiska utmaningarna i modern tid. Sharma, Shimp, & Shin (1995, s. 27) menar att det 

ekonomiska hotet utifrån har en positiv påverkan på graden av uppvisad konsumentetnocentrism 

hos befolkningen. Sharma et al. (1995, s. 27) menar även att den inhemska ekonomiska situationen 

har en påverkan på uppvisad konsumentetnocentrism. I Sverige varslar företag anställda dagligen på 

grund av stora sparpaket. Bara i oktober och november år 2012 har det meddelats att Ericsson 

varslar ca 1550 anställda i Sverige, SSAB varslar 450 anställda och Atlas Copco varslar 160 

anställda (“Atlas Copco varslar i Örebro,” 2012)(“SSAB steg efter tungt varselbesked,” 

2012)(“Ännu fler kommer få lämna Ericsson,” 2012).  Ytterligare en aspekt som har stor inverkan 

på konsumentetnocentrism, enligt ovan nämnda forskning, är den politiska faktorn. I en mätning 
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gjord av Aftonbladet/United Minds visade det sig att Sverigedemokraterna vid 

undersökningstillfället var det tredje största partiet i Sverige med sina 11,2 procentenheter (“Högsta 

nivån – någonsin” 2012). Sverigedemokraterna ser sig själva som ”Det Sverigevänliga partiet” och 

de menar även att deras politik är socialkonservativ, då de anser sig, inspireras av traditionella 

värdekonservativa idéer (“Det Sverigevänliga partiet” 2012). En viktig undervariabel till måttet av 

konsumentetnocentrism är just graden av uppvisad konservatism. Sharma et al. (1995, s. 33) och 

Javalgi, Khare, Gross, & Scherer (2005, s. 337) drar båda slutsatsen i sin forskning att konservatism 

har en påvisad korrelation med graden av uppvisad konsumentetnocentrism. Då 

Sverigedemokraterna får mer och mer stöd kan en orsak vara att den svenska befolkningen i detta 

avseende blir mer konservativa eftersom en betydande del röstar på detta parti. Alla ovan nämnda 

faktorer ger en bild av hur potentiellt stor del av den svenska befolkningen som uppvisar 

konsumentetnocentriska tendenser. 

För oss personligen är detta ett mycket intressant ämne som kan påverka svenska företag. Då vi 

anser oss se tendenser att konsumentetnocentrism ökar på den svenska marknaden tycker vi att det 

är nödvändigt att försöka få ett mått på dess storlek, samt analysera dess art utifrån tidigare 

forskning. Detta kommer förhoppningsvis att kunna bidra till att det kan göras jämförelsestudier i 

framtiden för att mäta hur graden av den svenska konsumentetnocentrismen utvecklas. Det kan även 

ge den enskilde företagaren en fingervisning om hur denne kan anpassa tillexempel sin 

marknadsföring till attitydförändringar hos befolkningen.  

Teoretiskt sett är det svårt för utländska företag att slå sig in på den svenska marknaden om det 

finns en hög grad av konsumentetnocentrism. Detta är ett potentiellt problem som i hög grad 

påverkar både Sverige och andra länder. Om företag inte tar denna aspekt i beaktning kan detta 

utmynna i att företag utformar marknadsstrategier som inte passar den marknad som företaget vill 

inrikta sig mot.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och analysera svenska konsumenters etnocentrism. 

Detta görs med hjälp av CETSCALE och etablerade undervariabler (konservatism, kollektivism, 

patriotism och kulturell öppenhet). Till detta har vi även lagt till ”grön protektionism” då denna 

variabel enligt oss är på framväxt. 
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Vår frågeställning är: 

- Hur stor grad av konsumentetnocentrism uppvisar de svenska konsumenterna 

- Hur stor påverkan har undervariablerna på måttet av konsumentetnocentrism 

Denna studie syftar även till att ge marknadsförare en till viktig aspekt att ta i beaktning när företag 

utformar marknadsstrategier för att slå sig in samt hålla sig kvar på den svenska marknaden. Studien 

kan även ge inhemska företag en fördel när de marknadsför sina varor.  

1.3 Avgränsning 
För att få god svarsgrad i den empiri som ämnas undersöka har vi valt att reducera den skala av 

frågor som härstammar från den teori som har använts när det kommer till konsumentetnocentrism. 

Vi har därmed konsekvent valt ut de frågor utifrån tidigare testade skalor som uppvisat störst 

förklaringsgrad. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Illustrationen nedan är en översikt över hur uppsatsen är presenterad. 
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2.0 Teori 
Under den teoretiska referensramen ämnar vi ge en helhetsbild över begreppet 

konsumentetnocentrism, hur det har undersökts samt vilka undervariabler som spelar en viktig roll i 

resultat. Till att börja med så är begreppet Country-of-origin förklarat för att ge en större bild av 

ämnet. Även vårt egna bidrag, grön protektionism, är innefattat under teoridelen.  

2.1 Country of Origin effekt 
En konsument har många valmöjligheter när det kommer till att välja en produkt. Många faktorer 

kan spegla valet, såsom vad produkten ska användas till samt vad den ämnar uppfylla för behov 

(Piron, 2000, s. 308). Tidigare forskning har visat att Country-of-origin, (hädanefter COO), har en 

betydande effekt när det kommer till att förklara hur konsumenter väljer sina varumärken (Baldauf, 

Cravens, Diamantopoulos, & Zeugner-Roth, 2009, s. 437; Piron, 2000, s. 309). Även om vissa 

författare har ifrågasatt om COO har en betydande effekt för konsumenten, har forskare 

demonstrerat att effekten har en påverkan för konsumenten beroende på ursprungslandet. Det har 

även visat sig att COO har en lika stark eller starkare effekt än ett välkänt namn, pris och kvalitet. 

(Watson & Wright, 2000, s. 1151) Den första definitionen av COO i ny forskning gjordes av 

Nagashima (1970, s. 68): ”The picture, the reputation, the stereotype that businessmen and 

consumer attach to products of a specific country. This image is created by such variables as 

representative products, national characteristic, economic and political background, history and 

tradition.” Sannolikt har denna effekt påverkat företag innan Nagashimas (1970) definition.  

Det går att beskriva COO som den faktor som påverkar konsumenterna att konsumera eller att inte 

konsumera en produkt från ett specifikt land (Watson & Wright, 2000, s. 1151). COO-effekt är 

framförallt viktigt när det kommer till världsmarknaden och för aktörer som ska slå sig in på andra 

länders marknader. Det är även av betydande faktor att ha en stark COO-effekt för att fånga 

konsumenternas intresse för både inhemska och utländska produkter (Piron, 2000, s. 309; Watson & 

Wright, 2000, s. 1150). COO-effekten har även benämnts som ”made in”- konceptet, vilket kan ha 

en både positiv och negativ inverkan på konsumenten. Ett exempel på positiv inverkan är att tyska 

bilar och franskt vin har ett gott rykte och därför associeras med bra kvalitet (Shankarmahesh, 2006, 

s. 148). 

COO är ofta ihopblandad med konsumentetnocentrism. Shankarmahesh (2006, s. 148) menar att det 

är lätt att få intrycket av att de är liknade faktorer men är i verkligheten distanserande och 

oberoende av varandra. En konsument kan uppskatta och förstå värdet av franskt vin då det har ett 
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väl ansett rykte, vilket hänvisar till COO. Samtidigt kan konsumenten välja att inte konsumera vin 

från andra länder än sitt eget på grund av moraliska och ekonomiska implikationer vilket är från ett 

konsumentetnocentriskt perspektiv (Herche, 1992, s. 261).  I nästa stycke beskrivs begreppet 

konsumentetnocentrism i dess helhet. 

2.2 Konsumentetnocentrism 
Ordet etnocentrism introducerades av Sumner (1906) och är en sociologisk term som avser att ens 

egen folkgrupp är överlägsen andras. Shimp & Sharma (1987, s. 280) beskriver att själva termen 

används för individer som ser sin egen grupp som centrum av universum och som även väljer att ta 

avstånd från grupper och människor som är av en annan kulturell art. Dessa individer kan dock 

känna likhet med människor och grupper som härstammar från länder som liknar deras egna. 

Individerna känner stolthet och tillhörighet till gruppen som de är en del av.  

Utifrån termen etnocentrism har Shimp & Sharma (1987) bildat uttrycket konsumentetnocentrism. 

Shimp & Sharma (1987, s. 280) bildade uttrycket i ett marknadsföringssyfte då det är en indikation 

att de har sett tendenser av att konsumenter har en viss grad av motsträvighet när det kommer till 

utländska produkter, både i deras beteende och i internationell marknadsföring (Luque-Martínez, 

Ibáñez-Zapata, & Barrio-García, 2000, s. 1355). Inom företagsekonomin definieras 

konsumentetnocentrism således som individers motstånd till att konsumera produkter från andra 

länder. Ett motstånd som påverkas av deras moral och lojaliteten till deras eget land vilket grundas i 

att individer är oroliga för att ekonomin i det egna landet ska bli drabbat (Sharma et al., 1995, s. 27 

). Individer kan, från det konsumentetnocentristiska perspektivet, anse att användning av 

importerade varor kan skada ekonomin i deras land samt orsaka att landsmän förlorar arbeten 

(Shimp & Sharma, 1987, s. 280). Shimp & Sharma (1987, s. 280) förklarar även att individer som 

inte har en hög grad av konsumentetnocentrism anser att produkter från andra länder kan vara högt 

uppskattade på grund av att de är skapade i ett specifikt land och därmed har ett gott rykte avseende 

kvaliteten på produkten. Individer som kännetecknas av en hög grad av konsumentetnocentrism 

känner en samhörighet och har en förståelse för till vilken grad det är acceptabelt att konsumera 

importerade produkter (Shimp & Sharma, 1987, s. 280). Det är även andra faktorer som spelar in 

när det kommer till individer med hög konsumentetnocentrism; valet att inte konsumera produkter 

från andra länder är lämpligt, önskvärt och patriotiskt. Om individer väljer att konsumera produkter 

från andra länder så är det olämpligt och oansvarigt (Sharma et al., 1995, s. 27). Individer med en 

hög grad av konsumentetnocentrism anser även att produkter som härstammar från deras hemland 



	  
	  

12	  

är bättre än de varor som är producerade i utlandet (Wang & Chen, 2004, s. 391).  För att kunna 

mäta konsumentetnocentrism skapade Shimp & Sharma (1987) CETSCALE. 

2.2.1. CETSCALE 
CETSCALE är ett mätinstrument som skapades av Shimp & Sharma (1987). Syftet med 

CETSCALE är att mäta konsumenternas inställning relaterad till användningen av importerade 

varor och det var den amerikanska marknaden som författarna ämnade undersöka. Shimp & Sharma 

(1987, s. 280) beskriver det faktum att de inte var attityden som de ville mäta, utan målet var att 

mäta konsumenternas tendenser. Skillnaden mellan attityd och tendens är att attityd mer beskriver 

konsumentens känslor mot ett specifikt objekt samtidigt som tendens mäter det generella begreppet 

när det kommer till hur konsumenter agerar mot utländska produkter i dess helhet (Shimp & 

Sharma, 1987, s. 281).   

Det första som Shimp & Sharma (1987, s. 281) gjorde i start fasen av CETSCALE var att be mer än 

800 konsumenter att beskriva sina åsikter om det är rätt och lämpligt för amerikanska konsumenter 

att köpa produkter från andra länder. Svaren analyserades tillsammans med relevant litteratur och 

forskarinstitutioner, varav svaren pekade mot sju olika aspekter; konsumentetnocentriska tendenser, 

uppfattningar om pris/värde, egna intressen, ömsesidiga normer, rationaliserade val, mentala 

begräsningar och den egna personens valfrihet. Denna förstudie var den primära studien i skapande 

av CETSCALE. Shimp & Sharma (1987, s. 281) reducerade sedan ner åsikterna från 225 till 180 

faktorer för varje enskild aspekt. En styrelse bestående av 7 personer, varav alla hade en utbildning 

på doktor eller doktorand nivå, fick en aspekt var av de sju existerande och därmed hade de 180 

faktorer var att ta ställning till. Styrelsen skalade ner faktorerna till totalt 117 stycken och en första 

undersökning skickades ut till totalt 850 hushåll. Utifrån svarsalternativen i dessa skalade Shimp & 

Sharma (1987, s. 281) ner faktorerna ytterligare till 54 stycken. I andra omgången enkäterna 

skickades ut köpte författarna sändlistor och 1000 enkäter var således slumpmässigt utskickade till 

tre storstadsområden, i detta fall Detroit, Denver och Los Angeles, varav de erhöll 315 svar. Utöver 

dessa 1000 enkäter skickades även 950 enkäter ut till North and South Carolina och där erhöll de 

570 svar. Utifrån resultatet som Shimp & Sharma (1987, s. 282) fick från den andra undersökningen 

så var det totalt 25 faktorer kvar och dessa faktorer bildade då den första CETSCALE. De 25 

faktorerna undersöktes för att kontrollera tillförlitlighet och det var 17 stycken som uppfyllde 

kriterierna att inneha en tillförlitlighet på minst 0,5 procent. Nedan visas Shimp & Sharmas (1987, 

s. 282) originella och slutliga CETSCALE med 17 frågor och inom parentesen visas 

tillförlitligheten för varje fråga. 
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1. American people should always buy American-made products instead of imports. (0,65) 

2. Only those products that are unavailable in the U.S should be imported. (0,63) 

3. Buy American-made product. Keep America working. (0,51) 

4. American products, first, last, and foremost. (0,65) 

5. Purchasing foreign-made product is un-American. (0,64) 

6. It is not right to purchase foreign products, because it puts Americans out of jobs. (0,72) 

7. A real American should always buy American-made products. (0,70) 

8. We should purchase products manufactured in America instead of letting other countries get 

rich off us. (0,67) 

9. It is always best to purchase American products. (0,59) 

10. There should be very little trading or purchasing of goods from other countries unless out of 

necessity. (0,53) 

11. Americans should not buy foreign products, because this hurts American business and 

causes unemployment. (0,67) 

12. Curbs should be put on all imports. (0,52) 

13. It may cost me in the long run but I prefer to support American products. (0,55) 

14. Foreigners should not be allowed to put their products on our markets. (0,52) 

15. Foreign products should be taxed heavily to reduce their entry into the U.S. (0,58) 

16. We should buy from foreign countries only those products that we cannot obtain within our 

own country. (0,60) 

17. American consumers who purchase products made in other countries are responsible for 

putting their fellow Americans out of work.  (0,65)  

Förutom att Shimp & Sharma (1987) hade en grundlig kontroll på hur stor trovärdigheten var på 

CETSCALE så är det ytterligare författare som har kontrollerat validiteten. Lumb & Kuperman 

(2012) har tillexempel gjort en undersökning om hur trovärdig skalan var i USA från 1994 till 2008 

och hur påverkad de amerikanska invånarna blev efter terrordådet 11 september 2001. Även Herche 

(1992) valde att titta på hur tillförlitlig CETSCALE var i Spanien genom att mäta den riktiga skalan 

mot en skala som inte var korrekt testad.  Många författare har valt att använda CETSCALE när de 

har testat skalan i andra länder såsom i Kina, Spanien, Nya Zeeland och Turkiet (Altintas & Tokol, 

2007; Luque-Martínez et al., 2000; Wang & Chen, 2004; Watson & Wright, 2000). Det finns även 

författare såsom Bi et al. (2012) som har valt att använda en förkortad version av CETSCALE som 

endast innefattar 10 stycken frågor. Det finns andra variabler och faktorer som har en påverkan på 

CETSCALE och de som är relevanta för detta arbete finns förklarade nedan. 
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2.3 Social psykologiska faktorer 

2.3.1 Patriotism 
Enligt Balabanis, Diamantopoulos, Mueller, & Melewars (2001, s. 160) artikel antyder W, Frenkel-

Brunswik, Levinson, & Nevitt (1950) att det finns två olika typer av patriotism, hälsosam patriotism 

och pseudo patriotism. Författarna förklarar vidare att hälsosam patriotism kännetecknas av starka 

känslor av tillhörighet och lojalitet med det egna landet utan att ha några negativa känslor mot andra 

länder. Pseudo patrioter definieras av författarna som att de har en blind tillgivenhet till vissa 

nationell kulturella värderingar och en syn som förkastar andra nationer som icke tillhörande 

grupper. Generellt uppvisar patrioter en vilja att offra sig för sitt land och sätta nationella intressen 

före sina egna (Balabanis et al., 2001, s. 162) Inom COO forskningen har det påvisats att patriotiska 

tendenser påverkar konsumentens köpvanor när det gäller importerade produkter och det har även 

bidragit till att vissa stereotypiska karaktärsdrag har formats för vissa länder (Sharma et al., 1995, s. 

