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Abstract 

Does a product's origin matter, in how the customer perceives and values the intended 

product? A most relevant question with regards to our now globalized and interconnected 

market. In this essay we intend to analyze the (co)variation between customer’s attitudes 

depending on the referent object’s origin. With regards to this we seek to carry out a 

comparative analysis between men and women to study whether the effects of Country of 

Origin (namely that the customer’s approach in purchases is affected by the origin of the 

product) matter. 

In today’s research there seems to be a lack of legitimate and comprehensive explanations 

regarding this correlation. Therefore, with this study we strive to find answers to contribute to 

the research gap.  
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Country Of Origin Effect 

 

Inledning 

Med detta arbete vill vi göra en mindre studie som kan generaliseras, där vi undersöker 

effekterna av Country of Origin, hur konsumenters val påverkas vid inköp av produkter 

producerade i andra länder. 

 

Bakgrund och problemdiskussion 

Effekterna av Country of Origin härrör sig från tider långt tillbaka. Det idag mycket aktuella 

fenomenet diskuteras av Schooler (1965) som med en studie påvisar att en produkts ursprung 

och varumärke har en betydande roll i den slutliga konsumentens köpbeteende. En produkts 

ursprungsland, som innefattar Country of Origin, har blivit en betydande del i konsumenters 

beteende gällande köpbeslut (Rezvani et al., 2012).  

 

Det har genom åren rått delade meningar om hur Country of Origin bör definieras och 

betraktas. En anledning är den kraftigt expanderande globala marknaden där utbudet av 

produkter har blivit allt större och valmöjligheterna för konsumenter blivit bredare (Rezvani 

et al., 2012). Multinationella företag placerar i allt större utsträckning sin produktion i flertal 

olika länder, vilket medför att en varas ursprungsland ofta kan ses som diffus och 

svårdefinierad (Baker & Michie, 1995). Enligt Johansson et al. (1985), Ozomer & Cavusgi 

(1991) bör en produkts ursprungsland betraktas som det land där företaget marknadsför sin 

produkt, där produkten är etablerad eller där företaget har sitt huvudkontor. Förenklat menar 

Lee & Lee (2009) att en produkts ursprungsland kan ses som det land där produkten 

tillverkas, monteras eller där designen utvecklas. En produkts ursprungsland kan även ses till 

det land som den generellt är associerad till enligt Ozomer & Cavusgi (1991). 

Ur ett företagsmässigt perspektiv finns det många parametrar som har betydelse för att 

framstå som konkurrenskraftiga i konsumentens ögon. En av de viktigare aspekterna sett ur 

ett marknadsföringsmässigt perspektiv är just en produkts ursprungsland (Lin & Chen, 2006). 

Konsumenten förknippar en produkts ursprungsland och hur den tillverkas med kvalité och 
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prestanda av produkten (Parkvithee & Miranda, 2012). Likaså har det blivit enklare för 

företag att skapa produktkännedom hos sina konsumenter. Chen et al. (2011) menar att 

Country of Origin ofta används av företag för att påverka hur de vill att konsumenterna ska 

förknippa och värdera företagets produkter. 

 

Tidigare studier visar på att konsumenter konstruerar medvetet eller omedvetet en bild av 

produkter från ett land. Detta kan enligt Roth & Romeo (1992), vara grundat i tidigare 

erfarenheter av produkter från ett specifikt land. I och med den växande världsmarknaden blir 

fenomenet allt mer påtagligt och även ett konkurrensmedel för företagen. Ur ett 

företagsperspektiv kan Country of Origin påverkas av flertalet faktorer (Teo, Mohamad & 

Ramayah, 2011). Det kan dels bero på den politiska situationen i produktens ursprungsland, 

dels den stereotypa bilden av landets befolkning. Även kultur och tidigare erfarenheter kan 

vara en avgörande faktor för hur konsumenten uppfattar produkter från ett visst land. Forskare 

är idag eniga om att det här är ett aktuellt ämne och i vissa fall en avgörande faktor till varför 

en konsument väljer att köpa en viss produkt enligt Ghazali et al. (2008). 

 

Generellt upplever konsumenter att produkter från väl industriellt utvecklade länder är av 

högre kvalité jämför med produkter från utvecklingsländer. I en studie gjord av Schoolar 

(1965), där två identiska produkter från olika länder presenterats och betygsätts av 

konsumenter visar det sig att ju högre industriellt utvecklat land desto högre betyg får varan. 

Konsumenter bildar sig med andra ord en uppfattning om produkten grundat på delvis 

förutfattade meningar om produkter från ett visst land (Rezvani et al., 2012). Detta bidrar till 

svårigheter för utvecklingsländer att framstå som konkurrenskraftiga med sina produkter trots 

att de kan uppnå samma kvalité. Företag anspelar på, eller tvingas anspela på, sin landsimage 

för att påvisa sin konkurrenskraftighet (Shlomo et al.,1998). 

 

Däremot menar Kim et al. (2007) att informationsbearbetning vid inköpsbeslut skiljer sig 

betydande mellan kvinnor och män, vilket även Akturan et al. (2004) beskriver. De menar att 

kön är en betydande faktor sett till konsumentbeteende och inköpsbeslut. Förväntningar och 

värderingar av en produkt skiljer sig åt mellan kvinnor och män.  

 

Det är för oss mycket intressant att se hur konsumenter bildar sig en uppfattning av produkter 

beroende på ursprungsland. Enligt forskning beskrivs detta ske mer eller mindre omedvetet 

(Chattalas, 2008). Vi finner det vara av stort intresse att studera detta beteende närmare då vi 
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personligen kan relatera till fenomenet. Samtidigt anser vi det relevant att skapa oss en 

förståelse kring hur konsumenter skapar sig en uppfattning kring en produkts kvalité och 

prestanda beroende på ursprungsland, utan att egentligen ha någon bredare bakomliggande 

information om produkten och dess tillverkning.  

 

Mycket liten del av forskning inom Country of Origin berör just jämförelse mellan kvinnors 

och mäns attityder beträffande en produkts ursprungsland. Vi ser det som mycket intressant 

att utforska samt analysera detta eventuella gap som existerar inom forskningsområdet. I 

denna studie eftersträvar vi därmed att analysera skillnader mellan kvinnors och mäns 

attityder beträffande en produkts ursprungsland på den svenska marknaden. 
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Syfte 

Syftet är att analysera skillnader mellan kvinnors och mäns attityder beträffande en produkts 

ursprungsland på den svenska marknaden. 

 

Avgränsning 

Denna studie berör konsumenter på den svenska marknaden. Med hänvisning till vårt syfte 

där vi önskar att analysera skillnader mellan kvinnors och mäns attityder beträffande en 

produkts ursprungsland på den svenska marknaden reserverar vi oss därför från andra 

marknader. Vi har använt svar från respondenter över arton år då vi anser att de har en bredare 

livserfarenhet.  
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Teoretisk referensram 

En produkts ursprungsland och dess inverkan på konsumenters köpbeteende benämns som 

Country of Origin effect (Al-Sulaiti & Baker, 1998). Det råder tvetydiga meningar om hur 

Country of Origin bör betraktas. Enligt Johansson et al. (1985) och Ozomer & Cavusgi (1991) 

bör en produkts ursprungsland betraktas som det land där företaget marknadsför sina 

produkter, där produkten är etablerad eller där företaget har sitt huvudkontor. Andra forskare 

är av den uppfattningen att en produkts ursprungsland istället bör definieras som det land där 

den slutliga tillverkningen eller sammansättningen av produkten sker (Bilkey & Nes, 1982), 

(Cattin et al., 1982), (Han & Terpstra, 1988), (Lee & Schaninger, 1996), Papadopoulos 

(1993), White (1979). Detta med anledning att företag idag ofta är verksamma internationellt 

och bedriver produktion, tillverkning och sammansättning av sina produkter runt om i 

världen. I vissa fall kan delar av en fullständig produkt vara tillverkade i ett eller flertalet 

länder och sammansättningen ske i ytterligare ett annat land. Enligt Bannister & Saunders 

(1978), Chasin & Jaffe (1979) samt Nagashima (1970) bör istället uttrycket “Made In”, 

användas för att klargöra en produkts ursprungsland. Något som i många fall kan vara svår att 

klargöra.  

 

Definitionen av begreppet “Made In” har kommit att bli mer svårbegripligt och diffust i 

samband med expansionen av multinationella företag. I dagsläget kan det vara svårt att 

definiera en produkts ursprungsland och var den tillverkats enligt Baker & Michie (1995), 

Baughn & Yaprak (1993), Chao (1993) samt Yaprak & Baughn (1991). Därmed finns ingen 

enad bild av hur en produkts ursprungsland bör definieras men effekten på konsumentens 

köpbeteende beroende på en produkts ursprungsland benämns som Country of Origin effect. I 

följande teoretiska genomgång presenteras därför de delar som utgör det samlade begreppet 

Country of Orgin. 
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Landsimage 

Landsimage beskrivs enligt Martin & Eroglu (1993) som de föreställningar konsumenten 

förvärvar. Med andra ord, den generella bild konsumenten skapar om produkter från ett visst 

land. Denna uppfattning kan vara baserat på mycket lite information eller ingen information 

alls. De slutsatser vi drar om ett lands produktion kan såväl vara sanna som falska. Kotler, 

Haider & Rein (1993) beskriver i sin tur landsimage som konsumentens personliga 

referensram, grundad på känslomässiga och estetiska egenskaper såsom erfarenheter, 

föreställningar, idéer, minnen och intryck. Roth & Romeo (1992) definierar landsimage som 

den övergripande perceptuella uppfattning konsumenter har om produkter från ett specifikt 

land. Detta baserat på tidigare erfarenhet av landets produkter format av dess styrkor och 

svagheter (Kotler, Haider & Reins, 1993). 

Schooler (1965) visade att konsumenter värderar produkter olika beroende på en produkts 

ursprungsland. De två produkter som användes i studien var identiskt lika i alla avseenden, 

bortsett från märkning av produktens ursprungsland. Trots produkternas likhet uppvisades 

signifikanta skillnader i konsumenternas utvärderingar av produkterna. Resultat visade på att 

majoriteten av respondenterna föredrog den produkt som utgavs härstamma från ett högt 

industriellt utvecklat land och att Country of Origin effect var av betydande art. Det visade sig 

finnas en stark koppling mellan en produkts ursprungsland och hur konsumenter upplever en 

produkts kvalité och prestanda. Det vill säga att produkter med ursprung från väl industriellt 

utvecklade länder ses som mer överlägsen när det gäller kvalité jämfört med produkter från 

utvecklingsländer. 

Att ha en positiv landsimage kan vara en av de viktigaste aspekterna när det gäller 

marknadsföring, inte minst för att företaget ska kunna framstå som konkurrenskraftigt på en 

global marknad. Med positiv landsimage menas att produkter från ett specifikt land framstår 

vara av högre kvalité och mer prisvärda i konkurrens med andra länder, sett ur konsumentens 

perspektiv (Martin, 2011). Det finns många exempel på länder som har en positiv landsimage 

inom en produktkategori.  Exempelvis att Tyskland producerar kvalitativa och exklusiva bilar 

medan Japan producerar kvalitativa budgetbilar vilket givit dessa länder ett gott renommé 

inom bilindustrin. Frankrikes positiva landsimage är enligt Shlomo et al. (1998) att de 

producerar kvalitativa viner, medan Skottland tillverkar kvalitativ whiskey. En stor del av 

Sveriges positiva landsimage baserad på vår tillverkning av kvalitativt stål.  
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En positiv landsimage gör att andra företag i samma land har lättare för att lyckas framstå som 

konkurrenskraftiga på en global marknad (Shlomo et al. 1998). 

Likaså kan landsimage verka i motsatt effekt. Det vill säga att ett lands produkter framstår 

som mindre kvalitativa jämfört med produkter från andra länder. Detta är någonting som 

företag eftersträvar att undvika då de löper risk att deras produkter framstår som mindre 

konkurrenskraftiga jämfört med produkter från andra länder (Schoolar, 1965).  

Country of Origin är inte enbart relaterat till upplevd kvalité, utan kan även vara relaterat till 

upplevd risk med en vara. Denna risk menar Ahmed (2002) är de oväntade konsekvenserna 

som kan uppkomma efter att en konsument köpt en produkt. Ahmed (2002) och Quester et al. 

(2000) menar att detta är vanligast förekommande vid varor med ett högt värde och där 

negativa konsekvenser har en stor påverkan på konsumenten. 

Det blir då viktigt för de som arbetar med marknadsföring att ha kännedom om ett lands 

specifika landsimage för att kunna ta till vara på eventuella fördelar med en positiv 

landimage. Motsatsen är i de fall man har en negativ landsimage. Nödvändigt för företagen är 

då att ha en strategi för att motarbeta den negativa bilden. Detta kan antingen ske genom att 

man undviker eller döljer märkning av produkten. Det kan även ske genom att man försöker 

dra nytta av ett annat lands positiva landsimage. Martin (2011) nämner även att företag kan 

försöka vända sin negativa landsimage till den positiva.  

 

Shlomo (1998) menar att processen att förändra en landsimage är en mycket svår och långsam 

process för företagen. Exempel på ett land som dock lyckats med detta menar Shlomo (1998) 

är Japan. Anledningen menar man är den tekniska utvecklingen inom elektronik som skett 

inom landet. Organisationer som Sony har skapat många revolutionerande produkter som då 

har blivit representativa för Japans positiva landsimage. Den generella teorin menar att länder 

som är högt utvecklade får en bättre landsimage (Schooler, 1965). Japans utveckling utgör ett 

exempel på ett land som lyckats skapa en positiv landsimage inom en specifik 

produktkategori, (Shlomo, 1998). 
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National brandig 

National brandig är en förhållandevis ny term inom landsimage och definitionen av national 

branding relativt tvetydig. Grunden bakom detta fenomen är att alla nationer kan fungera som 

ett varumärke (Fan, 2006). Longman (1995) menar att en nation generellt refereras till ett stort 

antal personer med samma nationalitet, språk och kultur. Rörande landsimage menas istället 

en area av land som är ockuperad av en nation. Dessa två begrepp används under samma 

term, landsimage.  