28).  

Länken mellan patriotism och konsumentetnocentrism exemplifierar Shimp & Sharma (1987, s. 

280) med att inköp av importerade varor är fel då det anses skada den inhemska ekonomin, skada de 

inhemska jobben och rent ut sagt vara opatriotiskt. Produkter från andra länder är föremål för förakt 

för individer som har en hög grad av konsumentetnocentrism. I Balabanis et al. (2001, s. 169) studie 

visade det sig att effekten av patriotism på konsumentetnocentrism kan variera från land till land 

och ofta på grund av historiska händelser i landet. Just händelser i landet som påverkar 

konsumentetnocentrism har Lumb & Kuperman (2012) studerat när de har mätt graden av 

konsumentetnocentrism i USA från år 1994 till 2008. Studien visar att medelvärdet av 

konsumentetnocentrism gick upp från 56.27 till 98 efter 9/11 attacken. Detta kan förklaras att 

graden av patriotism ökade direkt efter attacken och fick en väldigt tydlig effekt på den uppvisade 

graden av konsumentetnocentrism hos den amerikanska befolkningen. Just landets historia och hur 

den kan påverka patriotism och konsumentetnocentrism tar Javalgi et al. (2005, s. 331) upp i sin 

studie. Där konstaterar författarna att fransmän är väldigt stolta över sitt land för sin rika historia, 

rykte inom vin-industrin, sitt välkända mode och har således visat en stark patriotism. Patriotism har 

visat sig vara den variabel bland de socialpsykologiska som har haft störst korrelation med 

CETSCALE i flera studier (Balabanis et al., 2001; Javalgi et al., 2005; Sharma et al., 1995) 
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2.3.2 Kulturell öppenhet 
Javalgi et al. (2005 s. 331) definierar kulturell öppenhet som medvetenhet, förståelse och acceptans 

av andra kulturer än ens egen. Individer är olika avseende de erfarenheter de har av andra kulturer 

och hur de interagerar med dessa människor. Om möjligheten finns att lära känna individer med 

annan kulturell bakgrund tenderar de negativa kulturella fördomarna att minska (Sharma et al., 

1995, s. 28). Författarna förklarar vidare att den kulturella öppenheten kan förklara varför invånare 

från den amerikanska västkusten tenderar att värdesätta kvalitén av importerade produkter högre än 

inhemska, då invånarna från den amerikanska mellanvästern värdesätter kvalitén på inhemska 

produkter högre än importerade. 

Sharma et al. (1995) fick fram det första resultatet som visade att det finns en negativ korrelation 

mellan kulturell öppenhet och konsumentetnocentrism. De hade baserat den kulturella aspekten i sin 

forskning när COO undersöktes. Vilket har demonstrerat att konsumenter som är utsatta för och i 

kontakt med andra kulturer är mer villiga att acceptera importerade produkter (Javalgi et al., 2005, 

s. 331). Även i Javalgi et al. (2005) studie visade det sig att kulturell öppenhet hade en negativ 

korrelation med den uppvisade graden av konsumentetnocentrism. Dock lyckades författarna inte 

att styrka sin hypotes om att kulturell öppenhet har en klar negativ korrelation med 

konsumentetnocentrism då resultatet inte var signifikant. En avvikelse från tidigare studier är De 

Ruyter, Van Birgelen, & Wetzels (1998, s. 194) som påvisade i sin studie från Holland att kulturell 

öppenhet hade den största inverkan av alla undervariabler med en negativ korrelation på -0,533. 

Detta innebär att om individer uppvisar en låg grad av kulturell öppenhet uppvisas generellt en 

större grad av konsumentetnocentrism jämfört med graden av kulturell öppenhet. 

2.3.3 Konservatism 
Konservativa individer tenderar uppvisa en tendens att vårda traditioner och sociala institutioner 

som har överlevt tidens tand och som motvilligt tar till sig förändringar i sin tillvaro (Shimp & 

Sharma, 1987, s 28). Författarna fortsätter att klargöra att extrem konservatism kan ha karaktärsdrag 

som till exempel religiös fundamentalism, krav på strikta regler och straff samt att de föredrar 

konventionella ting. Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway (2003, s. 342) poängterar även att 

konservatism är motviljan till förändring inom den sociala, ekonomiska, legala, religiösa, politiska 

eller kulturella ordningen.  

Forskning har visat att det finns ett omvänt förhållande i jämförelsen mellan konservatism och 

attityd gentemot utländska produkter då konservativa individer tenderar att utvärdera utländska 

importer negativt och inhemska produkter positivt (Sharma et al., 1995, s. 28). Javalgi et al. (2005 s. 
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331) menar på att de borde erhålla en stark grad av konservatism i sin studie innan de har fått in 

resultatet då den franska befolkningen är starkt troende katoliker, de antyder således att katoliker 

uppvisar en större grad av konservatism än icke troende. I deras resultat erhåller de en tydlig positiv 

korrelation till konsumentetnocentrism vilket bekräftar deras tidigare hypotes. Även De Ruyter et 

al. (1998) fick i sin studie tydliga signifikanta korrelationer mellan konservatism och 

konsumentetnocentrism.  

2.3.4 Kollektivism  
Sharma et al. (1995, s. 28) nämner tre stycken egenskaper som kollektivistiska individer innefattar; 

- individer tenderar att underordna sina personliga mål till de målen som gruppen har 

- att individen själv ser sig som underordnad framför gruppen 

- gruppen fungerar som den primära källan för ens egen identitet 

Sharma et al. (1995, s. 29) förklarar vidare att kollektivistiska individer sannolikt uppvisar 

konsumentetnocentriska tendenser eftersom att de tenderar att beakta effekten av deras beteende på 

samhället, de känner även ansvar för andra än sig själv och är mer mottagliga för social påverkan 

som import har. Shankarmahesh (2006, s. 162) förklarar i sin forskning att kollektivistiska individer 

överväger sina handlingar utifrån hur större grupper eller samhällets normer ser ut. 

Invånare från olika länder uppvisar skillnader i hur pass kollektivistiska de är. Frankrike är mindre 

kollektivistiskt än Japan, däremot är Frankrike mer kollektivistiskt än USA. Ett mått på hur pass 

kollektivistiska fransoserna är demonstreras genom deras väl utbyggda statliga stödsystem. I 

Frankrike förväntar sig fransoserna att staten ska göra allt den kan för att hjälpa majoriteten av deras 

befolkning. (Javalgi et al., 2005, s. 332)  

Shankarmahesh (2006) sammanfattar i sin vetenskapliga artikel att alla studier som utförts till och 

med 2006 påvisat att det har funnits en signifikant positiv korrelation mellan kollektivism och 

konsumentetnocentrism.  

2.4 Grön protektionism 
Definitionen av grön protektionism lyder enligt Evenett & Whalley (2009, s. 3) ”the deliberate use 

of environmental policy initiatives to discriminate against foreign commercial interests, including 

subsidiaries of companies owned or headquartered abroad”. Evenett & Whalley (2009, s. 3)  

förklarar vidare att vissa statliga miljömål har påverkats av viljan att skydda inhemska företag och 

arbetstagare från olika typer av utländsk konkurrens. De menar även att grön protektionism ofta inte 
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ses i det klara ljuset utan att det än inbäddat i dimma vilket gör att det blir svårt att se de riktiga 

motiven.  

Då det finns en svag teoretisk grund gällande grön protektionism är det med hjälp av artiklar som 

exemplen nedan har gjorts.  

För att kompensera den fallande privata sektorns efterfrågan har regeringar börjat genomföra 

finanspolitiska stimulanser där vikt har lagts på ”gröna” utgifter som enligt de offentliga utgifterna 

främjar de nationella miljöpolitiska målen. Ett exempel är ett amerikanskt stimulanspaket där staten 

genom lagstiftning tillägnar medel för avancerade batterier och energikomponenter, dock enbart för 

tillverkare i USA, vilket i sin tur leder till att utländska företag inte har access till de miljard-tals 

dollar som stimulanspaketet innehåller. Beslutsfattare måste ha i åtanke att instruera sina 

regeringsmän till att genomföra miljöarbetet så att utländska företag konkurrerar på samma villkor 

som inhemska företag för att främja fri handel. (Evenett & Whalley, 2009, s. 4,6)   

Ytterligare ett exempel på grön protektionism på nationell nivå är Norge som från och med den 

förste januari 2013 höjer tullavgiften på både ost och kött. Ett norskt företag som importerar ost för 

10 000 kronor måste nu betala 27 700 kronor i tullavgift. Den norska regeringen har även höjt 

tullavgiften på nöt- och lammkött som nu ligger på 429 procent. Atle Leikvoll som är Norges EU-

ambassadör menar på att Norge behöver dessa importregleringar för att möjliggöra en hållbar 

inhemsk produktion. (“Norge chockhöjer tullen på mat – konflikt med EU - Ekot,” 2012) 

Det är inte bara statliga beslut som kan påverka våra vanor när det kommer till att konsumera 

inhemska och närproducerade produkter. Konsumenternas inflytande kan vara betydande som 

följande exempel klargör. Livsmedelskedjan Coop i Skåne bestämde sig att för succesivt ersätta sitt 

sortiment av mjölk, fil och grädde från den lokala mejeriproducenten Skånemejerier till Sveriges 

största mejeriproducent Arla. Detta beslut vållade stora protester bland de skånska konsumenterna. 

Coop gav då efter för konsumenternas krav och säljer nu både mejeriprodukter från Skånemejerier 

och Arla. (“Öppning för Skånemejerier i mjölkkriget - hd.se,” 2009) 

Enligt diagrammen nedan kan visas en tydlig uppgående trend vad gäller både försäljning och 

produktion av ekologiska varor i Sverige. Detta påvisar att miljömedvetandet ökar. 



	  
	  

18	  

 

Figur 1. Produktion och försäljning av ekologiska varor i Sverige  

Källa: Sjöberg (2012)   

2.5 Demografiska faktorer 

2.5.1 Kön 
Enligt Sharma et al. (1995, s. 29) tyder tidigare forskning på att kvinnor är mer konservativa och 

mer patriotiska än män. Även den litterära sammanfattningen som är gjord av Shankarmahesh 

(2006) stödjer Sharma et al. (1995) påstående men hänvisar även till andra studier som inte kan 

påvisa med statistisk signifikans att det finns en skillnad på män och kvinnor. Shankarmahesh 

(2006) poängterar dock att majoriteten av den empiriska forskning som gjorts har hittat signifikanta 

resultat som tyder på att kvinnor är mer konsumentetnocentriska än män. Svarsgraden mellan män 

och kvinnor varierar dock mellan olika forskare. Altintas & Tokol, (2007), de Ruyter et al. (1998), 

Lumb & Kuperman (2012) och Sharma et al. (1995) har alla i sin forskning fått en högre svarsgrad 

från män än från kvinnor samtidigt som Huddleston, Good, & Stoel (2000), Good & Huddleston 

(1995) och Hult, Keillor, & Lafferty (1999) erhållet en större svarsgrad från kvinnor än män. 

2.5.2 Utbildning 
Konsumenter som har högre utbildning tenderar uppvisa en mindre grad av konsumentetnocentrism. 

Empiriska resultat pekar på att de är mindre konservativa, mindre patriotiska och har mindre etniska 

fördomar än individer med lägre utbildning (Javalgi et al., 2005, s. 330).  

Sharma et al. (1995 s. 29) förklarar att individer med högre utbildning oftast värdesätter 

importerade produkter högre än landets egenproducerade produkter. Den empiriska forskningen har 

påvisat att det finns en negativ korrelation mellan utbildning och konsumentetnocentrism (Javalgi et 
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al., 2005, s. 330). I Good & Huddlestons (1995, s. 37) studie pekar resultaten på att den ryska 

populationen med lägre utbildning påvisar en högre grad av konsumentetnocentrism, vilket även 

stödjer Sharma et al. (1995) teorier. Detta tyder alltså på att det under den forskning som gjorts 

finns en negativ relation mellan utbildning och konsumentetnocentrism.  

2.5.3 Ålder 
Sharma et al., 1995 (s. 29) skriver att äldre individer generellt uppvisar mer patriotiska tendenser. 

De förklarar vidare att tidigare forskning visar på att äldre individer som har deltagit i krig och 

ockupationer såsom individer från Japan, Frankrike och Tyskland tenderar att känna en större 

stolthet över sitt land än dem som inte varit i den situationen. Javalgi et al. (2005, s. 330) 

understryker vad Sharma et al. (1995) skriver samtidigt som de menar på att unga idag i högre grad 

exponeras av utländska influenser genom deras utbildning och media som genererar en lägre grad 

av konsumentetnocentrism. Dock menar Shankarmahesh (2006, s. 164) att det finns empiriska 

studier som tyder på att det inte finns någon relation mellan konsumentetnocentrism och ålder men 

att majoriteten av den forskning som utförts påvisar att det finns en relation mellan dem. 

Shankarmahesh (2006) fortsätter även med att antyda att en faktor bakom att unga uppvisar en lägre 

grad av konsumentetnocentrism är den ökade kosmopolitismen bland unga individer.   

2.5.4 Inkomst 
Studier som gjorts i COO-syfte har dragit slutsatsen att höginkomsttagare tenderar att värdesätta 

utländska produkter högre än inhemska produkter. Rent generellt ökar individens grad av 

utlandsresande när individens inkomst ökar vilket ger en möjlighet att få prova nya produkter. Detta 

leder till en högre grad av ett kosmopolitiskt synsätt och en större grad av kulturell öppenhet 

(Sharma et al., 1995, s. 29). Dessa påstående stöds av Javalgi et al. (2005, s. 330) och forskarna 

tillägger även att individer med hög inkomst har benägenhet att vara mindre konservativa. Då 

individer med högre inkomst har benägenhet att vara mindre konservativa och mer kulturellt öppna 

tyder detta på att det finns en negativ korrelation mellan inkomst och konsumentetnocentrism. 

Javalgi et al. (2005, s. 337) som undersökte den franska populationen kunde finna en negativ 

korrelation men den var dock så pass liten att den inte kunde tas som signifikant. Däremot kunde 

Sharma et al. (1995, s. 33) som undersökte den koreanska populationen hitta en signifikant negativ 

relation mellan inkomst och konsumentetnocentrism. Dock har Shankarmaheshs (2006, s. 165) 

forskning visat en positiv relation mellan inkomst och konsumentetnocentrism.   
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3.0 Metod 
I metod-avsnittet ämnar vi ge förklaring till hur studien har utförts. Här kommer 

undersökningsdesign, urval och val av mätningsskala att behandlas. Här finns även en beskrivning 

hur genomförandet har gått till väga från början tills det att studien är färdig. 

3.1 Val av metod 

3.1.1 Undersökningsdesign 
Då tanken är att undersöka hur stor grad av konsumentetnocentrism som den svenska konsumenten 

uppvisar, faller vårt val naturligt till en tvärsnittsdesign då den metoden ofta likställs med enkäter 

och strukturerade intervjuer (Bryman, Bell, & Nilsson, 2005, s. 65). Bryman et al. (2005, s. 65) 

förklarar vidare att syftet med tvärsnittsdesign är att komma fram till en uppsättning kvantitativ data 

med koppling till en eller flera variabler som sedan ska granskas för att försöka upptäcka mönster 

och samband. Då majoriteten av tidigare forskning för att mäta konsumentetnocentrism har 

genomförts med hjälp av enkäter ser vi ingen anledning att bryta detta mönster (Javalgi et al., 

2005)(Sharma et al., 1995)(Huddleston, Good, & Stoel, 2001). Det finns dock undantag som 

exempelvis Kucukemiroglu (1999), som har använt både enkäter och strukturerade intervjuer. I 

undersökningsdesignen har vi valt att bara fokusera på enkäter då majoriteten av forskarna inom 

fältet gjort samma val samt för att vi tror att svarsgraden blir högre. 

3.1.2 Urval 
Då förhoppningarna är att kunna generalisera slutsatserna av insamlad data på hela den svenska 

populationen så föll valet på ett sannolikhetsurval. Enligt Bryman et al. (2005, s. 121) utgör ett 

sannolikhetsurval en viktig teknik i tvärsnittsdesign då med ett slumpmässigt urval som erhålls av 

stickprovet, för att sedan dra slutsatser och generalisera den på hela populationen. Tidigare 

forskning som tillexempel Bi et al. (2012) har med 447 respondenter generaliserat sina resultat till 

hela den kinesiska befolkningen, vilket gör att även vårt resultat bör kunna generalisera till den 

svenska befolkningen. Urvalet kommer bestå av att var femte person som går förbi på en allmän 

plats blir tillfrågad om de skulle vilja vara med på en undersökning. Ett slumpmässigt urval 

utformas och bortfallen blir de som väljer att inte delta i undersökningen. Vi avser även att gå ett 

steg längre än sannolikhetsurvalet och använda oss av ett systematiskt slumpmässigt urval. 

”A random sample – for example, taking a random start within the first x cases and then selecting 

every xth cast from a list that contains every case filed. The number x is a function of the desired 
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sample size. This procedure approximates randomness because there is no selection of which 

particular case will fall into the sample.”(Sullivan, 1994, s. 1297). 

Precis som Sullivan (1994) förklarar börja vårt urval slumpmässigt och sedan tillfrågas var femte 

person. Bryman et al. (2005, s. 121) varnar för problemet som uppstår när forskare generaliserar 

sina data till en population är storleken på urvalet. Urvalet får inte bli för litet då det inte blir 

representativt för populationen. Bryman, Carle, & Nilsson (1997, s. 48) menar på att det är väldigt 

sällan som surveyforskare försöker använda hela befolkningen som population utan istället väljer 

lokala eller regionala populationer. Detta beror på grund av ”bekvämlighetskriterier” och då vårt 

avseende inte är att resa land och rike runt för att få ett nationellt urval blir detta ett problem då vi 

avser att generalisera resultatet till hela den svenska befolkningen. Detta problem bör lösas genom 

att vara aktiva och få människor på resande fot att svara på enkäten. Att stå och samla in empirin på 

Gävles tågstation ger urvalet en större regional om inte nationell täckning. Då det är ett systematiskt 

slumpmässigt urval som använts blir det också lättare att generalisera. Sullivan (1994, s. 1296) 

förklarar att representativiteten tillåter oss att generalisera inom gränserna av bortfallet till hela 

populationen. Det har tidigare gjorts empiriska undersökningar som behandlar 

konsumentetnocentrism i Sverige; Hult, Keillor, & Lafferty (1999) hade 129 respondenter i sin 

undersökning. Med hänsyn till detta är förhoppningen att samla in cirka 120 enkäter.      

För att analysera data från vårt urval kommer vi göra en faktoranalys för att få reda på om det finns 

några tendenser att våra grupper av variabler har något samband med varandra (Bryman et al., 2005, 

s. 589). Även en korrelationsanalys kommer att göras där korrelationerna mellan undervariablerna 

och CETSCALE mäts. Valet av dessa två analysinstrument gjordes då tidigare forskare som Sharma 

et al. (1995), Javalgi et al. (2005) och de Ruyter et al. (1998) har använt sig av dessa. 

3.1.3 Val av skalor  
De demografiska faktorerna inkomst och utbildning kan mätas på många olika sätt. Då majoriteten 

av forskningen inom området är gjort utanför Sveriges gränser behövde andra skalor som 

representerade just Sverige hittas. Vår disposition av utbildningsskalan ser ut som följande; 

- Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år 

- Förgymnasial utbildning, minst 9 år 

- Gymnasial utbildning, högst 2 år 

- Gymnasial utbildning, 3 år 

- Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år 
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- Eftergymnasial utbildning, 3 år eller längre 

- Forskarutbildning 

Denna skala anser vara representativ för Sverige då SCB (Statistiska Central Byrån) använder sig av 

just denna skala när de i sin tur mäter för att generalisera till hela Svenska befolkningen. 

(“Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå 2011 - Statistiska centralbyrån,” 2012) 

Då skalorna måste anpassas till svenska förhållanden valde vi att ta medelinkomsten i Sverige som 

vid år 2009 var 29 6000 SEK (“Statistikskolan: Villande jämförelser - Statistiska centralbyrån,” 

2012). Med denna information föll valet att skapa vår egen sju gradig skala likt den skala för 

utbildning ovan. Då förhoppningen är att enkät ska vara lättförståelig har vi valt att reducera ner till 

inkomst per månad för att inte respondenten ska behöva addera sin inkomst för hela året. 

De socialpsykologiska variablerna och CETSCALE avser vi mäta med VAS (Visual Analog Scale). 

VAS är en 10 cm lång linje där respondenten sätter ett kryss där han/hon anser sig passa in. Längst 

åt vänster på linjen återfinns ”Håller inte med” och längst till höger återfinns ”Håller med”. 

Respondenten gör ett ställningstagande beroende på var krysset sätts på linjen. Enligt Lingjærde & 

Regine Føreland (1998, s. 388) är fördelarna med VAS att den är lätt att förstå och genomföra 

samtidigt som den inte är tidskrävande. Författarna menar även på att VAS har haft en hög validitet 

i tidigare studier. Detta val är tvärt emot den forskning som gjorts tidigare då tidigare forskning 

inom konsumentetnocentrism enhälligt applicerat likert skalan. Då vår magnitud av mätningen är 

limiterad och inte lika extensiv som tidigare forskning då förhoppningen är att det ska gå snabbt att 

fylla i enkäten för att få en större svarsgrad. Davey, Barratt, Butow, & Deeks (2007, s. 359) menar 

på att VAS är att föredra om utrymmet i enkäten är begränsat.  

3.1.4 Val av påverkande variabler  
Efter att ha läst in oss på ämnet förstod vi att forskare inom området har testat och använt sig av en 

rad olika påverkande variabler. Nedan presenteras några exempel på de variabler som har 

förekommit. Dessa faktorer är hämtade från bl.a. (Balabanis et al., 2001; de Ruyter et al., 1998; 

Huddleston et al., 2000, 2001; Javalgi et al., 2005; Kucukemiroglu, 1999; Shankarmahesh, 2006; 

Sharma et al., 1995). Bilden nedan visar vilka variabler som författarna har använt sig av. 
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Figur 2. Vanligt använda faktorer i konsumentetnocentristisk forskning. 

 

Då ingen tidigare forskare har använt sig av alla tillgängliga variabler föll valet på att reducera ner 

dem då det bli mer hanterbart för oss. Vi har även valt att lägga till en variabel för att undersöka om 

den kan ha någon förklaringsgrad till konsumentetnocentrism. Variabeln vi lagt till är grön 

protektionism då den inte förekommit i någon tidigare forskning inom konsumentetnocentrism. 

Förhoppningen är att grön protektionism ska bli vårt bidrag till forskningen på området. Bilden 

nedan visar de påverkande variablerna som valts ut samt de variabler som vi valde att stryka. 
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Figur 3. En reviderad modell av figur 2 som visar vilka faktorer vi valt att använda. 

 

3.2 Kunskapsteoretisk inriktning 
Det finns olika perspektiv på synsättet vad gäller kunskap. Ett perspektiv är vetenskapsteoretiska 

frågeställningar, epistemologi, som behandlar vad det är som kan ses som godtagbar kunskap och 

hur denna går att mäta. Bryman, Bell, & Nilsson (2005, s. 27) beskriver att det framförallt är två 

faktorer som är viktiga att belysa inom det vetenskapsteoretiska ämnet; positivism och hermeneutik. 

Även realism går att koppla samman med dessa.  Det finns även teorier som kallas för ontologiska 

frågeställningar. Bryman, Bell, & Nilsson, (2005, s. 33) beskriver dessa frågeställnigar följande:” 

Frågor som rör ontologi (vad som finns) handlar om de sociala eniteternas art eller natur”. Här är 

det objektivism och konstruktionism som står i fokus och dessa kan beskrivas med orden 

organisation och kultur (Bryman et al., 2005, s. 27). Nedan förklaras de synsätt inom epistemologi 

och ontologi som är relevant för arbetet och således kommer dess motsättningar inte att beskriva.  
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I positivismen, som är den relevanta faktorn för vår del när det kommer till vetenskapliga 

frågeställningar, beskriver Bryman et al., (2005, s. 27) att detta synsätt ämnar skilja på teori och 

forskning. Positivismen har sin grund i logiska resonemang och det viktiga är att utifrån insamling 

av data få fram relevanta fakta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 221 ). Bryman et al., (2005, 

s. 27) belyser att det är forskningen som har en roll att samla in material som sedan provas mot 

teorin. De teorier som inte kan undersökas och observeras är inte heller korrekt vetenskapliga. 

Något som har en samhörighet med positivism är realism (Bryman et al., 2005, s. 28). Både 

positivism och realism anser att det ska användas samma insamlingssätt och analys när det kommer 

till att framställa sina data. Bryman et al., (2005, s. 28) beskriver att det finns två olika varianter av 

realism; empirisk realism och kritisk realism. Den empiriska realismen har sin grund i att det finns 

metoder som gör att det blir lättare att förstå verkligheten och den kritiska realismen kan definieras 

genom att identifiera verksamhetens olika strukturer för att kunna förstå den sociala verkligheten. 

Skillnaden mellan positivism och realism är att realisterna anser att det finns ett eller flera sätt att 

tolka forskarna på, samtidigt som positivismen säger att deras tankar är en direkt avbild av hur 

verkligenheten ser ut (Bryman et al., 2005, s. 28). 

I de ontologiska frågeställningarna är det objektivism som kan relateras till vår forskning. Bryman 

et al. (2005, s. 33) beskriver objektivism som att det finns saker som är givna utanför det som vi kan 

påverka. En organisation har till exempel sina regler som alla bör följa, och om inte reglerna följs 

kan det leda till bestraffning eller avsked. Bryman et al. (2005, s. 33) fortsätter även att beskriva att 

det är samma sak inom en kultur, det finns värderingar som ligger till grund hos alla människor. 

Medborgare har regler och lagar som följs för att individen ska kunna fungera i samhället och dessa 

faktorer är utan vår påverkan.  

Vi ämnar undersöka faktorer som ligger under de vetenskapsteoretiska frågeställningarna samt 

under de ontologiska frågeställningarna och då är det positivism, realism och objektivism som berör 

oss. När det kommer till positivismen så stämmer denna teori bra överens med vår undersökning. 