 

National branding och landsimage ses vara två teoretiska referensramar som huvudsakligen 

påvisar korrelation mellan en produkts ursprungsland och konsumenters generella attityder till 

produkten. National brandig används för att främja den nationella imagen, exempel på detta 

kan vara att skapa samband mellan ett land och produkter eller varumärken. Vanliga exempel 

är Sveriges Ikea och Volvo då dessa två varumärken är starkt förknippade med Sverige och är 

representativa för den svenska imagen (Fan, 2006).  Det är därmed allmänt accepterat att 

nationer kan ses som varumärken. National branding syftar till att skapa tekniker för 

marknadskommunikation för att på så sätt främja ett lands image enligt Fan (2006).  

 

En nations varumärke kan således vara unik då varje land är unikt och svårare att kopiera än 

enstaka varumärken eller produkter.  Varje land har sin egen nationalism genom kultur, 

historia och språk som försvårar kopiering enligt Jaworski & Fosher (2003). Jaffe & 

Nebenzahl (2001) menar att varumärken ofta kan leva på en nations positiva renommé. 

Exempel på faktorer som kan påverka är politiska, kulturella, affärsförbindelser och 

idrottsaktiviteter. Vidare menar O’shaughnessy & O’shaughnessy (2000) att national branding 

är en betydande faktor i köpprocessens andra steg som är informationsbearbetning, där 

konsumenterna bearbetar information efter att behov och efterfrågan uppstått (Kotler et al. 

2005).  
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Stereotyper 

Stereotyper har bevisats vara universella. Greenwald & Banaji (1995) definierar stereotyper 

som de socialt delade föreställningar om egenskaper och karaktärsdrag av medlemmar i en 

social kategori. Ursprungslandet är en länk mellan landskultur, folk och produkter. Med detta 

menas att det skapas associationer som kopplar samman ett land med kultur och dess 

befolkning, (Verlegh & Steenkamp, 1999). Man kan beskriva det som att nationella 

stereotyper därför är en del av en landsimage. Dessa kan gå hand i hand men kan även skilja 

sig åt, då det finns flera folkgrupper som inte går att generalisera med enkelhet (Reierson, 

1966). 

Reierson (1966) var den första att forska om stereotyper gällande fenomenet Country of 

Origin effect och som genom sina studier visar resultat på att stereotyper av andra folkslag 

existerar. Country of Origin är direkt driven och kopplad till stereotyper. Kopplingen består 

av emotionella associationer, en undermedveten process som blir kopplad till positiva eller 

negativa känslor. Den positiva eller negativa associationen är sedan representativ för landets 

produkter enligt Chattalas (2008).  

Nagashima (1977) menar dock att stereotyper kan förändras med tiden. Det vill säga att den 

stereotypa bilden hos konsumenter kan förändras genom åren och behöver nödvändigtvis inte 

vara konstant. Martins (2011) påvisar att processen som leder till en negativ stereotypbild 

går att förändra genom mentala experiment och träning. Det finns flertal faktorer som kan 

influera denna bild såsom nyheter och massmedia. Då vi förses med negativa bilder av en 

folkgrupp kan vår bild av denna förändras, vilket kan ge sig uttryck i ett lands image 

(Nagashima, 1977).  
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Halo effect och Summary effect 

En konsument behöver nödvändigtvis inte ha någon erfarenhet av produkter från ett visst land 

men kan ha en generell bild av landet. Landsimagen kan då projiceras till de produkter landet 

har. Den skapade bilden benämns som halo effect. Denna effekt som innebär att konsumenten 

gör en överskådlig utvärdering påverkar konsumentens föreställningar och övertygelser om 

landets produkter menar Hong & Wyer (1989).  

Enligt Lampert et al. (1998) definieras halo effect som en benägenhet att värdera personer 

eller en institution antingen för lågt eller högt baserat på utmärkande karaktärsdrag. Med detta 

menas att konsumenten generellt drar en förhastad slutsats, denna kan vara positiv eller 

negativ beroende på intryck. Halo effekten hjälper individen att fylla ut information som 

bidrar till att en helhetsbild konstrueras omedvetet hos individen. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara sanningsenligt med den verkliga bilden enligt Hong & Wyer (1989). 

Med en internationell marknadsaspekt i åtanke dras en slutsats om ett lands förmåga att 

producera en vara och sedan överföra denna slutsats till liknande produktkategori. Om landet 

kvalificerat tillverkar en produkt anser konsumenter generellt att landet bör vara skickligt på 

att tillverka andra varor inom liknande produktkategorier och att de består av god kvalité 

enligt Shlomo et al. (1998). 

När en halo effect uppstår utvecklas en bild av ett land eller landsimagen, och denna bild 

representera landets produkter. När en representativ bild av ett land och landets produkter 

redan finns hos individen kan istället en summary effect uppstå. Då skapar våra tidigare 

erfarenheter av en produkt förväntningar på landsvarumärket eftersom en produkt kan anses 

vara starkt associerad med ett land. Tidigare erfarenheter av en produkt representerar då 

styrkan av de produkter i en landsimage (Han, 1989). Landsimage bidrar därför till att 

förväntningar skapas på produkter som kommer från ett visst land. Det kan medföra att 

individen till grund av tidigare erfarenheter överför förväntningar på liknande produkter från 

ett specifikt land enligt Han (1989) samt Hong & Wyer (1989). 

Konsumenten har då skapat associationer till eller mellan produkter, varumärken, land och 

platser. Det vill säga att konsumenten kan förnimma en produktkategori när de tänker på ett 

varumärke. Omvänt kan de minnas ett varumärke när de tänker på en produktkategori. Pappu 

et al. (2006) menar även att det kan förkomma att associationerna blir så pass påtagliga att en 

konsument kan förknippa en produktkategori med ett specifikt land. 
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Demografiska effekter 

Demografiska effekter anses ha stor inverkan på konsumenters köpbeteende. Studier av 

könsrelaterade beteenden är en av de viktigare delarna inom segmentering i marknadsföring. 

(Kim, 2007). Skillnaden i hur kvinnor och män evaluerar och bearbetar information skiljer sig 

åt enligt Kim (2007). Det är därför viktigt för marknadsförare att kunna segmentera för att öka 

sin kännedom om hur man ska påverka en så stor kundgrupp som möjligt på ett effektivt sätt.  

 

Könsskillnader har en biologisk grund, då kön är en biologisk klassificering och begreppet 

avser huruvida en individ är biologiskt och genetiskt manlig eller kvinnlig. Dock är det främst 

de sociala influenserna såsom uppfostran som formar våra könsideal där vi växer upp med 

vad som anses manligt respektive kvinnligt. Dessa ideal varierar länder emellan beroende på 

kulturella och sociala arv. Studier rapporterar att män är mer oberoende, självsäkra samt 

målmedvetna i samband med inköp. Det har även visat sig att män är mer villiga att ta risker 

och mindre benägna att uppfatta risker kring en produkts kvalité jämfört med kvinnor (Darley 

& Smith, 1995).  

 

Manliga konsumenter har även en tendens att inte bearbeta all tillgänglig information som 

underlag för beslut.  Istället förlitar de sig i hög grad till egna åsikter. Män fattar snabbt beslut 

då de generellt endast bearbetar den närmast tillgängliga information vid inköp av produkter. 

Män beskrivs fokusera på konkreta och objektiva ledtrådar, exempelvis form och fysiska 

egenskaper enligt Meyers-Levy (1988). 

 

Kvinnor söker information på ett grundligt och tolkande sätt. De söker sin information bland 

fler informationskällor samt ställer fler frågor kring en produkt i samband med 

informationssökandet. Kvinnor beskrivs enligt Meyers-Levy (1988) vilja ha flera åsikter och 

på så sätt kunna skapa sig en generell bild av en produkt. Enligt Sternthal (1991) beskrivs 

kvinnor förlita sig på en bred varierad information. Generellt föredrar kvinnor att samla in 

information utifrån, till skillnad från män som generellt förlitar sig på eget omdöme. Kvinnor 

fokuserar i större utsträckning på detaljer jämfört med män, som istället ser produkten mer 

som en helhet. 

 

Kvinnor beskrivs som mer visuellt orienterade jämfört med män. De baserar sin information 

på fler externa faktorer och förlitar sig i högre grad på andras åsikter och kan därmed anses 

enklare att influera enligt Hall (1984) och Everhart et al. (2001). Enligt Becker (1986) samt 
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Eagly & Carli (1981) kan det beskrivas som att kvinnors beslut är mer genomtänka. Denna 

uppfattning delas även av Hass (1979) som menar att kvinnor är mer subjektiva och intuitiva 

jämfört med män. 

 

Enligt Mitchell och Walsh (2001) har kvinnor och män olika krav på produkter då det handlar 

om kvalité och produktens ursprung. Mäns och kvinnors attityder skiljer sig dessutom 

gentemot utländska tillverkare enligt Wall & Heslop (1989).  Främst när det kommer till 

mode och teknik skiljer sig mäns och kvinnors beslutsfattande betydligt enligt Kim et al. 

(2007) som menar att kvinnor generellt är mer partiska till inhemska produkter jämfört med 

män. Resultat av studie visar på att en produkts ursprungsland har stor betydelse för svenska 

kvinnor och att det fungerar som en stark indikator på en produkts kvalité enligt Dornoff et al. 

(1974) samt (Hoffman, 2000). 

 

Gällande vilken betydelse ålder har är forskningen delad i sin uppfattning. Tongberg (1972) 

och Schooler (1965) menar att äldre personer lägger större vikt i om en produkt är utländsk 

eller inte. Detta någonting som visat sig motsägande då Wang (1978) påstår att ålder är av 

mindre betydelse av hur konsumenter uppfattar en produkts kvalité beroende på 

ursprungsland. 

 

Köpprocessen 

En produkts ursprung är en betydelsefull faktor då konsumenter gör ett val mellan produkter. 

Detta gäller såväl inhemska som utländska varor. Att veta hur vårt eget lands produkter ses 

med konsumenters ögon och förstå hur beslut vid inköp fattas blir då en viktig aspekt enligt 

Han (1989). 

Köpprocessen beskriver den process en konsument genomgår innan ett köp av en produkt. 

Förståelse för hur konsumenters köpprocess ser ut är från företagets sida viktigt att ha en 

kännedom om för att kunna konstruera effektiva säljstrategier och marknadsföringsstrategier 

enligt Kotler et al. (2005). 
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Nedan följer de fem steg som presenteras av Kotler et al. (2005) för att skapa förståelse kring 

köpbeslutsprocessen. 

1. Problem / behov uppstår 

2. Sökande av information 

3. Evaluering av alternativ 

4. Köpbeslut 

5. Efterköpsbeteende. 

Modellen består av fem olika steg som nämnts ovan. I denna studie kommer endast de två 

första stegen, då ett behov uppstår för konsumenten och informationssökning, att behandlas. 

Detta då vi menar att dessa två steg bör ses som mer relevant i förhållande till fenomenet 

Country of Origin. Vi ser det som viktigt att ha presenterat hela modellen med anledning av 

att vi önskar skapa en bredare förståelse för modellens innebörd, såväl för vår egen del som 

för läsaren. Stegen som berörs i denna studie beskrivs enligt följande. 

Ett behov uppstår - Konsumenten uppfattar att det finns ett problem eller ett att ett behov 

uppstår. Ett behov som kräver en lösning som leder till tillfredställelse av behovet. 

Informationssökning - Berör sökning i form av relevant information för att tillfredsställa sitt 

behov. Konsumenten söker i detta steg efter information som ska hjälpa konsumenten att fatta 

korrekt beslut. Enligt tidigare studie visar sig bland annat att kvinnor genomgår en djupare 

informationssökning innan ett köpbeslut jämfört med män (Kim et al., 2007) 

Inom Country of Origin effect berörs de olika delarna i denna modell i olika hög grad enligt 

Kotler et al. (2005). Mycket på grund av att en produkts ursprungsland kan ses som ett brett 

och omfattande område. En konsuments köpbeslut är direkt kopplad till denna modell vilket 

gör att den blir aktuell i detta sammanhang.  
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Sammanfattning av teori 

Landsimage är en viktig aspekt inom Country of Origin. Det beskrivs som den övergripande 

bild som en person har om produkter från ett visst land enligt Roth & Romeo (1992). De kan 

såväl vara positiva som negativa i förhållande till hur konsumenten uppfattar produkter från 

ett specifikt land enligt Schooler (1965). Konsumenter uppfattar generellt produkter från väl 

utvecklade länder bestå av högre kvalité och prestanda i förhållande till produkter från 

utvecklingsländer (Schooler, 1965). Produkter från ett visst land kan även, sett ur kundens 

perspektiv, uppfattas som mer eller mindre riskfyllda enligt Ahmed (2002). 

 

National Branding innebär att länder fungerar som varumärken enligt Fan (2006). Longman 

(1995) menar att en nation generellt refereras till ett stort antal personer med samma 

nationalitet, språk och kultur. National brandig används för att främja den nationella imagen. 

Med detta menas att skapa positiv landsimage. Vissa företag omfattar en enda nations 

värderingar och kan därmed inte försumma varumärkets ursprung (Jaworski & Fosher, 2003). 

National branding syftar vidare till att skapa marknadskommunikationstekniker för att främja 

ett lands image enligt Fan (2006). En nations varumärke är således unik då varje land är unikt 

och svårare att kopiera än enstaka varumärken eller produkter.  Jaffe & Nebenzahl (2001) 

menar att varumärken ofta kan dra nytta av national branding. Vidare menar O’shaughnessy 

och O’shaughnessy (2000) att national branding är en betydande faktor i köpprocessens andra 

steg informationsbearbetning, då konsumenterna bearbetar information efter att ett behov och 

efterfrågan uppstått enligt Kotler et al. (2005).  

 

Stereotyper är de socialt delade föreställningar och associationer om karaktärsdrag hos 

medlemmar i en social kategori enligt Greenwald & Banaji (1995) samt Kunda (1999). 

Ursprungslandet är en länk mellan ett lands kultur, invånare och produkter (Verlegh & 

Steenkamp, 1999). Således skapas associationer som kopplar samman ett land med kultur och 

dess befolkning. Indirekt förefaller stereotyper av ett land vara en del av landsimage. 