Vår insamling av enkäter med redan framtagna frågor från en existerande teori gör att det logiska 

resonemanget stämmer in bra. En tolkning utav positivismen är att forskarens bild av ämnet alltid är 

den sanna. Här har kritisk realism en annan tanke som vi till en viss grad känner likhet med, 

nämligen att tolkningen av författaren till teorin kan ske på ett eller annat sätt. Även om vi håller 

med om vad positivismen står för anser vi inte att Shimp & Sharma (1987) sitter inne på den enda 

sanningen. Vad gäller de ontologiska frågeställningarna så är det objektivismen som är relevant för 

vår del. Det ämne som undersöks i det här arbetet har definitivt en påverkan av de kulturella 

värderingarna och för vår del hoppas bör detta kunna urskiljas i våra enkäter.  
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3.3 Faktoranalys 
I denna studie föll valet på att genomföra en faktoranalys med hjälp av det statistiska verktyget 

SPSS för att analysera data. En faktoranalys gör att möjligheten finns att låta SPSS statistiskt sätt 

kategorisera våra data i nya faktorer. Innan faktoranalys gjordes testkördes en statistisk körning för 

att få ut mått på reliabilitet på våra data. Detta mått kallas för Chronbach´s alpha (hädanefter CA), 

där ett CA värde på 0,792 erhölls, vilket påvisas av utdraget nedan.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,792 24 

 
Enligt Tavakol & Dennick (2011, s. 54) ska CA värdet ligga mellan 0.7 till 0.95 för att vara 

acceptabla, maxvärdet för CA är 1. Författarna fortsätter med att förklara att ett lågt CA värde kan 

bero på ett lågt antal frågor och heterogena variabler. CA mäter om ditt insamlade material är bra 

nog för att köra mer avancerade statistiska körningar. Då ett acceptabelt värde erhölls valde vi att gå 

vidare med mer avancerade statistiska körningar.  

Ur faktoranalysen erhölls ett Kaiser-Mayer-Olkin (hädanefter KMO) värde på 0,765. Pallant (2001, 

s. 153) förklarar att KMO värdet ska vara minst 0,6 för att få en så tillförlitlig faktoranalys som 

möjligt.   

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,765 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 857,489 

df 190 

Sig. ,000 

 

Genomförandet av en faktoranalys ger ett mått på Total Variance Explained där SPSS väljer ut 

faktorer samt hur stor del av dessa faktorers förklaringsgrad är av all data. SPSS fick själv finna hur 

många faktorer som var lämpliga och valde sex faktorer där dessa faktorer förklarar 67,3 procent av 

all data. Problematiken i detta steg är att hitta ett hanterbart antal faktorer men som fortfarande har 

en tillräckligt hög kumulativ förklaringsgrad. Sex faktorer är hanterbart samtidigt som en kumulativ 

förklaringsgrad på nästan 70 procent av resultatet är tillfredställande. 
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I Rotated Component Matrix, som återfinns på sida 43, sammanställer SPSS all data i en matris. 

Denna matris används sedan för att tolka och utläsa resultatet. På den vertikala axeln återfinns 

frågorna och på den horisontella axeln återfinns de faktorer som SPSS valt ut. Faktorerna är 

rangordnade i den horisontella axeln efter hur starkt bidragande faktorerna är för den totala 

förklaringsgraden. I varje cell i matrisen finns ett värde mellan -1 och 1 som påvisar hur mycket den 

frågan korrelerar med den specifika faktorn. Resultatet av faktoranalysen kommer att analyseras i 

analyskapitlet.  

3.4 Klusteranalys 
Vi har valt att efter vår faktoranalys även genomföra en klusteranalys. En klusteranalys använder 

sig av olika algoritmer och metoder för att gruppera in i vårt fall individer i respektive kategorier. 

Klusteranalysen används för att upptäcka strukturer i data utan att ge en förklaring eller tolkning till 

varför de finns till. (“How To Group Objects Into Similar Categories, Cluster Analysis,” 2012).  

Önskvärt vore att klusteranalysen blev jämt fördelat mellan kvinnor och män. Det var dock bara i 

klusteranalysen med sex kluster som det blev jämt fördelat mellan könen. Det blev alltså tre kluster 

med män och tre kluster med kvinnor. Det är viktigt att klustren är jämt fördelade för att de ska ge 

en så representativ bild som möjligt. För att förtydliga vilka de viktigaste värdena är återges dessa i 

analysen. Nedan återfinns spridningen av respondenterna och den visar en jämn spridning mellan 

klusterna. 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 

1 17,000 

2 14,000 

3 20,000 

4 18,000 

5 28,000 

6 15,000 

Valid 112,000 

Missing 11,000 

 

Det kan utläsa av ovan tabell att det finns elva saknade fall, detta är för att det var elva respondenter 

som inte valde att svara på en eller flera frågor i enkäten. SPSS tar då bort dem helt från 

klusteranalysen.   
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3.5  Genomförande 
För att kunna uppfylla det syfte som ämnas undersöka var det naturligt att första steget var att finna 

teori som är kopplat till konsumentetnocentrism och de undervariabler som är relevanta för detta 

arbete. Teorin söktes i Google Scholar vilket förde oss till vår moder artikel; Consumer 

Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE (Shimp & Sharma, 1987). Vi har 

således tagit en färdig teori och utifrån den översatt den frågeställning till vår empiri som ämnas 

undersöka. Detta kallas för deduktiv teori och är den vanligaste uppfattningen när förhållandet 

mellan teori och praktik ska presenteras (Bryman et al., 2005, s. 23). Enligt Bryman & Nilsson 

(2002, s. 260) finns det klara fördelar med att använda sig av frågor som redan existerar. Om 

forskaren som skapade frågorna redan har bedömt validiteten och reliabiliteten finns det redan 

information om frågornas kvalitet. Författarna fortsätter att belysa att ytterligare en fördel med 

redan skapade frågor är att arbetet kan jämföras med tidigare forskning och därmed se om det skett 

några förändringar, skillnader eller likheter. 

Utifrån den teori som hittades så föll valet på att använda oss av enkäter. Enligt Bryman & Nilsson, 

(2002, s. 229) finns det både för – och nackdelar med att använda sig av enkäter framför 

strukturerade intervjuer. Fördelarna är att enkäter är snabbare att administrera, respondenten kan 

bara tolka frågorna på sitt eget vis och respondenten kan välja att vara anonym. Nackdelarna är att 

personen som intervjuar inte kan ställa följdfrågor, ett större bortfall kan inträffa och att det finns en 

risk att inte all information erhålls. Då förhoppningen är att få en svarsgrad på ca 120 respondenter 

anser vi enkäter är det ultimata valet. Bortfallet kan bli större med enkäter, men samtidigt är det en 

risk som får tas i beaktning. 

För att kunna iordningställa en enkät till de svarande så reducerades den ursprungliga frågetabell 

som har tagits fram via teorin ned då denna var för omfattande. (Se bilaga 1 och 2). Vår 

huvudsakliga skala är CETSCALE och det är en skala som ursprungligen innehåller 17 frågor. 

Eftersom CETSCALE är den skala som är härstammar utifrån Shimp & Sharma (1987) har vi valt 

att använda oss av störst andel frågor ifrån just den. Bi et al. (2012) valde att använda sig av 10 

frågor i deras undersökning om konsumentetnocentrism. Förhoppningen är att hålla antalet frågor 

lågt för att få en så hög svarsgrad som möjligt och därför valde vi att använda samma frågor 

kopplade till CETSCALE som Bi et al. (2012) använt sig av. När det kommer till patriotism, 

kollektivism, konservatism, kulturell öppenhet och grön protektionism förr valet på att enbart ta 2 

frågor från varje ämne. Då enkäten även kommer innefatta kön, ålder, inkomst och utbildning blir 
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det totalt 24 frågor. Då samtliga artiklar har varit på engelska har alla frågor översatts till svenska 

för att respondenterna inte skulle ha något problem med att förstå frågeformuleringen.  

Som tidigare nämnt så är förhoppningen att relatera till hela den svenska befolkning och det tog vi i 

beaktning i valet av plats för insamling av empiri. Gävles tågstation är ett ställe där människor från 

olika orter dagligen befinner sig och därför är det ett bra alternativ. Vi ämnade använda metoden 

slumpmässigt sannolikhetsurval urval vilket vi också gjorde. Totalt befann vi oss på Gävles 

tågstation i sex dagar och frågade var femte person som gick förbi, på förmiddagen i tre dagar och 

på eftermiddagen i tre dagar. Under dessa sex dagar samlade var det totalt 123 enkäter som 

samlades in. Det totala bortfallet var 48 stycket vilket gör att totalt 171 personer tillfrågades. Den 

totala svarsgraden blev 71,9%.  Svarsgraden på enkäterna är mer än tillfredställande. Dock har 

några personer reagerat över frågorna. Ett konstaterande är att vissa människor blir provocerade av 

frågor huruvida respondenten är stolt över att vara svensk och om de tycker att personer borde 

arbeta hårdare istället för att försöka få pengar ifrån staten. En handfull respondenter ansåg att 

enkäten var alldeles för rasistisk för att svara på samtidigt som andra skrev kommentarer i enkäten 

som vi såg först efteråt. Dock anser vi att de flesta människor som tillfrågades var trevliga och 

hjälpsamma.  

Efter insamlingen av enkäterna var det dags för en sammanställning. Tanken var att använda oss av 

datorprogrammet SPSS. Dock besitter ingen av oss någon djupare kunskap vad gäller SPSS vilket 

gjorde att vi tog hjälp av vår handledare, Jonas Kågström, för att få ett så pålitligt resultat som 

möjligt. Med hjälp av SPSS framställdes en korrelationsanalys, faktoranalys och en klusteranalys. 

Tidigare forskningen har använt sig av både korrelationsanalysen och faktoranalysen och därför har 

vi valt att gå på samma linje (Sharma et al., 1995, s. 32). Vad gäller klusteranalysen är det intressant 

att ta med den då den till skillnad från faktoranalysen visar en analys av individerna istället för en 

ren analys av våra data. 
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4.0 Empiri 
Under empirikapitlet visas resultatet från enkätundersökning. Frågorna är dels tagna från 

CETSCALE och dels är det frågor som tillhör de undervariabler som ämnas mäta. . Tanken med 

detta kapitel är att visa resultatet samt beskriva vad varje fråga under CETSCALE har för 

korrelation med undervariablerna.  

4.1 Resultat  
Genom det resultat som har fåtts fram av de 123 ifyllda enkäterna ämnar vi visa resultatet samt 

vilken korrelation CETSCALE har med dess undervariabler. Resultaten visas visuellt tillsammans 

med en kort beskrivning av vad diagrammen innebär. Även varje medelvärde (mean) kommer att 

nämnas. Då CETSCALE är grunden för våra frågor, så kommer endast korrelationerna ifrån de tio 

CETSCALE-frågorna att beskrivas. Då frågorna inte var i ordning kommer vi inte använda oss av 1 

till 10 utan frågan kommer namnges med dess riktiga siffra. Det görs heller ingen jämförelse mellan 

frågorna från CETSCALE då dessa naturligt redan visar en hög korrelation, utan det är enbart en 

jämförelse mellan CETSCALE och undervariablerna. Vad gäller de demografiska variablerna samt 

undervariablerna konservatism, kulturell öppenhet, patriotism, kollektivism och grön protektionism 

kommer dessa att beskrivas mer ingående i analyskapitlet. Samtliga frågor återfinns i den bifogade 

enkäten under bilaga 3. 

En omgjord variant Cohens tabell enligt nedan kommer att användas för att ge läsaren så tydliga 

resultat som möjligt. (“Effect size”, 2012) 

Signifikanta resultat enligt SPSS:      

0 till 0.3 – Svag, låg korrelation 

0.3 till 0.5 – Medel korrelation 

0.5 till 1.0 – Stark, hög korrelation  

Då en skala med 100 steg har använts så representerar 0 att respondenten inte håller med alls och 

100 att de håller med till fullo.  
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4.1.1 Konsumentetnocentrism 

Fråga 1 
Jag tycker att enbart de produkter som inte finns naturligt i Sverige borde få importeras 

Det som kan utläsas utifrån diagrammet är 

ett medelvärde på ca 39. En tydlig tendens är 

att de flesta som har tillfrågats inte håller 

med om att det bara borde importeras 

produkter som inte finns naturligt i Sverige. 

Utifrån den korrelations-analys som har 

gjorts kan det konstateras att ett resultat med 

tre olika beroende faktorer har framkommit. 

Det kan även noteras en låg positivt 

korrelation med en av våra frågor under grön 

protektionism och en låg negativt korrelation med variabeln utbildning. Ett tredje samband var att 

denna fråga har en medelstort positivt korrelation med en av frågorna under konservatism. 

Korrelationerna kan exemplifieras med att påstå att de som har lägre utbildning till viss del svarat 

högre på denna fråga och de som föredrar att köpa ekologisk mat även tycker att de produkter som 

inte finns naturligt i Sverige borde importeras. Det kan även konstateras att de som har svarat högt 

på denna fråga har en relativt hög grad av konservatism.  

Fråga 2 
Jag tycker att man borde köpa produkter producerade i Sverige istället för att låta andra länder bli 

rika pga. vår konsumtion 

Utifrån det här diagrammet framkom ett 

medelvärde på ca 49. Det finns ett jämt 

fördelat resultat vad gäller extrem punkterna 

håller inte med alls och håller med till fullo. 

Utifrån fråga två fanns totalt fyra 

signifikanta korrelationer. Det fanns låga 

positiva korrelationer i både en av frågorna 

under konservatismen och en fråga under 

grön protektionism. Det fanns även en låg 

negativ korrelation mellan fråga två och 
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utbildning samt en fråga under kulturell öppenhet. Ett konstaterande är att det är signifikant att det 

finns en högre grad av konservatism och grön protektionism för att ha svarat högt på denna fråga. 

Respondenterna har även en lägre utbildning samt en låg grad av kulturell öppenhet om de till hög 

grad anser att man borde köpa produkter i Sverige istället för att låta andra bli rika på grund av vår 

konsumtion. 

 

Fråga 5 
Jag tycker att en riktig svensk alltid borde köpa svensktillverkade produkter 

 
Under fråga fem finns ett medelvärde på ca 

27. Det är en klar fördelning över att det 

största antal svaranden inte håller med om att 

en riktigt svensk alltid köper svenska 

produkter. När det kommer till 

korrelationsanalysen under den femte frågan 

var det enbart låga positiva korrelationer som 

var framträdande. Båda frågorna under 

konservatism samt en fråga under grön 

protektionism har en låg korrelation med 

fråga nummer fem. Fråga fem kan exemplifiera genom att de som anser att en riktig svensk alltid 

borde köpa svensktillverkade produkter har en hög grad av konservatism och grön protektionism.  
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Fråga 6 
Jag köper alltid svenska produkter i första hand 

Utifrån diagrammet under fråga sex 

framgick ett medelvärde på ca 39. 

Fördelningen över diagrammet var relativt 

jämt men det går att konstatera att merparten 

inte köper svenska produkter i första hand. 

Ett flertal korrelationer var framträdande. 

Det fanns låga positiva korrelationer mellan 

kön och ålder. Det kunde även noteras 

medelstora positiva korrelationer mellan 

fråga sex och en utav frågorna från 

konservatismen samt höga positiva korrelationer med båda frågorna från grön protektionism. Det är 

alltså kvinnor och låg ålder som är signifikant under en hög svarfrekvent på fråga sex. Köper 

respondenterna alltid svenska produkter i första hand har de även en relativt hög grad av 

konservatism och hög grad av grön protektionism.  