Stereotyper av ett land kan därför anses direkt driven och kopplad till fenomenet Country of 

Origin, eftersom en undermedveten emotionell process där en association mellan individens 

subjektiva bild av landet och dess produkter görs.  
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Halo effect och Summary effect 

Konsumenten behöver nödvändigtvis inte ha någon erfarenhet av produkter från ett visst land. 

Den generella bilden av landet kan istället reflekteras till landets produkter. Den skapade 

bilden beskrivs fungera som en halo effect som direkt påverkar konsumenternas 

föreställningar om dessa produkter.  

Indirekt menar Hong & Wyer (1989) att den övergripande utvärderingen påverkar 

konsumenten genom dessa övertygelser. Enligt Lampert et al. (1998) definieras halo effect 

som en benägenhet att värdera personer eller institutioner för lågt eller högt, baserat på 

utmärkande karaktärsdrag. De menar generellt att konsumenten drar en förhastad slutsats, 

såväl positiva som negativa. Halo effekten bidrar till att en helhetsbild konstrueras omedvetet 

för individen. Detta är någonting som nödvändigtvis inte behöver vara överensstämmande 

med verkligheten menar Hong & Wyer (1989). 

Vi summary effect är konsumenten är bekant med ett lands produkter. Genom tidigare 

erfarenhet av en produkt skapas förväntningar på landsvarumärket då man anser att en 

produkt är starkt associerad till ett land. En tidigare erfarenhet av en produkt representerar då 

styrkan av de produkter i en landsimage (Han, 1989). Pappu et al. (2006) menar även att det 

kan förkomma att sammankopplingen blir så pass påtaglig att en konsument kan associera en 

produktkategori med ett specifikt land. 
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Demografiska effekter 

Demografiska effekter har stor inverkan på konsumenters köpbeteende. Generellt anses män 

se produkten mer som en helhet och vara mer oberoende, säkra samt mer villiga att ta risker i 

sina köpbeslut. Män litar i större utsträckning på sitt eget omdöme när de köper eller planerar 

att köpa en produkt enligt Kim (2007).  

Generellt föredrar kvinnor att inhämta mer information från externa källor vid sina köpbeslut. 

Kvinnor fokuserar i större utsträckning på detaljer och kvalité och köper gärna inhemska 

produkter då kvinnor anser en produkts ursprungsland vara en stark indikator på en produkts 

kvalitet, (Kim, 2007). 

  

Kvinnor 

 

Mer engagerade i värdering av reklam. 

 

Förlitar sig på externa källor. 

 

Influerad av detaljerat meddelande/budskap och 

innehåll/information. 

 

Mer visuellt, instinktivt motiverad. 

 

Använder sig mer av tillgänglig information. 

 

Diskuterar sitt köpbeslut i högre grad 

 

Män 

 

Mindre engagerad i värdering av 

reklam.  

 

Influerad av helheten. 

 

Förlitar sig på interna källor  

 

Selektiva till tillgänglig 

information. 

 

Snabbare att fatta köpbeslut. 

 

(Kim, 2007) 
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Köpprocessen 

Köpprocessen beskriver processen en konsument genomgår innan de väljer att köpa en 

produkt. Köpprocessens första steg är enligt Kotler et al. (2005) att ett behov uppstår för 

konsumenten, ett behov som önskas tillfredsställas. Nästa steg i köpprocessen är 

informationssökning som konsumenten genomgår för att tillfredsställa sitt behov. 

Konsumenten söker då efter information som ska ligga till grund för att fatta korrekt beslut. 

Köpprocessen består även av tre ytterligare steg. Då vi anser att endast steg ett och två är 

relevanta och kan kopplas till fenomenet Country of Origin kommer endast dessa två steg att 

behandlas. 

Inledningsvis av den teoretiska delen har vi presenterat flertal definitioner av begreppet 

Country of Origin. Det vill säga att det existerar olika sätt att se på en produkts ursprungsland. 

Någon klar och enad definition kring hur detta fenomen bör betraktas är tvetydig. Vi har i 

denna studie först och främst valt att utgå från att en produkts ursprungsland bör betraktas 

som det land en konsument förknippar eller föreställer sig då konsumenten blir medveten om 

en produkt eller varumärke. Vi anser att samtliga delar av Country of Origin som är 

presenterade i den teoretiska genomgången i detta arbete är relevanta.   
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Hypoteser 

H1. -  Country of Origin har inverkan på konsumenters attityder till produkter. 

H1b.  -  Ett lands utvecklingsgrad har inverkan på konsumenters evaluering av 

produkter. 

H2. -  Beslutsvärdering av produkter i förhållande till en produkts ursprungsland 

skiller sig åt mellan kvinnor och män. 

 

Metod 

Val av forskningsdesign 

 

I vår uppsats förhåller vi oss till ett deduktivt förhållningsätt. Vi har valt att följa de riktlinjer 

som beskrivs enligt Bryman & Bell (2013) genom att utgå från existerande teorier inom 

forskningsområdet, för att sedan se till hur dessa relateras till verkligheten. Arbnor & Bjerke 

(1994) beskriver deduktivt förhållningsätt som en logisk analys genomförd av existerande 

teorier givet en specifik händelse. Anledningen till vårt val är att vi önskar göra en prövning 

om hur en produkts ursprungsland har betydelse i förhållande till kvinnors och mäns attityder 

till produkten. Som undersökningsmetod har vi valt en enkätundersökning med efterföljande 

analys. 

Frågorna är konstruerade utifrån att kunna jämföras med den teoretiska delen i vårt arbete. 

Respondenternas svar har vi jämfört mot vad tidigare forskning och studier visat resultat på. 

Vi har jämfört teorin i vårt arbete mot den empiriska undersökningen i form av vår 

enkätundersökning. Enligt Bryman & Bell (2013) samt Arbnor & Bjerke (1994) beskrivs 

detta som korrekt då man arbetar genom deduktivt förhållningsätt. Deduktion är ett begrepp 

som faller in under filosofisk rationalism. Enligt Bryman & Bell (2013) används deduktion 

som ett förhållningssätt att genom logiska resonemang dra slutsatser, någonting som vi i vår 

studie har valt att sträva efter i val av forskningsdesign. De parametrar vi valt att mäta i vår 

studie har vi analyserat och jämfört med den teoretiska referensram som gäller inom området. 

Till teorin inom forskningsområdet har vi valt att följa rekommendationer från Ejvegård 

(2009), nämligen att förhålla oss till ett objektivt synsätt.  
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För att kunna dra logiska slutsatser utifrån de svar vi tillhandahållit genom vår 

enkätundersökning har vi valt att konstruera hypoteser vilket beskrivs som ett korrekt 

tillvägagångssätt enligt Backman (2008). Ejvegård (2009) beskriver vidare konstruerade 

hypoteser som gissningar om olika förhållanden. Vidare är vår avsikt att följa de 

rekommendationer som beskrivs av Sohlberg & Sohlberg (2014). Att formulera och pröva 

mätbara antaganden mot den verklighet som studeras, något som beskrivs som en grundpelare 

för väl formulerade hypoteser enligt Backman (2008). Vi har i vårt arbete eftersträvat att 

pröva den teoretiska referensramen mot empirin. Genom att godta eller förkasta de 

konstruerade hypoteserna, har vi som avsikt att kartlägga ytterligare kunskap inom området. 

Detta är enligt Bryman & Bell (2013) ett korrekt sätt att förhålla sig, då man intar ett 

positivistiskt förhållningsätt. Arbnor & Bjerke (1994) beskriver det vidare som kunskap som 

nås genom erfarenhet.   

Denna arbetsmetod ger oss möjlighet att göra en generalisering. Vi vill kunna analysera 

skillnader på den svenska marknaden i form av attityder till en produkts ursprungsland 

beroende på kön. Likaså ser vi det som intressant att genom konstruerade hypoteser kunna 

analysera data och fastställa ytterligare kunskap och förståelse inom området. I praktiskt 

genomförande känner vi oss bekväma med att, genom premisser härleda slutsatser, något som 

stöds av Sohlberg & Sohlberg (2014) i samband med deduktion.  

Vi har valt att använda en kvantitativ metod och genom insamlad data i form av 

enkätundersökning kunna göra olika former av mätningar och teoriprövningar. Målet har varit 

att inrikta oss på kvantifiering, vilket beskrivs av Blumberg, Cooper & Schindler (2008) samt 

Bryman & Bell (2013). Som nämnts tidigare har vi valt att förhålla oss till ett deduktivt 

synsätt genom att godta eller förkasta de olika hypoteser som konstruerats. Vår avsikt har 

varit att genom logiska resonemang och teoretisk prövning kunna analysera våra resultat och 

skapa ytterligare insikt inom området, vilket är korrekt enligt Ejvegård (2009). 

 

Vår mening är att analys av data i form av kvantifiering är ett effektivt sätt att säkerhetsställa 

information. Vi vill delvis undersöka det som Wall & Heslop (1989) undersökt, nämligen om 

kvinnor och mäns attityder skiljer sig åt gällande utländska tillverkare och i så fall om kvinnor 

har ett mer partiskt förhållningsätt till inhemska produkter. Likaså vill vi jämföra om 

resultatet av Dornoffs et al. (1974) och Hoffmans (2000) studie överensstämmer med vårt, 
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nämligen att en produkts ursprungsland har stor betydelse för svenska kvinnor och är en stark 

indikator på en produkts kvalité.  

Utifrån dessa ståndpunkter anser vi en kvantitativ ansats vara eftersträvansvärt. I och med 

detta förhållningsätt har vi även möjlighet att analysera respondenternas svar i samband med 

den enkätundersökning som konstruerats. Oavsett om populationen i vår kvantitativa 

undersökning är ett begränsat antal respondenter är vår förhoppning att kunna göra en viss 

form av generalisering utifrån respondenternas svar, vilket är styrkan av en kvantitativ studie 

enligt Bell (2000). 

I vår undersökning är vi intresserade av att finna det genomsnittliga värdet för populationen 

för att sedan kunna klargöra vilka gemensamma nämnare som finns. Det har varit viktigt att få 

så många respondenters svar som möjligt inom den berörda målgruppen. Vi har dock önskat 

att förhålla oss till en viss reservation av antalet respondenter på grund av tidsaspekt och 

begränsade resurser. Då vi vill inrikta oss på vuxna konsumenter har vi valt att se till 

konsumenter som är 18 år eller äldre.  

Anledningen till att vi valt detta tillvägagångssätt i vårt arbete är att vi anser den metod som 

mest lämpad då vi eftersträvar objektivism, vilket av Ejvegård (2009) beskriver som relevant. 

Vår önskan har varit att våra personliga värderingar inte ska påverka respondenternas svar. Vi 

anser att genom en enkätundersökning med konstruerade frågor och fasta svarsalternativ 

minskar denna risk. 

Vi anser det fördelaktigt att använda oss av en nätbaserad enkätundersökning som 

datainsamlingsmetod, eftersom det arbetssättet ger oss möjlighet att nå ut till en större 

population i antal och geografiskt. Vi har även tagit med i beräkning att en nätbaserad 

enkätundersökning är mer tidsbesparande och på så sätt effektiv. Det innebär att 

enkätundersökningen kan göras på ett stort urval respondenter i förhållande till den tid som 

tillhandahållits i vår arbetsplan. Ytterligare en fördel är att formuleringarna är 

standardiserade, vilket innebär att samtliga svarsalternativ applicerar till alla respondenter. 

Förutsatt att utformning av frågor är realistiska förefaller resultatet digitalt lätt att tolka enligt 

Ejlertsson (2014).  
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Population och urval 

Med hänsyn till tidsaspekter och resurser har vi i vår undersökning behövt göra ett urval. 

Önskvärt hade varit att göra en form av sannolikhetsurval för att kunna göra resultatet av 

studien så generaliserbart som möjligt till en bredare population (Arbnor & Bjerke, 1994) och 

(Bryman & Bell, 2013). Detta är en tidskrävande process, då respondenterna väljs ut genom 

exempelvis lottning. I vår undersökning har vi dock inte haft möjlighet till ett sådant 

tillvägagångssätt på grund av tidsbrist och brist på resurser. Vi har istället använt oss av ett 

visst icke-slumpmässigt urval. Bryman & Bell (2013) beskriver bekvämlighetsurval som ett 

vanligt förekommande vid kvantitativa undersökningar. Vi ser dock detta inte som en legitim 

anledning till att vi inte använder oss av ett slumpmässigt urval.  

Slumpmässigt urval beskrivs som en betydande del inom kvantitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2013). Detta för att tillgå ett så representativt urval som möjligt. I vår undersökning vill 

vi påstå att detta i sig möjligen har sina brister, men även sina fördelar. Bristerna är att det är 

svårt för oss att själva styra urvalet. Snöbollseffekten som beskrivs av Ejlertsson (2014) blir 

en central aspekt i detta då urvalet baseras på de kontakter vi samt respektive våra 

respondenter har på Facebook. Detta kan medföra att vi erhåller ett stort antal svar, eventuellt 

ett lågt antal svar, vilket kan bidra till ett resultat som är svårt att tolka och generalisera. En 

fördel med detta urval är dock att vi förblir helt objektiva i förhållande till resultat och 

respondenter.  

Respondenterna har själva gjort ett aktivt val om de vill delta i enkätundersökningen. Vidare 

har vi inte aktivt valt ut exakt vilka respondenter som deltar i undersökningen då vi delat vår 

enkätundersökning på Facebook. Efter en kortfattad beskrivning av enkätundersökningen har 

användare vid tidigare nämnda hemsida själva valt om det vill delta som respondenter. Det är 

således respondenternas aktiva val som givit oss den data som är underlag till vår samlade 

data. 

 

Totala antalet respondenter i vår enkätundersökning är 246 stycken personer. Av dessa utgör 

96 stycken kvinnor, vilket motsvarar 38,2 %. Antalet män som svarat på enkätundersökningen 

utgör 150 stycken, vilket motsvarar 61,8 %. Det hade varit önskvärt med en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor. Vi anser dock att det är svårt att åstadkomma då respondenterna 

själva gör ett aktivt val om de vill delta i enkätundersökningen. Då vi önskade att få ett stort 
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antal respondenter tog vi emot vi samtliga svar vilket bidrar till en ojämn fördelning mellan 

män och kvinnor.  

Vi ser det som att populationen i vår undersökning representerar en del av totalpopulationen 

och att resultatet kan användas till gör generella antaganden om kvinnors och mäns attityder 

till en produkt och dess ursprungsland. Vi har även genom vår enkätundersökning nått ut till 

ett bredare geografiskt område än vad vi haft möjlighet till om vi genomfört denna med ett 

slumpmässigt urval och exempelvis frågat individer endast i Gävle. I detta fall har vi nått ut 

med vår enkätundersökning till respondenter i en stor del av landet, vilket bör ses som positivt 

i denna aspekt.    

 

Enkätdesign 

I vår studie har vi konstruerat en enkät, enligt Sohlberg & Sohlberg (2014) benämnt som 

Surveyn. Enkäten är konstruerad i tre delar. I första delen ber vi respondenterna att besvara 

frågor kring kön och ålder, för att få en uppfattning om hur respondenternas ålder är fördelade 

samt fördelningen mellan kvinnor och män. Frågorna ser vi som relevanta.  

Andra delen i enkätundersökningen består av påståenden. Respondenterna ombeds markera 

det alternativ av land som de associerar främst med ett angivet påstående. Denna del av 

undersökningen behandlar kunders uppfattning om produkter från olika länder, något som 

beskrivs i vår teoretiska del. Den behandlar den upplevda kvalitén av produkter från specifika 

länder, vilket kan grunda sig på förutfattade meningar eller tidigare erfarenheter och är något 

vi önskat analysera närmare. Detta för att åskådliggöra i vilken grad det överensstämmer i 

jämförelse med den teoretiska referensram som presenterats. 

Tredje delen av enkätundersökningen innehåller olika typer av påståenden som behandlar en 

produkts ursprungsland i allmänhet. Respondenterna ombeds i denna del besvara i vilken grad 

de instämmer med det konstruerade påståendet. I denna enkätundersökning förekommer olika 

former av kontrollfrågor. Frågor som vi skapat med avsikt för att få en kvalitetssäkring som 

visar hur noggrant respondenten har besvarat frågorna.  

 

Enkätens inledning består av en kort presentation av tillvägagångssätt och syfte. Detta för att 

skapa intresse hos respondenten men även tydliggöra vad som efterfrågas. Innan varje del ges 

en beskrivning i generella drag om vad frågorna berör. På så sätt ges respondenten en 
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förberedelse inför frågorna. Vilket ger möjlighet att skapa en eftertänksamhet. Ytterligare en 

avsikt med detta är att ge respondenten en möjlighet till paus, med vår förhoppning att erhålla 

mer genomtänkta och ärliga svar samt ett minskat bortfall och för att bibehålla 

respondenternas intresse. I enkäten har vi eftersträvat ett vardagligt språk vilket 

rekommenderas enligt Ejlertsson (2014). Språkbruket har således varit ett medvetet val. Ett 

mer akademiskt språk, som är mer korrekt i detta sammanhang, skulle möjligtvis kunnat bidra 

till att respondenterna inte uppfattat frågan korrekt.  

För att göra enkäten enkelt tillgänglig för våra respondenter har vi konstruerat den via en 

hemsida, benämnd som docs.google.com. Vår konstruerade enkät nås genom en webblänk 

som gör den enkel att tillgå, såväl via mobil, surfplatta och dator. Detta är något vi anser är 

mycket viktigt för att få svar från våra respondenter då det ofta kan ses som tidsbemödande att 

genomföra en icke digital enkätundersökning. 
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Operationalisering  

Del 1 

Del ett är konstruerad för att få en uppfattning om respondenten gällande kön och ålder. Detta 

är ett viktigt kriterium för att kunna besvara arbetets syfte.  

Fråga Teorikoppling 

Kön Demografiska aspekter 

Ålder Demografiska aspekter 

 

Del 2 

Del två innefattar påståenden som berör produkters ursprungsland. Påståenden är kopplade 

till fyra svarsalternativ i förhållande till i vilken grad respondenten instämmer med påståendet.  

Nr Påståenden Teorikoppling 

1 Bilar från Tyskland håller högre kvalité än 

bilar från USA. 

Landsimage, Halo effect, Summary 

effect, Stereotyper, National brandig 

2 Bilar från Kina håller högre kvalité än bilar 

från Japan. 

Landsimage, Halo effect, Summary 

effect, Stereotyper, National brandig 

3 Viner från Frankrike är av bättre kvalité än 

viner från Portugal. 

Landsimage, Halo effect, Summary 

effect, Stereotyper, National brandig 

4 Kläder som är tillverkade i Kina håller ofta 

lägre kvalité än kläder som är tillverkade i 

Italien. 

Landsimage, Halo effect, Summary 

effect, Stereotyper, National brandig 
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Del 3 

Del tre innefattar påståenden som behandlar en produkts ursprungsland. Denna del är 

konstruerad med fyra svarsalternativ i förhållande till vilken grad respondenten instämmer 

med påståendet. 

Nr Fråga eller påstående Teorikoppling 

5 Du försöker ta reda på i vilket land en produkt är 

tillverkad i när du planerar att köpa dyrare produkter, 

exempelvis elektronik. 

Köpprocessen, Landsimage 

6 Om du inte vet var en produkt tillverkas undviker du att 

köpa den. 

Köpprocessen, Landsimage, 

Demografiska aspekter 

7 Du anser att varor som är tillverkade i utvecklingsländer 

har låg kvalité. 

Landsimage, Stereotyper, 

Landsimage 

8 Produktens ursprungsland är avgörande för produktens 

tekniska standard. 

Stereotyper, Demografiska 

aspekter 

9 Produkter från industriellt utvecklade länder är av bättre 

kvalité än produkter från utvecklingsländer. 

Stereotyper, Demografiska 

aspekter, Halo effect, 

Summary effect 

10 När du ska köpa en produkt av mindre värde, anser du 

att produktens ursprungsland spelar mindre roll. 

Köpprocessen, Landsimage 

11 För att vara säker på att en produkt håller hög kvalité 

vill du veta var den är tillverkad. 

Landsimage, Stereotyper 

12 Det är oftare fel på en produkt som är tillverkad i ett 

utvecklingsland jämfört med en vara som är tillverkad i 

ett högt utvecklat ekonomiskt land. 

Stereotyper, Halo effect, 

Summary effect 
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13 Om det inte finns någon märkning av land på köttet 

undviker du att köpa det. 

Demografiska aspekter 

14 När du ska köpa en produkt som har hög risk för fel, 

exempelvis en kamera, vill du veta i vilket land 

produkten är tillverkad. 

Köpprocessen, Landsimage 

15 Det har stor betydelse att köttet du köper är svenskt. Demografiska aspekter, 

National brandig 

 

 

Datainsamling och tillvägagångsätt i praktiken  

Den empiriska data har samlats in via enkätundersökningen bestående av totalt 15 frågor. Två 

frågor innefattade respondenternas ålder och kön. Enkätundersökningen har skickats ut den 26 

november 2015 och har varit tillgänglig för respondenter fram till den 30 november 2015, via 

det sociala mediet Facebook. Anledningen till valet av denna sociala mediekanal har varit en 

önskad lättillgänglighet av enkätundersökningen för respondenter.  

Tillvägagångssättet har varit effektivt, nämligen att få in ett stort antal svar från respondenter 

då sociala mediet Facebook har ett stort antal användare. Likaså har det varit enkelt att nå ut 

till relativt många individer samtidigt under en kort tidsperiod. Vilket varit eftersträvansvärt 

då tidsaspekten varit begränsad.  

En bidragande orsak till att enkätundersökningen har genomförts på detta vis har varit att 

sammanställningen av data säkert och överskådligt kunnat överföras till Exel, Microsoft 

Office. Genom förutbestämda val och programmering sker uppdelningen mellan kvinnor och 

mäns svar automatiskt. Enligt vår mening minskar detta risken för eventuella felberäkningar 

vid sammanställning av data. Vidare har vi beräknat medelvärdet för vardera påstående. 

Medelvärden har beräknats för kvinnor såväl som för män samt ett medelvärde för samtliga 

respondenter. 
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Beräkning och sammanställning 

Enkäten består av tre delar. Del två och tre innefattar en skala där respondenterna väljer det 

svarsalternativ som främst motsvarar i vilken grad de instämmer med ett givet påstående. De 

fyra olika svarsalternativen är graderade från ett och fyra för att underlätta analysen av vår 

kvantitativa undersökning.  

På så sätt har vi möjlighet att utläsa en möjlig korrelation i respondenternas svar, benämnt 

kodning enligt Bryman & Bell (2013). Siffran till ett givet påstående fungerar som etikett till 

respondentens svar. Första delen i enkätundersökningen innefattar inte denna kodning och 

kommer därför inte vara nödvändig att användas i dessa steg. Däremot är det en viktig del för 

vår undersökning för att kunna jämföra kvinnor och mäns attityder till produkter i förhållande 

till produktens ursprungsland. Svarsalternativen är kodade på en skala mellan ett till fyra, där 

fyra poäng instämmer helt med påståendet och ett poäng instämmer inte alls med påståendet. 

Vi har gjort ett medvetet val att använda ett jämt antal svarsalternativ och på så sätt tvingat 

respondenten att ta ställning till påståendet. Detta då inget svarsalternativ är neutralt, 

(Ejlertsson, 2014). 

* Instämmer helt - 4 poäng 

* Instämmer delvis -  3 poäng 

* Instämmer mindre -  2 poäng 

* Instämmer inte alls - 1 poäng 

För att ge svar till vårt syfte har vi två variabler i vår enkätundersökning, nämligen kön och 

ålder. Sett till tidigare forskare, Hoffman (2000) har flertal andra variabler används, någonting 

vi menar inte är nödvändigt i vår undersökning.  

Vår undersökning utgjordes av 246 respondenter, var av 96 kvinnor och 150 män. Vi har valt 

att koda de olika svarsalternativen ovan i skala ett till fyra. Kodningen utgör underlag för vår 

medelvärdesberäkning av respektive påstående. Detta då vi önskar att göra en 

medelvärdesberäkning för vardera kön.  
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För att beräkna medelvärden av i vilken grad kvinnor och män samt samtliga respondenter 

instämmer till givna påståenden kommer beräkningen ske enligt följande. Räkneexemplet 

nedan avser beräkning av medelvärde för mäns attityder av fråga 1.  

“Bilar från Tyskland håller högre kvalité än Bilar från USA” 

Poäng Antal respondenter Summa  

4 73 292  

3 63 189  

2 7 14  

1 7 7  

Summa antal  150 Summa poäng 502 

 Medelvärde = 3,35  

 

 

Pilotstudie 

Inledningsvis genomfördes en preliminär enkätundersökning förlagd till Högskolan i Gävle 

samt vid Uppsala Universitet. Målet var att få en bild av hur respondenterna uppfattade vår 

enkätundersökning, samt hur metoder och tekniker för datainsamling fungerade i praktiken, 

något som rekommenderas enligt Bell (2000).  

Ytterligare en anledning som nämns av Eriksson & Wiedersheim (2006) är att upptäcka 

eventuella fel i enkätundersökningen samt hur påståenden tolkats av respondenterna. Med 

hjälp av den preliminära enkätundersökningen kunde vi utifrån respondenternas svar utläsa att 

vissa frågor var mer komplicerade att uppfatta än andra. Dessa tre frågor har därför uteslutits 

eller omformulerats till ett mer lättillgängligt och vardagligt språk. Något som 

rekommenderas av Bell (2000).  
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Den preliminära enkätundersökningen omfattade 68 stycken respondenter, varav 34 stycken 

av respondenterna var kvinnor och 34 stycken män. Respondenterna har valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval uppbyggt på tillgänglighet i den aktuella situationen, vilket bekräftas vara 

acceptabelt enligt Bryman & Bell (2013). 

Det totala antalet svarande respondenter i vår enkätundersökning bestod av 246 stycken 

respondenter. Detta visar att vår pilotstudie i förhållande till omfattning var 27,6 % av den 

enkätundersökning som vi senare genomförde sett till storlek. De respondenter som deltagit i 

vår pilotstudie har inte deltagit i vår senare enkätundersökning bestående av de 246 stycken 

respondenter. Genomförandet av pilotstudien har givit oss information om hur vi ska 

konstruera påståenden och goda riktlinjer i hur vi ska konstruera den slutliga 

enkätundersökningen.  

Analys av insamlad data 

Reliabilitet 

Reliabilitet beskrivs som en undersöknings tillförlitlighet, (Ejvegård, 2009). I detta fall hur 

tillförlitlig data från vår enkätundersökning är. Bryman & Bell (2013) beskriver att den ska 

vara oberoende av vilka respondenter som genomför undersökningen och resultat ska visa på 

liknande resultat om undersökningen genomförs på nytt. Vi vill i denna undersökning påvisa 

att vi har god reliabilitet. Undersökningen som genomförts kan med enkelhet genomföras på 

nytt, såväl av oss som någon utomstående person.  

Konstruktionen av vår enkätundersökning, såväl frågor som svarsalternativ, avviker inte från 

vad som bör ses som goda förutsättningar för att kunna upprepa vår tidigare genomförda 

undersökning, något som utgör replikerbarhet, (Bryman & Bell, 2013). Däremot kan det 

finnas svårigheter att upprepa samma undersökning med tillgång till samma respondenter, 

något som även skulle varit svårt vid ett slumpmässigt urval.  

Möjlighet att genomföra studien på nytt är genomförbar då vi har tillgång till samma 

population som tidigare. Vi vill påstå att sannolikheten om vi på nytt skulle genomföra 

samma undersökning skulle resultatet med övervägande sannolikhet inte förändras i 

betydande grad. Någonting som kan kopplas till god reliabilitet beskrivet enligt Bryman & 

Bell (2013) samt Ejvegård (2008). Vi vill därmed påstå att slumpmässiga eller tillfälliga 

faktorer inte skulle påverka våra undersökningsresultat av betydande grad.  
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Validitet 

Enligt Ejvegård (2008), Arbnor & Bjerke (1994) samt Bryman & Bell (2013) avser validitet 

att man som forskare mäter det man avser mäta i en studie. Med vår genomförda 

enkätundersökning vill vi påstå att det existerar en god validitet i vår studie. Syftet med 

studien är att analysera skillnader mellan kvinnors och mäns attityder beträffande en produkts 

ursprungsland på den svenska marknaden. Varje fråga i vår enkätundersökning syftar till den 

teoretiska delen i arbetet. Varje fråga utgör därmed en funktion till att underlätta och besvara 

vårt syfte, vilket i sig skapar en god grund att komma fram till relevanta slutsatser i vår studie.  