 

Fråga 9 
Jag tycker att svenskar inte borde köpa utländska produkter för det skadar svenska företag vilket 

leder till högre arbetslöshet 

Diagrammet under fråga nio visade ett 

medelvärde på ca 28. Det är extrempunkten 

”håller inte med alls” som är framträdande 

och således tycker de flesta respondenter 

inte att utländska köp skadar svenska 

företag. Vad gäller korrelationerna för denna 

fråga fanns det två låga positiva 

korrelationer; en av frågorna under 

konservatism och en av frågorna under grön 

protektionism. Det fanns även två låga 

negativa korrelationer; faktorn utbildning och en av våra frågor under kulturell öppenhet. Det kan 

således konstateras att de som tycker att svenska inte borde köpa utländska produkter har en hög 
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grad av konservatism och av grön protektionism samtidigt som de har en lägre grad av utbildning 

och en lägre grad av kulturell öppenhet. 

 

Fråga 10 
Jag tycker att svenska konsumenter som köper utländska produkter är ansvariga för att svenskar 

blir utan arbete 

Utifrån detta diagram framgick ett 

medelvärde på 21. De flesta som svarade på 

enkäten motsätter sig till att de som inte 

köper svenska produkter ansvarar för att 

svenskar blir arbetslösa. Vad gäller 

korrelationerna i fråga tio så fanns det ett 

flertal samband. Det var låga positiva 

korrelationer med båda frågorna under 

kollektivism samt med av frågorna under 

konservatism. Det fanns även ett flertal låga 

negativa korrelationer med utbildning, ålder, inkomst samt en av frågorna under kulturell öppenhet. 

Ett konstaterande är att de har svarat högt på fråga tio har en viss grad av konservatism och 

kollektivism. De som har svarat högt har även en lägre utbildning, ålder och inkomst samt en lägre 

grad av kulturell öppenhet. 
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Fråga 11 
Jag tycker inte att det är acceptabelt att köpa produkter från utlandet 

Under fråga elva fanns ett medelvärde på 15. 

Merparten tycker att det är acceptabelt att 

köpa produkter från andra länder. Under 

fråga elva påvisade sig även låga positiva 

korrelationer med en av frågorna under 

konservatism samt en av frågorna under 

kollektivism. Det fanns även en låg negativ 

korrelation med utbildning. Således har de 

som inte tycker det är acceptabel att köpa 

produkter ifrån utlandet en lägre utbildning 

samt en högre grad av konservatism och kollektivism. 

 

Fråga 13 
Det kanske kostar mer, men i det långa loppet föredrar jag Svenska produkter 

Under fråga tretton finns ett medelvärde på ca 

52. Det kan utläsas från diagrammet att 

svaren från respondenterna är jämt fördelat. 

När det kommer till korrelationerna med 

denna fråga och övriga faktorer fanns det låga 

positiva korrelationer med en fråga under 

konservatism, en fråga under patriotism samt 

kön. Det kunde även utläsas en medelstor 

positiv korrelation med båda frågorna under 

grön protektionism. Exempelvis har de som 

föredrar svenska produkter, även om det kostar mer, en högre grad av konservatism, patriotism och 

grön protektionism. Det kan även konstateras att det är kvinnor som till högre grad har svarat högt 

på fråga tretton. 
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Fråga 16 
Jag tycker köp av utländska produkter är osvenskt 

Under fråga sexton kan det utläsas ett 

medelvärde på ca 18. Utifrån diagrammet 

kan det utläsas att merparten av 

respondenterna som svarade på enkäten inte 

håller med om att utländska köp är osvenskt. 

Under fråga sexton visade sig även tre låga 

positiva korrelationer; en fråga under 

patriotism, en fråga under grön 

protektionism samt en fråga under 

konservatism. Det fanns även en låg negativ 

korrelation med en av frågorna under kulturell öppenhet. Alltså har de som anser att köp av 

utländska produkter är osvenskt en högre grad av patriotism, grön protektionism och konservatism. 

De har även en låg grad av kulturell öppenhet. 

 

Fråga 18 
Jag tycker att Sverige bara borde importera produkter från utlandet som vi själva inte kan 

producera 

I sista frågan kan ett medelvärde på ca 44 

utläsas. Det kan konstateras att det är 

extrempunkterna håller inte med alls och 

håller med till fullo som är tydligast. Totalt 

kunde fyra signifikanta korrelationer utläsas. 

Det fanns låga positiva korrelationer med en 

av frågorna från kollektivism samt båda 

frågorna under grön protektionism. Även 

inkomst hade en låg negativ korrelation med 

fråga arton. Således har de som har svarat 

högt på fråga arton en högre grad av kollektivism och grön protektionism samtidigt som de har en 

lägre inkomst. 
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5.0 Analys 
I analyskapitlet avser vi att analysera våra data med tre utvalda analysmetoder; korrelation-, 

faktor- och en klusteranalys. Dessa förklaras för att ge en tydligare bild av resultatet. 

5.1 Korrelationsanalys 
Kön 

I den demografiska variabeln kön kunde enbart två signifikant positiva korrelationer med de 

konsumentetnocentristiska frågorna konstateras. Dessa korrelationer menar på att det i viss 

utsträckning är kvinnor som är mer benägna att ha en högre grad av konsumentetnocentrism än 

män. Det resultat som framgick under variabeln kön pekar i samma riktning som tidigare forskning 

såsom Shankarmahesh (2006) och Sharma et al. (1995). Då enbart två signifikanta korrelationer var 

framträdande är det är svårt att dra generella slutsatser kring om detta påstående kan appliceras på 

den svenska befolkningen.  

Utbildning 

I korrelationsanalysen kunde det utläsas fem stycken signifikant negativa korrelationer mellan 

utbildning och konsumentetnocentrism. Detta menas med andra ord att om individer har lägre 

utbildning tenderar de att visa en högre grad av konsumentetnocentrism, eller tvärt om. Resultatet 

som erhölls är i linje med bland annat Good & Huddleston (1995), Javalgi et al., (2005) och Sharma 

et als (1995) forskning. Då det fanns fem av tio möjliga signifikant negativa korrelationer menar vi 

på att detta resultat kan generaliseras till vår population (Sverige). 

Ålder 

Under variabeln ålder framgick det två signifikanta korrelationer med de konsumentetnocentriska 

frågorna, en positiv och en negativ sådan. Shankarmahesh (2006) menar att majoriteten av 

forskning som gjorts har funnit en tydlig signifikant negativ korrelation mellan ålder och 

konsumentetnocentrism. Han beskriver även att det finns studier som inte har kunnat fastställa en 

signifikant korrelation. Vi är alltså inte de enda som inte kunnat fastställa något klar signifikant 

korrelation mellan ålder och konsumentetnocentrism. 
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Inkomst 

I korrelationsanalysen fanns det enbart två signifikanta negativa korrelationer mellan inkomst och 

de tio frågorna som mäter konsumentetnocentrism. Således finns det ett samband mellan att 

individer med lägre inkomst tenderar att svara högre på frågan att köp av utländska produkter gör 

att svenskar blir arbetslösa. En förklaring till detta kan vara att de svarande kan ha mist sitt arbete 

på grund av utländsk konkurrens och därmed fått en minskad inkomst. I forskning gjord av Javalgi 

et al. (2005) och Sharma et al. (1995) fann de en signifikant negativ korrelation. Vårt fynd av enbart 

två signifikanta negativa korrelationer anser vi inte är tillräckligt för att kunna göra säkra 

påståenden om att det förekommer en säker korrelation mellan inkomst och 

konsumentetnocentrism.  

Patriotism 

Korrelationsanalysen gav oss två signifikant positiva korrelationer mellan patriotism och 

konsumentetnocentrism. En av korrelationerna var mellan patriotism och frågan som avser att köp 

av utländska produkter är osvenskt. Vi finner det naturligt att frågorna uppvisar en korrelation då 

den svenska identiteten är viktigt för patriotiska individer samtidigt som de värnar om Sverige. 

Även tidigare forskning har funnit detta samband. Både Balabanis et al. (2001) och Sharma et al. 

(1995) har kunnat påvisa en positiv korrelation mellan variablerna.  

Kulturell öppenhet  

Gällande kulturell öppenhet och konsumentetnocentrism fanns det tre signifikant negativa 

korrelationer. Frågorna som var signifikanta här var att köpa av utländska produkter är osvenskt 

samt att det leder till att svenskar blir utan arbete. I majoriteten av forskningen som använt kulturell 

öppenhet som en variabel har det hittats ett negativt samband. Forskare såsom De Ruyter et al. 

(1998) fick de högsta utslagen i korrelationsanalysen mellan just kulturell öppenhet och 

konsumentetnocentrism. Detta skiljer sig dock mot våra resultat där det endast erhölls få 

signifikanta korrelationer.  

Konservatism 

Variabeln konservatism har en stor grad av signifikant positiv korrelation då hela åtta signifikanta 

korrelationer kunde utläsa. Våra resultat går i linje med vad tidigare forskning kommit fram till (De 

Ruyter et al., 1998; Sharma et al., 1995). Att en sådan tydlig korrelation är framträdande leder till 
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att vi kan göra antaganden om att konservatism har en stor påverkan på graden av uppvisad 

konsumentetnocentrism.  

Kollektivism 

I korrelationsanalysen fanns det fyra signifikanta positiva korrelationer mellan kollektivism och 

konsumentetnocentrism. Två av dessa var frågorna att det inte är acceptabelt att köpa produkter från 

utlandet samt att Sverige enbart borde importera de produkter som vi inte själva kan producera. I 

Shankarmahesh (2006) artikel menar författarna att alla studier som gjorts fram till 2006 har funnit 

en positiv korrelation mellan kollektivism och konsumentetnocentrism. Vårt resultat stödjer tidigare 

forskning då det fanns positiva samband mellan de båda variablerna.  

Grön protektionism  

För variabeln grön protektionism, som vi själva konstruerat frågorna för, fanns det överraskande 

hela elva signifikant positiva korrelationer och flera av dessa över 0,5. Några exempel på frågor de 

korrelerade med var att köp att utländska varor är osvenskt, att man alltid bör köpa svenska 

produkter i första hand samt att en riktig svensk alltid borde köpa svensktillverkade produkter. Då 

det inte finns någon teori att matcha resultatet mot får vi själva resonera vad detta resultat säger oss. 

Utifrån resultat kan det konstateras att denna variabel har väldigt stor påverkan på 

konsumentetnocentrism, vilket är väldigt intressant i sig. Att konsumenter i Sverige ligger i 

framkant i miljöfrågor och ansvar kan ha något med detta att göra. Effekterna av grön protektionism 

kommer att diskuteras i slutsatsen.  
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5.2 Faktoranalys 
Med hjälp av faktoranalysen har SPSS reducerat ner enkätens 24 frågor till 6 enskilda faktorer. 

Syftet med detta kapitel är att redogöra och analysera varje komponent för sig. Även anknytningar 

till tidigare forskning kommer att göras för att förankra resultatet till teorin. På nästföljande sida 

finns ett redigerat urklipp från SPSS av faktoranalysen för att ge läsaren en överblick. I urklippet 

står de olika faktorerna (komponenterna) vägrätt i toppen av matrisen. I matrisen visas en 

förkortning på variablerna efter varje fråga och nedan följer en förklaring till dessa. De visas 

visuellt med färg för att lättare se vilken komponent variablerna faller under och nedan står 

tillhörande färg i parentesen efter varje variabel.  

KE = Konsumentetnocentrism (Röd) 

GP = Grön protektionism (Grön) 

KÖ = Kulturell öppenhet (Ljus grön) 

PAT = Patriotism (Gul) 

KON = Konservatism (Lila) 

KOL = Kollektivism (Blå) 
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Figur 4. Faktoranalys 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

Fråga 11 KE. Inte acceptabelt att 

köpa utlänskt 
,814      

Fråga 10 KE. Ansvarar för 

arbetslöshet vid köp av utlänska 

varor 

,799  ,245    

Fråga 5 KE. Alltid köpa Svenska 

produkter 
,706  ,229    

Fråga 9 KE. Utlänskt köp skadar 

Svenska företag 
,632  ,439    

Fråga 16 KE. Utlänskt köp är 

osvenskt 
,450 ,256   ,386  

Fråga 15 GP. Ekologisk mat i 

första hand 
 ,836     

Fråga 19 GP. Närproducerat i 

första hand 
 ,819     

Fråga 6 KE. Svenska produkter 

första hand 
,346 ,769     

Fråga 13 KE. Kostar mer men 

värt i längden 
,386 ,678     

Fråga 18 KE. Bara import som vi 

själva inte kan producera 
  ,833    

Fråga 1 KE. Ej naturliga 

produkter import 
,342  ,745    

Fråga 2 KE. Rika pga. vår 

konsumption 
,405  ,640 -,229   

Fråga 8 KÖ. Möta andra 

människor 
   ,846   

Fråga 14 KÖ. Öppen mot 

utlänska personer 
   ,837  -,216 

Fråga 12 PAT. Svenskhet viktigt 

för identitet 
    ,789  

Fråga 4 PAT. Stolt Svensk  -,253 ,260  ,680 -,286 

Fråga 20 KON. Arbeta hårdare 

istället för stöd av staten 
    ,653 ,431 

Fråga 17 KOL. Ta till sig 

föräldrars råd 
   -,248  ,703 

Fråga 7 KOL. Återgäld av tjänst    ,226  ,669 

Fråga 3 KON. Erotiskt material ,304 ,421    -,451 



	  
	  

42	  

Komponent 1 

Utifrån faktoranalysen kan det utläsas att den första komponent även är den tyngsta med fem 

stycken faktorer som totalt förklarar 26,2 procent av variansen i vårt resultat. Alla dessa fem 

faktorer kommer från CETSCALE, vilket gör att det är naturligt att de hamnar tillsammans. Dock 

behandlar samtliga dessa fem frågorna vad som anses om individer som inte väljer att konsumera 

svenska produkter. Det innebär att dessa frågor inte grundar sig i hur den enskilda individen själv 

agerar när det kommer till inköp av svenska produkter utan det är mer hur individen tänker kring 

hur andra faktiskt agerar. Detta är en intressant faktor då det naturliga borde vara att alla tio faktorer 

från CETSCALE borde vara tillsammans och inte bara dessa fem. En förklaring till detta kan vara 

att respondenterna anser att det är viktigare att andra agerar utifrån Sveriges bästa även om de själva 

inte gör det. För företagen är komponent ett en viktig faktor. Om individer lägger stor vikt vid hur 

andra agerar kring konsumtion av svenska produkter, så bör företag kunna trycka på hårdare i sin 

marknadsföring att alla har ett gemensamt ansvar när det kommer till Sveriges konsumtion och dess 

konsekvenser.  

För att återkoppla till teorin är Shimp & Sharmas (1987) CETSCALE en väl beprövad teori som i 

olika tester har varit verksamma i flera länder. Då det är även i vårt resultat finns tendens på att 

frågorna är starka tillsammans är det ytterligare ett bevis på att CETSCALE är trovärdig. Då vi 

endast valde ut tio av sjutton existerande frågor, kan det med hjälp av faktoranalysen konstateras att 

dessa fem frågor var väl utvalda då det faktiskt visade sig att de korrelerade högst med komponent 

ett. 

Komponent 2 

Komponent två förklarar 13,3 procent av variansen i vårt resultat. Vi finner det naturligt att frågan 

om konsumtion av svenska produkter faller under samma kategori som frågorna angående 

konsumtion av närodlade och ekologiska produkter. Då Sverige är ett relativt litet land som inte har 

kapacitet att producera mycket produkter kan det vara så att svenska produkter förknippas med 

livsmedel, vilket i sin tur kan leda till att dessa frågor komponeras ihop. Att frågan att det kostar 

mer i längden att konsumera svenska produkter faller under denna faktor anser vi tyder på att det är 

dyrare att konsumera svenskt livsmedel kontra att konsumera utländska livsmedel. Svenska företag 

kan skapa sig en fördel här när det kommer till livsmedel. Att inrikta sig mot en marknads som 

föredrar att handla svenska och närodlade produkter, även om det är dyrare, kan löna sig i längden. 
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Dessa frågor under komponent två behandlar individernas egen inställning till hur de själva kan 

agera för att gynna Sverige och dess marknad, där de svenska produkterna står i fokus. Detta är för 

vår del den mest intressanta komponenten då grön protektionism, vårt egna bidrag till forskningen, 

inte hamnar i en egen kategori i faktoranalysen utan de blandas med frågor från CETSCALE. 

Komponent 3 

Utifrån faktoranalysen kan det konstateras att de resterande tre faktorerna från CETSCALE har 

hamnat i komponent tre och dessa förklarar 8,3 procent av variansen i vårt resultat. Dessa tre frågor 

behandlar den faktorn som anser att Sverige bara borde importera de produkter som inte finns 

naturligt i Sverige och som vi själva inte kan producera. Dessa tre frågor behandlar en faktor som är 

utanför individens egen kontroll. Vad gäller Sveriges import och export är det för det mesta något 

som staten samt företagen styr och har hand om. Dessa tre frågor mynnar ut i det faktum att det 

ligger i Sveriges bästa intresse att svenska medborgare konsumerar de produkter som vi själva 

producerar, så att andra länder inte gör vinning utifrån att svenska medborgare endast konsumerar 

importerade produkter. 

Vad gäller kopplingar till teorin kan vi även här konstatera att det är intressant att se att ytterligare 

tre av frågorna från CETSCALE korrelerar under komponent tre. 

Komponent 4 

I komponent fyra korrelerar båda frågorna från kulturell öppenhet, vilket förklarar 8 procent av 

resultatet. Det är logiskt att dessa två frågor återfinns i kompentent fyra då båda frågorna är ämnade 

att mäta hur öppen den svenska befolkningen är för människor från andra kulturer. I Sharma, 

Shimp, & Shins (1995, s. 32) faktoranalys var variablerna kulturell öppenhet i en egen komponent, 

vilket stärker det faktum att även vi fick ett sådant resultat. 
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Komponent 5 

Komponent fem, som beskriver 6,3 procent av resultatet, innefattar två frågor ifrån patriotismen och 

en fråga ifrån konservatismen. Frågorna ämnade mäta hur stolt respondenten är att komma från 

Sverige, hur identiteten speglas av en svensk härkomst samt vad individen anser om personer som 

istället för att arbeta försöker få ut pengar ifrån staten. Att dessa tre frågor paras ihop kan bero på 

följande; när individer känner en stolthet för sitt land och anser att det är en viktig del av ens 

identitet, kan en motvillighet uppstå till de som vill utnyttja Sveriges goda vilja i form av att ge stöd 

och bidrag.  

Även Sharma et al., (1995, s. 32) har funnit samband i sin undersökning om att patriotism och 

konservatism hamnar under samma faktor. De hävdar att variablerna teoretiskt sett är olika men att 

de empiriskt inte kan separeras. Åter igen faller resultatet i linje med tidigare forskning vilket vi 

anser ger en ökad validitet till frågorna som har ställts samt de skalor som har använts. 

Komponent 6 

I komponent sex, som är den minst betydande i faktoranalysen, förklaras enbart 5 procent av 

resultatet. Denna faktor består av båda frågorna under kollektivisms samt en fråga under 

konservatism. Dessa frågor behandlade vad som anses om att erotiskt material säljs, om en tjänst 

bör återgäldas samt om individer bör ta till sig föräldrarnas råd när det gäller utbildning. Jämfört 

med de övriga fem komponenterna kan vi inte se att samtliga frågor under komponent sex följer 

samma linje. Båda frågorna under kollektivisms bör vara tillsammans då dessa frågor behandlar det 

faktum hur individer bör agera mot andra vad gäller hjälp och råd. Vad gäller frågan under 

konservatismen så är det den enda fråga som hade en negativ korrelation i faktoranalysen och 

således är det svårt att göra ett korrekt antagande var den bör passa in. Dock är det ett faktum att 

den hamnade under komponent sex. 
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5.3 Klusteranalys 

Utöver faktoranalysen har vi även valt att använda oss av en klusteranalys. En klusteranalys är till 

skillnad från en faktoranalys ett instrument där respondenterna analyseras istället för att analysera 

data. Med hjälp av det verktyg som SPSS har tagit fram till oss så är individerna som svarade på 

enkäten indelade i kluster vilket även kan benämnas som grupper. Som tidigare nämnt i 

metodkapitlet användes sex grupper av individer varav tre grupper är kvinnor och tre grupper är 

män. Under varje kluster finns en förminskad tabell utifrån klusteranalysen med de värden som i 

första hand är relevanta. Klusteranalysen i dess helhet återfinns i bilaga 4. 

Kluster 1 ”De konservativa kvinnorna” 

Den första klustergruppen är sjutton svarande där samtliga är kvinnor. Vad gäller frågorna under 

konsumentetnocentrism så är kluster 1 den grupp av kvinnorna som har svarat högst. Samma höga 

svar återfinns även under frågorna vad gäller patriotism och konservatism. Vi kan alltså göra en 

gissning av att dessa kvinnor är stolta över att komma ifrån Sverige och de till stor del föredrar att 

inhandla svenska varor. Vi kunde även se en relativt hög andel på grön protektionism, förutom att 

dessa kvinnor föredrar svenska produkter föredrar de även närodlade och ekologiska produkter. 

Något som dock skiljer sig ifrån teorin är att dessa kvinnor även föredrar att möta människor från 

andra länder, de har således en hög svarsgrad under kulturell öppenhet. Enligt Sharma, Shimp, & 

Shin (1995, s. 28) kan en hög grad av kulturell öppenhet tyda på att dessa individer även föredrar 

importerade produkter. En gissning skulle vara att dessa kvinnor har sympati för andra länder men i 

slutänden är det Sverige som de vill gynna. De har åsikter om vad som är rätt och fel samtidigt som 

de anser att Sverige bör agera utifrån landets bästa. 

Fråga 3 KON. Erotiskt material 53 
Fråga 6 KE. Svenska produkter första hand 82 
Fråga 9 KE. Utländskt köp skadar Svenska företag 56 
Fråga 15 GP. Ekologisk mat i första hand 57 
Fråga 19 GP. Närproducerat i första hand 74 
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Kluster 2 ”Rättskaffens karlar” 

Under kluster två, som är en grupp av fjorton män, utläser vi att detta är den grupp av männen som 

har högst svarsgrad på konsumentetnocentrism. Dock är det något lägre värden på svaren här 

jämfört med kluster ett som var den gruppen som hade svarat högst under konsumentetnocentrism 

från ett kvinnligt perspektiv. Männen under kluster två har även en hög svarsgrad under patriotism 

vilket är troligt då teorin sedan tidigare har kopplat ihop konsumentetnocentrism med patriotism. 

Klusteranalysen uppvisade även att dessa män har en låg svarsgrad på grön protektionism men en 

hög svarsgrad under kollektivism. Vad gäller konservatism var det mixade svar på frågorna där en 

av frågorna uppvisade en låg grad av konservatism samtidigt som den andra uppvisade en hög grad. 

Även kulturell öppenhet visade hög grad. Vi kan alltså dra en kvalificerad gissning av att dessa män 

är stolta över att vara från Sverige och föredrar att handla svenska varor. Med tanke på den höga 

svarsgraden under kollektivism samt en av frågorna under konservatism så tror vi att dessa män har 

hög moral och arbetsvilja, samt en hög vilja att rent generellt möta och hjälpa andra människor. Vad 

gäller grön protektionism är en gissning att kluster två helt enkelt inte är den grupp som till störst 

del gör inhandlingarna till hemmet, då deras fokus ifrån vårt perspektiv verkar vara på arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2 KE. Rika pga. vår konsumtion 80 
Fråga 4 PAT. Stolt Svensk 94 
Fråga 7 KOL. Återgäld av tjänst 87 
Fråga 15 GP. Ekologisk mat i första hand 10 
Fråga 20 KON. Arbeta hårdare istället för stöd av 

staten 
89 
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Kluster 3 ”Svenssons” 

Kluster tre, som också består av män, uppvisar en låg grad av konsumentetnocentrism. Dessa tjugo 

personer uppvisar dock en hög grad av patriotism och hög grad av konservatism på en av de två 

frågorna. Detta är en dock en motsättning till Sharma et al., (1995, s. 28) teori då de hävdar att en 

hög grad av patriotism och konservatism även uppvisar en hög grad av konsumentetnocentrism, 

men det är inte fallet här. Personerna i kluster tre uppvisade även en hög grav av kulturell öppenhet 

och kollektivism men en låg grad av grön protektionism. Vi gör en gissning att dessa män i kluster 

tre inte lägger någon större vikt var produkterna som de konsumerar kommer ifrån. De uppvisar 

dock en hög grad av patriotism, så från vårt perspektiv tillhör dessa män den typiska mellangruppen 

av ”Svenssons” som är nöjda och glada över att komma ifrån Sverige, men som även åker på en 

resa per år för att få upplevelser och chansen att träffa nya människor. Dessa män är även av den 

hjälpsamma typen och vår gissning är att de uppfattas som vanliga och trevliga av sin omgivning. 

Fråga 4 PAT. Stolt Svensk 88 
Fråga 7 KOL. Återgäld av tjänst 78 
Fråga 12 PAT. Svenskhet viktigt för identitet 91 
Fråga 14 KÖ. Öppen mot utländska personer 80 
Fråga 20 KON. Arbeta hårdare istället för stöd av 

staten 
85 

 

Kluster 4 ”Fru snäll” 

Under kluster fyra är det arton kvinnor som behandlas. Denna grupp har den lägsta graden av 

konsumentetnocentrism när det kommer till grupperna som är kvinnor. Trots det uppvisar kluster 

fyra ett högre resultat jämfört med kluster tre som var den grupp där männen uppvisade ett lågt 

resultat på konsumentetnocentrism. Utifrån klusteranalysen är det höga resultat på patriotism, 

kulturell öppenhet och kollektivism. Grön protektionism låg runt medel vad gäller svaren. Vi gör en 

kvalificerad gissning att den typiska kvinnan i kluster fyra inte bryr sig nämnvärt om varifrån 

varorna kommer, hon är stolt över att komma från Sverige och skulle nog önska att hon köpte mer 

närodlat än vad hon faktiskt gör. Hon är öppen, social och hjälpsam mot alla hon möter och vår 

gissning är att hon varken vill att Sverige eller andra länder ska skadas vad gäller import och export. 
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Fråga 7 KOL. Återgäld av tjänst 76 
Fråga 8 KÖ. Möta andra människor 83 
Fråga 11 KE. Inte acceptabelt att köpa utländskt 6 
Fråga 12 PAT. Svenskhet viktigt för identitet 79 
Fråga 14 KÖ. Öppen mot utländska personer 80 

 

Kluster 5 ”Globetrotters” 

Kluster fem är den tredje gruppen som innehåller män och består av tjugoåtta svarande, vilket också 

är den största gruppen av samtliga sex kluster. Denna grupp av män har hamnat mellan kluster två 

och kluster tre vad gäller svarandet på konsumentetnocentrism, då analysen visar ett något högre 

resultat jämfört med kluster tre. Det är höga resultat på en av frågorna på patriotism samtidigt som 

det är låga resultat på konservatism och grön protektionism. Kulturell öppenhet har fått den högsta 

andelen här jämfört med de andra klustren. Då det kan utläsas att denna grupp av människor är 

stolta över att komma från Sverige, men inte anser att det är en viktig del av deras identitet så gör vi 

en gissning av att detta är en grupp som bryr sig mycket om andra länder och kulturer. Det kan vara 

en grupp som reser mycket och därmed väljer att bruka produkter från andra länder. Enligt Sharma 

et al., (1995 s. 29) tenderar personen med en låg grad av konservatism att föredra importerade 

produkter, något som också verkar stämma i detta fall. 

Fråga 3 KON. Erotiskt material 14 
Fråga 8 KÖ. Möta andra människor 84 
Fråga 12 PAT. Svenskhet viktigt för identitet 33 
Fråga 14 KÖ. Öppen mot utländska personer 87 
Fråga 16 KE. Utländskt köp är osvenskt 9 
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Kluster 6 ”Oengagerade kvinnor” 

I den sista gruppen, kluster sex, är det femton kvinnor ingår i denna faktor. Det är den minsta 

gruppen av kvinnorna och vad gäller konsumentetnocentrism ligger denna grupp i mellanskiktet 

mellan kluster ett och fyra. Det kan utläsas en hög svarsgrad på grön protektionism och kulturell 

öppenhet, men en lägre signifikans på konservatism och kollektivism. Vår gissning är att detta är en 

grupp kvinnor som inte tycker till så mycket. Det bryr sig till en viss del vart produkterna kommer 

ifrån då de handlar närproducerad mat, men i övrigt spelar detta val inte en stor roll i deras liv. 

Dessa kvinnor är helt enkelt trevliga i allmänhet men väljer som sagt att inte tycka så mycket om 

vad som påverkar Sveriges import och export.  