 

Generalisering 

Generalisering beskrivs som en eftersträvansvärd företeelse inom kvantitativ forskning enligt 

Ejvegård (2009), Arbnor & Bjerke (1994) samt Bryman & Bell (2013). Det ger en 

beskrivning på hur i vilken grad ett resultat från en undersökning kan generaliseras till andra 

grupper och inte bara till den undersökta. Bryman & Bell (2013) beskriver även att urvalet i 

en undersökning bör vara så representativt som möjligt i en kvantitativ undersökning.  

Möjligen skulle det varit eftersträvansvärt om vi hade haft fler respondenter till vår 

enkätundersökning för att göra en bredare generalisering. Majoriteten av respondenterna i vår 

enkätundersökning visade sig vara yngre än vi väntat. Orsak till detta menar vi kan vara att 

individer i högre ålder, den grupp som är relativt liten i vår enkätundersökning, inte använder 

sig av sociala medier i samma utsträckning som yngre individer.  

Genom att vi delat ut vår enkätundersökning på Facebook har vi nått en begränsad grupp 

individer, någonting vi är medvetna om och gör att vårt resultat inte kan generaliseras fullt ut. 

Vi ser att antalet unga respondenter, det vill säga mellan 18 - 35 år, är av majoritet, vilket bör 

beaktas då man eftersträvar att göra en generalisering i bredare utsträckning. 

Att använda nätbaserad undersökning har givit oss möjlighet att nå ut till ett stort geografiskt 

område, vilket vi anser är av stor betydelse, då vi kunnat nå ut till fler respondenter än vi haft 

möjlighet till med ett mer traditionellt tillvägagångssätt. 

I förhållande till tidsaspekt och resurser anser vi att detta bör ses som en relativt god 

anledning att genomföra enkätundersökningen på detta sätt. Resultatet i vår 

enkätundersökning menar vi även i viss grad kan generaliseras och överföras till andra 
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grupper, då urvalet kan sägas representera en del av totalpopulationen. Vi anser att resultatet 

av vår enkätundersökning bör ses som relativt generaliserbart. Bortsett från att majoriteten av 

respondenterna var yngre än vad vi väntat oss anser vi inte att urvalet är vinklat i någon större 

grad. Vi anser även att antalet respondenter som utgörs av 246 stycken bör ses som positivt i 

förhållande till antal. Detta i förhållande till tidsaspekt och resurser som vi tillhandahållit 

under arbetets gång. 

 

Primärdata och sekundärdata 

I denna uppsats presenterar vi såväl primärdata som sekundärdata. Med primärdata avser vi 

den data vi samlat in genom vår enkätundersökning. Det är data som genom respondenternas 

svar har sammanställts och är viktig för att besvara vårt syfte i studien.  

Sekundärdata presenteras i den teoretiska genomgången. Sekundärdata i denna uppsats ligger 

först och främst till grund för jämförelse med primärdata som samlats in. Sekundärdata i 

denna studie utgörs i övervägande del av vetenskapliga forskningsartiklar, vetenskapliga 

tidskrifter och litteratur. 
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Källkritik 

Största delen av sekundärdata i denna studie utgörs av vetenskapliga artiklar. Flertalet artiklar 

hänvisar till varandra samt tidigare forskning. Inom området följer vi en röd tråd av 

fenomenet Country of Origin. Vi har kartlagt fenomenets uppkomst, av vad som 

dokumenterats genom forskning inom Country of Origin och hur dess effekt betraktas idag. 

På så sätt har vi fått en god insikt i våra källor från vetenskapliga artiklars ursprung, vilka vi 

anser mycket trovärdiga. En viss andel av de vetenskapliga artiklarna vi använt är av äldre 

datum då forskningen uppdagades av Schoolar (1965) vilket bör has i åtanke då man kan 

ifrågasätter denna forsknings nutida relevans. Dock avfärdar vi denna kritik då flertalet 

vetenskapliga artiklar refererar och hänvisar tillbaka även till denna forskning.  

 

Vår uppfattning är att källor som används i denna studie är av relevant art för att skapa en 

uppfattning om vad Country of Origin är och hur dess effekter påverkar konsumentens 

köpbeteende. Då delar av källor som används är av äldre datum skulle det vara av intresse att 

även ha tillgång till ytterligare mer aktuell forskning. 

Litteratur har först och främst legat till grund för arbetets metodiska del. Huvudsakligen har vi 

följt Bryman & Bell (2013), Ejvegård (2009) samt Arbnor & Bjerke (1994) vilka bör anses 

vara tillförlitliga källor. Vi kan se tydliga likheter i vad de olika författarna uttrycker gällande 

vetenskapliga forskningsmetoder inom området. I övrigt har vi även använt oss av Kotler et 

al. (2005). Modellen förefaller tillförlitlig då den anses globalt accepterad och används som 

undervisningsmaterial vilket ökar författarens trovärdighet. Valet av källor har skett med 

omsorg och vi anser våra källor vara tillförlitliga och trovärdiga.  
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Empiri 

 

Empirisk presentation och sammanställning 

 

Påstående M K alla 

1. Bilar från Tyskland håller högre kvalité än bilar från USA. 3,35 2,91 3,13 

2. Bilar från Kina håller högre kvalité än bilar från Japan. 1,68 1,93 1,80 

3. Viner från Frankrike är av bättre kvalité viner än från Portugal. 2,99 2,71 2,85 

4. Kläder som är tillverkade i Kina håller ofta lägre kvalité än 

kläder som är tillverkade i Italien. 

3,11 2,81 2,96 

5. Du försöker ta reda på i vilket land en produkt är tillverkad i när 

du planerar att köpa dyrare produkter, exempelvis elektronik. 

1,87 2,15 2,01 

6. Om du inte vet var en produkt tillverkats undviker du att köpa 

den. 

1,67 1,85 1,76 

7. Anser du att varor som är tillverkade i utvecklingsländer har låg 

kvalité. 

2,28 2,26 2,27 

8. Produktens ursprungsland är avgörande för produktens tekniska 

standard. 

2,17 2,27 2,22 
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9. Produkter från industriellt utvecklade länder är av bättre kvalité är 

produkter från utvecklingsländer. 

2,69 2,58 2,66 

 

10. När du ska köpa en produkt av mindre värde anser du att 

produktens ursprungsland spelar mindre roll. 

2,88 2,45 2,66 

11. För att vara säker på att en produkt håller hög kvalité vill du 

veta var den är tillverkad. 

2,38 2,36 2,31 

12. Det är oftare fel på en produkt som är tillverkad i ett 

utvecklingsland jämfört med en vara som är tillverkad i ett högt 

utvecklat ekonomiskt land.  

2,42 2,21 2,31 

13. Om det inte finns någon märkning av land på köttet undviker du 

att köpa det. 

3,05 3,57 3,31 

14. När du ska köpa en produkt som har hög risk för fel, exempelvis 

en kamera, vill du veta i vilket land produkten är tillverkad.  

2,32 2,51 2,42 

15. Det har stor betydelse att köttet du köper är svenskt. 3,03 3,64 3,33 
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Analys och diskussion 

Förutsättningar för beräkningar 

Följande del innefattar analys och diskussion av sammanställd data från vår 

enkätundersökning. Svar av påståenden i vår enkätundersökning är baserat på en ordinalskala, 

från ett till fyra, beroende på i vilken grad respondenten instämmer till påståendet. 

Medelvärdet för samtliga påståenden utgör grunden för vår analys och diskussion. Skalans 

mittpunkt ligger vid ett medianvärde av 2,5, det vill säga ett medelvärde mellan två och tre. 

Medelvärden som är större än medianvärdet 2,5 visar att en majoritet av en kategori eller 

samtliga respondenter instämmer till påståendet. Ett medelvärde som är lägre än medianvärde 

2,5 visar till att en majoritet av en kategori eller samtliga respondenter inte instämmer med 

påståendet. 

Medelvärde  > Medianvärde 2,5 = Instämmer med påståendet 

Medelvärde  < Medianvärde 2,5 =  Instämmer inte med påståendet 

 

Fördelningen av kvinnor och män redovisas nedan i ett cirkeldiagram. Detta är relevant för att 

kunna beräkna ett medelvärde för vardera kön samt samtliga respondenter. 
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Respondenternas åldersfördelning redovisas i ett cirkeldiagram nedan. Detta är av relevans för 

att få en uppfattning om hur åldersfördelningen är avspeglad i vår enkätundersökning.  
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Analys av påståenden 

1. Bilar från Tyskland håller högre kvalité än bilar från USA. 

 
 

Påståendet visar ett medelvärde för både kvinnor och män på 3,13. Fördelningen mellan 

kvinnor och män visar på att kvinnor utgör ett medelvärde på 2,91 och män utgör ett 

medelvärde på 3,35. Detta utgör ett medianvärde för såväl kvinnor som män större än 2,5. 

Svaren visar på att en majoritet instämmer med påståendet då det totala medelvärdet är större 

än medianvärdet 2,5. Det vill säga att respondenterna anser att bilar från Tyskland håller en 

högre kvalité än bilar från USA. Medelvärdet mellan kvinna och man visar på att män 

instämmer i högre grad till påståendet. 

Enligt Thanasuta, et al. (2009) är Tyskland rankad på första plats när det gäller kvalité av sin 

biltillverkning och USA är rankad på en tredje plats. Båda länderna ses som högt industriellt 

utvecklade. Schooler (1965) visar att produkter från högt industriellt utvecklade länder 

besitter högre kvalité jämfört med produkter från lägre industriellt utvecklade länder.  

Utifrån detta borde resultatet av mätningen vara jämnt fördelat med en fördel till Tyskland. 

Vår undersökning visar att en majoritet föredrar tyska bilar framför amerikanska, då 80 % av 

respondenterna svarade att de föredrar bilar från Tyskland framför amerikanska bilar.  

Det kan då påvisas att Country of Origins effekter är starkare för tyska bilar hos svenska 

konsumenter jämfört med amerikanska bilar. Möjligen är Tyskland är känt för hög kvalité 

över lag jämfört med USA vilket påverkar respondenternas svar i den riktning att 

respondenterna anser tyska bilar bestå av högre kvalité. Detta skulle i så fall stödja Fans 

(2005) teori om att ett lands rykte kan påverka konsumenters attityder till en produkt. 
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Vi anser även att skillnaden i svar mellan kvinnor och män är intressant. I respondenternas 

svar kan vi genom data tyda att män i vår undersökning är mer bestämda i sitt sätt att svara 

jämfört med kvinnor. Detta kan möjligtvis liknas med den teori som presenteras i 

demografiska aspekter, nämligen att kvinnor är mer analytiska än män och analyserar 

köpbeslut i högre grad. Män beskrivs handla i större utsträckning på egen intuition, (Kim, 

2007). 
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2. Bilar från Kina håller högre kvalité än bilar från Japan. 

 
Diagrammet visar på ett medelvärde på 1,80. Det vill säga ett medelvärde som är lägre än 

medianvärdet 2,5, vilket innebär att majoriteten av respondenter inte instämmer med 

påståendet att bilar från Kina håller högre kvalité än bilar från Japan. Vi kan även konstatera 

att män i lägre utsträckning instämmer till påståendet då detta segment utgör ett medelvärde 

på 1,68 och kvinnor ett medelvärde på 1,93. Detta visar på att kvinnliga respondenter anser att 

Japanska bilar håller en högre kvalité jämfört med kinesiska bilar, jämfört med vad manliga 

respondenter anser.  

Enligt Thanasuta, et al. (2009) är Japan rankad på andra plats som biltillverkare med avseende 

på kvalité medan Kina inte nämns på listan. Schoolers (1965) forskning visar att högre 

industriellt utvecklade länders produkter anses vara av en högre kvalité än varor producerade i 

lägre industriellt utvecklade länder. Här kan det förekomma en viss skillnad då Japan rankas 

vara ett av de mest tekniskt utvecklade länderna i världen och Kina är ett land som fortfarande 

utvecklas i hög grad.  

Resultatet överensstämmer med det resultat vi förväntat oss. Här svarar männen instämmande 

i lägre grad än kvinnor. Samtliga respondenter är överens om att Japan producerar mer 

kvalitativa bilar jämfört med Kina. Landsimage mellan dessa två länder skiljer sig mer än 

länderna i föregående påstående. Dock skiljer sig inte svaren i hög grad mellan påståendena. 

Möjligen hade man kunnat förvänta sig fler svar med högre instämmande grad i det andra 

påståendet jämfört med det första då länderna möjligen skiljer sig i större grad åt gällande 

biltillverkning. Det kan bero på att man är mindre medveten om vilka bilmärken som kommer 

från de preciserade länderna, samt att respondenterna besvarat påståendet med tanke på 

landsimage. Sannolikhet kan finnas att detta resulterar svar med lägre instämmande grad. 
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Syftet med frågan var att se till vilken grad landimage och national branding har betydelse 

och se i vilken grad Kina kan få respondenternas instämmande. Detta då landet har en hög 

bilproduktion men fåtalet bilar exporteras till den svenska marknaden.   

 

3. Viner från Frankrike är av bättre kvalité än viner från Portugal. 

 
 

Totala medelvärdet i påståendet visar på 2,85, det vill säga ett medelvärde som är större än 

medianvärdet 2,5. Majoriteten av samtliga respondenter instämmer till att Frankrike 

producerar vin av högre kvalité i förhållande till portugisiska viner. Däremot visar den 

insamlade datan på att män instämmer i högre grad till påståendet gällande att franska viner 

håller högre kvalité jämfört med portugisiska viner. Manliga respondenter utgör ett 

medelvärde på 2,99 jämfört med medelvärdet för kvinnor visar på 2,71.  