Fråga 8 KÖ. Möta andra människor 76 

Fråga 14 KÖ. Öppen mot utländska personer 86 

Fråga 15 GP. Ekologisk mat i första hand 52 

Fråga 17 KOL. Ta till sig föräldrars råd 13 

Fråga 20 KON. Arbeta hårdare istället för stöd av staten 25 
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6.0 Slutsats 
Slutsatsen ämnar diskutera de fynd som har framkommit i analysen samt ge en återkoppling till 

uppsatsens syfte.  

Med hjälp av korrelationsanalysen kan vi dra slutsatserna om vilka variabler som har mest påverkan 

och därmed har största betydelse för CETSCALE och konsumentetnocentrism. De variabler som 

utifrån vår uppsats har största påverkan på CETSCALE är utbildning, konservatism och grön 

protektionism. Dock har utbildning en negativ påverkan samtidigt som konservatism och grön 

protektionism har en positiv. Det är väldigt intressant för oss att konstatera att grön protektionism 

har den största påverkan på CETSCALE i och med att det är en variabel som inte finns förankrat i 

teorin och som var ämnat att vara vårt bidrag till forskningen. Det är även en överraskning att se 

variabler såsom patriotism, kulturell öppenhet och kollektivism uppvisade en svag påverkan. Dessa 

variabler har i tidigare forskning visat sig vara relevanta vilket gör att det är oväntat att vårt resultat 

ter sig annorlunda. En spekulation till resultatet kan vara att Sverige är ett litet land jämfört med de 

länder där tidigare forskare har gjort sina studier. Ytterligare en spekulation är att tidigare forskning 

har använt sig av fler frågor när det kommer till att mäta variablerna. Då vi enbart har använt oss av 

två frågor från varje variabel kan det ge ett missvisande resultat. Hade valet hamnat på andra frågor 

hade kanske utfallet resulterat annorlunda. När det kommer till variabeln ålder var det den enda 

variabeln där vi hittade en positiv och en negativ korrelation. Det innebär att det är svårt för oss att 

fastställa hur stor påverkan ålder har på CETSCALE, något som även tidigare forskning har stött 

på. Nedan visas visuellt betydelsen de olika variablerna har på CETSCALE efter storleksordning. 
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Figur 5. Ett förtydligande över hur stor påverkan variablerna har på konsumentetnocentrism. 

Slutsatsen som kan dras från faktoranalysen är att vår analys är snarlik tidigare forskning, dock med 

ett undantag. Vår egen variabel som vi har konstruerat, grön protektionism, som ämnade behandla 

frågor om närproducerade och ekologiska produkter föll i analysen under samma variabel som 

konsumentetnocentrism. En möjlig förklaring till att konsumentetnocentrism och grön 

protektionism hamnade under samma faktor kan vara att CETSCALE inte tar hänsyn till 

konsumenternas miljöaspekter. CETSCALE är inte uppdaterad sedan 1987 och vi tror att synen på 

miljön har förändrats avsevärt sedan dess, både från ett konsument- och världsperspektiv. Detta gör 

att synen på CETSCALE sätts i ett nytt perspektiv där miljön har en del att göra med 

konsumenternas val angående konsumtion av importerade varor.  

För att dra en slutsats utifrån klusteranalysen kan vi utläsa att kluster 2 ”Rättskaffens karlar” utgör 

13 procent av respondenterna. Detta segment uppvisar en hög grad av konsumentetnocentrism och 

företag kan således marknadsföra sig mot detta segment genom att lyfta fram produkternas svenska 

ursprung. Kluster 1 ”De konservativa kvinnorna”, som utgör 15 procent, uppvisar även de en hög 

grad av konsumentetnocentrism. Dock föredrar dessa kvinnor även närodlade och ekologiska 

produkter. Här kan företag både satsa på att sälja in det faktum att produkterna gynnar Sverige men 

även lyfta fram att produkterna faktiskt är närodlade och ekologiska. För utländska företag som vill 

slå sig in på den svenska marknaden bör de satsa på att marknadsföra sig mot kluster 3 

”Svenssons”. Kluster 3 utgör 18 procent av respondenterna och uppvisar en låg grad av 

konsumentetnocentrism men en hög grad av konservatism, patriotisk och kollektivism. Då detta 
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ProtekTonism	  
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segment inte lägger någon vikt varifrån produkterna kommer ifrån så är det fritt fram för utländska 

företag att slå sig in på den marknaden. Men dessa tre exempel vill vi exemplifiera hur företag 

faktiskt kan välja att marknadsföra sig mot en del av de respondenter som har svarat på enkäten.  

Ett av våra syften med denna uppsats var att se hur stor grad av konsumentetnocentrism som den 

generella svenska konsumenten uppvisar. Det är enkelt att få fram ett medelvärde på graden av 

uppvisad konsumentetnocentrism, men vår mening är att det är betydligt mer komplext än så. Då vi 

har gjort fyndet i vår uppsats att grön protektionism och konsumentetnocentrism är sammanvävda 

anser vi att det är svårt att ge ett generellt mått på graden av uppvisad konsumentetnocentrism. 

Även om vi inte kan ge ett generellt mått kan det konstateras att konsumentetnocentrism till en viss 

grad existerar på den svenska marknaden. Från ett företagsekonomiskt perspektiv finns möjligheter 

för inhemska och utländska aktörer att dra nytta från vår studie. Företag kan dra nytta i ett 

marknadsföring syfte om de enligt oss satsar på produkter som är ekologiska och närproducerade. 

Kontentan är alltså att vi anser att företag bör trycka på var varorna är producerade, oavsett om det 

är på lokal nivå eller på nationell nivå. Det ultimata skulle vara om produkterna vore av svensk 

härkomst samt närproducerat och ekologiskt. Givetvis kan kraven uppfyllas olika beroende på vad 

det är för sorts produkt. Från ett utländskt perspektiv kan företag som vill slå in sig på den svenska 

marknaden tona ner det faktum att det kommer från andra länder och istället ge indikationer på att 

det skulle kunna komma från Sverige, t.ex. genom att varans förpackning är gul och blå. Vårt andra 

syfte var att se hur stor påverkan undervariablerna har på CETSCALE. Slutsatsen att vi har uppfyllt 

detta syfte genom att ha identifierat vilka variabler som uppvisade störst påverkan på CETSCALE.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Med det resultat som erhållits och de slutsatser som har dragits anser vi att en dörr har öppnats för 

en närmare inspektion av CETSCALE med ett hållbarhetsanpassat synsätt. Vi har bara tagit det 

första steget med en enkel konstruerad miljövariabel som i vidare forskning kan utvecklas för att se 

om resonemanget håller i ett större sammanhang. Vidare anser vi att en större undersökning med 

fler antal frågor under varje variabel skulle ge en mer säkerställd bild av hur dagsläget ser ut och 

därmed vore det även önskvärt med ett större urval. 
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8.0 Appendix 
	  

8.1 Bilaga 1  
Nedan är vår första sammanfattning av de frågor vi erhållit från våra olika artiklar vad gäller de 

variabler vi valt.  

Constructs	   Items/Questions	  
CETSCALE	   1.	  American	  people	  should	  always	  buy	  American-‐made	  products	  instead	  of	  imports	  

2.	  Only	  those	  products	  that	  are	  unavailable	  in	  the	  USA	  should	  be	  imported	  
3.	  Buy	  American-‐made	  products.	  Keep	  Americans	  working	  
4.	  American	  products,	  first,	  last,	  and	  foremost	  
5.	  Purchasing	  foreign-‐made	  products	  is	  un-‐American	  
6.	  It	  is	  not	  right	  to	  purchase	  foreign	  made	  products	  
7.	  A	  real	  American	  should	  always	  buy	  American-‐made	  products	  
8.	  We	  should	  purchase	  products	  manufactured	  in	  America	  instead	  of	  letting	  other	  
countries	  get	  rich	  off	  us	  
9.	  It	  is	  always	  best	  to	  purchase	  American	  products	  
10.	  There	  should	  be	  very	  little	  trading	  or	  purchasing	  of	  goods	  from	  other	  countries	  unless	  
out	  of	  necessity	  
11.	  Americans	  should	  not	  buy	  foreign	  products,	  because	  this	  hurts	  American	  business	  and	  
causes	  unemployment	  
12.	  Curbs	  should	  be	  put	  on	  all	  imports	  
13.	  It	  may	  cost	  me	  in	  the	  long	  run	  but	  I	  prefer	  to	  support	  American	  products	  
14.	  Foreigners	  should	  not	  be	  allowed	  to	  put	  their	  products	  on	  our	  market	  
15.	  Foreign	  products	  should	  be	  taxed	  heavily	  to	  reduce	  their	  entry	  into	  the	  USA	  
16.	  We	  should	  buy	  from	  foreign	  countries	  only	  those	  products	  that	  we	  cannot	  obtain	  
within	  our	  own	  country	  
17.	  American	  consumers	  who	  purchase	  products	  made	  in	  other	  countries	  are	  responsible	  
for	  putting	  their	  fellow	  Americans	  out	  of	  work	  

Patriotism	   1.	  I	  love	  my	  country.	  
2.	  I	  am	  proud	  to	  be	  a	  Chinese.	  
3.	  In	  a	  sense,	  I	  am	  emotionally	  attached	  to	  my	  country	  and	  emotionally	  affected	  by	  its	  
actions.	  
4.	  Although	  at	  time	  I	  may	  not	  agree	  with	  the	  government,	  my	  commitment	  to	  the	  Chinese	  
always	  remains	  strong.	  
5.	  I	  feel	  a	  great	  pride	  in	  that	  land	  that	  is	  our	  China.	  
6.	  It	  is	  not	  that	  important	  for	  me	  to	  serve	  my	  country.	  
7.	  When	  I	  see	  the	  Chinese	  flag	  flying	  I	  feel	  great.	  
8.	  The	  fact	  that	  I	  am	  Chinese	  is	  an	  important	  part	  of	  my	  identity.	  
9.	  It	  is	  not	  constructive	  for	  one	  to	  develop	  an	  emotional	  attachment	  to	  one’s	  country.	  
10	  In	  general,	  I	  have	  very	  little	  respect	  for	  the	  Chinese	  people.	  
11.	  It	  bothers	  me	  to	  see	  children	  made	  to	  pledge	  allegiance	  to	  the	  flag	  or	  sing	  the	  national	  
anthem	  or	  otherwise	  induced	  to	  adopt	  such	  strong	  
patriotic	  attitudes.	  
12.	  China	  is	  really	  an	  institution,	  big	  and	  powerful	  yes,	  but	  just	  an	  institution.	  

Patriotism	  	   1.	  Devoting	  oneself	  for	  one´s	  country	  is	  worthwhile.	  
2.	  Patriotism	  and	  loyalty	  are	  the	  first	  and	  most	  important	  requirements	  of	  a	  good	  citizen”	  

Cultural	  openness	   1.	  I	  would	  like	  to	  have	  opportunities	  to	  meet	  people	  from	  different	  countries.	  (Sharma	  et	  
al.,	  1995)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
2.	  I	  am	  open-‐minded	  towards	  foreigners	  and	  their	  habits. (De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
3. I	  am	  very	  interested	  of	  trying	  food	  from	  different	  cultures.	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)(De	  
Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  

Conservatism	   1.	  I	  would	  like	  to	  have	  the	  opportunity	  to	  meet	  people	  from	  different	  
Countries	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)	  
2.	  The	  government	  should	  make	  sure	  our	  armed	  forces	  are	  stronger	  than	  those	  of	  XXXX	  at	  
all	  times(Sharma	  et	  al.,	  1995)	  
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3.	  People	  who	  want	  more	  money	  should	  work	  harder	  for	  it	  instead	  of	  trying	  to	  get	  it	  off	  the	  
government	  in	  one	  way	  or	  another.(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
4.	  Erotic	  and	  obscene	  literature	  should	  be	  prohibited	  from	  public	  sale	  (Javalgi	  et	  al.,	  
2005)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
5.	  Treason	  and	  murder	  should	  be	  punishable	  by	  death	  (Rays,	  1983)	  
6.	  A	  free	  dental	  service	  should	  be	  provided	  by	  the	  Federal	  government.	  	  
7.	  Schoolchildren	  should	  have	  plenty	  of	  discipline.	  	  
8.	  The	  government	  should	  not	  attempt	  to	  limit	  business	  profits.	  	  
9.	  The	  Federal	  government	  should	  introduce	  a	  health	  insurance	  scheme	  which	  would	  cover	  
every	  American	  no	  matter	  what	  he	  does.	  	  
10.	  Labor	  unions	  should	  make	  more	  efforts	  to	  grab	  corporate	  profits	  for	  the	  workers.	  	  
11.	  People	  should	  be	  allowed	  to	  hold	  demonstrations	  in	  the	  streets	  without	  police	  
interference.	  	  
12.	  The	  police	  deserve	  more	  praise	  for	  the	  difficult	  job	  they	  do.	  	  
13.	  Law	  and	  order	  is	  more	  important	  than	  letting	  every	  kook	  have	  his	  say.	  	  
14.	  People	  who	  are	  always	  protesting	  to	  have	  something	  banned	  or	  stopped	  would	  
probably	  howl	  the	  loudest	  if	  they	  themselves	  were	  banned.	  	  
15.	  Government	  attempts	  to	  prevent	  people	  using	  marijuana	  are	  just	  about	  as	  stupid	  as	  
prohibition	  of	  alcohol	  was.	  	  
16.	  The	  rebellious	  ideas	  of	  young	  people	  are	  often	  a	  constructive	  source	  of	  change	  for	  the	  
better.	  	  
17.	  Laws	  against	  homosexuality	  are	  old-‐fashioned	  and	  wrong.	  	  
18.	  People	  should	  be	  free	  to	  get	  on	  with	  their	  own	  lives	  without	  being	  pestered	  by	  
governments	  and	  do-‐gooders.	  	  
19.	  Busing	  of	  children	  to	  school	  outside	  their	  own	  neighbourhoods	  is	  an	  unforgivable	  
infringement	  of	  individual	  liberties.	  	  
20.	  People	  who	  show	  disrespect	  for	  their	  country's	  flag	  should	  be	  punished	  for	  it.	  	  
21.	  The	  right	  of	  strikers	  to	  picket	  a	  firm	  they	  are	  striking	  against	  should	  not	  be	  interfered	  
with.	  	  
22.	  The	  police	  are	  generally	  corrupt	  and	  brutal.	  	  
23.	  The	  government	  should	  do	  everything	  it	  can	  to	  eradicate	  poverty	  in	  this	  country.	  	  
24.	  Military	  training	  is	  unnatural	  and	  has	  a	  tendency	  to	  warp	  people.	  	  