 

Enligt Shlomo (1998) bör Frankrike, som är en stor vinexportör, ha en hög landsimage när det 

gäller vin. Resultatet i vår undersökning påvisar liknande resonemang. Resultatet av denna 

fråga är delvis förväntad och intressant då graden som svarat instämmande hade vi förväntat 

oss vara högre. Skillnaden mellan män och kvinnor är intressant då män är mer instämmande 

till påståendet jämfört med kvinnor.  

Vi anser att ett national branding kan ha en aktuell inverkan i respondenternas svar. Möjligen 

kan det vara så att omvärlden har en positiv bild av Frankrikes kultur av viner. Då de 

historiskt sett är kända för sin mat och dryck. Möjlighet finns att omvärlden ser vin som en 

stor del av fransk kultur vilket i sin tur gör att de anser franska viner bestå av högre kvalité än 

Portugisiska. Någonting som i så fall skulle stödja Jaworski & Fosher (2003) att landets kultur 

kan påverka hur omvärlden ser på landets produkter. 
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4. Kläder som är tillverkade i Kina håller ofta lägre kvalité än kläder som är tillverkade 

i Italien. 

 
Vi kan konstatera att majoriteten av respondenter instämmer i hög grad till påståendet. Detta 

då såväl kvinnors medelvärde, 2,81, och mäns medelvärde, 3,11 är större än medianvärdet 

2,5. Män instämmer i högre grad till påståendet jämfört med kvinnor. Totalt anser alltså 

majoriteten av respondenter att kläder som är tillverkade i Italien ofta håller högre kvalité 

jämfört med kläder som är tillverkade i Kina. 

Shlomo (1998) visar i sin studie att Italien har en stark landsimage i form av kläder och 

design. I vår undersökning kan vi bekräfta att Italien ses ha en starkare landsimage gällande 

kläder i förhållande till Kina. Intressant är att många italienska varumärken bedriver sin 

produktion i Kina men lever under det italienska varumärket. Det kan vara på det viset att 

Italiens landsimage gällande kläder och design är så pass stark, att konsumenter bortser ifrån 

var kläderna egentligen tillverkas.   
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5. Du försöker ta reda på vilket land en produkt är tillverkad i när du planerar att köpa 

dyrare produkter, exempelvis elektronik. 

 

 

Totala medelvärdet för samtliga respondenter 2,01, visar på att konsumenter i högre grad inte 

ägnar sig åt informationssökning om var en produkt är tillverkad då de planerar att köpa en 

dyrare produkt. Det visar även på att män i mindre utsträckning ägnar sig åt 

informationssökning jämfört med kvinnor. Medelvärdet hos kvinnor visade 2,15 och män 

1,87.  Båda värden är mindre än medianvärdet 2,5. 

 

Vi finner det intressant att män jämfört med kvinnor bryr sig mindre om en varas 

produktionsland med avseende på produkter som är av elektronisk kategori. Kim (2007) 

menar att män är mer intresserade av denna typ av varor och tillhör en högre riskkategori än 

flertalet andra produkter, där med råder en högre grad av Country of Origin effect gällande 

dessa produkter. Vårt resultat visade dock i vår undersökning att respondenterna inte söker 

information om produktens ursprungsland i den utsträckning som vi väntat oss, utan snarare 

att de ägnar sig åt mindre informationssökning, vilket kan des som motsägande i förhållande 

till Country of Origin effect.  

Kim (2007) menar att kvinnor har ett starkare sinne för detaljer och önskar mer information 

innan de köper en produkt. Vi anser att då det gäller produkter av en dyrare kategori vilka en 

konsument endast köper ett par gånger i livet, är det rimligt att kvinnor tänker igenom dessa 

beslut i större utsträckning och söker mer information jämfört med män. Detta är något som 

antyds i svaren från respondenterna i vår studie.  
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Resultat i vår studie visar här på ett visst motsägande jämfört med vad tidigare nämnda 

studier visat på (Kim, 2007). Elektronikprodukters ursprungsland visar sig i detta fall vara 

mindre betydelsefullt för män jämfört med kvinnor i vår undersökning.  

 

6. Om du inte vet var en produkt tillverkas undviker du att köpa den. 

 
 

Enkätundersökningen visar generellt att konsumenter inte undviker att köpa en produkt trots 

att de inte har vetskap om var den tillverkats. Däremot visar det sig att män i större 

utsträckning är villiga att köpa produkter trots att de inte har vetskap om var produkten 

tillverkas jämfört med kvinnor. Kvinnor visar ett medelvärde på 1,85 och män 1,67. Totala 

medelvärdet är 1,76, det vill säga lägre än medianvärdet 2,5.  

Respondenterna påstår att om en produkt saknar produktionsland skulle detta inte påverka 

deras köpbeslut. Trots att de säger det motsatta i fråga 13. Vår egen kritik är att om dessa två 

frågor hade bytt plats i denna enkätundersökning finns möjligheten att vi hade tillhandahållit 

andra svar från respondenterna. Detta då fråga sex inte var situationsspecificerad till skillnad 

från fråga 13.  
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7. Du anser att varor som är tillverkade i utvecklingsländer har låg kvalité. 

 
 

Majoriteten av respondenter anser inte att produkter som är tillverkade i utvecklingsländer 

håller en låg kvalité. Medelvärdet hos kvinnliga respondenter utgörs av 2,26 jämfört med 

medelvärdet hos män 2,28, ett totalt medelvärde som är lägre än medianvärdet 2,5.  

Schoolers (1965) studie visade på att högre industriellt utvecklade länders produkter består av 

högre kvalité jämfört med produkter från utvecklingsländer. Samtliga respondenter svarar att 

de inte anser detta påstående vara korrekt. Möjligen hade vi fått annat svar om frågan hade 

formulerats på ett annat vis, exempelvis av lägre kvalité, än som i påståendet låg kvalité. 

Likaså kan det vara som i föregående fråga, att respondenterna inte föreställt sig en specifik 

situation när de besvarat denna fråga. Möjligtvis skulle detta kunna resultera i andra svar om 

frågan hade formulerats på ett annorlunda sätt.  
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8. Produktens ursprungsland är avgörande för produktens tekniska standard. 

 
 

Påståendet visar på att kvinnor anser att produktens ursprungsland är avgörande för 

produktens tekniska standard i högre grad jämfört med män. Det kan konstateras då kvinnliga 

respondenter utgör ett medelvärde på 2,27, jämfört med manliga respondenter som utgör ett 

medelvärde på 2,17. Majoriteten av det totala antalet svarande respondenter instämmer inte 

till påståendet. Totala medelvärdet är 2,22, vilket är mindre än medianvärdet 2,5. 

En intressant del i detta är indikationer som visar på att produktens ursprungsland har större 

betydelse för kvinnor jämfört med manliga respondenter. Likheter kan påvisas i fråga fem då 

produktens ursprungsland gällande elektronik är mer betydelsefullt för kvinnor jämfört med 

män. Denna korrelation kan ses i ett bredare generellt perspektiv men bör möjligtvis ses 

situationsanpassat.  
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9. Produkter från industriellt utvecklade länder är av bättre kvalité än produkter från 

utvecklingsländer. 

 
 

Majoriteten av samtliga respondenter instämmer till påståendet att produkter från industriellt 

utvecklade länder håller högre kvalité än produkter från lägre industriellt utvecklade länder. 

Det samlade medelvärdet visar på 2,64, vilket är högre än medianvärdet 2,5. Däremot visar 

undersökningen på att män instämmer i större utsträckning till påståendet. Män utgör ett 

medelvärde på 2,69 jämfört med kvinnliga respondenter som utgör ett medelvärde på 2,58.  

Vi kan konstatera att Schoolars (1965) teori om produkter från högt industriellt utvecklade 

länder generellt ses bestå av högre kvalité och prestanda jämfört med produkter från 

utvecklingsländer. Såväl kvinnor som män instämmer till påståendet.  
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10. När du ska köpa en produkt av mindre värde anser du att produktens 

ursprungsland spelar mindre roll.  

 
När konsumenter ska inhandla en produkt av mindre värde visar undersökningen på ett samlat 

medelvärde på 2,66. Det vill säga att majoriteten av samtliga respondenter instämmer till 

påståendet att produktens ursprungsland är av mindre betydelse vid inköp av en produkt av 

lågt värde. Det kan konstateras att män utgör ett högre medelvärde 2,88, jämfört kvinnor 2,45. 

Detta visar på att män till övervägande del instämmer till påståendet medan kvinnor 

instämmer mindre till påståendet. Det har mindre betydelse gällande en produkts 

ursprungsland för kvinnor jämfört med män då de ska köpa en produkt av lågt värde. 

Vi kan konstatera att produktens pris och värdering i konsumentens ögon kan ha en inverkan 

på i vilken betydelse produktens ursprungsland har. Country of Origin effect ses vara starkare 

gällande mer exklusiva produkter, (Eugene et al., 1998).  
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11. För att vara säker på att en produkt håller hög kvalité vill du veta var den är 

tillverkad. 

 
 

I detta påstående visar respondenterna att majoriteten inte instämmer till påståendet. Det 

totala medelvärdet för kvinnor och män är 2,37 vilket är mindre än medianvärdet 2,5. 

Kvinnliga respondenter och manliga respondenter har relativt likvärdig instämmande grad. 

Medelvärdet för kvinnliga respondenter är 2,36 och för män 2,38, vilket bör ses som en 

marginell skillnad. 

Sett till teorin visar resultaten från vår enkätundersökning på ett motsägande resultat. Country 

of Origin har enligt forskare visat sig ha en kraftig inverkan på hur konsumenter betraktar 

kvalité gällande en produkt, något som i denna fråga respondenterna inte visar sig instämma 

till. Fenomenet beskrivs av Roth & Romeo (1992) 
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12. Det är oftare fel på en produkt som är tillverkad i ett utvecklingsland jämfört med 

en vara som är tillverkad i ett högt ekonomiskt utvecklat land. 

 
En majoritet av respondenterna 2,31, har svarat att de inte anser att det är fel i större 

uträckning på produkter från utvecklingsländer jämfört med produkter från högt ekonomiskt 

utvecklade länder. Män visar ett medelvärde på 2,42, jämfört med kvinnor, 2,21. 

Svaret i vår enkätundersökning gällande detta påstående kan liknas med det som Ahmed 

(2002) och Quester et al. (2000) beskriver. Nämligen att en produkts ursprungsland har en 

inverkan på hur konsumenter upplever risk för fel gällande en produkt. Vi kan tyda att teorin 

är motsägande jämfört med den data vi kan presentera från vår enkätundersökning. 
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13. Om det inte finns någon märkning av land på köttet undviker du att köpa det.  

 
Svaren visar att det är av betydande vikt att det finns en landsmärkning på köttprodukter. Det 

totala medelvärdet för samtliga respondenter utgörs av 3,31. Majoriteten av respondenterna 

skulle undvika att köpa kött om det inte finns någon märkning av land på produkten. Kvinnor 

utgör ett högre medelvärde 3,57, och visar i högre grad att de undviker att köpa kött som 

saknar märkning av land, jämfört med män som utgör ett medelvärde på 3,05.  

Intressant i detta är i jämförelse med fråga sex. Respondenterna tar i denna fråga ställning till 

en specifik vara, vilket tydligt kan utläsas i respondenternas svar. En väsentlig skillnad i 

frågorna är att produkten kött involveras i denna fråga vilket leder till att respondenterna anser 

att produktens ursprungsland är av högre betydelse då de instämmer till påståendet. Det är 

intressant att kvinnor i större uträkning skulle undvika att köpa köttet av denna anledning. 

Detta stöds av tidigare forskning, Hoffman (2000). 

Då kött kan ses som en mer känslig produkt vilket kan vara en betydande faktor till hur 

resultatet i vår studie speglar sig, nämligen att respondenterna anser att produktens 

ursprungsland är av större betydelse. Vad detta beror på kan vi endast spekulera i men en 

trolig förklaring är hälsoaspekter, samt bilden av hur djuren behandlas.   
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14. När du ska köpa en produkt som har hög risk för fel, exempelvis en kamera, vill du 

veta i vilket land produkten är tillverkad. 

 
Påståendet visar ett medelvärde för både män och kvinnor på 2,42. Fördelningen visar på att 

kvinnor utgör ett medelvärde på 2,51 och män ett medelvärde på 2,32. Kvinnor anser det vara 

viktigare att ta reda på var produkter med hög risk för fel är tillverkade i en högre 

utsträckning jämfört med män. Medelvärdet för män är lägre än medianvärdet 2,5 vilket visar 

på att de inte instämmer till påståendet. 

Kvinnliga respondenter visar sig instämmande till teorin som beskrivs av Ahmed (2002) samt 

Quester et al. (2000), att vissa länder i konsumentens ögon visar indikationer på upplevd risk 

för fel på en vara. Eftersom kvinnor generellt söker mer information jämfört med män finns 

sannolikheten att de blir mer medvetna om dessa risker. Möjligen kan det vara så att kvinnor 

därmed förknippar vissa länder med högre risk för fel på en produkt jämfört med män. Detta 

är något som eventuellt skulle kunna förklara utfallet.  
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15. Det har stor betydelse att köttet du köper är svenskt. 

 
I det här påståendet utgör samtliga respondenter ett medelvärde på 3,33. Medelvärdet för 

kvinnor är 3,64 och för män 3,03. Detta visar att respondenterna i hög grad instämmer till 

påståendet, att det är viktigt att köttet de köper är svenskt. Det visar sig även vara av större 

betydelse för kvinnor jämfört med män. 

Detta kan kopplas till teorin som beskrivs av Hoffman (2000) att konsumenter föredrar 

inhemska varor framför utländska varor. Dessutom beskriver teorin att kvinnor i högre 

utsträckning föredrar inhemska produkter, vilket även respondenternas svar styrker. Detta 

svar går att anknyta till fråga 13 att resultatet kan bero på att kött är en så pass känslig vara att 

konsumenterna väljer det säkra före det osäkra och därmed väljer en svensk vara då de har 

bättre insyn i produktens rutiner kring djurhållning och hygien. Kött kan även generellt ses 

som en relativ lågprisprodukt, där produkten möjligen kan innefatta en viss risk för fel. Detta 

resonemang kan kopplas till teorin av Ahmed (2002) samt Quester et al. (2000), nämligen risk 

för fel på en vara. Möjlighet finns att svenska konsumenter upplever kött från Sverige ha 

mindre risk för fel jämfört med kött producerat i andra länder. 
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Analys av Landsimage 

Som nämnts i den teoretiska genomgången är landsimage den bild vi skapar om ett land i vårt 

vardagliga liv och som kan baseras på olika mängd information, Roth & Romeo (1992). 

Schoolar (1965) har genom sin studie visat att en produkts märkning av ursprungsland har 

tydligt inverkan på hur konsumenter uppfattar produkten och dess kvalité. Enligt Schoolar 

(1965) anser konsumenter att produkter som är tillverkade i högt industriellt utvecklade länder 

vara av högre kvalité jämfört med produkter som är tillverkade i utvecklingsländer.  

Shlomo et al. (1998) menar att en positiv landsimage bidrar till att företag har lättare att 

framstå som konkurrenskraftiga på en global marknad. Likaså kan landsimage stå som 

upplevd risk med en produktion, vilket är speciellt förekommande vid köp av produkter av 

högt värde där negativa konsekvenser har en hög inverkan, (Ahmed, 2002) samt (Quester et 

al., 2000).  

I vår undersökning kan vi se tydliga tendenser till landsimage. Exempel på detta kan vi utläsa 

av påståendet som handlar om tyska och amerikanska bilar. Utifrån respondenternas svar kan 

man utläsa att kvinnor och män i allmänhet anser att Tyskland har en bilindustri som skapar 

en positiv landsimage gällande bilindustri. Likaså kan man urskilja liknande mönster gällande 

fråga tre som behandlar viner. Respondenternas uppfattning är att Frankrike producerar viner 

av högre kvalité i jämförelse med Portugal. Samma mönster kan ses i påstående fyra som 

behandlar jämförelse mellan kläder som är tillverkade i Italien och Kina. 

Dessa exempel stödjer Shlomo’s et al. (1998) teori, att en positiv landsimage kan hjälpa 

företag att framstå som konkurrenskraftiga på en global marknad. Vi menar att 

respondenternas svar tyder på att tyska bilar, franska viner och italienska kläder bör betraktas 

som konkurrenskraftiga på en global marknad. Omvänd effekt i detta menar vi kan ses i fråga 

tre som berör jämförelse i kvalité mellan bilar från Japan och Kina. Vi vill poängtera att vår 

studie inte innefattar aspekten pris, vilken ha en viktig betydelse i konsumenters slutliga 

köpbeteende. I denna studie är vi dock intresserade av att analysera skillnader mellan kvinnor 

och mäns attityder i förhållande till en produkts ursprungsland. Vi vill påstå att det styrker 

Roth & Romeos (1992) teori om att produkters märkning av ursprungsland har en inverkan på 

hur konsumenter uppfattar produktens kvalité.  
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Vi kan konstatera att Schoolars (1965) teori stämmer överens med vår undersökning. Detta då 

vi ser till fråga nio som behandlar produkters kvalité beroende på om de produceras i 

utvecklingsländer eller högt utvecklade industriländer. Majoriteten av respondenter, såväl 

kvinnor som män, anser att produkter från högt industriellt utvecklade länder består av bättre 

kvalité än produkter från utvecklingsländer. Det ska sägas att respondenterna i vår 

undersökning inte påstår att produkter från utvecklingsländer håller låg kvalité, däremot lägre 

kvalité i jämförelse med produkter från industriellt utvecklade länder. Detta är något som kan 

tydas i fråga sju vilket gäller såväl för män som kvinnor. Vi ska dock ha i åtanke att Schoolars 

(1965) studie genomfördes 1965 och att det kan finnas möjlighet att förhållandet ser 

annorlunda ut idag. 

Vi kan i vår enkätundersökning även konstatera att teorin kring upplevd risk som beskrivs av 

Ahmed (2002) och Quester et al. (2000) stämmer delvis då svar från kvinnor i vår 

undersökning indikerar på att teorin stämmer, nämligen att produktens ursprungsland kan 

hjälpa konsumenten att göra en riskbedömning. Däremot visar svaren vad gällande män i vår 

enkätundersökning att teorin inte stämmer. Detta är något som vi finner intressant då teorin i 

vissa segment kan styrkas. Vi kan endast spekulera i vad upplevd risk kan bero på men vi vill 

framhålla att kvinnors sätt att söka information i en högre grad troligen kan bidra till att de 

ofta upplever högre risker vid sina köpbeslut, vilket ses i vår undersökning.  

 

Analys av National branding 

National brandig är en underkategori till landsimage. National branding används för att främja 

en nationell image genom att skapa samband mellan ett land och vissa produkter eller märken. 

Man har allmänt accepterat att alla nationer kan ses som varumärken och att vissa varumärken 

kan vara bundna till en nation. Vissa företag omfattar en enda nations värderingar och kan 

därmed inte försumma varumärkets ursprung (Jaworski & Fosher, 2003). En nations brandig 

kan vara unik då varje land har sin särart och svårare att kopiera än enstaka varumärken eller 

produkter. Varje land har sin egen kultur, historia och språk som medför en unikhet som inte 

är enkel all kopiera, (Jaworski & Fosher, 2003). 

 

Mycket av de svar gällande landsimage vi fått fram kan tydligt appliceras även här då national 

branding och landsimage är nära relaterade. För denna sektion kan vi därför konstatera att 

känslomässiga kopplingar mellan produkt och land innebär inte minst en styrka eller fördel 
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för verksamheten, men även agerar som en avgörande aspekt för hur konsumenter handlar och 

resonerar kring sina köpbeslut. Detta kan urskiljas i frågorna ett till fyra samt 15 då den 

nationella identiteten bakom varorna förefaller vara väsentliga för konsumenterna. Länderna 

vi valt att nämna i fråga ett till fyra är mer eller mindre kända för den aktuella produkten, 

någonting vi tror påverkar respondenternas uppfattningar om dessa produkter vilket speglar 

sig i svaren i vår enkätundersökning.  

 

Speciellt i fråga 15 gällande kött kan man se styrkan av att ha ett starkt national brand. 

Styrkan av den svenska flaggan är såpass viktigt för oss svenska konsumenter att vi skulle 

undvika att köpa kött då det inte finns märkning av land. Här stödjs därför Walls & Heslops 

(1989) teori om att konsumenter föredrar inhemska produkter, men återigen vill vi framhålla 

att resultatet kan bero på alternativa förklaringar. Det behöver alltså inte nödvändigtvis bero 

på ursprunget i sig, utan hur produktionen är utformad i det aktuella landet, exempelvis 

djurhållning. 

 

Analys av Stereotyper 

Som nämnts i den teoretiska genomgången har stereotyper visat sig vara universal och att 

stereotyper om olika folkslag existerar enligt Reierson (1966).  Verlegh & Steenkamp (1999) 

menar att ursprungslandet är en länk mellan landskultur, folk och varor. Med detta menas att 

det skapas associationer som kopplar samman ett land med kultur och dess befolkning. 

Stereotyper benämns vidare vara en del av landsimage vilket beskrivs vara en mental bild som 

individen har om ett land. Denna koppling är emotionella associationer till bilden av landets 

befolkning. Det är en undermedveten process som blir kopplad till positiva eller negativa 

känslor. Den positiva, eventuellt negativa, association är representativ för landets produkter 

enligt, Chattalas (2008). 

Vi kan konstatera att respondenternas svar i vår enkätundersökning visar på att nationella 

stereotyper har en stark inverkan på hur konsumenter uppfattar produkters kvalité beroende på 

ursprungsland. Eftersom stereotyper är en del av landsimage kan vi konstatera att samtliga 

nämnda frågor även kan diskuteras utifrån denna aspekt.  

De resultat vi fått fram som generellt antyder att landsimage är en förhållandevis stor del i hur 

konsumenter handlar och resonerar kan även påvisa att stereotyper har en utbredd plats på 

marknaden. Det finns inga konkreta belägg, men det faktum Frankrike och Italien lyckas 
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erhålla goda resultat gällande kvalité av viner och kläder tyder på att respondenterna kan ha 

gjort associationer mellan produkter och kultur, vilket sedermera lett till att de stereotyperat 

dessa produkter. Detta är ett rimligt resonemang då båda länderna historisk och kulturellt har 

goda renommé för sina respektive produkter. Detta skulle kunna stödjas av den teori som 

beskrivs av Chattalas (2008), nämligen att konsumenter skapar en omedveten bild inom sig 

angående produkter från ett visst land.  

Likaså kan fråga åtta, som berör en produkts tekniska standard i förhållande till produktens 

ursprungsland, möjligen kopplas samman med resonemanget kring stereotyper. I vår 

undersökning visar respondenter däremot inte instämma till detta påstående. Någonting som 

vi ser intressant då vissa länder, såsom Japan, ses som mer tekniskt utvecklade än andra. 

Rimligtvis borde detta skapat associationer hos konsumenterna att Japanska företag är 

skickliga inom sin teknikproduktion. Dock vill vi påvisa att resultatet kan bero på att 

stereotyper tar lång tid att utveckla i det omedvetna. Med tanke på att Japans genomslag inom 

tekniken är relativt ny kan stereotyper hos konsumenter fortfarande vara under konstruktion 

och därför ännu inte vara framträdande.  

 

Analys av Halo effect och Summary effect  

En konsument behöver nödvändigtvis inte har någon erfarenhet av produkter från ett visst 

land men kan ha en generell bild av landet, enligt Lampert et al. (1998) definieras haloeffect 

som en benägenhet att värdera personer eller en institution antingen för lågt eller högt baserat 

på utmärkande karaktärsdrag. Haloeffekten hjälper individen att fylla ut information, som 

bidrar till att en helhetsbild konstrueras omedvetet inom individen. Detta behöver inte vara 

sanningsenligt med den realiteten, (Hong & Wyer, 1989). 

Summary effect kan uppstå då en konsument är bekant med ett lands produkter. Dennes 

tidigare erfarenhet skapar förväntningar på landsvarumärke då man anser att en produkt är 

starkt associerad till ett land. En tidigare erfarenhet av en produkt representerar då styrkan av 

de produkter i en landsimage, (Han, 1989). Pappu et al. (2006) menar även att en konsument 

påtagligt kan associera en produktkategori med ett specifikt land. 

Både haloeffekt och summary effekt är något som vi kan se tendenser till i respondenternas 

svar i vår enkätundersökning. Sett till fråga ett, två, tre och fyra finner vi oss skeptiska till att 

samtliga respondenter har den kunskapen att avgöra att exempelvis tyska bilar är av högre 
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kvalité än amerikanska, eller att franska viner är av bättre kvalité jämfört med portugisiska. 

Detta resultat kan antyda tendenser till att respondenterna innehar en normativ bild av 

produkters kvalité och därmed gör en generalisering av ett lands produkter baserat på 

utmärkande karaktärsdrag av visa produkter. En bild de möjligen förskaffat socialt än utifrån 

konkret kunskap om ländernas faktiska kvalité i produktion. Detta är någonting som stödjer 

Hongs & Wyers (1989) teori angående halo effekt.  

 

Analys av Demografiska aspekter 

Det har visat sig finnas en skillnad i hur kvinnor och män behandlar och bearbetar 

information, (Kim, 2007). Uppfostran är en stor del i hur könsidealen initieras. Vi växer upp 

med vad som anses vara manligt och kvinnligt, samt vi värderar och agerar utifrån dessa 

aspekter. Män har genom forskning visat sig vara mer villiga att ta risker. Det beskrivs att 

män är mindre benägna att uppfatta risker kring en produkts kvalité jämfört med kvinnor, 

vilket beskrivs av Darley & Smith (1995).  

Enligt Wall & Heslop (1989) skiljer sig kvinnor och mäns attityder till utländska tillverkare. 

De menar att kvinnor generellt är mer partiska till inhemska produkter jämfört med män. 

Enligt Dornoff et al. (1974) och Schooler (1965) föredrar kvinnor inhemska produkter jämfört 

med importerade produkter. Produktens ursprungsland har stor betydelse för svenska kvinnor 

och att det är en stark indikator på en produkts kvalité enligt Hoffman (2000). 

 

Sett till resultatet kan vi styrka delar av den teori som vi klargjort vad gällande demografiska 

effekter. En intressant del, som beskrivs enligt Wall & Heslop (1989) är att kvinnor föredrar 

inhemska produkter i större grad jämfört med män. Belägg och stöd för denna teori kan vi se i 

svaren från vår enkätundersökning. De kvinnliga respondenterna visar i högre grad än män att 

det är av större vikt att köttet de köper är från Sverige. Lika så kan vi urskilja i fråga tretton 

att kvinnor i större grad undviker att köpa kött som saknar märkning. Detta är något som kan 

kopplas till teorin som beskrivs av Hoffman (2000), att produktens ursprungsland i större grad 

är en indikator på produktens kvalité för kvinnor. Detta antyds ytterligare i fråga åtta då 

kvinnor instämmer att produktens ursprung kan anses avgörande för produktens standard. 
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För att ytterligare studera de demografiska effekterna kan vi se att män generellt ser mer till 

landets image som en indikator på kvalité, snarare än att se till den faktiska informationen av 

produkten vilket kvinnor visat sig göra i högre utsträckning. Detta resultat kan tydas i fråga 

ett, tre, fyra, fem, åtta, tio och fjorton.  

 

Ovanstående resonemang stödjer teorin att kvinnor ser mer till detaljer och information, och 

därmed indirekt har ett högre risktänkande. På så sätt, i och med att män i vår undersökning 

ser till landimage eller sociala antaganden i högre grad, kan man förstå att män framstår som 

mer risktagande. En intressant aspekt i undersökningen är att både kvinnor och män ställde 

sig reserverade till att köpa kött som inte var svenskt. Livsmedelsprodukter, då de är mer 

känsliga, kan tänkas vara ett undantag för hur de demografiska karaktärsdragen och därmed 

köpbesluten ter sig.   