Collectivism	  (parents)	   1.	  Young	  people	  should	  take	  into	  consideration	  their	  parents’	  advice	  when	  making	  
education/career	  plans.	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
2.	  It	  is	  reasonable	  for	  a	  son	  to	  continue	  his	  father’s	  business.	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)	  
3.	  I	  practice	  the	  religion	  of	  my	  parents.	  (De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
4.	  I	  will	  not	  let	  my	  parents	  use	  my	  car	  (if	  I	  have	  one).	  Whether	  they	  are	  good	  drivers	  or	  not	  
(Hui	  &	  Yee,	  1994)	  
5.	  I	  would	  not	  let	  my	  needy	  mother	  use	  the	  money	  that	  I	  have	  saved	  up	  by	  living	  a	  less	  
luxurious	  life	  (Hui	  &	  Yee,	  1994)	  
6.	  I	  will	  not	  share	  my	  ideas	  and	  newly	  acquired	  knowledge	  with	  my	  parents.	  (Hui	  &	  Yee,	  
1994)	  
7.	  Teenagers	  should	  listen	  to	  their	  parents’	  advice	  on	  dating.	  (Hui	  &	  Yee,	  1994)	  
8.	  In	  these	  days	  parents	  are	  too	  stringent	  with	  their	  kids,	  stunting	  the	  development	  of	  
initiative.	  (Hui	  &	  Yee,	  1994)	  

Collectivism	  	   1.	  One	  needs	  to	  return	  a	  favor	  if	  a	  colleague	  lends	  a	  helping	  hand.	  (Javalgi	  et	  al.,	  2005)(De	  
Ruyter	  et	  al.,	  1998)(Sharma	  et	  al.,	  1995)	  
2.	  There	  is	  everything	  to	  gain	  and	  nothing	  to	  lose	  for	  co-‐workers	  to	  group	  themselves	  to	  
help	  each	  other.	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)	  	  
3.	  When	  I	  am	  among	  my	  colleagues/fellow-‐students,	  I	  do	  not	  do	  my	  own	  thing	  without	  
minding	  about	  them.	  (De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
4.	  I	  would	  help	  if	  a	  colleague	  at	  work	  told	  me	  that	  he/she	  needed	  money	  to	  pay	  utility	  bills.	  
(Hui	  &	  Yee,	  1994)	  
5.	  Colleagues	  assistance	  is	  indispensable	  to	  good	  performance	  at	  work.	  (Hui	  &	  Yee,	  1994)	  
6.	  I	  have	  never	  loaned	  my	  camera	  to	  any	  colleagues.	  (Hui	  &	  Yee,	  1994)	  

Demographic	   1.	  Age	  
2.	  Education	  
3.	  Gender	  
4.	  Income	  
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8.2 Bilaga 2 
Nedan finns de frågor vi valt och vår egen översättning från engelska till svenska. 

FAKTORER	   Frågor	  
CETSCALE/Etnocentism	   1.	  American	  people	  should	  always	  buy	  American-‐made	  products	  instead	  of	  imports	  

1.	  Enbart	  dem	  produkter	  som	  inte	  finns	  naturligt	  i	  Sverige	  borde	  få	  importeras	  
2.	  Only	  those	  products	  that	  are	  unavailable	  in	  the	  USA	  should	  be	  imported	  
2.	  Alltid	  Svenska	  produkter	  i	  första	  hand	  
3.	  Purchasing	  foreign-‐made	  products	  is	  un-‐American	  
3.	  Köp	  av	  utländska	  produkter	  är	  osvenskt.	  	  
4.	  It	  is	  not	  right	  to	  purchase	  foreign	  made	  products	  
4.	  Det	  är	  inte	  okej	  att	  köpa	  produkter	  som	  inte	  är	  producerade	  i	  Sverige.	  
5.	  A	  real	  American	  should	  always	  buy	  American-‐made	  products	  
5.	  En	  riktig	  Svensk	  borde	  alltid	  köpa	  Svensk	  gjorda	  produkter	  
6.	  We	  should	  purchase	  products	  manufactured	  in	  America	  instead	  of	  letting	  other	  
countries	  get	  rich	  off	  us	  
6.	  Vi	  borde	  köpa	  produkter	  producerade	  i	  Sverige	  istället	  för	  att	  låta	  andra	  länder	  bli	  rika	  
av	  vår	  konsumtion.	  	  
7.	  Americans	  should	  not	  buy	  foreign	  products,	  because	  this	  hurts	  American	  business	  and	  
causes	  unemployment	  
7.	  Svenskar	  borde	  inte	  köpa	  utländska	  produkter	  för	  att	  det	  skadar	  Svenska	  företag	  vilket	  
leder	  till	  högre	  arbetslöshet	  
8.	  It	  may	  cost	  me	  in	  the	  long	  run	  but	  I	  prefer	  to	  support	  American	  products	  
8.	  Det	  kanske	  kostar	  mer	  men	  i	  långa	  loppet	  föredrar	  jag	  Svenska	  produkter	  
9.	  We	  should	  buy	  from	  foreign	  countries	  only	  those	  products	  that	  we	  cannot	  obtain	  
within	  our	  own	  country	  
9.	  Vi	  borde	  bara	  importera	  produkter	  från	  utlandet	  som	  vi	  inte	  själv	  kan	  producera	  
10.	  American	  consumers	  who	  purchase	  products	  made	  in	  other	  countries	  are	  responsible	  
for	  putting	  their	  fellow	  Americans	  out	  of	  work	  
10.	  Svenska	  konsumenter	  som	  köper	  utländska	  produkter	  är	  ansvariga	  för	  att	  sätta	  sina	  
landsmän	  utan	  arbete	  	  

Patriotism	   1.	  I	  am	  proud	  to	  be	  a	  Chinese.	  
1.	  Jag	  är	  stolt	  att	  vara	  Svensk	  
2.	  The	  fact	  that	  I	  am	  Chinese	  is	  an	  important	  part	  of	  my	  identity.	  
2.	  Det	  faktum	  att	  jag	  är	  Svensk	  är	  en	  viktig	  del	  av	  min	  identitet	  	  

Kulturell	  öppenhet	  	   1.	  I	  would	  like	  to	  have	  opportunities	  to	  meet	  people	  from	  different	  countries.	  (Sharma	  et	  
al.,	  1995)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
1.	  Jag	  skulle	  vilja	  ha	  möjligheten	  att	  möta	  andra	  människor	  från	  andra	  länder	  
2.	  I	  am	  open-‐minded	  towards	  foreigners	  and	  their	  habits. (De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
2.	  Jag	  är	  öppensinnad	  gentemot	  personer	  från	  andra	  länder	  och	  deras	  vanor	  	  

Konservatism	   1.	  People	  who	  want	  more	  money	  should	  work	  harder	  for	  it	  instead	  of	  trying	  to	  get	  it	  off	  the	  
government	  in	  one	  way	  or	  another.(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
1.	  Personer	  som	  vill	  ha	  det	  bättre	  ställt	  borde	  arbeta	  hårdare	  istället	  för	  att	  försöka	  få	  
pengar	  från	  staten	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  
2.	  Erotic	  and	  obscene	  literature	  should	  be	  prohibited	  from	  public	  sale	  (Javalgi	  et	  al.,	  
2005)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
2.	  Erotiskt	  och	  oanständig	  litteratur	  borde	  förbjudas	  att	  säljas	  på	  öppen	  plats	  

Kollektivitism	   1.	  Young	  people	  should	  take	  into	  consideration	  their	  parents’	  advice	  when	  making	  
education/career	  plans.	  (Sharma	  et	  al.,	  1995)(De	  Ruyter	  et	  al.,	  1998)	  
1.	  Unga	  personer	  borde	  överväga	  deras	  föräldrars	  råd	  när	  det	  kommer	  till	  att	  välja	  
utbildning	  

	   1.	  One	  needs	  to	  return	  a	  favor	  if	  a	  colleague	  lends	  a	  helping	  hand.	  (Javalgi	  et	  al.,	  2005)(De	  
Ruyter	  et	  al.,	  1998)(Sharma	  et	  al.,	  1995)	  	  
1.	  Man	  borde	  alltid	  återgälda	  en	  tjänst	  om	  en	  kollega	  ger	  en	  hjälpande	  hand	  

Demografi	   1.	  Ålder	  
2.	  Utbildning	  
3.	  Kön	  
4.	  Inkomst	  
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8.3 Bilaga 3 
Enkäten som delades ut till respondenterna. 

Kön	  	   	   Man	   	   Kvinna	  

	  

Utbildning	   	   Förgymnasial	  utbildning,	  kortare	  än	  9	  år	   	  

	   	   Förgymnasial	  utbildning,	  minst	  9	  år	  

	   	   Gymnasial	  utbildning,	  högst	  2	  år	  

	   	   Gymnasial	  utbildning,	  3	  år	  

	   	   Eftergymnasial	  utbildning,	  kortare	  än	  3	  år	  

	   	   Eftergymnasial	  utbildning,	  3	  år	  eller	  längre	  

	   	   Forskarutbildning	  

	  

Ålder	   15-‐25	   25-‐35	   35-‐45	   45-‐55	   55-‐65	   65+	  

	  

Inkomst	  per	  månad	   0-‐17500	  

17500–22500	  

22500–27500	  

27500–32500	  

32500–37500	  

37500–42500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42500	  +	  

Mailadress	  (valfritt)	  om	  man	  vill	  vara	  med	  i	  utlottningen	  
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1.	  Jag	  tycker	  att	  enbart	  de	  produkter	  som	  inte	  finns	  naturligt	  i	  Sverige	  borde	  få	  importeras	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Håller	  med	  

2.	  Jag	  tycker	  att	  man	  borde	  köpa	  produkter	  producerade	  i	  Sverige	  istället	  för	  att	  låta	  andra	  länder	  bli	  rika	  

pga.	  vår	  konsumtion	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

3.	  Jag	  tycker	  att	  erotiskt	  material	  inte	  borde	  få	  säljas	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

4.	  Jag	  är	  stolt	  att	  vara	  svensk	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

5.	  Jag	  tycker	  att	  en	  riktig	  svensk	  alltid	  borde	  köpa	  svensktillverkade	  produkter	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

6.	  Jag	  köper	  alltid	  svenska	  produkter	  i	  första	  hand	  	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

7.	  Jag	  tycker	  att	  man	  alltid	  borde	  återgälda	  en	  tjänst	  om	  en	  kollega	  ger	  en	  hjälpande	  hand	  	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

8.	  Jag	  skulle	  vilja	  ha	  möjligheten	  att	  möta	  människor	  från	  andra	  länder	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

9.	  Jag	  tycker	  att	  svenskar	  inte	  borde	  köpa	  utländska	  produkter	  för	  det	  skadar	  svenska	  företag	  vilket	  leder	  

till	  högre	  arbetslöshet	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

10.	  Jag	  tycker	  att	  svenska	  konsumenter	  som	  köper	  utländska	  produkter	  är	  ansvariga	  för	  att	  svenskar	  blir	  

utan	  arbete	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

11.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  acceptabelt	  att	  köpa	  produkter	  från	  utlandet	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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12.	  Det	  faktum	  att	  jag	  är	  svensk	  är	  en	  viktig	  del	  av	  min	  identitet	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

13.	  Det	  kanske	  kostar	  mer,	  men	  i	  det	  långa	  loppet	  föredrar	  jag	  svenska	  produkter	  	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

14.	  Jag	  är	  öppen	  för	  personer	  från	  andra	  länder	  

Håller	  inte	  med	  	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

15.	  Jag	  köper	  alltid	  ekologisk	  mat	  i	  första	  hand	  	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

16.	  Jag	  tycker	  köp	  av	  utländska	  produkter	  är	  osvenskt	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

17.	  Jag	  tycker	  att	  unga	  personer	  borde	  ta	  till	  sig	  sina	  föräldrars	  råd	  när	  det	  gäller	  att	  välja	  utbildning	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

18.	  Jag	  tycker	  att	  Sverige	  bara	  borde	  importera	  produkter	  från	  utlandet	  som	  vi	  inte	  själva	  kan	  producera	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

19.	  Jag	  köper	  alltid	  närproducerad	  mat	  i	  första	  hand	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  

20.	  Jag	  tycker	  att	  personer	  som	  vill	  ha	  det	  bättre	  ställt	  borde	  arbeta	  hårdare	  istället	  för	  att	  försöka	  få	  

pengar	  från	  staten	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  

Håller	  inte	  med	   	   	   	   	   	   Håller	  med	  
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8.4 Bilaga 4 

Final Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 4 5 6 

Kön 2 1 1 2 1 2 

Utbildning 4 4 4 5 5 5 

Ålder 3 2 3 3 3 3 

Inkomst 2 2 3 3 3 2 

Fråga 1 KE. Ej naturliga 

produkter import 
70 69 12 24 33 56 

Fråga 2 KE. Rika pga. vår 

konsumtion 
83 80 21 45 34 57 

Fråga 3 KON. Erotiskt 

material 
53 16 6 18 14 36 

Fråga 4 PAT. Stolt Svensk 86 94 88 77 79 67 

Fråga 5 KE. Alltid köpa 

Svenska produkter 
73 46 8 17 21 15 

Fråga 6 KE. Svenska 

produkter första hand 
82 23 8 65 20 55 

Fråga 7 KOL. Återgäld av 

tjänst 
76 87 78 76 70 64 

Fråga 8 KÖ. Möta andra 

människor 
81 59 76 83 84 76 

Fråga 9 KE. Utländskt köp 

skadar Svenska företag 
56 50 8 21 16 36 

Fråga 10 KE. Ansvarar för 

arbetslöshet vid köp av 

utländska varor 

46 50 5 17 11 12 

Fråga 11 KE. Inte 

acceptabelt att köpa 

utländskt 

42 32 6 6 7 10 

Fråga 12 PAT. Svenskhet 

viktigt för identitet 
76 76 91 79 33 34 

Fråga 13 KE. Kostar mer 

men värt i längden 
84 65 30 72 18 68 

Fråga 14 KÖ. Öppen mot 

utländska personer 
88 68 80 80 87 86 

Fråga 15 GP. Ekologisk mat 

i första hand 
57 10 13 43 15 52 

Fråga 16 KE. Utländskt köp 

är osvenskt 
38 26 12 17 9 11 
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Fråga 17 KOL. Ta till sig 

föräldrars råd 
34   56 28 45 28 13 

Fråga 18 KE. Bara import 

som vi själva inte kan 

producera 

71 65 22 26 41 58 

Fråga 19 GP. 

Närproducerat i första hand 
74 19 25 40 20 57 

Fråga 20 KON. Arbeta 

hårdare istället för stöd av 

staten 

74 89 85 85 48 25 

 
	  