 

Analys av Köpprocessen  

Köpprocess beskriver processen en konsument går igenom innan de köper en produkt enligt 

Kotler et al. (2005). Modellens första steg består i att ett problem eller behov uppstår hos 

konsumenten, ett problem eller behov som behöver tillfredsställas eller lösas. Nästa steg i 

processen innefattar den informationssökning som konsumenten ägnar sig åt för att fatta rätt 

beslut i sin köpprocess.  

Tidigare studie visar på att kvinnor gör en djupare informationssökning innan ett köpbeslut 

jämfört med män. Detta är något som beskrivs av Kim et al. (2007) och som även stödjs av 

Meyers-Levy (1988). Forskning visar på att kvinnor bearbetar information på ett grundligt 

och tolkade sätt. Detta stämmer i vår undersökning då i förhållande till män bearbetar kvinnor 

information på ett mer grundligt sätt, vilket kan ses i fråga sex, åtta, tretton, fjorton och 

femton. Vår undersökning visar resultat på att samtliga respondenter inte instämmer till 

påståendet, då medelvärdet är mindre än medianvärdet 2,5. Detta är någonting som blir 

motsägande i förhållande till tidigare forskning.  
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Slutsatser 

Syfte 

Syftet är att analysera skillnader mellan män och kvinnors attityder beträffande en produkts 

ursprungsland på den svenska marknaden. 

  

Besvarande av hypoteser 

H1. - Country of Origin har inverkan på konsumenters attityder till produkter. 

I vår undersökning kan vi med säkerhet konstatera att Country of Origin har en mer eller 

mindre kraftig inverkan på hur konsumenter uppfattar produkter och upplevd kvalité av 

produkter. Därmed konstaterar vi att vi godtar denna hypotes, att Country of Origin har en 

inverkan i konsumenters attityder till produkter. Vi menar att en produkts ursprungsland har 

en inverkan i hur konsumenter uppfattar produkter från olika länder. Vi kan tydligt i vår 

undersökning tyda att länder är mer eller mindre kända för sina produkter. Detta är någonting 

som genom landsimage påverkar konsumenternas attityder till dess produkter från ett visst 

land. Teorin som vi presenterats i vårt arbete stöds av detta. 

 

H1b.  - Ett lands utvecklingsgrad har inverkan på konsumenters evaluering av produkter. 

Gällande denna hypotes kan vi konstatera att den stämmer överens med vad tidigare forskning 

inom området visat på. Det är även vad vi kommit fram till genom att tyda resultat av data 

från vår enkätundersökning. Med detta vill vi alltså godta denna hypotes. Ett lands 

utvecklingsgrad har en inverkan i konsumenters evaluering beträffande en produkt.   

 

H2. - Beslutsvärdering av produkter i förhållande till en produkts ursprungsland, skiller sig 

åt mellan män och kvinnor. 

Vi kan genom vår undersökning konstatera att beslutsvärderingen av produkter skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor, något som även stöds av teorin som vi presenterat. I och med detta 

vill vi godta denna hypotes. Däremot vill vi poängtera att vi i vår undersökning hade förväntat 

oss en mer markant skillnad av beslutsvärdering mellan män och kvinnor beträffande en 
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produkts ursprungsland. Teorin ger en stark bild av detta men är svagare i vår undersökning. I 

vår undersökning kan vi se skillnader i beslutsvärdering mellan könen, men generellt sätt inte 

av betydande grad. I vår undersökning är manliga respondenter och kvinnliga respondenter 

relativt likvärdiga i sina beslutsvärderingar. Detta är något vi anser är intressant. Däremot vill 

vi påstå att möjligheten till det som beskrivs ovan kan vara situationsanpassat beroende på 

vilka produkter som berörs, det vill säga är en stark faktor som kan påverka respondenters 

svar. 
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Slutdiskussion  

Intresset har varit stort från vår sida att genomföra denna studie gällande Country of Orign. Vi 

kan med vår undersökning konstatera att det existerar skillnader mellan kvinnors och mäns 

attityder till produkter på den svenska marknaden beträffande en produkts ursprungsland. Vi 

konstaterar även att det enligt Schoolers (1965) teori finns en korrelation mellan 

konsumenters inställning till en vara och dess ursprungsland, vilket överensstämmer med vad 

vår undersökning visar. Studien är av äldre datum men förblir relevant. Schoolers studie har 

inspirerat flertalet yngre forskare att söka kunskap inom Country of Origin, så även oss. 

Vi konstaterar att vi är överens med vad tidigare forskning visar på. Till vår förvåning visar 

våra resultat på en större skillnad mellan kvinnors och mäns attityder till en produkt på den 

svenska marknaden beträffande ursprungsland, än vad vi hade förväntat oss. Vi påvisar en 

skillnad men hade förväntat oss att den varit större, vilket är mycket intressant.  Vi ser att 

tidigare forskning stämmer överens med våra resultat, men inte i den grad vi väntat oss. En 

teori kan vara att kvinnors och mäns normer och köpvanor kommit varandra närmare under 

senare år. Möjligtvis beror det på att genusperspektiv genomsyrar vårt samhälle idag, vilket vi 

finner vara mycket positivt.  

Det kan även bero på att åldersfördelningen bland våra respondenter varit snäv och tillhör en 

ung generation med förändrade värderingar och ett förnyat köpmönster med näthandel etc. 

Den yngre generationen är skolad i ett globalt tankesätt och för en yngre generation är det 

naturligt att varor produceras och säljs på olika håll i världen. Vi reser mycket och är 

välvilligt inställda till lägre industriellt utvecklade länder och vi vill gärna gynna dessa länder. 

Möjligt är att för yngre konsumenter, med en lägre hushållsbudget kan priset vara av större 

betydelse än varans ursprungsland. De unga konsumenterna handlar från lägre utvecklade 

länder med god erfarenhet. Därmed byggs en skeptisk syn aldrig upp.  

Ytterligare en aspekt som kan tros påverka konsumenters attityder oavsett åldersgrupp är att 

välrenommerade företag väljer att lägga sin produktion av varor i utvecklingsländer. 

Företagen fungerar därmed som vägledande i och med sitt goda renommé och varumärke. 

Konsumenter förefaller ha högre förtroende för varumärket och värderar detta högre i sig än 

produktionslandet. Varumärket borgar för god kvalité oavsett produktionsland.  
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Attityder och köpmönster tar troligen lång tid att förändra, men vår uppfattning är att så håller 

på att ske. Därför behövs en ständigt förnyad forskning om Country of Origin för att företagen 

ska kunna anpassa sig till förändringar i konsumenters efterfrågan och attityder till produkter.  

 

Teoretiskt bidrag 

Efter det att vi genomfört denna studie som berör Country of Origin effect vill vi konstatera 

att Schoolers (1965) teori beträffande en produkts ursprungsland och konsumenters attityder i 

samband med detta delvis stämmer. Vi vill därmed godta Schoolars (1965) teori gällande att 

en produkts ursprungsland har betydelse gällande hur konsumenter uppfattar en produkt.  

I denna studie samtycker vi med om vad tidigare forskning visar på. Till vår förvåning 

uppmärksammar vi att resultat av vår studie visar en mindre differens mellan män och 

kvinnors attityder till en produkt och dess ursprungsland än vad tidigare forskning antyder. I 

detta avseende stämmer våra resultat inte överens med den teoretiska referensram vi använt. 

Framtida forskning bör därför närma sig frågan varför differens mellan män och kvinnors 

attityder gentemot produkters ursprungsland minskat. 

Anledningen till att män och kvinnors attityder kommit närmare varandra under senare år kan 

eventuellt grunda sig i att ett starkare genus-tänkande vuxit fram i dagens samhälle. I den 

yngre generationen har jämlikhet och därmed ett gemensamt tankesätt blivit alltmer 

framträdande vilket neutraliserat könsskillnaderna. Med detta resonemang, som förklarar 

varför differensen mellan variablerna neutraliseras allt mer, är vår förhoppning är att framtida 

forskare undersöker sambandet mellan dagens könsaffinitet och attityder vid köpbeslut.  
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Praktiskt Bidrag 

Samhällets utveckling förefaller ha stor inverkan i konsumenters attityder, vilket vi kan 

urskilja i det teoretiska bidraget. Vi råder därför framtida forskare att ha en aktuell teoretisk 

referensram i åtanke. Detta resonemang appliceras även till marknadsförare och i 

marknadsförings syfte för att ligga i fas med förändringar i samhället, vilket påverkar 

konsumenters tankemönster och köpbeslut.  

Vi kan i vår undersökning se ett ökat genustänk i samhället och att kvinnors och mäns 

attityder till produkter och produktionsland kommit varandra närmare jämfört med vad 

tidigare forskning visat på. Likaså kan vi tyda att kvinnor söker mer information i samband 

med ett köpbeslut jämfört med män, samt att kvalité är en betydande faktor speciellt för 

kvinnor. Intressant är även att länder kan vara mer eller mindre kända för olika produkter och 

därmed framstår som mer konkurrenskraftiga på en global marknad. Likaså kan vi i vår 

undersökning se att en produkts ursprungslands är av större betydelse gällande produkter av 

högt värde. 

Vi drar slutsatsen att företag bör ha följande aspekter i åtanke då de marknadsför sina 

produkter. 

  Viss marknadsföring bör vara mer könsneutral då genusperspektivet ökat i 

samhället. 

  Marknadsföring av produkter som riktar sig till kvinnor bör vara informativ och 

lägga tonvikt på god kvalité.  

  Tydlig märkning av produktionsland på produkten i det fall då 

produktionslandet är känt för denna typ av vara. 

 Företag bör i sin marknadsföring ha i åtanke att landsimage är viktigt då 

konsumenter evaluerar produkter. Vi rekommenderar att en landsimage 

bibehålls även om produktionen är förlagd i ett annat land. 

 Företag bör ha i åtanke att produktens ursprungsland har större betydelse för 

konsumenter då produkter av högt värde marknadsförs.  
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Förslag till vidare forskning 

Med vår studie har vi skapat oss en bredare förståelse för hur konsumenters attityder skiljer 

sig åt beroende på en produkts ursprungsland. Vi har kunnat konstatera att fenomenet Country 

of Origin har betydelse för konsumenters uppfattning och att attityder skiljer sig åt mellan 

män och kvinnor. Vi anser att det skulle vara av intresse att närmare undersöka hur skillnad i 

inkomst, utbildningsnivå och ur ett genusperspektiv eventuellt påverkar konsumenters 

attityder i förhållande till en produkts ursprungsland, vilket vi inte kunnat finna några bredare 

studier om. Fenomenet Country of Origin är onekligen ett fascinerande område där 

produktutveckling och marknadsföring har mycket att hämta. 
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Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning handlar om produkters ursprungsland. Syftet med denna 

marknadsundersökning är att ta reda på hur konsumenter uppfattar produkter beroende 

ursprungsland och konsumenters generella uppfattning. I denna marknadsundersökning 

kommer såväl frågor ställas kring upplevd kvalité hos produkter och dess egenskaper.  

 

Det är till stor nytta för oss att få just dina svar och hur du upplever produkter i förhållande till 

ursprungsland. Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde tillägna ett par minuter genom 

att fullfölja denna enkätundersökning. 
 

Tack på förhand!  
 

 

Du är: 

Man:                 ☐ 

Kvinna:            ☐ 

Hur gammal är du? 

☐ 18 - 25         

☐ 26 - 35 

☐ 36 - 45 

☐ 46 - 55 

☐ 56 + 

Följande påståenden kommer att handla om produkters ursprungsland. Dessa innefattar fyra svarsalternativ. 

Vi ber dig fylla i det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.  

 

1. Bilar från Tyskland håller högre kvalité än bilar från USA.  

☐ Instämmer         ☐ Instämmer delvis           ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

2. Bilar från Kina håller högre kvalité än bilar från Japan. 

☐ Instämmer         ☐ Instämmer delvis           ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

3. Viner från Frankrike är av bättre kvalité än viner från Portugal. 
 

☐ Instämmer         ☐ Instämmer delvis           ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

4. Kläder som är tillverkade i Kina håller ofta lägre kvalité än kläder som är tillverkade i Italien. 

☐ Instämmer         ☐ Instämmer delvis           ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 
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Följande påståenden kommer att i allmänhet handla om produkters ursprungsland. Dessa innefattar fyra 

svarsalternativ. Vi ber dig fylla i det alternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning.  

 

5.  Du försöker ta reda på vilket land en produkt är tillverkad i när du planerar att köpa dyrare produkter 

exempelvis elektronik. 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis     ☐ Instämmer mindre               ☐ Instämmer inte alls 

 

6.  Om du inte vet var en produkt tillverkas undviker du att köpa den. 
 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

  

 

7.  Du anser att varor som är tillverkade i utvecklingsländer har låg kvalité. 
  

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

8.  Produktens ursprungsland är avgörande för produktens tekniska standard. 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

9.  Produkter från industriellt utvecklade länder är av bättre kvalité än produkter från utvecklingsländer. 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

10.  När du ska köpa en produkt av mindre värde, anser du att produktens ursprungsland spelar mindre roll.   

 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

Tack, för att du delat med dig av din uppfattning kring påståenden som allmänt berör en produkts 

ursprungsland. Följande påståenden kommer att handla om hur du upplever en produkts kvalité i 

förhållande till produktens ursprungsland. Vi ber dig fylla i det alternativ som bäst stämmer överens med 

din uppfattning. Tack på förhand!  
 

11.   För att vara säker på att en produkt håller hög kvalité vill du veta var den 

är tillverkad. 
 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

12.  Det är oftare fel på en produkt som är tillverkad i ett utvecklingsland jämfört med en vara som är 

tillverkad i ett högt utvecklat ekonomiskt land. 

 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer  inte alls 
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13.  Om det inte finns någon märkning av land på köttet undviker du att köpa det. 
 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

14.  När du ska köpa en produkt som har hög risk för fel, exempelvis en kamera, vill du veta i vilket land 

produkten är tillverkad. 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

 

15.  Det har stor betydelse att köttet du köper är svenskt. 
 

☐ Instämmer               ☐ Instämmer delvis       ☐ Instämmer mindre            ☐ Instämmer inte alls 

 

Tack, för att du medverkat i vår enkätundersökning. Vi är väldigt tacksamma för att du tagit dig tid att 

genomföra denna. Dina svar betyder mycket för oss och vi önskar dig en trevlig fortsättning. 

 

 


